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PRATARMĖ 

Autorių kolektyvo parengta knyga yra reikšmingas ir naudingas teisinės valstybės žingsnis. Ji 
padeda suvokti tai, ką vadiname valstybės konstitucingumo raida, o kitaip būtų – Lietuvos Respubli-
kos teisinės sistemos branda.

Knyga yra peržvalga bei analizė, kuri turi ir spragų arba palieka neatsakytų klausimų, tad šio 
teksto rašytojas randa progą dalytis ir savo mintimis, galbūt pasiūlymais.

Naujųjų laikų Lietuvos valstybės pirmieji kūrėjai, arba „tėvai“, suvokė konstitucinių pamatų 
būtinybę. Todėl 1918 m. Lietuvos Taryba, nuo pat Nepriklausomybės deklaracijos, kurią kukliai va-
dino Pareiškimu (esmė ta pati), o dabar ją vadiname Aktu, nustatinėjo taisykles bei ribas ir pati sau. 
Įsipareigotas ir lauktas, visų žmonių rinktas Steigiamasis Seimas vietoj laikinųjų konstitucijų priėmė 
Tautos mandatą turinčius pamatinius aktus, tarp jų – ir 1922 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją. 
Tuo valstybė deklaravo ir nustatė, kuo esanti.

Balsuojant už ją ar jau himną giedant, sako legenda, net Jonas Jablonskis, valstybės kalbos nor-
mintojas-kūrėjas, nors paralyžiuotas, atsistojęs iš savo kėdės su ratukais! 

Tokia buvo pradžia, o toliau – vingiuoti keliai, kuriuose teisiniai dalykai bei jų raida yra ir 
valstybės istorija.

Knyga atspindi šią ypatingąją valstybės istoriją, jos eigą bei raidą.
Respublikai teko antai spręsti buvusios neteisingos (primestos be jokių mandatų) nuosavybi-

nių turtinių santykių padėties problemą. Tai žemės reforma, be kurios šalis būtų susmukusi ne savo 
pačios normose, paveldėtose svetimose taisyklėse. Be jokių revoliucijų ir giljotinų Tauta ėmėsi įstaty-
mais pati reguliuoti savo gimtosios žemės teisinius dalykus.

Nustatinėta ir kaitaliota valdžios sandara (plg. 1791 m. gegužės 3-iosios Konstituciją – „Val-
džios įstatymą“), kurioje iš pradžių norėta kuo daugiau demokratijos; tačiau jos ir valstybės prie-
šininkams kalkuliuojant, kaip pasinaudoti nebrandžios, pažeidžiamai nerealios demokratijos 
silpnybėmis, imta akcentuoti „tvarką“, nebe parlamentinę, o autoritarinę valdžią. Svarstant šį 1926– 
1940 m. laikotarpį su tradicine retrospektyvia autoritarizmo kritika, verta matyti ir ano meto tarptau-
tinę nedraugiškų diktatūrų aplinką, nacionalinės gynybos reikmę, nepamiršti nė to savito laikotarpio 
valstybės pasiekimų. Ekonominių bei agrarinių, švietimo ir sveikatos sistemų kūryboje, tarptautinėje 
politikoje. Kažin, ar neautoritarinė Lietuva būtų drįsusi ryžtingai pasipriešinti – ir teismais! – nacio-
nalsocialistų Vokietijos agresyviems veiksmams prieš kaimynus. Lietuvos Respublika – prezidentinė, 
„smetoninė“ – buvo gal vienintelė Europoje dar laiku žengusi tokį atkirčio žingsnį. Deja, nepalaikytą 
prancūzų ir britų demokratijų. Prezidentinė Lietuva ilgai išlaikė gyvą Vilniaus klausimą, diskusinį ir 
laimintį net Hagos teismuose – ligi pat naujojo pasaulio virsmo.

Šiame laikotarpyje, 1939 m. spalį atgavus dalį Vilniaus krašto ir įgyvendinant jame Lietuvos 
Konstituciją (pilietybės dalykai), deja, netrukus žlugo, tai yra buvo smurtu sunaikinta, pati Lietuvos 
valstybė.

Knyga teisingai, aiškiai pabrėžia ir didžiosios nelaimės bei netekties datą – 1940 m. birželio  
15 d., nors kai kurie istorikai pataikaudami dabartinei Rusijai yra mėginę pastūmėti ją vėliau, – ir visų 
sovietinių pseudokonstitucinių spekuliacijų nepagrįstumą, nelegitimumą. Tačiau dar vertos dėmesio 
ir Birželio sukilimo politinių jėgų užuominos apie tęstinius konstitucinius dalykus, ir administravi-
mo lygmeniu atkurta priešokupacinė vidaus sandara bei funkcijos. Tai ne LSSR laikotarpis, nors pa-
viršutinė istoriografija lengvai nuslysta tariamai tolydiniu sovietų okupacijos (o ne dviejų okupacijų) 
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laikotarpiu. (Paviršutiniškai, nekompetentingai elgiasi net Europos Sąjunga, savo dokumentuose kal-
bėdama apie 1940–1990 m. „sovietinį laikotarpį“, lyg bijotų žodžio „okupacija“, „okupacijos“. Lietuva 
turėtų protestuoti.) Tąsyk 1941–1944 m. teisiniai nuosavybiniai bei šeimos santykių aktai, kaip antai 
santuokos ir testamentai, Lietuvos universitetų (ligi uždarymo) diplomai ir panašūs dalykai gali kam 
nors atrodyti namais ant smėlio ir tęstinėmis abejotinybėmis. Kaip ir Lietuvos Laikinosios Vyriausy-
bės pašauktosios buvusios administracijos grįžimas į tarnybos vietas apšaukinėjimas kolaborantais. 
Teisiškai vis dar įvertintinos pastangos net vokiečių okupacijos sąlygomis vėl kurti Vokietijai nepa-
valdžią Lietuvos kariuomenę ir jos drama. Konstitucinė ir valstybinė teisė čia tebeturi darbo.

1949 m. vasario 16-osios Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Deklaracija, pripažinus ją tęstinės 
Lietuvos valstybės teisės, net konstitucinės teisės, aktu, taipgi pirštu prikišamai rodo į mūsų posovie-
tinės dabarties nepajėgumus. Okupacijų metais nusikaltę Lietuvos žmonėms, ten pasakyta, atsakysią 
„prieš Lietuvos teismą“. Tai tikrai ne LSSR, kad ir „aukščiausiasis“, teismas. Betgi sovietinių teismų 
politiniai verdiktai net ligi šiol vis dar svarstomi kaip tikrų teismų nuosprendžiai, neatlikus jokios 
nostrifikacijos. O atgimstančios Lietuvos teismas kukliai nesprendė aiškių anos valstybės, Pirmosios 
Respublikos, išdavimo bylų. 

Viename iš 1990 m. kovo 11-osios aktų, kuriais atkurta nepriklausoma valstybė, pasakyta, kad 
1938 m. Konstitucijos politinis-simbolinis susigrąžinimas neimplikuoja priešokupacinių įstatymų 
bei normų grįžimo. Laikinoji Konstitucija taipgi nesprendė šio klausimo (nebūtume jos nė priėmę), 
tik nurodė, kad toliau taikomi ir veikia reikalingi „iki šiol veikę“, t. y. sovietiniai, įstatymai, kiek 
jie neprieštarauja nepriklausomos šalies Laikinajam Pagrindiniam Įstatymui (Konstitucijai). Kitaip 
nebuvo galima, tačiau akimirkos neišvengiamybė neturėjo virsti imperatyvu, neleidžiančiu palaips-
niui nostrifikuoti iš naujo pritaikomų Pirmosios Respublikos įstatymų. Atėję į Aukščiausiąją Tarybą 
pažangesnieji teisininkai sąjūdininkai buvo linkę kantriai kurti naują posovietinį įstatymų korpusą, 
kad ir prarandant permainoms svarbų laiką, o ne gaivinti ankstesnius ikisovietinius. Įsiminė svars-
tymai apie visai gerą buvusį prieškarinį Kooperacijos įstatymą, kuriuo nepasinaudota.

Laikinoji 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Konstitucija (aptariamoji knyga šiuo pavadinimo klau-
simu vienareikšmiška) nenaikino konkrečių vakarykščių, t. y. įprastų sovietinių, įstatymų, o paliko 
juos veikti ta apimtimi, kur neminima jokie saitai su SSRS. Bet turinio saitų liko gal net gausiai.

Žinoma, patys stokojome žmonių – praeities nesaistomų teisės pareigūnų – ir kieno nors visuo-
tinio dėmesio. Vienas visko neaprėpęs čia aiškus.

Kaip ir spragos, praleistos progos. Antai 1989 m. rugpjūtį priimti parengtas pažangus įstaty-
mas „Dėl atsakomybės už nusikaltimus Lietuvos liaudžiai“ LSSR Aukščiausiosios Tarybos kažkodėl 
(!) buvo ilgam atidėtas tarsi būsimam Kovo 11-osios parlamentui ir liko išvis nebalsuotas, ėmus iš 
naujo rengti kitą – Lietuvos žmonių genocido įstatymą. Laiko gaišatis ir palengvintas reikalų tvarky-
mosi laikotarpis Rainių miškelio bei panašiems nusikaltėliams, NKVD-KGB budeliams. Reikiamai 
nepersekioti nė Sausio 13-osios sąmokslininkai, agresijos talkininkai. Netaikyta formaliai veikiantys 
BK straipsniai, pavyzdžiui, dėl karinių nusikaltimų karo veiksmų metu prieš civilius. 

Gaila, kad išeivijos lietuviai teisininkai, truputį talkinę konstituciniuose dalykuose (Bronius 
Nemickas), vis dėlto negrįžo gausiau, sparčiau ir neįsitraukė į atkuriamąją teisėkūrą. Tik jų autoritetu 
kartais mėginta manipuliuoti. Taip buvo 1992 m. vasarą, kai suskilusiame parlamente parengta du 
naujosios konstitucijos projektai, o Amerikos lietuvių teisininkų draugijos konsultacijai nusiųsta tik 
vienas (vadinamasis K. Lapinsko). Teko perspėti, įteikti ir antrąjį (vadinamąjį E. Jarašiūno). Šios peri-
petijos – irgi dalis realios, mažai tyrinėtos, Lietuvos istorijos. Gerai, kad, jau visai artėjant ankstyvųjų 
Seimo rinkimų ir Konstitucijos referendumo datai, šiaip taip pavyko, naktimis dirbant, parengti vie-
ną bendrą projektą. Parlamentas teikė referendumui. Tauta jį patvirtino.

Įtampų ir nepasitikėjimo atmosfera savotiškai atsiliepė net Konstitucijos datai. Balsavimo die-
na, suskaičiuotų balsų bei rezultato patvirtinimo diena, viešo paskelbimo oficialiojoje spaudoje diena 
(galioja tik paskelbti įstatymai), galų gale, iškilminga promulgacija dabartinėje Konstitucijos salėje, 
dalyvaujant Aukščiausiosios Tarybos deputatams, Bažnyčios pareigūnams ir užsienio ambasado-
riams, bei viešas Konstitucijos pasirašymas – čia tarp 1992 m. spalio 25-osios ir lapkričio 6-osios 
dienos skleistųsi platus tyrimo ir ginčų baras visiems norintiesiems.
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Pratarmė

Promulgaciją atliko ir Konstituciją paskelbė tuometinis Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas, 
pasirašęs tik tuo titulu, nors pagal priimtą ir veikiančią Konstituciją, jos 89 straipsnį bei kartu re-
ferendumu priimtą įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“, jis jau 
oficialiai laikinai ėjo, tik nesiskelbė, Valstybės Prezidento pareigas.

Konstitucija nustatė ir būtiną Konstitucinio Teismo įstaigą. Jo dar nebuvo; steigė naujai išrink-
tas Seimas, tad čia prasidėjo ir naujas valstybės konstitucingumo etapas. Jo pradžioje neapsieita be 
paradoksų, apie kuriuos šiame tekste nerašysiu. Statėm valstybę.

1992 m. Konstitucijos priėmimas užbaigė didžiąją Lietuvos Sąjūdžio misiją. Pasitraukdama į 
opoziciją, ši politinė jėga galėjo suvokti padariusi, kiek leido sąlygos, istorinį darbą, kuriam buvo pa-
šaukta. Tarp paskutinių suverenios teisėkūros žingsnių – Lietuvos kariuomenės atkūrimas.

■ ■ ■

Valstybė su istorija ir sostine ar be jų, – ir valstybė su uostu, jūrinė pasaulio dalyvė, – ar be uosto, 
Europos užkampis? Čia glūdėjo esminės kryžkelės ir pasirinkimai, visur dalyvaujant teisinei minčiai.

Norėtųsi, kad istoriografija, tad ir mūsų istorija su konstitucinės teisės istorija, geriau, ypač tei-
siškai, išnagrinėtų Vilniaus dramą. Nuo Suvalkų sutarties – paskutinio teisinio akto prieš hibridinę 
karinę invaziją ir aneksiją – iki 1923 m. Ambasadorių konferencijos. Lietuva sutiko, kad byla būtų ten 
sprendžiama, bet nustatė savo sutikimo ribas. Apie tai rašo Petras Klimas. Ribos („gyvybiniai Lietu-
vos interesai“) buvo peržengtos, ir vis dėlto, kas norėjo, skelbė, kad sprendimas teisėtas. Lietuva bent 
išsaugojo pagrindą teigti, jog yra kitaip, palaikė formaliąją karo padėtį ir paliko Vilniaus bylą bent iš 
dalies atvirą ligi Antrojo pasaulinio karo. Tai įstrigo net naujųjų agresorių sąmonėje.

Priimtino sprendimo ribos turėjo būti Lietuvos nustatytos, manau, ir tada, kai Europos Žmo-
gaus Teisių Teismas sprendė apie valstybės pasipriešinimą kitos valstybės okupacijai. Tai mūsų dabar-
ties ir ateities pamatas, kurio negalima buvo leisti į teisėjų loteriją ir jis neturėjo būti kvestionuojamas 
kažkokioje Vasiliausko byloje vieno balso persvara. Juolab – galimai senajam agresoriui pasirinktinai 
darant įtaką ir EŽTT.

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 1949 m. vasario 16-osios Deklaracija yra mūsų konstitucinės 
teisės dalis (tai pabrėžiama šioje teisininkų knygoje) bei tęstinumo pamatas. Šis argumentas esmingai 
svarbus: organizuotas centralizuotas pasipriešinimas buvo vienintelė teisėta to meto valdžia Lietuvo-
je. Vadovaujanti kovai už laisvę ir, suprantama, atstovaujanti nelaisvai, pavergtai tautai. Štai politinė 
samprata, kuri turi likti ir nekvestionuojamai teisinė. 

Nenorintiems to pripažinti ar dėl išsilavinimo stokos nepajėgiems suvokti „teisėjams“, lengvai 
paneigiantiems Lietuvos tęstinį suverenumą ir sprendžiantiems laisvės bylą galbūt agresoriaus naudai, 
neturėjo būti leista, kartoju, dauguminis balsavimas. Maskvoje 1989 m. išėjome iš SSRS Liaudies depu-
tatų suvažiavimo ir sugriovėm tokį balsavimą. Tad ir dabar, jeigu vaikiškai patekom į spąstus ir paty-
rėm pažeminimą – „jūsų tautos pasipriešinimas buvo tik grupės žmonių maištavimas“ – reikėjo bent 
regimai užprotestuoti, doktrinieriškam šalies teisių advokatui čia pat atsistatydinant iš tokio teismo.

Dar kai kas pasakytina dėl Klaipėdos ir visos Lietuvos aneksijos 1939–1940 metais. Ji prasidėjo 
anksčiau, negu pasirašyta baisusis Stalino ir Hitlerio paktas, o būtent pačioje komunacių suartėjimo 
pradžioje. Kai Lietuva priėmė Vokietijos ultimatumą ir atidavė Klaipėdos kraštą – savo gyvybinę te-
ritoriją – net Seimo palaimintu sprendimu, tai ir į šį trumpą kapituliavimo tekstą dar sugebėta įterpti 
paaiškinimą, jog tai daroma ne šiaip sau sugalvojus, o ypatingomis aplinkybėmis. Tos aplinkybės, 
net ir tiesiai nesakant, buvo ir yra visiems žinomos. Tai nacistinės Vokietijos agresija prieš Čekoslova-
kiją, Austriją, Lietuvą (įrašyta Niurnbergo dokumentuose apie nusikaltimus) ir diktatas Miunchene, 
Europos didiesiems kapituliavus.

Priverstinis teritorijos atidavimas su mauzerio vamzdžiu prie smilkinio („nesustosim ties Klai-
pėdos krašto riba“), be abejo, – niekinis. Kur nors tai galėjo būti pasakyta. Antai Hitlerio ir Stalino 
sandėris dėl Lietuvos ir kitų gretimų šalių – niekinis nuo pasirašymo momento. SSRS tai nustatė savo 
Liaudies deputatų suvažiavimo 1989 m. gruodžio 24 d. nutarimu, o Vokietija apsiribojo federalinio 
kanclerio Helmuto Kohlio 1989 m. rugsėjo 1 d. pareiškimu Bundestage.
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Rusija nustatė ir pripažino dvišalėje 1991–1992 m. sutartyje su Lietuva (pasirašymas ir ratifika-
cija), kad šios valstybės pamatas – 1990 m. Kovo 11 d. aktas, tad ir 1918 m. Vasario 16-osios aktas, ir 
Lietuva pagal tai yra vėl nepriklausoma valstybė nuo 1990 m. kovo 11 d. Kažkodėl ir dvišaliuose, ir 
tarptautiniuose reikaluose kartais leidžiama tai ginčyti. (Dabartinė autoritarinė Rusija, istorijos per-
rašinėtoja, stumia datą pusantrų metų vėliau.) Kaip ir 1940 m. birželio 15 d. karinę okupaciją, vadi-
nant ją neva techniniu Maskvos ultimatumo priėmimu, o kai kuriems Lietuvoje peikiant Prezidento 
pasitraukimą – oficialų veiksminį protesto aktą. Skylė – kad nebuvo šaukiamas Seimas. Kapituliavo 
tik Vyriausybės dauguma (nedalyvaujant Užsienio reikalų ministrui), eidama prieš valstybės galvą, 
beje, ir prieš Seimo pirmininką. Tokių nekonstitucinių sutrikimų atkurtoje demokratinėje Lietuvoje 
jau negalėjo būti.

Tiek minčių pasvarstymams apie šį mūsų valstybingumo ir konstitucingumo raidos etapą. Rei-
kia ginti, ką turime, ir taisyti klaidas, pildyti spragas.

Vytautas Landsbergis
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Kaip niekada jau nebus antros galimybės padaryti pirmą gerą įspūdį, taip ir pragyvenus Lietu-
vos Nepriklausomybės atkūrimo 100 metų sukakties laikotarpį, bet jo neįvertinus ir neapibendrinus, 
būtų praleista unikali galimybė būti kartu ir tokios sukakties liudininkais, ir vertintojais. Turime 
naudotis proga ir apmąstyti išties vingiuotą mūsų šalies istorijos kelią po valstybės nepriklausomybės 
atkūrimo. Istorijai 100 metų nėra labai ilgas laiko tarpas, tačiau žmogaus gyvenimui – tai amžius, 
kurį jau galime vertinti, atsiminti ir įamžinti. Tai mūsų pareiga šiam laikui, mūsų valstybei ir žmo-
nėms, kurie išeina, nes jų gyvenimas retai peržengia šimtmečio slenkstį... 

Valstybingumo istorijos neįmanoma atsieti nuo teisės istorijos. Valstybės režimas lemia teisės 
padėtį: teisė gali būti orientyras, valstybės vedlys, bet gali tebūti valstybės instrumentas, be kurio ji taip 
pat negalėtų funkcionuoti. Sukurti veiksmingą teisės sistemą – tai ne tik nevienadienis darbas, bet ir 
sąmoningumo bei nuolatinių pastangų reikalaujantis procesas, kurio nesuvokus, sistema arba neveiks, 
arba veiks nesklandžiai. Sakoma, kad kiekviena tauta ir valstybė verta tokios teisės, kiek valstybė įdeda 
pastangų jai suvokti ir ją kurti. Štai kodėl kiekviena valstybė ekonominiu, socialiniu, kultūriniu ir ki-
tokiais požiūriais gyvena skirtingai. Kiekviena valstybė turi ne tik kurti teisės sistemos elementus, bet 
ir užtikrinti, kad jie derės tarpusavyje, vienas kitam netrukdys ir vienas kitą papildys.

Nors turime darbų, kuriuose įvairiais aspektais tyrinėjama Lietuvos valstybingumo ir teisės 
raida1, tačiau šimtmečio Lietuvos teisės raidos analizei skirtų sisteminių darbų vis dar nėra.

100 metų laikotarpis, praėjęs po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, tikrai unikalus: viena 
vertus, pastaruosius 100 metų Lietuvos valstybė išgyveno atkūrimo ir kūrimo iššūkius įvairiausiose 
valstybės ir visuomenės gyvenimo srityse, patyrė nepriklausomybės praradimą, išgyveno 50 metų 
okupacijos laikotarpį, kurį vėl pakeitė nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas bei nauji iššū-
kiai – suformuoti savo istoriją gerbiančią ir šiuolaikiškai sukonstruotą bei funkcionuojančią valstybės 
valdymo ir visuomenės gyvenimo sistemą šalies viduje ir tarptautiniuose santykiuose. Kita vertus, 
100 metų šiuolaikinio gyvenimo tempais dėl technologijų ir komunikacijų pažangos savo intensyvu-
mu pralenkia ankstesnius šimtmečius. Per 100 pastarųjų metų atsirado tai, ko niekada žmonija dar 
nėra turėjusi ir mačiusi: informacinės technologijos ne tik didžiuliu greičiu keičia mūsų laiką, bet ir 
teisę, milžiniški informacijos kiekiai ir jos žaibiška sklaida labai greitina mūsų gyvenimą ir mūsų 
istoriją. Tokiame kontekste vis sparčiau atsiranda nauji visuomeniniai santykiai, kuriems reikalingas 
naujas teisinis reguliavimas. 

Analizuojant Lietuvos teisės šimtmečio raidą akivaizdu, kad istorija atsiranda ne tuščioje vie-
toje: pamatus Lietuvos teisei padėjo dar XVI a. Lietuvos teisinė mintis. Jai pažinti ypač reikšmin-
gi yra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) mąstytojų Andriaus Volano, Mykolo Lietuvio,  
Alberto Goštauto, Leono Sapiegos, Augustino Rotundo, Petro Skargos ir kitų darbai. Daugelis jų ak-
tualūs ir šiandien. Pavyzdžiui, A. Volanui itin svarbi buvo laisvės humanizacija, kuri galima tiek, kiek 

1 Lietuvos mokslinėje literatūroje analizuotas teisės ir demokratijos Lietuvoje santykis 1990–2007 m. laikotarpiu: 
Schambeckas, H. et al. Teisė ir demokratija. Demokratija Lietuvoje: tarp Vakarų ir Rytų (1990–2007 m.). Vilnius: 
MRU, 2009, 488 p. Mokslininkų kolektyvas tyrė Lietuvos demokratinės valstybės atkūrimo problemas bei teisinės 
valstybės raidos peripetijas 20 metų laikotarpiu: Mesonis, G. et al. Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklauso-
mybės Aktui – 20. Vilnius: MRU, 2010, 1060 p. Apžvelgta Lietuvos ir jos teisės raida 25 metų Nepriklausomybės lai-
kotarpiu: Beinoravičius, D.; Vainiutė, M. Justitia est fundamentum regnorum (lat. Justice is Fundamental to reign): 
Overview of the legal system from 1990 to 2015. Lithuania: 25 years of independence: leidinys, kuris pristatys Lietuvą 
pasauliui. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2016.
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visuomeninis gyvenimas remiasi sutartimi, pagal kurią kiekvienas individas atsisako savo teisių tiek, 
kad saugiai galėtų naudotis likusiomis teisėmis. Įstatymas tėra tik norminė šios sutarties išraiška: „tik 
įstatymai yra tokia jėga, kuri minią sulydo į vieną tautos kūną”2. Įstatymai ateina ne laisvės naikinti, 
o ją stiprinti: „jokios laisvės negali būti ten, kur nėra įstatymų, arba jei jie yra, tai taip sutvarkyti, kad 
veikiau palaiko, nei pažaboja nedorųjų savivalę”3. Daugeliui tuometinių autorių buvo svarbu nustaty-
ti, kokiais požymiais turėtų pasižymėti įstatymas, iš tikrųjų siekiantis visų individų gerovės. XVI a. 
Lietuvos teisinės minties pažangumą lėmė tai, kad jos autoriai rėmėsi Platono, Aristotelio, Cicerono 
metodologiniais teisės principais, įkūnyjančiais antikinės demokratijos ir ankstyvosios krikščionybės 
humanizmo idėjas. Didelė dalis šių idėjų neliko tik teorijos faktai, bet buvo įtvirtintos ir LDK Statu-
tuose. 

Prie panašių teisės idėjų buvo grįžtama 1918–1940 m. atkūrus nacionalinę valstybę. Jau daug 
platesnę šios temos problemų įvairovę propagavo M. Römeris, P. Leonas, P. Malakauskis, A. Tamo-
šaitis, S. Šalkauskis ir kt. Vieno žymiausio Lietuvos teisės teoretiko M. Römerio ir kitų darbai stebina 
savo enciklopediniu teisės problemų analizės užmoju, požiūrio į jas universalumu. 

Autentiška Lietuvos teisės raida buvo nutraukta 1940 m. birželio 15 d., kai Sovietų Sąjunga, 
šiurkščiai pažeisdama tarptautinę teisę, okupavo ir aneksavo nepriklausomą Lietuvos valstybę. Lie-
tuvai prievarta buvo primesta sovietinė „konstitucija”, kuri nebuvo nei tikroji, nei apskritai konsti-
tucija. Lietuvos teisės sistema buvo sunaikinta, Lietuvoje pradėjo galioti svetimos valstybės primesti 
įstatymai ir kiti teisės aktai. 

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos valstybės nepriklausomybę, nebuvo galimybės atnaujinti 
iki sovietinės okupacijos Lietuvoje galiojusių įstatymų ir kitų teisės aktų, nes buvo susiklostę nauji 
ekonominiai, socialiniai ir kiti santykiai. Laikinasis Pagrindinis Įstatymas (Laikinoji Konstitucija) 
apibrėžė tam laikotarpiui aktualius valstybės valdžios organizavimo principus, jų santykius, įtvirtino 
pagrindines asmens teises ir laisves. Buvo akivaizdu, kad jis neatitinka naujų visuomenės ir valstybės 
poreikių, todėl 1990 m. pabaigoje buvo pradėta rengti naujos Konstitucijos metmenų koncepcija, o 
vėliau – nauja Konstitucija, kuri buvo priimta 1992 m. spalio 25 d. Tautos referendumu. Konstituci-
joje įtvirtinti demokratinės teisinės valstybės principai, žmogaus teisių ir laisvių prigimtinis pobūdis, 
atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės imperatyvai lėmė visos Lietuvos teisės sistemos per-
tvarkymą. Šis procesas, ypač teisės sistemos pertvarkymo pradžioje, ne visada vyko nuosekliai ir 
tvarkingai, priimami nauji įstatymai ir kiti teisės aktai ne visada buvo reikiamai suderinti su kitais 
įstatymais ir teisės aktais. Taip atsitikdavo ne dėl teisėkūros subjektų netinkamo įstatymų leidybos 
planavimo, – skubėti vertė laikotarpio aktualijos, o tai menkino teisinio reguliavimo kokybę. Komp-
leksinio požiūrio į atitinkamų sričių teisinį reguliavimą neretai stokojama ir šiandien. Teisėkūros 
subjektai ne visada pasinaudoja teisės moksline doktrina, mokslininkų rekomendacijomis. 

 Studija „Lietuvos teisė 1918–2018 m.: šimtmečio patirtis ir perspektyvos“ yra daugiau kaip 
50 Lietuvos žymiausių teisininkų iš Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus universiteto ir Vytauto 
Didžiojo universiteto pastangų rezultatas, skirtas 2018 m. sukankančiam Lietuvos Nepriklausomy-
bės atkūrimo šimtmečio jubiliejui. Mokslo studijoje pateikti pagrindinių teisės šakų ir teisės mokslo 
tyrimų rezultatai, apimantys 1918–2018 m. pradžios laikotarpį (informacija pateikiama iki 2017 m. 
pabaigos),, atskleidžia Lietuvos teisės raidą per pastarąjį šimtmetį, svarbiausius jos bruožus ir pa-
grindines tendencijas, jų susiformavimo aplinkybes, poveikį Lietuvos valstybei ir jos institucijoms, 
tikėtinus teisės raidos pokyčius ateityje. 

1918–2018 m. Lietuvos teisės laikotarpis valstybingumo požiūriu analizuojamas trimis etapais. 
1918–1940 m. laikotarpis, kai buvo paskelbta Lietuvos Nepriklausomybė, įtvirtinti valstybingumo 
pamatai, kuriama savarankiška teisės sistema. 1940–1990 m. okupacijos laikotarpis, kai autentiška 
Lietuvos teisės sistema buvo sunaikinta, Lietuvai buvo primesta sovietinė teisė. Na, ir 1990–2018 m. 
tarpsnis, kurį vertinti, ko gero, yra ne lengviau nei ankstesnius laikotarpius, nes objektyviam ver-
tinimui labai trukdo subjektyvus gyvenančių autorių požiūris į vykstančius reiškinius. Kita vertus, 

2  Volanas, A. Rinktiniai raštai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, p. 123.
3  Ibid., p. 124.
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tokių Lietuvos istorinių laikotarpių analizė visada reikalinga tam, kad retrospektyvus požiūris leistų 
įžiūrėti perspektyvą bei Lietuvos teisės ir šalies valstybingumo raidos ateities tendencijas. 

Mokslo studija pristato ne tik pagrindinius istorinius teisės raidos aspektus, bet ir svarbiausias 
dabartinio teisinio reguliavimo teorines ir praktines problemas, mokslines galimų teisinio regulia-
vimo pokyčių įžvalgas. Tyrimas apima pagrindinius konstitucinės, privatinės teisės, baudžiamosios 
justicijos ir tarptautinės teisės Lietuvoje raidos bruožus, tendencijas ir problematiką. Tyrime išna-
grinėtos ir apibendrintos pagrindinės teisės mokslo raidos tendencijos. Studijos originalumą ir ak-
tualumą pagrindžia tai, kad Lietuvoje ir užsienyje nėra kompleksinio pobūdžio darbų ir sisteminės 
pastarojo šimtmečio Lietuvos teisės raidos analizės, kuri ištirtų svarbiausių pokyčių Lietuvos teisės 
sistemoje priežastingumą, poveikį valstybei bei padarinius ateičiai. Nors atskiros teisės šakos yra 
nemažai tyrinėtos, atliktuose tyrimuose daugiausia dėmesio skiriama atskirų teisės institutų ar ats-
kirų teisės šakų raidos analizei tam tikru laikotarpiu. Aiškiai stokojama sisteminių ir kompleksinių 
mokslinių studijų, kurios apimtų visus svarbiausius pagrindinių teisės šakų institutus, atskleistų jų 
susiformavimo aplinkybes, genezę, parodytų jų tarpusavio sąsajas, išryškintų raidos tendencijas, at-
skleistų dabartinio teisinio reguliavimo problemas.

Pabrėžtina, kad šioje studijoje akcentuojami svarbiausi momentai, lėmę teisės ir šalies valsty-
bingumo raidą. Pasirinkta tyrimo metodika nevienalytė. Bendra visoms studijos dalims yra tai, kad 
išskiriami trys raidos laikotarpiai (1918–1940 m., 1940–1990 m. ir 1990–2018 m.), atspindintys ir 
pačios Lietuvos valstybės raidos etapus.

Pirmojoje, konstitucinės teisės dalyje konstitucinės teisės raida analizuojama nagrinėjant Lie-
tuvoje 1918–1940 m. galiojusias Konstitucijas, taip pat 1990 m. kovo 11 d. priimtą Laikinąjį Pagrin-
dinį Įstatymą (Laikinąją Konstituciją) bei 1992 m. spalio 25 d. Tautos referendumu priimtą Lietuvos 
Respublikos Konstituciją. Išsamiai atskleidžiamos šių konstitucinių dokumentų priėmimo aplin-
kybės, pagrindiniai bruožai bei jų svarba valstybingumui. Nors pagrindinis dėmesys sutelkiamas į 
konstitucijų analizę, mokslo studijoje įvairiais aspektais tyrinėjami ir atskiri konstituciniai institu-
tai, antai, atskleidžiamas atitinkamais laikotarpiais funkcionavusių Lietuvos valstybės parlamentų, 
vyriausybių, teismų teisinis statusas, šių valstybės valdžios institucijų tarpusavio teisiniai ryšiai ir 
santykiai. Sisteminė konstitucijų analizė parodo, kaip formavosi Lietuvos konstitucionalizmo tradi-
cijos, atskleidžia tautos siekį konstitucijose įtvirtinti svarbiausias demokratines vertybes, pagrindines 
asmens teises ir laisves. Konstitucijų tyrimai remiasi gausia archyvine ir moksline medžiaga.   

Antrojoje dalyje privatinės teisės raida atskleidžiama nagrinėjant tris pagrindines privatinės 
teisės dalis: materialinę civilinę teisę, darbo teisę bei procesinę civilinę teisę. Civilinės teisės raida 
nagrinėjama pateikiant ne tik svarbiausius jos raidos bruožus 1918–1940 m., taip pat sovietinės oku-
pacijos sąlygomis, bet sutelkiant dėmesį į 2000 m. priimtą Civilinį kodeksą, kuris lemia galiojančią 
civilinę teisę. Darbo teisės raida nagrinėjama išskiriant dvi pagrindines šią teisės šaką sudarančias 
dalis – individualių ir kolektyvinių darbo santykių reglamentavimą, taip pat atskirai aptariant 
2017 m. esminę darbo teisės reformą – naujojo Darbo kodekso priėmimą ir jo naujoves. Analizuojant 
civilinio proceso teisės vystymąsi, pradedama nuo bendrosios civilinio proceso teisės raidos prista-
tymo, toliau analizuojami esminiai civilinio proceso teisės elementai – teisės į teisminę gynybą reali-
zavimo, teismo sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formų bei teismo sprendimų vykdymo 
proceso raida. Galiausiai, aptariami ir intelektualiųjų technologijų keliami iššūkiai privatinei teisei. 

Trečiojoje dalyje atskleidžiami dviejų Lietuvos baudžiamosios justicijos krypties teisės šakų – 
baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės raidos aspektai, t. y. nagrinėjami svarbiausi teisės 
šaltiniai, jų susiformavimo aplinkybės, pokyčiai; taip pat Lietuvos baudžiamosios teisės ir baudžia-
mojo proceso teisės mokslų raidos tendencijos ir jų įtaka valstybės baudžiamajai politikai. Be to, vien 
tik dėl ribotos studijos apimties labai fragmentiškai ir glaustai yra aptariama Lietuvos kriminologijos 
ir kriminalistikos mokslų raida, taip nepamirštant visų nurodytų teisės mokslų glaudaus ryšio.

Ketvirtojoje dalyje Lietuvos ir tarptautinės teisės santykį pasirinkta analizuoti apibendri-
nant svarbiausius tarptautinius teisinius valstybės statuso ir dalyvavimo tarptautinėje bendruome-
nėje aspektus (bylas tarptautiniuose teismuose, narystę svarbiausiose tarptautinėse organizacijose, 
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ryškiausias Lietuvos sudarytas tarptautines sutartis) bei tarptautinės ir ES teisės įtaką Lietuvos teisės 
sistemai. 

Tikimės, kad šis leidinys sudomins teisininkus, politikus ir politikos mokslų atstovus, istorikus 
bei išeiviją. Knyga bus vertinga socialinių ir humanitarinių mokslų doktorantams, studentams ir 
plačiajai visuomenei, visiems, kurie domisi Lietuvos demokratinės valstybės raida bei Lietuvos kaip 
teisinės valstybės raidos perspektyva.

Baigiant norėtųsi pasidžiaugti, kad šios studijos autorius, redaktorius, universitetus, taip pat 
visus, kurie organizavo ar kitaip prisidėjo prie jos parengimo, suvienijo ne bendros nelaimės, kurių 
mūsų šalies istorijoje buvo nemažai, bet didžiavimasis savo valstybe ir jos teise, bendras noras pateik-
ti visiems, besidomintiems Lietuvos valstybingumu bei teise, vientisą ir išsamią Lietuvos teisės raidos 
per pastarąjį šimtmetį studiją. Nuoširdžiai tikime, kad nuolat besivystanti Lietuvos teisė ir ateityje 
gebės laiku ir tinkamai atsiliepti į naujus žmogaus, visuomenės ir valstybės poreikius, skatins visuo-
menės ir valstybės pažangą.

Prof. dr. Darijus Beinoravičius
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I.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 1918–1940 M.  
KONSTITUCIJŲ PAGRINDINIAI BRUOŽAI

1.1. Valstybės Tarybos konstitucinė kūryba

1.1.1. 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktas –  
 Lietuvos konstitucinės raidos pagrindas ir programa

Svarbiausiu XX a. pirmoje pusėje atkurtos Lietuvos valstybės aktu, šios valstybės konstituciona-
lizmo pagrindu ir programa laikomas Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. nutarimas, vadinamas 
Lietuvos Nepriklausomybės Aktu, deklaruojantis lietuvių tautos apsisprendimą atkurti nepriklauso-
mą savo valstybę ir pasauliui skelbiantis neturinčiais galios visus prievarta jai primestus valstybinius 
ryšius su kitomis šalimis. Šiuo dokumentu grindžiamas ne tik Lietuvos modernios valstybės buvimo 
faktas, bet ir vėlesni laikini bei nuolatiniai jos konstituciniai dokumentai.

Lietuvos, iki Pirmojo pasaulinio karo sudariusios vieną Rusijos imperijos pakraščių, o karo 
metu patekusios į vokiečių rankas, abiem imperijom nemanant atsisakyti į ją savo pretenzijų, savaran-
kiškos valstybės atkūrimas buvo itin sudėtinga geopolitinė problema, kurią, be to, aštrino aspiracijos 
į jos teritoriją, pasigirstančios dar ir iš besitaikančios atsikurti Lenkijos valstybės. Bet pirmiausia jos 
likimas vienaip ar kitaip priklausė nuo karo padarinių, todėl, jam tebevykstant ir dar nesant aiškios 
baigties, kaizeriniai okupantai, net ir turėdami tuo klausimu principinį savo nusistatymą, patys ne-
skubėjo jo forsuoti. 

Šiomis aplinkybėmis, vokiečių okupacinei administracijai iš vietinio elemento tikintis sukurti 
sau palankią „pasitikėjimo tarybą“, jos sankcionuota ir lietuvių veikėjų pastangomis sušaukta Lietuvių 
Vilniaus konferencija, sudaryta iš autoritetingiausiais laikytų okupuotoje teritorijoje likusių tautos ats-
tovų, 1917 m. rugsėjo 18–23 d. priėmė politinę rezoliuciją1, kuri tapo svarbiausiu programiniu doku-
mentu, nustačiusiu Lietuvos tolesnės politinės raidos gaires. Esminę reikšmę Konferencijos bendrojoje 
rezoliucijoje turėjo nuostata, skelbianti laisvam Lietuvos vystymuisi esant reikalinga jos etnografinėse 
žemėse sukurti nepriklausomą demokratiškai sutvarkytą valstybę. Tačiau nebūdama tautos atstovybė 
tiesiogine šio žodžio prasme, t. y. sudaryta ne tiesioginių demokratiškų rinkimų būdu, todėl nelaiky-
dama savęs turinčia reikalingus tautos įgaliojimus, Konferencija matė reikalą nurodyti, jog dėl galuti-
nio nepriklausomos Lietuvos pagrindų ir jos santykių su gretimomis valstybėmis nustatymo Vilniuje 
turėsiąs būti sušauktas demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas Steigiamasis Lietuvos Seimas. 

Atiduodant duoklę politinėms krašto realijoms, atsiliepiant į ultimatyvų vokiečių reikalavi-
mą, kurį tenkinant tebuvo galimas pats Konferencijos okupacijos sąlygomis sušaukimas, rezoliu cijos 
teksto gale buvo suformuluota frazė, pripažįstanti galimu, Vokietijai sutikus proklamuoti Lietuvos 
valstybę ir jos reikalą paremti būsimoje Taikos konferencijoje, Lietuvai sueiti „į tam tikrus dar nu-
statytinus santykius su Vokietija“, tačiau, kaip pabrėžta dokumente, nekenkiančius savitam jos plė-
tojimuisi.

Tai buvo atsargus lietuvių tuometinės politikos kompromisas2, jis daugeliui rodėsi priimtines-
nis ir ne toks pavojingas, kaip iki karo buvusi priklausomybė Rusijos imperijai3.

1 Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai 1917–1918. Ren. Eidintas, A.; Lopata, R. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 76.
2 Klimas, P. Lietuvos valstybės kūrimas 1915–1918 metais. Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis 1918–1928. 

Kaunas: Vyriausias Lietuvos nepriklausomybės 10 metų sukaktuvėms rengti komitetas, 1930, p. 7.
3 Ivinskis, Z. Lietuvos politinė būklė 1918 m. pradžioje ir vasario 16 d. aktas. Židinys. 1939, XXIX, 2, p. 622.
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Nors Vilniaus konferencijos rezoliucijos žodžiais buvo išreikšta dar nedrąsi forumo, suside-
dančio iš 214 kviestų ir laikytų autoritetingiausiais Lietuvos žmonių, savo šalies ateities vizija – Lie-
tuvos nepriklausomybė, Konferencijos formuluojama kaip labai trokštamas ateities tikslas, paties 
dokumento ir jame išreikštų nuostatų reikšmė būsimai Lietuvos konstitucinei raidai neabejotinai 
buvo didžiulė. Vertinama kaip būsimos Lietuvos konstitucinės kūrybos pagrindas, jau pati ši rezoliu-
cija kai kurių autorių laikoma konstituciniu aktu4. 

Rūpintis iškeltų uždavinių įgyvendinimu Konferencija pavedė savo sudarytai Lietuvos Tarybai, 
kurios sudėtyje preliminariai buvo nusistatyta turėti įvairių krašte veikiančių politinių jėgų pusiau-
svyrą5. Slaptų jos rinkimų rezultatai, tiesa, kiek pakoregavo šį norą – galima buvo įžvelgti išrinktųjų 
narių politinių pažiūrų tam tikrą kryptelėjimą į dešinę – bet apskritai joje atstovautos visos pagrin-
dinės politinės jėgos, pradedant tautininkais ir krikščionimis demokratais dešinėje ir baigiant social-
demokratais kairėje; kita vertus, bent jau Tarybos darbo pradžioje, daugiau buvo linkusios reikštis 
asmenybės, o ne partijos6. Todėl ir šios sudėties Lietuvos Taryba laikyta „pačios lietuvių visuomenės 
parinkta“7, turinčia „visos tautos pasitikėjimo“8, o jos atstovybiškumą ir autoritetą didino karo svetur 
išblaškytų lietuvių vieningas pripažinimas aukščiausiąja tautos politine institucija, drįsusia paimti į 
savo rankas vadovavimą Lietuvos valstybės atkūrimui9.

Tarybai išsirinkus savo vadovybę, paskelbtoje jos programoje užsibrėžtas tikslas visomis jai 
prieinamomis priemonėmis siekti politinio Lietuvos savarankiškumo: jos uždavinys esąs „atstatyti 
Lietuvos valstybė, priruošti mūsų valstybei pirmieji pamatai“, ji privalanti „žengti pirmą žingsnį į 
naujosios, vėl laisvos savarankiškos Lietuvos gyvenimą“10, pirmą kartą jos dokumentuose prabylant 
apie „vėl“ laisvos Lietuvos „atstatymą“, t. y. apie kadaise buvusios valstybės tęsinį.

Pirmuosius du mėnesius Taryba aktyviai užsiėmė veikla, kuria siekta bent kiek palengvinti 
Lietuvos gyventojams karo ir okupacijos sunkumus, telkti apie save Lietuvos tautines mažumas bei 
tautiečius, aplinkybių išblaškytus po Rusiją, Vakarų Europą, Ameriką. Vis dėlto pagrindiniu savo 
uždaviniu ji laikė politinį, nepriklausomybės labui stengdamasi išnaudoti kiekvieną galimybę. Iš jos 
akiračio nenyko būsimos valstybės valdymo formos, teritorijos, valstybės sienų ir kiti klausimai. Tų 
pačių 1917 m. spalį Tarybos pirmininko A. Smetonos vardu paskelbta Lietuvos Tarybos prog rama, 
kurioje, akcentuojant svarbiausią Konferencijos iškeltą tikslą – nepriklausomos valstybės sudarymą, 
buvo viešai pabrėžtas jos ryšys su praeityje buvusia Lietuvos valstybe11.

Tiesioginis Tarybos veikimas Lietuvos nepriklausomybės reikalu jos dienotvarkėje atsirado 
1917 m. pabaigoje, vokiečiams rengiantis separatinėms taikos deryboms su Rusijos bolševikų valdžia, 
kuriose vienas svarbiausių ginčo objektų neabejotinai turėjo būti jai iki karo priklausiusių teritorijų, 
taigi ir Lietuvos, likimas. Pagrįstai laukdama sovietų pusės priešinimosi jų prijungimui prie Vokieti-
jos imperijos ir reikalavimo bent leisti joms pačioms apsispręsti, vokiečių pusė ėmė puoselėti viltis sau 
naudingo sprendimo teisiniam pagrindimui išgauti vienašalį Tarybos pareiškimą apie lietuvių tautos 
apsisprendimą atsiskirti nuo Rusijos. 

Gruodžio 1 d. tarp vokiečių administracijos ir Lietuvos Tarybos atstovų, pastariesiems siekiant 
ne tik užkirsti kelią Rusijos pretenzijoms į Lietuvos teritoriją ir užbėgti už akių nesunkiai nuspėja-
miems vokiečių užmojams aneksuoti Lietuvą, pasiektas susitarimas. Vis dėlto, stengiantis pasiekti 
bent tai, kas tomis sąlygomis buvo įmanoma, sutarta, kad Vokietija leis skelbti nepriklausomos Lie-
tuvos valstybės atkūrimą (Wiederherstellung) ir atsisakymą ankstesnių valstybinių ryšių, buvusių su 

4 Jegelevičius, S. Lietuvos laikinųjų Konstitucijų ištakų klausimu (1917–1919 m.). Mūsų konstitucionalizmo raida. 
Straipsnių rinkinys. Vilnius, 2003, p. 39.

5 Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai 1917–1918. Ren. Eidintas, A.; Lopata, R. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 121.
6 Merkelis, A. Antanas Smetona. Jo visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla. New York, 1964, p. 254.
7 Kl[imas], P. Lietuvos Taryba ir apsisprendimo teisė. Lietuvos aidas. 1918, 6.
8 Merkelis, A. Antanas Smetona. Jo visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla. New York, 1964, p. 183.
9 Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai 1917–1918. Ren. Eidintas, A.; Lopata, R. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 189–190; 

Šaulys, J. Dėl nepriklausomybės paskelbimo. Lietuvos aidas. 1918, 22.
10 Lietuvos Taryba. Lietuvos aidas. 1917, 7.
11 Sm[etona], A. Lietuvos Tarybos darbų belaukiant. Lietuvos aidas. 1917, 11.
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kitomis tautomis, sutinkant sykiu pareikšti, kad būsima Lietuvos valstybė nustatysianti amžiną tvirtą 
sąjungą su Vokietija12. 

Šitaip Tarybos darbotvarkėje atsirado konkretus Lietuvos nepriklausomybės skelbimo klausi-
mas, reikšmingas ir aktualus ne tik lietuviams, bet, kaip lietuvių tautos valios išsivaduoti nuo daugiau 
nei šimtmetį užsitęsusių politinių ryšių su Rusija (tam, kad galėtų juos nustatyti su Vokietija) pareiš-
kimas, tuokart nepaprastai dominęs ir vokiečius.

Norėdama nepraleisti beatsirandančios galimybės, reikalaujamus pasižadėjimus Taryba patvir-
tino ir išdėstė savo 1917 m. gruodžio 11 d. pareiškime13, nurodydama, jog krašto ir užsienio lietuvių pri-
pažįstama vienintele įgaliota lietuvių tautos atstovybe, remdamasi tautų apsisprendimo teise ir 1917 m.  
rugsėjo 18–23 d. lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu, „skelbia nepriklausomos Lietuvos valsty-
bės atkūrimą su sostine Vilniuje ir jos atskyrimą nuo visų valstybinių ryšių, kurie kada nors yra buvę 
su kitomis tautomis“; vildamasi sulaukti nepriklausomybės pripažinimo, realaus valdžios perdavimo 
ir okupacinės kariuomenės atitraukimo, toliau ji, „atsižvelgdama į Lietuvos gyvybinius interesus“, 
pareiškė prašanti Vokietijos apsaugos ir paramos būsimose taikos derybose ir pasisakanti „už amži-
ną, tvirtą sąjungą su Vokietijos imperija“, išreikštą karine bei susisiekimo konvencijomis ir muitų bei 
pinigų sistemos bendrumo pagrindais. 

Okupanto primestas pastarasis Lietuvos pasižadėjimas savo forma buvo kategoriškas ir baig-
tinis, apie Steigiamąjį Seimą, tvirtinsiantį dokumente įvardijamus Lietuvos ir Vokietijos santykius, 
vokiečių pusei nesutinkant, jame nebeužsimenama: Taryboje baimintasi, kad nesiskaitymas su vo-
kiečių reikalavimais galintis atsiliepti derybų Breste eigai ir net jų rezultatams, o per tai ir vokiečių 
intereso Lietuvai silpnėjimui, ir sukelti tolesnių derybų trukdžių, tuo tarpu jų tęsimas dar teikė bent 
kažkokių vilčių14. Kompromisu su Vokietijos valdžia Taryba tikėjosi pasieksianti galimybę skelbti 
Lietuvos nepriklausomybę, viltasi, jog ji būsianti oficialiai pripažinta, atsirasiančios sąlygos pradėti 
valstybės kūrimo darbą. 

Viltys, deja, subliuško – faktiškai jokių poslinkių neįvyko, sunkios rekvizicijos ir okupantų 
taikyti suvaržymai ir toliau slėgė gyventojus. Tarybos pareiškimas laukto įspūdžio taikos derybose 
net ir rusų pusei nepadarė, jis susilaukė griežtai priešiškos lietuvių visuomenės pačioje Lietuvoje ir 
užsienyje reakcijos, o ir pačioje Taryboje dėl jo sušlubavo vienybė, ėmė formuotis opozicija, „prasi-
dėjo skaudžios, gilaus nerimo perimtos diskusijos, virtusios griežtomis imtynėmis“15, 1918 m. sausio  
8 d. atvedusiomis prie vieningo visų dvidešimties Tarybos narių nutarimo, nepriklausomybės notifi-
kavimo formulės pagrindu paliekant tik pirmąją gruodžio 11 d. pareiškimo dalį, ją papildyti nuostata, 
jog Lietuvos vidaus santvarką ir santykius su kaimynais, taigi ir su Vokietija, nustatysiantis skubiai 
sušauktas demokratiniu būdu Lietuvos gyventojų išrinktas Steigiamasis Seimas16, taip nepaliekant 
vietos bet kokiems pačios Tarybos įsipareigojimams vokiečių naudai. 

Pakilią nuotaiką pagaliau radus sudėtingos problemos sprendimą jau tą patį vakarą pakeitė 
apmaudus nusivylimas Tarybai gavus žinią, kad vokiečių valdžios atstovai ir toliau atmetantys rei-
kalavimą klausimo sprendimą patikėti Steigiamajam Seimui, iš kurio pritarimo agresyviems savo 
užmojams nesitikėjo, ir verčiantys Tarybą savo rezoliucijoje kartoti amžinos sąjungos įsipareigojimą. 

Po neilgo lūkuriavimo ir bevaisių kontaktų su vokiečių atstovais sausio m. 26 d. Taryboje 
vėl užvirė „širdį veriančios“ diskusijos17. Dabar dvylikos jos narių grupė, pasiduodama vokiečių 

12 Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais 1915–1918. Dokumentų rinkinys. Sud. Gimžauskas, E. 
Vilnius: LII, 2006, p. 223–224; Valstybės Tarybos protokolai 1917–1918. Ren. Eidintas, A.; Lopata, R. Vilnius: Moks-
las, 1991, p. 143–147.

13 Valstybės Tarybos protokolai 1917–1918. Ren. Eidintas, A.; Lopata, R. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 155–157; Klimas, 
P. Lietuvos valstybės kūrimas 1915–1918 metais. Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis 1918–1928. Kaunas, 
1930, p. 11; Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais 1915–1918. Dokumentų rinkinys. Sud. Gim-
žauskas, E. Vilnius: LII, 2006, p. 254.

14 B[iržiška], M. Kritiška valanda Lietuvos istorijoje. Politinės Kalėdos 1917 metais. Lietuvos aidas. 1937, 584.
15 Kairys, S. Nepriklausomybės akto išvakarėse. Kultūra.1938, 2, p. 88.
16 Valstybės Tarybos protokolai1917–1918. Ren. Eidintas, A.; Lopata, R. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 168–169; Lietuva 

vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais 1915–1918. Dokumentų rinkinys. Sud. Gimžauskas, R. Vilnius: 
LII, 2006, p. 274. 

17 Klimas, P. Iš mano atsiminimų. Vilnius: Lietuvos enciklopedijų redakcija, 1990, p. 116–117.
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spaudimui, atsisakiusi sausio 8 d. Tarybos priimto pasiūlymo, nutarė grįžti prie jų reikalavimo skir-
tingais tekstais Rusijos ir Vokietijos valdžioms notifikuoti nepriklausomą Lietuvos valstybę, šįkart 
vokiečiams sutikus į pastarąjį papildomai įtraukti nuostatą ir dėl galimybės valstybės pamatų ir san-
tykių su kaimyninėmis valstybėmis nustatymo klausimais kreiptis į Steigiamąjį Seimą18. Tuo metu 
keturi Tarybos radikalai, apkaltinę daugumą viršijus Konferencijos duotus įgaliojimus ir pasisavinus 
būsimo Steigiamojo Seimo prerogatyvą, pasiskelbė paliekantys Tarybą19. 

Vokiečiams į Lietuvos klausimą žvelgiant iš savanaudiškų pozicijų ir nedarant nuolaidų, sykiu 
patyrus ir jų valdžios viršūnėse taip pat esant jėgų, linkstančių į tai, kad Lietuva, nekenkdama Vo-
kietijos interesams, pati laisvai spręstų savo reikalus, bei neigiamai vertinančių okupacinės valdžios 
pastangas ją aneksuoti20, Taryboje stiprėjo pasiryžimas Lietuvos nepriklausomybės reikalu rodyti 
daugiau ryžto ir žengti radikalesnius žingsnius21.

Pradėta nuo minėto Tarybos vienybę pakirtusio jos sausio 26 d. pareiškimo peržiūrėjimo, ieš-
kant vienos bendros, visiems priimtinos jo formulės22. Ir būtent šiuo kritišku momentu Taryba, taip 
pat ir keturi pasitraukusieji radikalai, sugebėjo rasti bendrą kalbą, atmesti kilusius nesutarimus, su-
sivienyti ir žengti kitą, šiomis sąlygomis svarbiausią, žingsnį.

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba priėmė dabar plačiai žinomą Nutarimą23, kuriame, lai-
kydama save vienintele lietuvių tautos atstovybe, pasirėmusi tautų apsisprendimo teise bei lietuvių 
Vilniaus konferencijos 1917 m. rugsėjo mėn. 18–23 d. nutarimu, skelbė „atstatanti nepriklausomą 
demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis“, sykiu pareikšdama, jog tos valstybės 
pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis galutinai nustatysiantis „kiek galima greičiau su-
šauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas“24.

Akto tekstas, vieno jo signatarų, P. Klimo, apibūdinimu, „skyrėsi nuo visų iki tol aplinkybių 
sužalotų pareiškimų. Jis buvo trumpas ir griežtai principinis, kitaip tariant, amžinas, prieš kurį gali 
reikštis tik atviri ar užsimaskavę priešai“25. Jame Lietuvos valstybė skelbiama be jokių išlygų, be jokių 
užuominų kitų valstybių naudai, ji neapsunkinta jokiais politiniais įsipareigojimais.

Šis atkuriamos Lietuvos valstybės aktas ne tik sugrąžino vienybę išvakarėse skilusiai ir dėl to 
išgyvenusiai realų žlugimo pavojų Tarybai, bet ir parodė, kad dėl gyvybinių tautos reikalų pozityviai 
bendradarbiauti neatsisakė net labai skirtingų pažiūrų jos dalys. 

1918 m. vasario 16 d. Nutarimo tekstas beveik ištisai kartojo rezoliuciją, Tarybos jau svarstytą 
ir sausio 8 d. vieningai priimtą, bet, vokiečiams spaudžiant, netrukus daugumos nustotą remti – toks 
tomis konkrečiomis sąlygomis toje konkrečioje aplinkoje buvo sudėtingas Tarybos beveik ištisas še-
šias savaites spręstas uždavinys. 

Priimtasis dokumentas glausta forma išreiškė svarbiausio krašto socialinio veiksnio – lietuvių 
tautos – apsisprendimą kurti savo nepriklausomą, neapsunkintą jokiais politiniais servitutais, suve-
renią valstybę. Būtent tai duoda pagrindą šį Aktą ir jo priėmimo datą pripažinti Lietuvos valstybės 
kūrimo pradžia26. 

18 Klimas, P. Lietuvos valstybės politinė istorija nuo Didžiojo karo ligi šių dienų (rankraštis). Lietuvos mokslų akade-
mijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius, f. 191-21, p. 35.

19 Valstybės Tarybos protokolai 1917–1918. Ren. Eidintas, A.; Lopata, R. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 189, p. 191; Klimas, 
P. Lietuvos valstybės kūrimas 1915–1918 metais. Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimt metis 1918–1928. Kaunas, 
1930, p. 13. 

20 Klimas, P. Lietuvos valstybės politinė istorija nuo Didžiojo karo ligi šių dienų (rankraštis). Lietuvos mokslų akade-
mijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius, f. 191–21, p. 37; Lietuvos taryba skelbia nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymą. Lietuvos aidas. 1938, 108.

21 [Red. str.]. Tiesos kardas. 1919, 35.
22 Valstybės Tarybos protokolai 1917–1918. Ren. Eidintas, A.; Lopata, R. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 203.
23 Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės Paskelbimo Aktas. Lietuvos novelos. Ren. Šalkauskis, K. Kaunas: Spaudos 

fondas, 1935, p. 3.
24 Valstybės Tarybos protokolai 1917–1918. Ren. Eidintas, A.; Lopata, R. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 208.
25 Klimas, P. Iš mano atsiminimų. Vilnius: Lietuvos enciklopedijų redakcija, 1990, p. 118.
26 [Römeris] Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990, p. 52–53.
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Nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimą („sudarymą“) buvo deklaravusi jau Vilniaus kon-
ferencija. Bet dabar šis uždavinys buvo patikslintas: išreikšdama lietuvių tautos pasiryžimą ne Rusijos 
imperijos griuvėsiuose kurti naują Lietuvos valstybę, o ją atkurti, Taryba konstatavo tiesiogines užsi-
moto kurti valstybingumo sąsajas su istorine Lietuvos valstybe – Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste, 
kvalifikavo jį kaip istorinio valstybingumo tęsinį. 

Suprantama, Tarybos formuluojamas tikslas anaiptol nereiškė ir nerealaus dalyko – prikelti tą 
pačią, buvusiąją viduramžių valstybę, tai buvo akivaizdu jau vien iš to, kad Nutarime akcentuojamas 
pasiryžimas Lietuvos valstybę atkurti „etnografinėmis sienomis“, t. y. atkuriama nepriklausoma Lie-
tuvos valstybė, kitaip nei buvusi daugiatautė istorinė Lietuva, turėjo būti tautinė. 

Nepriklausomybės Akto žodžiai reiškė, kad nepriklausomybės kūrimas vos mažiau nei prieš 
pusmetį Lietuvių Vilniaus konferencijos rezoliucijoje keltas dar kaip idėja ar kaip ypatingos reikšmės 
perspektyva, imantis virsti konkrečiu, pradedamu įgyvendinti uždaviniu. Be to, Aktas nekonstatavo 
teisiškai ir politiškai užbaigto Lietuvos valstybės atkūrimo, o reikšdama lietuvių tautos valią Taryba 
jame skelbėsi valstybę „atstatanti“, kitaip tariant, dedanti pastangas atstatyti Lietuvos valstybingu-
mą, atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę, ėmusis atlikti besitęsiantį veiksmą, kurio baigtinio re-
zultato laukiama ateityje. Nepriklausomybės aktas formaliu teisiniu požiūriu ženklino ne užbaigto 
Lietuvos valstybės atkūrimo konstatavimą, bet šio proceso startą27. 

Iš tiesų, Lietuvos valstybės, net ir Nutarimą paskelbus, dar nebuvo, valstybės reiškiniui tuo-
met dar trūko svarbiausio dalyko, svarbiausio elemento – valdžios, turinčios įsakomąją galią28, o jei 
tiksliau – valdžia buvo, bet ją dar įgyvendino ne Lietuvos Taryba ir ne Lietuvos tauta, o svetimieji: 
Lietuva tebebuvo Vokietijos karinės okupacijos objektas. Pagaliau ir pati Nutarimą paskelbusi Lietu-
vos Taryba buvo atsiradusi ir tuo metu teveikė kaip visuomeninė institucija, nevykdanti visuomenės 
gyvenimą tvarkančių, juolab – valstybės valdžios ir valdymo, funkcijų, ji laikyta tik „bejėgiu patari-
mo organu prie okupacinės administracijos“29.

Formaliu požiūriu šis Aktas reiškė pirmą viešą Lietuvos Tarybos pranešimą, tiesiogiai adresuo-
tą Rusijos, Vokietijos, taip pat ir kitų užsienio valstybių vyriausybėms, o netiesiogiai – dar ir Lietuvos 
visuomenei, netekus galios prievarta jai buvusius primestus ar mėginamus primesti valstybinius ry-
šius su kitomis šalimis. Žengiant šį žingsnį, remtasi visuotinai pripažinta ir Pirmajam pasauliniam 
karui baigiantis globaliu mastu tapusia politiškai itin aktualia bei populiaria tautų apsisprendimo 
teise, taip pat minėtu Lietuvių Vilniaus konferencijos Nutarimu, nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimą skelbusiu būtina sąlyga laisvam Lietuvos vystymuisi „etnografinėse sienose“. 

Pareiškimo adresavimu skirtingų šalių vyriausybėms Taryba parodė dėmesį visoms valsty-
bėms, nekrypdama nei į rytus, nei į vakarus, nei į pietus.

Išskirtina konstitucinė reikšmė teko ypač Vasario 16 d. akto nuostatoms, įpareigojančioms 
atitinkamai formuluoti būsimas vėlesnes konstitucines nuostatas, turėjusias tiesiogiai atsispindėti 
laukiamoje Lietuvos konstitucijoje ir ateities konstituciniuose aktuose. Žinoma, pirmiausia tai nuos-
tata apie nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymo faktą, su kuria nesiderintų Lietuvos valstybės 
konstitucijos ar atskiri jų nuostatai, tiesiogiai ar netiesiogiai žeidžiantys jos suverenitetą. Neabejotiną 
reikšmę turėjo Nepriklausomybės Akto reikalavimas, įpareigojęs Lietuvos konstitucijos leidėjus joje 
įtvirtinti valstybę, tvirtai grindžiamą demokratijos principais. 

Beje, pasiryžimas nepriklausoma tapusią Lietuvą tvarkyti vadovaujantis demokratijos reika-
lavimais, Lietuvos valstybės atkūrimo procese išleistuose dokumentuose buvo pabrėžiamas visada, 
ir tai, sykiu su numatomu jos teritorijos apribojimu etnografinėmis sienomis, rodė, kad atkuriama 
nepriklausoma Lietuvos valstybė turėjo būti organizuota visai kitais pagrindais nei istorinė Lietuva.

Nelaikydama savęs turinčia mandatą iki galo atlikti pirminį atkuriamąjį valstybės darbą, 
Taryba vasario 16 d. Nutarime pakartojo Konferencijos nuostatą, galutinį atkuriamos valstybės 

27 Lietuvos Taryba tiesia pirmąsias gaires atstatomai Lietuvos valstybei. Lietuvos aidas. 1938, 112. 
28 [Römeris] Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990, p. 53.
29 Rutenbergas, G. Lietuvos, kaip nepriklausomos valstybės, susikūrimas ir jos pripažinimas tarptautinės teisės švieso-

je. Teisė. 1927, 11, p. 47.
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pag rindų ir jos santykių su kitomis valstybėmis nustatymą, vadovaujantis Nepriklausomybės Akte 
suformuluotomis nuostatomis, pavedantį kiek galima skubiau sušauktam visų Lietuvos gyventojų 
demokratiškai išrinktam Steigiamajam Seimui. Todėl konstitucinės gairės reikšmę Vasario 16-osios 
akte taip pat turėjo nuostata apie Steigiamojo Seimo – institucijos, reprezentuosiančios suvereninės 
tautos steigiamąją galią ir turėsiančios tautos įgaliojimą užbaigti teisinį valstybės atkūrimo įformini-
mą bei jos konstitucinių pagrindų, kurie ateityje galės būti peržiūrimi tik jo paties nurodyta tvarka, 
nustatymą, taip pat nustatymą kuriamos valstybės santykių su kitomis valstybėmis – kiek galima 
skubesnį demokratiniu būdu jos gyventojų išrinkimą.

Nepriklausomybės Aktu paskelbtam valstybės atkūrimo darbui užbaigti dar reikėjo laiko, pa-
lankaus aplinkybių susiklostymo ir įtemptų daugelio žmonių pastangų. 

Nepaisant to, ši politinė Lietuvos Tarybos deklaracija dėl jos svarbos viešosios nuomonės yra 
vertinama kaip Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo aktas. Taip pat ir nepriklausomos Lie-
tuvos pozityvioji teisė šį aktą ir datą laikė ir tebelaiko Lietuvos valstybės atkūrimo pradžia ir teisiniu 
pagrindu, tos valstybės naujo steigimo dokumentu. 

Pažymėtina taip pat reikšmė nedaugiažodžio Akto teksto, kuriame pavartota specifinė termi-
nija, tokia kaip „tautų apsisprendimo teisė“, „valstybė“, „tautos atstovybė“, „steigiamasis seimas“ etc., 
iš esmės prisidėjo prie lietuviškos konstitucinės teisės terminijos pagrindų kūrimo30.

Pats Lietuvos Tarybos paskelbtas Nepriklausomybės Aktas, formaliai žiūrint, neturėjo tei-
sės aktui būdingų savybių, iš tiesų svarbiausia buvo ne tiek šio akto įsiliejimas į pozityviosios teisės 
sistemą, kiek jo moralinė-politinė reikšmė. Tačiau iš tikrųjų šį Lietuvos nepriklausomos valstybės 
atkūrimo Aktą teisiniu valstybės pagrindu laiko ne tik viešoji nuomonė, bet ir pozityvioji teisė. Va-
sario 16-osios aktas tapo svarbiausiu XX a. antrajame dešimtmetyje atkurtosios Lietuvos valstybės 
konstitucinės reikšmės aktu, lakoniškame savo tekste ne tik išreiškiančiu lietuvių tautos valią atkurti 
nepriklausomą savo valstybę, bet ir nustatančiu „esmines konstitucines gaires visam Lietuvos nepri-
klausomybės laikotarpiui“31. Juo iš esmės remiasi ne tik pats moderniosios Lietuvos valstybės buvimo 
faktas, bet ir visi – laikini ir nuolatiniai – jos konstituciniai dokumentai. 

1.1.2. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos  
 Pamatiniai Dėsniai

Karą pralaiminčios Vokietijos vyriausybės atstovams 1918 m. spalio 20 d. pareiškus, kad, va-
dovaujantis tautų apsisprendimo teise, lietuvių tautai pripažįstama teisė nustatyti savo konstituciją, 
suformuoti vyriausybę ir pačiai tvarkyti kraštą32, sukruto ne viena okupacijos metais didesnio ak-
tyvumo nerodžiusi jėga. Karui ir okupacijai tebesitęsiant ir nesant galimybių imtis nedelsiant įgy-
vendinti Vasario 16 d. akto nuostatą apie demokratiniu būdu visų Lietuvos gyventojų išrinktą Stei-
giamąjį Seimą, skubaus atsiradusios galimybės realizavimo teko imtis jai pačiai, sudarytai derinant 
parinkimą ir netiesioginius rinkimus ir gavusiai svetur išblaškytų lietuvių atstovų pripažinimą bei 
gyventojų daugumos laikomai vienintele tautos atstovybe ir aukščiausia tautos politine institucija, 
vadovaujančia Lietuvos valstybės atkūrimui. 

Taip besiklostant aplinkybėms, susirinkusi spalio 28 d. į sesiją Valstybės Taryba33 laikėsi nuos-
tatos, kad minėta atsakinga pareiga tenkanti tik jai. Nepaisant to, esamomis aplinkybėmis natūraliai 
pagrindinis – konstitucijos – klausimas sesijos darbų tvarkoje numatytas nebuvo, Tarybos Prezidiu-
mas susirinkusiai Tarybai negalėjo pasiūlyti bent greitomis parengto konstitucijos projekto. Pirmajam 
Valstybės Tarybos sesijos posėdžiui A. Smetonos pasiūlytoje „prezidiumo išdirbtoje dienotvarkėje“ 

30 Vaičaitis, V. A.; Paužaitė-Kulvinskienė, J. 1918 m. vasario 16-osios Akto konstitucinė samprata. Teisė. 2015, 94,  
p. 177.

31 Račkauskas, K. Lietuvos konstitucinės teisės klausimais. New York: Tėvų pranciškonų spaustuvė, 1967, p. 11.
32 Klimas, P. Istorinė Lietuvos valstybės apžvalga. Kaunas: Vaiva, 1922, p. 22.
33 Taip oficialiai 1918 m. liepos 11 d. pasivadino Lietuvos Taryba. Žr. Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai 1917–1918. 

Ren. Eidintas, A.; Lopata, R. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 265–266. 
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buvo numatytas ne atitinkamo projekto pateikimas ir svarstymas, o klausimas, iš karto įvardytas 
„valdžios sudarymu“34.

Posėdžiuose spalio 29–30 d. karštai diskutuota35. Tarybos nariai iš esmės sutarė, kad suvereni-
nės teisės priklauso tautai ir jos turėtų būti įgyvendinamos per seimą. Tačiau kilus reikalui valdžią 
steigti skubiai ir tam nesant sąlygų, apsispręsta dėl savotiško lietuvių tautos suverenumo surogato, jo 
simboliu pripažįstant realiai gyvuojančią Valstybės Tarybą. Daugiau nesutarimų susilaukė aukščiau-
siosios vykdomosios valdžios problema: radikalioji Tarybos narių dalis pasisakė už naujos instituci-
jos (vadybos, direktorijos ar kuriuo kitu pavadinimu) steigimą, o konservatyviai nusiteikusieji tam 
griežtai priešinosi, reikalaudami naujos institucijos nekurti, nes tam nesą tinkamų žmonių, naujoji 
institucija neturėsianti autoriteto etc., ir primygtinai siūlė tokios institucijos funkcijas laikinai pavesti 
Valstybės Tarybos Prezidiumui. 

Pastarųjų manymu, Tarybą šiuo reikalu saistę jos pačios 1918 m. vasaros nutarimai36, priim-
ti, ieškant mažesnės blogybės, kai politiniuose Vokietijos sluoksniuose buvo brandinamas planas jų 
okupuotą Lietuvą jungti su Prūsija ar Saksonija, o Taryba tuomet Lietuvą buvo paskelbusi konstituci-
ne monarchija ir jos karaliumi išrinkusi Viurtembergo grafą Wilhelmą von Urachą37 bei tam gavusi 
jo paties sutikimą; būtent tuomet nusistatyta, jog Lietuvos ateities konstitucija būsianti parengta ir 
paskelbta Valstybės Tarybos kartu su karaliumi. 

Beje, pastarieji nutarimai, išreiškę to meto Tarybos daugumos požiūrį į atkuriamos Lietuvos 
valstybės valdymo formą ir net aptarę planuojamos monarchijos konstitucinius pagrindus, po mi-
nimų įvykių praėjus dvidešimčiai metų, Lietuvos Vyriausybės oficialiai buvo pripažinti padėjusiais 
„pirmuosius pagrindus mūsų konstitucinei teisei“38. 

Dėl šių priežasčių, net ir atsiradus objektyviai galimybei imtis nepriklausomybės realizavimo, 
didelė Tarybos narių dalis laikė jos rankas esant surištas ankstesniais savo pačios monarchiniais nuta-
rimais, ją nelaisvą nuo sosto pretendentui duotų pažadų. Apie tai bylojo ne tik dvejojantys jų pasisaky-
mai diskusijose Tarybos posėdyje, bet ir nevienkartiniai oficialūs jos atstovų paskutinių dienų pareiš-
kimai aukščiausiajai Vokietijos valdžiai39 bei ką tik vykęs Tarybos vadovybės valstybės sienų, finansų ir 
kitų svarbiausių Lietuvos valstybės reikalų aptarimas susitikime su pačiu pretendentu į sostą40.

Šie faktai, dienotvarkėje atsiradus konstitucijos klausimui, apsunkino Tarybos uždavinį. De-
šinės nuomone, „su Uracho išrinkimu reikia skaitytis – tai buvo rimtas apgalvotas žingsnis“41, nors 
oponentai buvo įsitikinę ir reikalavo, kad „mes turime sustabdyti to nutarimo (dėl karaliaus išrinki-
mo – aut. pastaba) vykinimą“42.

Abejonių kankinamoje ir prieštaravimų draskomoje Taryboje prie konstitucijos klausimo te-
prieita atkakliai diskutuojant. Išaiškėjus Tarybos narių pozicijoms svarstomu klausimu, baigiantis 
spalio 30 d. posėdžiui buvo sudaryta komisija Laikinos Konstitucijos pagrindams parengti ir jau 
spalio 31 d. pradėtas priekabus jų svarstymas ir gausūs pataisymų siūlymai43.

34 Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai 1917–1918. Ren. Eidintas, A.; Lopata, R. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 332.
35 Ibid., p. 342, 346.
36 Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais 1917–1918. Dokumentų rinkinys. Sud. Gimžauskas, E. 

Vilnius: LII, 2006, p. 317; Valstybiniai aktai ir dokumentai. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1557, ap. 1, b. 40, 
p. 5; Klimas, P. Dienoraštis 1915.XII.1–1919.I.19. Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1988, p. 262,  
p. 443.

37 Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais 1915–1918. Dokumentų rinkinys. Sud. Gimžauskas, E. 
Vilnius: LII, 2006, p. 341.

38 Seimo stenogramos. Antroji nepaprastoji sesija. 66/6 pos. 1938 m. sausio 31 d., p. 8.
39 Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais 1915–1918. Dokumentų rinkinys. Sud. Gimžauskas, E.  

Vilnius: LII, 2006, p. 463, p. 498.
40 Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai 1917–1918. Ren. Eidintas, A.; Lopata, R. Vilnius: Mokslas, 1991,  

p. 336, p. 341; Bėgamosios Lietuvos Valstybės Tarybos žinios, Nr. 2. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblio-
tekos Rankraščių skyrius, f. 255–1091, p. 3.

41 Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai 1917–1918. Ren. Eidintas, A.; Lopata, R. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 344.
42 Ibid, p. 345.
43 Ibid, p. 346, p. 349.
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Lapkričio 1 d. Tarybą pasiekė žinios apie pretendento į Lietuvos sostą sutikimą, jei to reikalaus 
Lietuvos interesai, atsisakyti sosto44. Išaiškėjusios naujos politinės aplinkybės davė Tarybai akstiną 
lapkričio 2 d. priimti rezoliuciją, jog jos nutarimas kviesti Urachą Lietuvos karaliumi nevykdomas, o 
galutinis šio reikalo sprendimas paliekamas Steigiamajam susirinkimui45. 

Priėmus atitinkamą rezoliuciją, Taryboje „ūpas pasitaisė“ ir darbas toliau vykęs labai sklan-
džiai46. Tą pačią dieną, o tikriau pusiaunaktį, Taryba trečiuoju skaitymu priėmė pirmąjį konstitucinį 
aktą, pavadintą „Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniais Dėsniais“47.

Nors šis reikšmingas momentas oficialiame Tarybos posėdžio protokole neužfiksuotas (galbūt 
dėl vėlaus laiko), jo eiga atspindėta protokoliniame pranešime apie Valstybės Tarybos darbą, publi-
kuotame spaudoje48. 

Kitos dienos posėdyje išrinktai komisijai beliko galutinai suredaguoti Konstitucijos tekstą49.
Laikinoji Konstitucija neatsitiktinai buvo įvardyta Pamatiniais Dėsniais: jos būta lakoniškos, 

ji susidėjo iš trumpos preambulės ir šešių skyrių (I. Bendroji dalis; II. Valstybės Taryba; III. Valsty-
bės Tarybos prezidiumo laikinoji kompetencija; IV. Ministrų Kabinetas; V. Pamatinės piliečių teisės;  
VI. Steigiamasis Seimas), suskirstytų į 29 straipsnius. Joje aptarti tik patys svarbiausi, principiniai 
dalykai, kai kuriuos, net turinčius svarbią reikšmę, dalykus visai nutylint. 

Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai – tai atkuriamos nepriklausomos Lietuvos valstybės valdžios 
steigimo aktas. Dokumento preambulėje Valstybės Taryba viešai priminė nesisavinanti Steigiamojo 
Seimo prerogatyvos nustatyti Lietuvos Valstybės valdymo formą ir konstituciją, o tik, reikšdama su-
verenią Lietuvos valstybės galią (suprema potestas), skelbė šios Laikinosios Konstitucijos pagrindais 
steigianti laikinąją tos valstybės Vyriausybę.

Dar neturėdama valstybinio darbo patirties, Taryba parodė neabejotiną sumanumą, nenueida-
ma, regis, paprasčiausiu keliu: ji nepasinaudojo elementaria kitose šalyse jau sukaupta konstitucinės 
kūrybos patirtimi (tiesą sakant, esamas aplinkybes visiškai atitinkančių kitų šalių konstitucinės kū-
rybos pavyzdžių iš esmės lyg ir nebuvo), o pasirinko savotišką neišbandytą kelią, apsistodama ties, ko 
gera, labiausiai esamoms aplinkybėms tinkama valdžios organizacija.

Ištikima principinei nuostatai, pačios suformuluotai vasario 16 d. Nutarime dėl nepriklau-
somos Lietuvos valstybės, sutvarkytos demokratiniu pagrindu, atkūrimo, Taryba šioje Laikinojoje 
Konstitucijoje suformulavo svarbiausius nuostatus, pagal kuriuos, iki susirinks Steigiamasis Seimas, 
laikiną valdžią, tos valdžios institucijų sistemą, jų kompetenciją bei tarpusavio santykius užsimota 
organizuoti parlamentarizmo pagrindais. 

Pagrindine kuriamos valstybės institucija, savotišku laikinuoju parlamentu, Laikinosios Kons-
titucijos Pamatiniai Dėsniai skelbė pačią Valstybės Tarybą. Ši institucija, pagal Laikinąją Konstituciją 
iš visuomeninės dabar virtusi valstybine, buvo paskelbta vienintele įstatymų leidžiamąja instituci-
ja, kuri ne tik „svarsto ir sprendžia“ laikinuosius įstatymus, bet ir sutartis su kitomis valstybėmis, 
naudojasi interpeliacijos ir paklausimo, taip pat įstatymų iniciatyvos teise. Atsiliepiant į diskusijose 
išreikštą priekaištą, jog Valstybės Taryba iki šiol buvusi šaukiama labai nereguliariai50, rinktis į sesi-
jas Laikinoji Konstitucija jai leido savo pačios iniciatyva arba Tarybos Prezidiumo šaukimu, o tai jis 
galėjo daryti savo iniciatyva ar pareikalavus bent trečdaliui jos narių. 

Taryba negalėjo būti paleista.
Mėginimo laviruoti tarp nesenų savo monarchinių nutarimų ir stiprėjančių respublikinių nuo-

taikų rezultatu tapo apsisprendimas laikinai, „ligi neįkūrus atskiro aukščiausio vyriausybės organo“, 
aukščiausios vyriausybinės institucijos funkcijas pavesti Valstybės Tarybos Prezidiumui, šiuo atveju 

44 Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai 1917–1918. Ren. Eidintas, A.; Lopata, R. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 362, p. 365.
45 Ibid., p. 369, p. 370.
46 Klimas, P. Dienoraštis. 1915.XII.1–1919. I.19. Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1988, p. 301.
47 Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai. Laikinosios Vyriausybės žinių papildymas. 1918, 

Nr. 1-1a. 
48 Lietuvos Valstybės Tarybos XI sesija. Lietuvos aidas. 1918, 123.
49 Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai 1917–1918. Ren. Eidintas, A.; Lopata, R. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 372.
50 Ibid., p. 357.
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nei savo sudėtimi, nei pavestomis funkcijomis netapačiam faktiškai nuo pat Tarybos veiklos pradžios 
funkcionuojančiai to paties pavadinimo ją vairuojančiai struktūrai, bet atidalytam nuo jos. Ir toliau 
likdamas Tarybos vadovu, bet šįkart kiek siauresnės sudėties (tie patys pirmininkas ir du vicepirmi-
ninkai, šiam atvejui pervadinti prezidentu ir viceprezidentais, į jo sudėtį neįtraukti tik esami Pre-
zidiumo sekretoriai), Valstybės Tarybos Prezidiumas paskelbtas dar ir laikinu kolegialiu valstybės 
vadovu, laikinai vykdančiu „aukščiausios vyriausybės funkcijas“, Valstybės Tarybos vardu skelbian-
čiu įstatymus, kviečiančiu ministrą pirmininką, tvirtinančiu Ministrų Kabineto sudėtį, skiriančiu 
aukštesniuosius karinius ir civilinius valstybės valdininkus, savo žinioje turinčiu kariuomenę ir ski-
riančiu vyriausiąjį kariuomenė vadą, saugančiu valstybės antspaudą. 

Pasiūlymas suteikti šiam Prezidiumui veto teisę Valstybės Tarybos priimtiems įstatymams 
buvo atmestas motyvuojant, jog, Prezidiumui nesutinkant su Valstybės Taryba, pats Prezidiumas 
paprasčiausiai turėsiąs būti nušalintas ir pakeistas kitu51. 

Valstybės Tarybos Prezidiumas, kaip valstybės vadovas, laikytas griežtai kolegialia institucija, 
kiekvienam jo aktui konstitucija reikalavo visų trijų Prezidiumo narių parašų. 

Kai kuriais atvejais šis Prezidiumas oficialiai vadintas Aukštuoju, arba Trijų, Prezidiumu. 
Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai nepaskelbė konkrečios valstybės valdymo for-

mos. Taip buvo pasiekta, kad Valstybės Tarybos Prezidiumą vienodai pagrįstai būtų galima traktuoti 
ir kaip regentūrą, veikiančią vietoj formaliai išrinkto, bet savo funkcijų kol kas nevykdančio kara-
liaus, ir kaip savotišką kolegialų dar nepaskelbtos respublikos prezidentą. Valstybės Taryba besiku-
riančios Lietuvos valstybės valdymo formos nustatymą nurodė esant Steigiamojo Seimo prerogatyva, 
todėl kuriamą politinį darinį Pamatiniuose Dėsniuose pabrėžtinai vadino tiesiog „valstybe“.

Pastarasis pirmojo atsikūrusios Lietuvos valstybės konstitucinio akto ypatumas atspindėjo 
Valstybės Tarybos daugumos pasiektą kompromisą, atsargų mėginimą, iki Steigiamasis Seimas au-
toritetingai nuspręs dėl valstybės valdymo formos, užpildyti oficialiai karaliui angažuotą vietą, išven-
giant naujos, su ja nesiderinančios, valstybės vadovo institucijos steigimo. 

Apie Valstybės Tarybos bei jos Prezidiumo sudarymo tvarką, jų įgaliojimų terminus Laiki-
nosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai neužsiminė. Juose buvo kalbama apie jau esamą, Lietuvių 
Vilniaus konferencijos 1917 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos nepriklausomybei siekti neterminuotam laikui 
sudarytą Lietuvos Tarybą, vėliau, minėta, pasivadinusią Valstybės Taryba, nuo šiol turėjusią tapti dar 
ir oficialiu laikinu valstybės valdžios organu. Skirtingai nei Taryba, kurios įgaliojimų laikas ir toliau 
liko neterminuotas, Valstybės Tarybos statutas52 nustatė, jog Tarybos Prezidiumas turėjo būti renka-
mas terminui – šešiems mėnesiams.

Savo valdžią Valstybės Tarybos Prezidiumas turėjo įgyvendinti per Ministrų Kabinetą, sykiu 
jie turėjo sudaryti dvinarę laikiną Vyriausybę. Nustatyta solidari Kabineto atsakomybė Valstybės 
Tarybai ir, šiai pareiškus nepasitikėjimą, privalėjo atsistatydinti. Ministrų Kabinetas, kaip ir Taryba, 
naudojosi įstatymų iniciatyvos teise, Kabineto atstovo kontrasignacija, atsakomybę už akto turinį 
nuo Prezidiumo perkelianti Kabinetui, buvo reikalinga kiekvienam Prezidiumo aktui.

Konstitucinės valdžios buveine skelbiama sostinė Vilnius.
Pamatiniai Dėsniai nė žodžiu neužsiminė apie teisminės valdžios organizaciją ir teismų teisinę 

padėtį. Konstitucijoje sąmoningai, kad nebūtų padaryta sunkiai pataisomų klaidų, neaptartos vals-
tybės teritorijos sienos53. 

Konstitucijoje buvo skelbiama visų piliečių lygybė prieš įstatymus ir pabrėžiamas luomų privi-
legijų nebuvimas. Toliau šiame Konstitucijos skyriuje skelbiama asmens, buto ir nuosavybės neliečia-
mybė, tikybos, spaudos, žodžio, susirinkimų, draugijų laisvių, jei tik „tikslas ir vykdomieji įrankiai 
nėra priešingi valstybės įstatymams“, garantijos. „Karo metu, taip pat valstybei gresiančiam sukilimui 
ar riaušėms neprileisti“, leista taikyti ypatingus įstatymus, kuriais piliečių laisvės garantijos laikinai 
suvaržomos.

51 Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai 1917–1918. Ren. Eidintas, A.; Lopata, R. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 357.
52 Valstybės Tarybos statutas. Vilnius, 1918.
53 Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai 1917–1918. Ren. Eidintas, A.; Lopata, R. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 354–355.
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Išskirtinę reikšmę turėjo Pamatinių Dėsnių 24 straipsnis, skelbiantis, kad teisinio reguliavimo 
srityse, „kuriose Lietuvos valstybės nėra išleistų naujų įstatymų, laikinai palieka tie, kurie yra buvę prieš 
karą, kiek jie neprieštarauja Laikinosios Konstitucijos Pamatiniams Dėsniams“. Šioje nuostatoje sufor-
muluoti Lietuvos nacionalinės teisės kūrimo teisiniai pagrindai, pirmenybę teisės sistemoje teikiantys 
būsimiems nacionaliniams teisės aktams, turėsiantiems tapti svarbiausia teisės raiškos forma; nacio-
nalinėje teisėje pasitaikysiančios spragos laikinai būsiančios užpildomos atitinkamų svetimos teisės 
aktų, Lietuvos teritorijoje galiojusių iki karo, normomis. 

Laikinoji Konstitucija nustatė, kad iki karo veikusieji įstatymai lieka galioti, jei tik jie nepriešta-
rauja šios Konstitucijos Dėsniams. Formuluojant pastarąjį Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dės-
nių reikalavimą buvo atsižvelgta svarbiausia į tai, kad prieškaryje pagrindinėje Lietuvos teritorijos 
dalyje galioję Rusijos imperijos įstatymai rėmėsi luomų privilegijomis, o tas pats Lietuvos laikinasis 
konstitucinis aktas skelbė visų valstybės piliečių lygybę prieš įstatymus bei luomų privilegijų panai-
kinimą.   

Konstitucijos keitimo teisė buvo pavesta tai pačiai Valstybės Tarybai, bent pusei jos narių parei-
kalavus, tam reikalui nustatant kvalifikuotos (2/3) balsų daugumos reikalavimą.

Laikinoji Konstitucija išskirtiniu valstybės tikslu skelbė 1918 m. vasario 16 d. akte numatyto 
įsipareigojimo „kiek galima greičiau“ sušaukti Steigiamąjį Seimą, tautos įgaliotą nustatyti valstybės 
valdymo formą ir konstituciją, įvykdymą. Šeštas jos skyrius, skirtas Steigiamajam Seimui, laikinąją 
valdžią įpareigojo priimti ir paskelbti Steigiamojo (Kuriamojo) Seimo rinkimų įstatymą, nustaty-
siantį visuotinių, lygių ir tiesioginių rinkimų sistemą ir slaptą balsavimą. Skelbiama, kad išrinktas 
Steigiamasis Seimas rinksiąsis Laikinosios Vyriausybės skirtą dieną Vilniuje ir pradėsiąs savo darbą 
susirinkus bent dviem trečdaliams jo atstovų. 

Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai turėjo būti priimti bent dviejų trečdalių Tarybos 
narių balsais, bet faktiškai jie buvo priimti vienu balsu. Jų papildymo ar keitimo teisė buvo pavesta 
tai pačiai Valstybės Tarybai, bent pusei jos narių pareikalavus, tam reikalui ir toliau nustatant kvali-
fikuotos (2/3) balsų daugumos reikalavimą.

Pradėdamas realizuoti priimtųjų Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių nuostatas, Vals-
tybės Tarybos Prezidiumas, į kurio sudėtį tuo metu įėjo A. Smetona (Prezidentas) bei J. Staugaitis ir  
J. Šaulys (viceprezidentai), 1918 m. lapkričio 11 d. patvirtino A. Voldemaro vadovaujamą pirmąjį 
Minist rų Kabinetą54, kuris nedelsdamas ėmėsi kurti valstybės aparatą. 

1.1.3. Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių tobulinimas

Akivaizdu, kad pradėtoji organizuoti centrinių valstybinių institucijų sistema, kurioje, kaip to 
reikalavo Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai, aiškiai dominavo sesijomis dirbanti Vals-
tybės Taryba, buvo nepakankamai lanksti, trukdė operatyviai reaguoti į sparčiai besikeičiančią po-
litinę situaciją. Tarybos padėtį ir darbus komplikavo tai, kad į valdžią Lietuvoje savo pretenzijas vis 
aktyviau ėmė reikšti sovietinės Rusijos remiami komunistai ir beatsikuriančios Lenkijos valstybės 
šalininkai. Ypač kritiška situacija buvo Lietuvą susirengus palikti okupacinei vokiečių kariuomenei, 
kai jai įkandin ėmė plūsti rusų armijos daliniai. Dėl bolševikų ir lenkų agresijos atsirado sunkumų 
Tarybai susirinkti, kildavo kvorumo problemų. Karinė grėsmė jauniems valstybingumo daigams, kai-
myninių valstybių ypač kelta 1918 ir 1919 m. sandūroje, išryškinusi priimto konstitucinio akto trūku-
mus, veikė Lietuvos Konstitucijos raidos šiuo pradiniu valstybės kūrimo laikotarpiu tendencijas.

Pirmiausia pasirodė nesanti pakankamai racionali ir gyvybinga Tarybos Prezidiumo, kaip ko-
legialaus valstybės vadovo, konstitucinė padėtis: pirmiesiems valstybės asmenims, tarp jų Valstybės 
Tarybos Prezidentui A. Smetonai, skubiai susirengus į užsienį ieškoti besikuriančiai valstybei veiks-
mingesnės politinės ir materialinės pagalbos, tapo akivaizdu, kad Valstybės Tarybos Prezidiumas 
neteks Konstitucijoje reikalaujamo kvorumo savo veiklai. Šiomis aplinkybėmis, siekiant išsaugoti 
Prezidiumo veiksnumą bent einamajai veiklai, 1918 m. gruodžio 18 d. buvo surašytas dokumentas, 

54 Ponui Ministeriui Pirmininkui. Lietuvos aidas. 1918, 130.
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pavadintas „Trijų Prezidiumo nutarimu“, pasak kurio, atsižvelgdamas į susidariusias neįveikiamas 
aplinkybes, laikinai neleidžiančias valstybės gyvenimui reikalingus valstybinius reikalus tvarkyti 
visiems drauge, Prezidiumas nutaręs, kad kiekvieno atskirai jų parašas esąs tolygus visų trijų Prezi-
diumo parašui55. Dokumentas buvo pasirašytas Valstybės Tarybos Prezidiumo narių A. Smetonos,  
J. Staugaičio ir S. Šilingo ir kontrasignuotas ministro pirmininko A. Voldemaro. 

Suvokiant, jog jo nuostatos prieštarauja Konstitucijai, dokumentą paskelbti neskubėta.
Skubotas pirmųjų valstybės vyrų pasitraukimas už valstybės ribų didelės dalies visuomenės 

buvo įvertintas kaip baimės paskatintas dezertyravimas, sustiprėjo nepasitikėjimas Valstybės Taryba 
(vėl prisimintas Uracho į karaliaus sostą pakvietimas, taikstymasis su vokiečių primetamomis kon-
vencijomis, rodęsis nepakankamu priešinimasis vokiečių darytoms Lietuvai nuoskaudoms)56. 

Aukščiausiųjų valstybės institucijų veikla iškilusio pavojaus akivaizdoje staiga buvo paralyžiuota.
Ieškant išeities, 1918 m. gruodžio 20 d. Vilniuje sušauktas politinių veikėjų pasitarimas, kuria-

me dalyvavo Valstybės Tarybos ir Ministrų Kabineto asmeninių sudėčių likučiai, taip pat ką tik iš Ru-
sijos grįžęs socialistų liaudininkų demokratų lyderis M. Sleževičius. Iš esmės vieningai suprasta būti-
nybė skubiai formuoti naują valdžią, sutelktą siauresnio žmonių būrio ar net vieno žmogaus rankose. 
Sykiu pademonstruotas politinis brandumas, nepasiduodant stipriai juntamam krašto nusiteikimui 
prieš Tarybą ir suprantant, kad pakeitimai valdžios viršūnėse, kokie jie bebūtų, turintys būti padaryti 
pagal esamą Konstituciją, išlaikant valdžios tęstinumo vaizdą, jie turėjo atrodyti kaip eilinė Kabineto 
reorganizacija ir nepanėšėti į konstitucinį perversmą. Tai buvo būtina, nes Valstybės Taryba užsienyje 
jau buvo žinoma kaip Lietuvą reprezentuojanti institucija, todėl ją, ir net jos Prezidiumo pirmininką  
A. Smetoną, reikėjo išsaugoti. Dėl šios priežasties pasitarime daugiau buvo kalbama tik apie galimą 
Tarybos suspendavimą ir karštai diskutuota dėl konkrečių būsimos valdžios formų57, nors būta mo-
mentų, kai pasitarimo dalyvių nuomonė imdavo krypti į diktatūros įvedimą, bet tai jau būtų kirtęsi 
su Laikinąja Konstitucija.

Tik gruodžio 25 d. apsispręsta sudaryti naują, M. Sleževičiaus vadovaujamą plataus politinio 
spektro koalicinį Ministrų Kabinetą, į kurio sudėtį įeitų visos Lietuvos nepriklausomybę remiančios 
partijos, galintį, kaip buvo tikimasi, susilaukti platesnių nei iki šiol Lietuvos gyventojų sluoksnių pa-
ramos58.  

Sutikdamas imtis atsakomybės už Lietuvos likimą, M. Sleževičius reikalavo Valstybės Tarybos 
nesikišimo į Kabineto veiklą. Tam neprieštarauta, pripažįstant, kad Laikinosios Konstitucijos Pama-
tiniuose Dėsniuose numatytoji centrinių valstybinių institucijų sistema nesanti pakankamai lanksti, 
kad sugebėtų operatyviai reaguoti į sparčiai besikeičiančią politinę situaciją, todėl netinkanti krizinei 
padėčiai, į kurią pateko besikurianti valstybė. 

Taip buvo iš principo išspręstas valdžios Lietuvoje pakeitimo klausimas, oficialiai nekeičiant 
Valstybės Tarybos konstitucinės vietos valstybės valdyme.

Kviesti ministrą pirmininką, pavesti jam sudaryti Ministrų Kabinetą ir tvirtinti sudarytą nau-
jąjį, Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai, minėta, buvo pavedę Valstybės Tarybos Prezidiumui, todėl 
teko pasinaudoti iki šiol nutylimu Trijų Prezidiumo nutarimu, tik prieš tai jį paviešinus, o tai ir buvo 
padaryta dokumentą paskelbiant „Lietuvos aido“ gruodžio 29 d. numeryje59. 

Sukūręs nors ir ydingą, nekonstitucingą, bet atvėrusį tam tikras galimybes imtis būtinų vals-
tybės valdžios pertvarkymų formaliai nesikėsinant į esminius Pamatinių Dėsnių reikalavimus, Trijų 
Prezidiumo nutarimas, kaip susidariusiomis sąlygomis neišvengiamas, neturėtų būti smerkiamas. 
Juolab kad Valstybės Tarybos Prezidiumo parašo klausimą 1919 m. sausio 23 d. svarstė susirinkusi 

55 Trijų Prezidiumo nutarimas. Lietuvos aidas. 1918, 165.
56 Sleževičius, M. 1918 m. gruodžio 20 d. Vilniuje. Lietuvos žinios. 1922, 48.
57 Protokolas, 1918 m. gruodžio 20 d. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 9, p. 39-41.
58 Ministrų Kabineto 1918 m. gruodžio 25 d. posėdžio protokolas. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1,  

b. 9, p. 35.
59 Trijų Prezidiumo nutarimas. Lietuvos aidas. 1918, 165.
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į eilinę sesiją Valstybės Taryba60 ir, motyvuodama ypatinga valstybės padėtimi, priėmė Prezidiumo 
pasiūlytą rezoliuciją, kuri post factum pritarė minėtam Trijų Prezidiumo nutarimui. 

Būtent šis, nors prasilenkęs su Konstitucijos nuostatomis, Prezidiumo nutarimas tuo metu padėjo 
Lietuvoje išsaugoti beatgimstančios Lietuvos likimui gyvybiškai reikalingą konstitucinės tvarkos regi-
mybę.

Reali grėsmė valstybės išlikimui išryškino ir kitą Laikinosios Konstitucijos nustatytosios vyriau-
siųjų laikinų valstybės institucijų sistemos esamomis sąlygomis trūkumą – aiškų nepakankamai lanks-
čios Valstybės Tarybos, juolab dirbančios ne nuolatos, o nereguliariai šaukiamomis sesijomis ir dėl to 
neturinčios fizinių galimybių operatyviai reaguoti į sparčiai kintančią politinę padėtį, teisinį domi-
navimą centrinių valstybinių institucijų sistemoje, nesudarantį sąlygų taip pat ir aktualiam platesnio 
masto kuriamajam darbui.  

Beje, klausimas dėl suteikimo Ministrų Kabinetui teisės Valstybės Tarybai neposėdžiaujant 
leisti įstatymus, Tarybos Prezidiumo jau buvo keliamas 1918 m. gruodžio 11 d. ir siūloma, atsižvel-
giant į tai, kad „krašto padėjimas yra reikalingas ūmaus ir neatidėliotino valstybės organizacijos 
darbo“, pavesti Kabinetui krašto valdymo ir organizavimo darbus tvarkyti jo išleistomis laikinomis 
taisyklėmis, kurios vėliau turėjo būti pranešamos artimiausiajai Valstybės Tarybos sesijai61. Atitinka-
mo įstatymo priėmimo procedūra tuokart liko neužbaigta, Prezidiumui savo pasiūlymą netikėtai ir 
nenurodant motyvų (bent jau jie neatsispindi posėdžio protokole) atsiėmus. 

Praėjęs neramus mėnuo daug ką pakeitė, pakitusi politinė situacija pastūmėjo Valstybės Ta-
rybą grįžti prie neužbaigto darbo: mėginimas krizinei padėčiai pritaikyti centrinių valstybės ins-
titucijų sistemą atsispindėjo 1919 m. sausio 24 d. Valstybės Tarybos priimtame Lietuvos Valstybės 
Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių papildyme, sankcionavusiame Ministrų Kabineto teisę, 
nesant Valstybės Tarybos sesijos, pačiam leisti laikinuosius įstatymus, po to privaloma tvarka teikti-
nus artimiausiajai Tarybos sesijai ir galiojusius iki ji juos pakeis62. Šįkart Konstitucija buvo papildyta 
skyriumi, pavadintu „Ministerių Kabineto teisė leisti laikinuosius įstatymus“, duodančiu pagrindą 
Vyriausybei virsti ant ruoju, netrukus tapusiu dominuojančiu, įstatymų leidėju.

Taip pakoregavusi atitinkamus konstitucinius nuostatus, iniciatyvą ir pirmaujančias pozicijas 
valstybėje Valstybės Taryba savaime ėmė užleisti vykdomajai valdžiai. Šie žingsniai, nors žengti dėl 
karo aplinkybių, ne mažiau buvo veikiami augančios tendencijos stiprinti vykdomosios valdžios galias.

Tačiau ir šių pastangų netrukus pasirodė per maža. Valstybės užsienio ir vidaus nedraugų 
agresyvumas lietuvių politinius veikėjus vertė ir toliau telkti jėgas. Padėtį sunkino tai, kad antrojo 
Ministrų Kabineto, vadovaujamo kairės atstovo M. Sleževičiaus, plataus politinio spektro sudėtis, 
neatitikdama Valstybės Tarybos su ryškiai dominuojančia dešine sudėties, ne tik susidūrė su rim-
tais iššūkiais dėl nuolat kylančių nesutarimų63, bet ir iškreipė parlamentarizmo pagrindais mėgintus 
konstruoti Tarybos santykius su vykdomąja valdžia. 

Padėties neišgelbėjo M. Sleževičiaus Vyriausybę 1919 m. kovą pakeitęs dešinysis P. Dovydaičio 
Kabinetas, kuris esamomis Lietuvai sudėtingomis sąlygomis pasirodė esąs per silpnas, ir, vos tepra-
ėjus trims savaitėms, sudaryti Vyriausybę vėl buvo pakviestas M. Sleževičius. Šįkart pretendentas 
į premjero kėdę, žinodamas kaip yra sunku rasti bendrą kalbą su Valstybės Tarybos Prezidiumu, 
reikalavo tvirtesnių Kabineto nepriklausomumo nuo jo garantijų64. Viena pagrindinių jo sąlygų da-
bar buvo Valstybės Tarybos Prezidiumo, vykdančio galiojančios Konstitucijos nustatytąsias laikino 
valstybės vadovo funkcijas, pakeitimas vienasmeniu prezidentu, kuriuo galėjo būti, kaip tikėta, abiem 
pusėms priimtinas žmogus – A. Smetona, dedant viltis į jo neutralumą. 

60 Valstybės Taryba. Lietuva. 1919, 14.
61 Eidintas, A.; Lopata, R. Lietuvos Tarybos Prezidiumo 1918 m. posėdžių protokolai. Lietuvos istorijos met raštis 1990. 

Vilnius, 1992, p. 137–138. 
62 Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių papildas. Laikinosios Vyriausybės žinios. 1919,  

Nr. 4-41. 
63 [Red. str.]. Lietuva. 1919, 47.
64 Čepėnas, P. Naujųjų laikų Lietuvos istorija. II. Fotografuot. leid. Vilnius, 1992, p. 387.
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Ir tai nebuvo M. Sleževičiaus ambicijų ar būdo bruožų išraiška, o jo, kaip mažumos partijai 
priklausančio premjero, paprastesnio būdo Kabineto inicijuojamų priemonių realizavimui paieškų 
rezultatas. 

Kovo 26–28 d. posėdžiavusi tarppartinė komisija M. Sleževičiaus sąlygas iš esmės priėmė. Jas 
realizuojant, tapo neišvengiami nauji Laikinosios Konstitucijos pakeitimai, kurie įkūnyti Valstybės 
Tarybos 1919  m. balandžio 4  d. posėdyje priimtame specialios komisijos parengtame Laikinosios 
Konstitucijos Pamatinių Dėsnių „pataisymo ir papildymo“ projekte65, kurį kai kurie jos tyrėjai įvar-
dija kaip naują konstitucinį aktą.

Naujieji Konstitucijos pakeitimai ir papildymai pačios Tarybos buvo kūrybiškai inkorporuoti 
į galiojusios konstitucijos tekstą. Iš Tarybos posėdžių aprašymo susidaro įspūdis, kad šį inkorporavi-
mą parengė komisija, rengdama siūlomus pakeitimus ir papildymus antrajam svarstymui, sykiu šiek 
tiek paredaguodama ir kai kurias likusio Konstitucijos teksto vietas.

Naujoje Konstitucijos teksto redakcijoje paliktas buvęs daugiažodis oficialus akto pavadinimas, 
pakartota du trečdaliai (devyniolika paragrafų) 1918 m. Pamatinių Dėsnių teksto, preambulėje liko 
nepakeistas specifinis pirmojo konstitucinio akto teiginys, skelbiantis apie valstybės valdžios steigi-
mą66.

Iš esmės tepasikeitė Konstitucijos nuostatai, reglamentavę centrinių valstybės institucijų siste-
mą, jų funkcijas ir tarpusavio santykius. 

„Svarstyti ir spręsti“ įstatymus ir sutartis su kitomis valstybėmis ir toliau liko pavesta Valstybės 
Tarybai, ji ir toliau palikta „principiniu“ įstatymų leidėju67 ir vienintele tarptautinių sutarčių priėmi-
mo institucija, jai taip pat išsaugota interpeliacijos ir paklausimų teisė. Tačiau apskritai į pirmąją vietą 
Konstitucijoje akivaizdžiai iškelta vykdomoji valdžia.

Pagrindinis, svarbiausias pakeitimas neabejotinai buvo Valstybės Tarybos Prezidiumo – kole-
gia laus valstybės vadovo – pakeitimas savarankišku vienasmeniu prezidentu. Prisimenant, kiek 
aštriai ir daug ši aukščiausioji Vyriausybės institucija buvo diskutuojama priiminėjant Laikinosios 
Konstitucijos Pamatinius Dėsnius 1918 m. spalį-lapkritį, nestebina, kad ir šiuo atveju pirmą kartą 
valstybės Prezidentas paminimas atsargiai, su tam tikromis išlygomis, tarsi dar nepamiršus mo-
narchinio idealo: „Iki Steigiamasis Seimas bus susirinkęs ir nusprendęs valstybės valdymo formą ir 
Konstituciją, valstybės Prezidentas yra renkamas Valstybės tarybos“, o ir pats Prezidentas vadinamas 
ne respublikos, nes tai jau būtų reiškę tam tikrą Tarybos konkrečios valstybės valdymo formos pasi-
rinkimą, o Valstybės Prezidentu. 

Valstybės Prezidentui Pamatiniai Dėsniai dabar pavedė vykdomąją valdžią, kurią jis turėjo 
vykdyti per Ministrų Kabinetą. Konkrečiai Prezidentui pavesta savo parašu skelbti įstatymus ir su-
tartis su kitomis valstybėmis, kviesti ministrą pirmininką, pavesti jam sudaryti Kabinetą ir tvirtinti 
sudarytą, atstovauti valstybei, skirti pasiuntinius ir priimti akredituotus svetimų šalių pasiuntinius, 
skirti aukštuosius kariuomenės ir civilinius valdininkus, savo žinioje turėti kariuomenę ir skirti vy-
riausiąjį kariuomenės vadą, šaukti ir paleisti Valstybės Tarybos sesijas, jam priklausė amnestijos tei-
sė. Taigi jam suteiktos didesnės galios nei tos, kuriomis, vykdydamas valstybės vadovo funkcijas, 
pagal Pamatinių Dėsnių 1918 m. redakciją galėjo naudotis Valstybės Tarybos Prezidiumas. 

Beje, valstybės vadovo funkcijų perkėlimas vienasmeniam Valstybės Prezidentui nereiškė vi-
siško Tarybos Prezidiumo panaikinimo, bet jis, kaip iki 1918 m. Laikinosios Konstitucijos priėmimo, 
liko tik vadovaujančia pačios Tarybos institucija.

Ypač neigiamai Valstybės Tarybos ir jos Prezidiumo galias veikė išimtinė Prezidento teisė šaukti 
ir paleisti Valstybės Tarybos sesijas, t. y. sesijų nebegalėjo, kaip anksčiau, šaukti Tarybos Prezidiumas, 

65 Valstybės Taryba. Lietuva. 1919, 72.
66 Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai. Trečiuoju skaitymu Lietuvos Valstybės Tarybos 

priimti 1919 m. balandžio 4 d. [Kaunas, 1919]. 
67 [Römeris] Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990, p. 78; Lietuvos Valstybės Tary-

ba. Lietuvos aidas. 1938, 118. 
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nebegalėjo jų reikalauti Tarybos nariai. O tai buvo labai svarbu, nes laikotarpiais tarp Tarybos sesijų 
ar per jų pertraukas Prezidentas pats galėjo leisti įstatymus, prieš tai priimtus Minist rų Kabineto. 

Pagal pastarosios redakcijos Laikinosios Konstitucijos nustatytą tvarką, Ministrų Kabineto 
priimti ir Prezidento išleisti įstatymai savo galia buvo visiškai paritetiniai įstatymams, priimtiesiems 
Valstybės Tarybos, jų, kaip pabrėžiama Konstitucijoje, jau nebereikėjo „įnešti“ į Valstybės Tarybą, 
jie, kaip ir priimtieji Tarybos, jau nebelaikyti laikinaisiais. Nesutikdamas su Kabineto priimtu įstaty-
mo projektu, Prezidentas galėjo jį jam grąžinti, o pakartotinai jį priėmus Kabinete, paskutinis žodis 
priklausė Tarybai. 

Prezidentui Konstitucija pavedė tvirtinti taip pat ir Valstybės Tarybos priimtuosius įstatymus, 
bet šiuo atveju jo pareikštas veto Tarybos galėjo būti įveiktas tą patį įstatymą jai priėmus antrą kartą.

Be sesijų metu vykdomos įstatymų leidimo teisės, Valstybės Tarybai buvo pavesta kontroliuoti 
Ministrų Kabineto veiklą, Kabinetas privalėjo turėti jos pasitikėjimą. Bet teisė kviesti ministrą pirmi-
ninką, pavesti jam sudaryti Ministrų Kabinetą ir tvirtinti sudarytojo sudėtį, skirti aukštuosius valdi-
ninkus, savo žinioje turėti kariuomenę, reprezentuoti valstybę, skelbti amnestiją – dabar jau priklau-
sė Prezidentui, kabineto atstovui tepaliekant atitinkamų aktų kontrasignacijos teisę.

Paskelbusi, kad Valstybės Prezidentą renka Valstybės Taryba, detaliau jo rinkimų tvarkos 
Konstitucija nereglamentavo. 

Pagal šias Konstitucijos pataisas, „valdžios organizacijoje pirmoji vieta pavedama ne Valstybės 
Tarybai, kaip iki tol buvo, bet naujam vyriausybės viršūnės organui – Valstybės Prezidentui“68. 

Dėl minėtų Laikinosios Konstitucijos nuostatų, sudariusių jos atnaujinimo pagrindą, ši Pa-
matinių Dėsnių redakcija socialdemokratų lyderio S. Kairio buvo prilyginta tiesiog tarppartinei su-
tarčiai: „Mūsų Konstitucija nėra tikroj prasmėj konstitucija, tai yra tik sutartis, kuria remiantis yra 
sudarytas dabartinis Kabinetas“69. 

Gerokai stumtelėdama iš turėtų pozicijų Valstybės Tarybą ir ypač jos Prezidiumą, naujoji 
Konstitucijos redakcija, teisiškai sutvirtino tendenciją telkti galią vykdomosios valdžios instituci-
jų rankose. Tačiau reali padėtis, reali grėsmė valstybei dar neduoda pagrindo šią laikiną tenden-
ciją laikyti Nepriklausomybės deklaracijoje skelbto įsipareigojimo tvarkyti valstybę demokratiniais 
pamatais ignoravimu. Apibūdindamas laikinąsias Lietuvos Konstitucijas, M. Römeris pabrėžė, kad, 
skirtingai nuo pirmųjų Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių, aiškiai linkusių į „seimokra-
tinį parlamentarizmą“, 1919 m. redakcijos Pamatiniuose Dėsniuose „pastebima aiški pastanga kiek 
restauruoti Vyriausybės su parlamentu paritetą, keliant Valstybės Prezidento konstitucinę padėtį“70. 

Atnaujinti Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai susidėjo iš preambulės ir aštuonių skyrių. Žymi jų 
dalis – preambulė ir skyriai, skirti Ministrų Kabinetui, pamatinėms piliečių teisėms ir Steigiamajam 
Seimui, kartojo atitinkamus 1918 m. Konstitucijos skyrius, iš dalies išliko Bendrosios dalies ir Vals-
tybės Tarybai skirto skyriaus nuostatos. Tuo pat metu visiškai naujas šioje Konstitucijos redakcijoje 
buvo jos skyrius, skirtas Valstybės kontrolei, kuriai pavesta viešųjų finansinių operacijų ir valstybinio 
turto apsaugos funkcija.

Baigusi Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių atnaujinimo darbą, Valstybės Taryba tą 
pačią balandžio 4 d. iš karto paskubėjo vykdyti vieną pagrindinių pakeitimų nuostatą – rinkti Vals-
tybės Prezidentą. Nusistatyta kandidatų šiai pareigybei nesiūlyti, patiems Tarybos nariams sutei-
kiant galimybę į slaptų rinkimų biuletenius įrašyti savo siūlomą kandidatą. Iš viso buvo paduoti  
26 biuleteniai, vienas jų pasirodė esąs tuščias, o kituose, kaip ir buvo užkulisiuose susitarta, įrašytas  
A. Smetona71, jis ir tapo pirmuoju Lietuvos Prezidentu.

Valstybės Prezidento išrinkimas įvertintas kaip Lietuvos valdžios kūrimo darbo, pradėto 1918 m. 
lapkritį Vilniuje, užbaigimas72.

68 Lietuvos Valstybės Taryba perduoda Steigiamajam Seimui atstatytą ir suorganizuotą nepriklausomą Lietuvos vals-
tybę. Lietuvos aidas. 1938, 118.

69 Ministrų Kabineto 1919 04 15 pos. protokolas. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 24, p. 123.
70 [Römeris] Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990, p. 104.
71 Valstybės Taryba. Lietuva. 1919, 74.
72 XV-oji Lietuvos Valstybės Tarybos sesija. Posėdžių protokolai: 1 ir 2. Lietuva, 1919, 231. 
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Tą patį balandžio mėnesį Prezidentas patvirtino M. Sleževičiaus Ministrų Kabinetą ir, paleidęs 
Valstybės Tarybos sesiją, pats su Kabinetu ėmėsi statyti valstybę, be kita ko, aktyviai leisdamas įsta-
tymus. 

Konstitucijos pataisos sudarė sąlygas valstybės valdžią telkti vykdomosios valdžios institucijų 
rankose. Prezidentas A. Smetona, užtikrindamas karo sąlygoms reikalingą valdymo operatyvumą, 
pirmąjį pusmetį Valstybės Tarybos visai nešaukė. Per tą laiką kėlusius rimčiausią grėsmę atkuriamam 
valstybingumui Raudonosios armijos dalinius Lietuvos kariuomenė baigė išstumti iš savo teritorijos.

Valstybinio darbo patirties stoka neleido išvengti kai kurių nesklandumų. Vienas jų – Prezi-
dentas buvo išrinktas Konstitucijai su padarytais pakeitimais dar nesant paskelbtai, formaliai jai dar 
neįsigaliojus, o dėl to iš karto tapo neaišku, kas ir kaip ją turi skelbti: išrinktasis Prezidentas, kurio 
pareigybė tuo aktu buvo įsteigta, ar Valstybės Tarybos Prezidiumas, kuris, pakitus jo statusui, įsta-
tymų leidyboje jau nebedalyvavo. 

Naujosios Pamatinių Dėsnių redakcijos tekstas „Laikinosios Vyriausybės žiniose“ oficialiai 
liko nepaskelbtas. Šio oficialaus leidinio 6 numerio „Priedėlyje“ tepaskelbtas minimam teisės aktui 
tekęs eilės numeris („24a“), jo pavadinimas „Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai 
Dėsniai“ ir lakoniškas pranešimas apie priėmimą balandžio 4 d. Valstybės Taryboje bei teksto publi-
kavimą atskira brošiūrėle73, kurioje jo tekstas išspausdintas be parašų, nenurodant ne tik priėmimo, 
bet ir spausdinimo datų, vietoj leidinio metrikos apsiribojant duomenų apie brošiūrėlę spausdinusią 
įmonę nurodymu: „Kaunas, Lietuvos valstybės spaustuvė“.

Literatūroje kai kada 1918 ir 1919 m. Laikinosios Konstitucijos Pamatinius Dėsnius linkstama 
traktuoti kaip savarankiškus konstitucinius aktus. Manytume, jog tam nesama pagrindo. Ir tai ne 
vien dėl to paties ilgo ir naudojimui nepatogaus oficialaus akto pavadinimo išsaugojimo bei didelės 
dalies 1918 m. Pamatinių Dėsnių nuostatų teksto pažodinio kartojimosi.

Tiek pirmininkavęs Valstybės Tarybos posėdžiams, svarstant klausimą, posėdžio darbotvarkė-
je formuluojamą „pakeitimu kai kurių straipsnių Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pama-
tinių Dėsnių bei jųjų papildymu“74 jos vicepirmininkas J. Staugaitis, tiek Tarybos sudarytos komisijos 
vardu juos pristatęs A. Petrulis, abu kalbėjo apie grupės Tarybos narių pasirašytą siūlymą pakeisti kai 
kuriuos jos nuostatus ir papildyti ją naujais straipsniais (apie naujos konstitucijos priėmimą nebuvo 
kalbama)75. Ir tik paaiškėjus, jog tokie pakeitimai ir papildymai, kartu su ta pačia proga komisijos 
padarytais kai kuriais smulkiais patikslinimais, paliečia nemažą dalį teksto, patogumo dėlei jie buvo 
išdėstyti ne specialaus Konstitucijos papildymų ir pakeitimų įstatymo forma, o pakartotinai išlei-
džiant atnaujintą priėmimo metu jau galiojusios Laikinosios Konstitucijos tekstą.

Tokiam šio dokumento vertinimui pagrindą duoda ir kai kurios konkrečios 1919 m. akto nuos-
tatos, perimtos iš senojo teksto, kurios, pagal savo prasmę aktualios ir apskritai reikalingos tik pirma-
jai Konstitucijai, ir netenka prasmės, netgi virsta absurdiškomis naujojoje. 

Pirmiausia, būdama nauja, 1919 m. Laikinoji Konstitucija preambulėje neturėjo pakartotinai 
skelbti apie valstybės valdžios steigimą – tai būdinga tik pirmajai Konstitucijai. Šiuo atveju valstybės 
valdžia Konstitucijos jau buvo įsteigta ir tai konstatuota, minėta, 1918 m. Laikinosios Konstitucijos 
preambulėje, o tai, kas jau gyvuoja, pakartotinai nebesteigiama. 

Naujajai Konstitucijai nederėjo pakartotinai skelbti straipsnio apie laikiną Konstitucijai ne-
prieštaraujančių ikikarinių įstatymų palikimą galioti, nes tai jau buvo padaryta 1918 m. ir ši taisyklė 
nebuvo pakeista; šiuo atveju, kaip tai ir buvo daroma visose vėlesnėse Konstitucijose, derėjo skelb-
ti bendrą nuostatą apie liekančius galioti iki šios Konstitucijos paskelbimo dienos veikusius ir šiai 
Konstitucijai neprieštaraujančius įstatymus. Tokiame nuostate, įtvirtinančiame konstitucijos virše-
nybę teisės sistemoje, minėtieji įstatymai būtų apėmę visus tuo metu galiojusius teisės šaltinius, ne tik 
nacionalinius, bet ir recepuotus įstatymus, tarp jų ir išleistus iki prasidedant Pirmajam pasauliniam 

73 Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai. Priedėlis prie Laikinosios Vyriausybės žinių, 1919, 
Nr. 6-24 a. 

74 Valstybės Taryba. Lietuva. 1919, 67.
75 Ibid., 71.
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karui ir atstatomoje Lietuvos valstybėje likusius galioti 1918 m. Laikinosios Konstitucijos Pamatinių 
Dėsnių pagrindu. 

Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių 1919 m. redakcijos nuostatai sudarė sąlygas sustip-
rinti vykdomosios valdžios institucijas, o tai užtikrino karo sąlygoms reikalingą didesnį valdymo 
centralizavimą ir operatyvumą.

1.2.    Steigiamojo Seimo konstitucinė kūryba

1.2.1.  Konstitucinė Steigiamojo Seimo 1920 m. gegužės 15 d.  
 rezoliucijos reikšmė

Svarbiausias konstitucionalizmo raidai vaidmuo atkurtoje nepriklausomoje Lietuvos valsty-
bėje, kaip priderėjo pagal Nepriklausomybės Aktą ir kaip buvo numatyta Laikinosios Konstitucijos 
Pamatiniuose Dėsniuose, teko demokratiniais pagrindais visuotiniais rinkimais išrinktam Steigia-
majam Seimui. 

Lietuvos Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymus76 priėmė Valstybės Taryba 1919 m. spalio 30 d. 
Rinkimus skelbiant, nebebuvo laukiama užsitęsusio teritorinių problemų išsprendimo, todėl vietoj 
etnografinėje Lietuvos teritorijoje numatytų vienuolikos apygardų, kurioms iš viso buvo skirtos 229 
atstovų vietos77, realiai jie tegalėjo vykti šešiose rinkimų apygardose, kuriose turėjo būti renkami 
112 Steigiamojo Seimo atstovų: keturių rinkimų apygardų teritorijos buvo sudarytos tuo metu lenkų 
okupuotai pagrindinei buvusios Vilniaus gubernijos daliai, o Klaipėdos kraštui („prūsų Lietuvai“), 
tuokart dar neįėjusiai į Lietuvos sudėtį, atsiradus galimybei, pasak įstatymo, Steigiamojo Seimo rin-
kimai galėjo būti skiriami atskirai. 

Stengiantis sudaryti laisviems rinkimams kuo palankiausias sąlygas, kovo mėn. visoje Lietu-
voje buvo panaikinta karo padėtis, išskyrus su lenkų užgrobta ir jų administruojama teritorija besi-
ribojančią 30 kilometrų pločio zoną, bet joje rinkimų reikalams susirinkimus taip pat leista rengti 
nevaržomai78.

Rinkimuose, vykusiuose 1920 m. balandžio 14–16 d., dalyvavo 86 procentai rinkimų teisę tu-
rėjusių piliečių. Išrinktame Steigiamajame Seime socialiniu požiūriu buvo atstovaujami įvairiausi 
gyventojų sluoksniai nuo darbininko ir kaimo mažažemio iki bankininko ir dvarininko; tarp in-
teligentų būta advokatų, gydytojų, karininkų, kunigų, mokytojų. Politiškai gausiausiai jame buvo 
atstovaujamas krikščionių demokratų blokas, gavęs absoliutinę atstovų daugumą – 59 vietas. Didelę 
reikšmę bloko pergalei turėjo Bažnyčios įtaka gyventojams, taip pat jo žadama sparti agrarinė refor-
ma. Gausią frakciją turėjo Socialistų liaudininkų demokratų partijos ir Valstiečių sąjungos blokas 
(toliau – valstiečiai liaudininkai), vienijęs 28 atstovus, bei socialdemokratai – 13 vietų. Likusius man-
datus dalijosi nepartiniai ir tautinių mažumų atstovai: tautiniu požiūriu Steigiamojo Seimo ats tovais 
tapo ne tik lietuviai, bet ir žydai, lenkai ir vokietis, jie jungėsi į frakcijas pagal tautinį požymį. 

Į akis krinta tai, kad Steigiamajame Seime liko neatstovaujamas dešinysis visuomenės sparnas, 
nes mažiau už kitas sroves pasidavusios radikalizmui, savo idealu pasirinkusios ne liaudį, o tautą ir 
valstybę ir todėl stokojusios masinės paramos, Lietuvių tautos pažangos partijos, dar visiškai neseniai 
vaidinusios vieną reikšmingiausių vaidmenų Valstybės Taryboje, gauti rinkėjų balsai, be viso to, dar 
ir nevykusiai išsidėstę rinkimų apygardose, nesuteikė jai teisės nė į vieną mandatą. 

Steigiamasis Seimas – tai ne įprasta parlamentinė institucija, bet institucija, specialiai išrinkta 
atkurtos valstybės teisinių pagrindų nustatymui ir būtent šiam reikalui gavusi Lietuvos piliečių-rin-
kėjų mandatą. Visos Steigiamojo Seimo frakcijos stengėsi, kiekviena remdamasi savo įsitikinimais ir 
doktrinomis, būsimam Lietuvos gyvenimui parengti ir duoti naujus ir, jų manymu, tikrai pažangius 
pagrindus.

76 Lietuvos Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymai. Laikinosios Vyriausybės žinios. 1919, Nr. 16-195.
77 Steig. Seimo atstovų skaičiaus nustatymas. Laikinosios Vyriausybės žinios. 1920, Nr. 20-254.
78 Įsakymas. Laikinosios Vyriausybės žinios. 1920, Nr. 20-255.
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Pradėdamas 1920 m. gegužės 15 d. darbą, Steigiamasis Seimas ėjusius pareigas Valstybės Prezi-
dentą, ministrą pirmininką, valstybės kontrolierių ir vyriausiąjį kariuomenės vadą paprašė ir įgaliojo 
likti vietose ir eiti savo pareigas iki bus nurodyta, kam perduoti tų pareigų vykdymą79. Tik Valstybės 
Taryba – laikina tautos atstovybė – jai skirtą misiją jau buvo atlikusi, todėl ją iš karto teisiškai ir fak-
tiškai pakeitė pats Steigiamasis Seimas.

Išrinktojo Steigiamojo Seimo Pirmininku A. Stulginskio siūlymu, pirmasis šios institucijos 
darbas turėtų būti Lietuvos nepriklausomybės skelbimas – „Steigiamasis Seimas visu autoritetin-
gumu turi pasauliui pareikšti, kad Lietuva yra nutraukusi visus valstybinius ryšius, kuriais ji buvo 
kadaise sujungta su kitom valstybėm; Steigiamasis Seimas taria Lietuvą esant atstatytą kaip nepri-
klausomą valstybę.“80 Jo pasiūlytos trumpos, susidedančios vos iš trisdešimties žodžių, Rezoliucijos, 
kuria Lietuvos Steigiamasis Seimas, „reikšdamas Lietuvos žmonių valią“, skelbia „esant atstatytą ne-
priklausomą Lietuvos valstybę, kaipo demokratinę respubliką, etnologinėm sienom ir laisvą nuo visų 
valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitom valstybėm“81, vienu balsu priėmimas, atstovų palydėtas 
Lietuvos himno sugiedojimu, buvo pirmojo posėdžio kulminacija. 

Nors Rezoliucija priimta nesilaikant įprastinės panašiuose forumuose nutarimų priėmimo 
balsavimu procedūros, o Steigiamojo Seimo atstovų atsistojimu82, nors ji nebuvo oficialiai paskelbta 
„Laikinosios Vyriausybės žiniose“, M. Römerio vertinimu, „tvirtai nustatydama neaprėžtą pamatinį 
įkurtos Lietuvos valstybės suverenumą, kaip jos teisės tarptautiniame socialiniame bendravime pag-
rindą“, ji „turi principinę konstitucinę reikšmę ir teisinį jos valdžios imperiumo titulą“83. 

Nepaisant konstitucinio lygmens, minimas Steigiamojo Seimo 1920 m. gegužės 15 d. aktas 
teisinėje ir politinėje literatūroje, deja, nesusilaukė deramo įvertinimo. Net K. Račkausko monogra-
fijoje „Lietuvos konstitucinės teisės klausimais“, skirtoje Lietuvos konstitucinės teisės susiformavimo 
ir raidos problemoms, apie jį neužsimenama; tik kiek vėliau, tiesa, šis autorius aptariamą aktą labai 
trumpai komentavo straipsnyje84, skirtame konstitucinei Steigiamojo Seimo veiklai.

Literatūroje ilgokai netgi vyravo požiūris, jog tai paprasčiausiai buvęs iškilmingas visų Lietu-
vos piliečių vardu Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16-osios akto aprobavimas arba patvirtinimas. 
Šią mintį mėginta įdėti į Steigiamojo Seimo Pirmininko A. Stulginskio, neva minėtame šio forumo 
atidarymo posėdyje pakvietusio tautos atstovus „dar kartą paskelbti nepriklausomos Lietuvos atsta-
tymą“, lūpas85. Iš panašaus pobūdžio Steigiamojo Seimo rezoliucijos vertinimų išsiskiria dar toliau 
nueinantys tautininkų mėginimai ją ne tik laikyti nereikalingu Lietuvos Tarybos jau atlikto darbo 
dubliavimu, bet ir papriekaištauti dėl tariamo kėsinimosi iš Lietuvos Tarybos pasisavinti jai už Va-
sario 16-osios aktą priklausančius nuopelnus ir garbę. Pasak vieno tautininkų ideologų, I. Tamo-
šaičio, „karštesni entuziastai ėjo net tiek toli, jog rado reikalo Valstybės Tarybos paskelbtą Lietuvos 
nepriklausomybę Steigiamajame Seime patvirtinti“86. Tokie mėginimai suprantami prisimenant, kad 
tautininkai, Lietuvos Taryboje „Tautos pažangos“ vardu vaidinę vieną svarbiausių vaidmenų, o Stei-
giamajame Seime neturėdami savo atstovų, priimant minėtąją Rezoliuciją nedalyvavo.

Steigiamojo Seimo Gegužės 15-osios rezoliucija turi savarankišką konstitucinę reikšmę. 
1917 m. Lietuvių Vilniaus konferencija savo bendrojoje politinėje rezoliucijoje buvo įrašiusi 

būtinumą, siekiant laisvo Lietuvos vystymosi, sukurti nepriklausomą, demokratiniais principais 

79 Steigiamojo Seimo darbai. 3 pos. 1920 m. gegužės 18 d., p. 5.
80 Steigiamojo Seimo darbai. 1 pos. 1920 m. gegužės 15 d., p. 4. 
81 Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės proklamavimas. Lietuvos novelos. Ren. Šalkauskis, K. Kaunas: Spaudos fon-

das, 1935.
82 Steigiamojo Seimo darbai. 1 pos. 1920 m. gegužės 15 d., p. 5.
83 [Römeris] Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius, 1990, p. 93.
84 Račkauskas, K. Steigiamasis Seimas ir jo dvi Konstitucijos. Tėvynės sargas. 1970, 1.
85 Laučka, J. B. Keletas žvilgsnių į Lietuvos 1922 metų Konstituciją: jos kilmė ir pagrindiniai principai. Aidai. 1985, 3,  

p. 139; žr. taip pat: Kajeckas, J. Steig. Seimo auksinė sukaktis. Tėvynės sargas. 1970, 1, p. 34; Laučka, J. B. Lietuvos 
parlamentinė santvarka. Tėvynės sargas. 1970, 1, p. 111; Lietuvos istorija. Red. A. Šapoka. Kaunas: Švietimo ministe-
rijos knygų leidimo komisija, 1936, p. 569 ir kt.

86 Tamošaitis, I. Nuo gruodžio m. 17 d. ligi šių dienų. Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis. Fotograf. leid. 
Kaunas, 1990, p. 141.
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sutvarkytą Lietuvos valstybę, kurios pagrindus bei santykius su kitomis valstybėmis nustatytų Stei-
giamasis Seimas, o Lietuvos Taryba Nepriklausomybės Akte jau skelbėsi ją atstatanti, o tai reiškė 
lietuvių tautą jau ėmusis savo nepriklausomos valstybės atstatymo arba atkūrimo, pakartojant teigi-
nį, kad šios valstybės pamatus bei santykius su kitomis valstybėmis nustatysiąs kiek galima skubiau 
sušauktas visų Lietuvos gyventojų demokratišku būdu išrinktas Steigiamasis Seimas, o šis, užbaig-
damas tautinio atgimimo, valstybės atstatymo, laikinųjų konstitucijų ir įstatymų bei tokių pat vy-
riausybių laikotarpį, savo Gegužės 15-osios rezoliucijoje proklamavo esant atstatytą valstybę, kaip 
įvykusį faktą87, kartu pradėdamas jau valstybinį gyvenimo laikotarpį. Steigiamojo Seimo Gegužės 
15-osios aktas faktiškai buvo oficialus steigiamosios valdžios dokumentas, teisiškai užfiksavęs naujos 
valstybės tapsmą. 

Steigiamojo Seimo Gegužės 15-osios rezoliucijos santykį su Valstybės Tarybos Vasario 16-osios 
aktu tiksliai, mūsų nuomone, išreiškia žodžiai, kad chronologiškai antrasis dokumentas reiškia tie-
sioginį paskelbimą apie pirmajame formuluoto tikslo įvykdymą88.

Bet tai dar ne viskas.
Atsižvelgdama į tai, kad realizuoti tautų apsisprendimo principą gali tik realiai egzistuojanti 

etninė tauta, o ne esantys vien geografine sąvoka tam tikro regiono gyventojai89, Lietuvių Vilniaus 
konferencija laikėsi nuomonės, jog Lietuvos likimą spręsti pirmiausia turintys lietuvių tautos ats-
tovai90. Bet, vos tik 1918 m. lapkritį priėmusi pirmą Laikinąją Konstituciją ir sudariusi pirmą laikinąją 
vyriausybę, Valstybės Taryba jau susirūpino tautinių mažumų į valstybės kuriamąjį darbą įtrauki-
mu91, nors tam buvo rengiamasi ir daromi tam tikri žygiai nuo pat Tarybos sudarymo, o Steigiamojo 
Seimo rezoliucijoje pakitusi situacija įgavo oficialų atspalvį. Steigiamasis Seimas, savo funkcijoms 
atlikti turėdamas visų Lietuvos piliečių-rinkėjų mandatą, Lietuvos nepriklausomybės rezoliuciją vi-
sai pagrįstai skelbė jau ne vien tik lietuvių tautos vardu, kaip tai buvo padariusi Lietuvos Taryba, o 
Lietuvos žmonių vardu, t. y. reiškė bendrą lietuvių tautos ir visų Lietuvos gyventojų-piliečių valią. Šia 
naująja formule, pasak K. Račkausko, buvo pabrėžta, kad lietuvių tauta, atstačiusi valstybę, vienodas 
teises suteikdama ir kitų tautinių junginių nariams, tos valstybės funkcijų nemonopolizavo vien tik 
savo rankose92. Kitoks klausimo sprendimas būtų nesiderinęs su pilietinės visuomenės principais.

Iš šios Steigiamojo Seimo savybės, skiriančios jį nuo Lietuvos Tarybos, išplaukė vienas svar-
biausių jo 1920 m. gegužės 15 d. rezoliucijos ypatumų, skiriančių ją nuo Lietuvos Tarybos 1918 m. 
vasario 16 d. akto. Atstovaudamas Lietuvos piliečiams ir laikydamas save suvereninės Lietuvos, o ne 
vien tik lietuvių tautos, galios reiškėju, Steigiamasis Seimas savo Lietuvos nepriklausomybės rezoliu-
ciją visai pagrįstai skelbė jau ne tik lietuvių tautos vardu, kaip tai buvo padariusi Lietuvos Taryba, o 
Lietuvos gyventojų vardu, t. y. reiškė bendrą visos Lietuvos pilietinės visuomenės, o ne tam tikros, 
nors ir gausiausios, jos dalies valią. Steigiamasis Seimas, Lietuvos tautos sąvoka apimdamas taip pat 
ir nelietuvius krašto gyventojus, ženkliai praplėtė aukščiausiosios suvereninės galios subjekto turinį. 

Ši aplinkybė sustiprino Steigiamojo Seimo autoritetą. Jis sugebėjo tapti realia jėga, tęsiant sun-
kią kovą dėl valstybės egzistencijos. 

Valstybės atkūrimo faktą skelbdamas visų Lietuvos žmonių vardu, šis Steigiamojo Seimo do-
kumentas tapo nesugriaunamu argumentu, atėmusiu pagrindą Lietuvos nepriklausomybės nedraugų 
tvirtinimams, esą ši valstybė buvusi atkurta vien tik vokiškųjų okupantų arba Santarvės šalių intrigų 
ar savanaudiškos pagalbos nacionalistų saujelei dėka93.

Nauja ir nemažiau reikšminga šioje Rezoliucijoje buvo ir tai, kad vos tik susirinkęs Steigiamasis 
Seimas joje pasisakė vienu svarbiausiu klausimu, kurio sprendimą jam buvo patikėjusios tiek Lietuvių 

87 Vaitiekūnas, V. Lietuvos suverenumas Steigiamajame Seime. Aidai. 1970, 10, p. 458.
88 Steigiamojo Seimo 35 m. sukaktis. Sėja. 1955, 5, p. 1.
89 Račkauskas, K. Steigiamasis Seimas ir jo dvi Konstitucijos. Tėvynės sargas. 1970, 1, p. 133.
90 Klimas, P. Lietuvos valstybės kūrimas 1915–1918 metais Vilniuje. Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimt metis. 

Fotograf. leid. Kaunas: Šviesa, 1990, p. 7.
91 Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai 1917–1918. Ren. Eidintas, A.; Lopata, R. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 383,  

p. 403.
92 Račkauskas, K. Steigiamasis Seimas ir jo dvi Konstitucijos. Tėvynės sargas. 1970, 1, p. 133–134.
93 Pauliukonis, P. Lietuvos valstybės pagrindus tiesiant. Aidai. 1970, 5, p. 196.
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Vilniaus konferencija, tiek Lietuvos Taryba, būtent – nustatyti Lietuvos valstybės pamatus, joms pa-
čioms apsiribojus bendro pobūdžio formule, jog naujoji valstybė būsianti sutvarkyta demok ratiniais 
pagrindais. Taigi Steigiamasis Seimas, nekartodamas Vasario 16-osios akto, nustatė jau konkrečią tos 
valstybės valdymo formą – demokratinę respubliką. Ši trumpa ir kategoriška rezoliucijos nuostata 
reiškė svarbiausią žingsnį, Steigiamajam Seimui nustatant atstatytosios valstybės pamatus, tapo ne 
tik reikšmingiausia gaire, bet ir vienu išeities taškų Lietuvos konstitucinėje raidoje.

Steigiamojo Seimo nuostata dėl valstybės valdymo formos, išsakyta pačioje jo darbo pradžioje, 
pažymėtina taip pat ir Valstybės Tarybos 1918 m. lapkričio 2 d. nutarimo, atidedančio Uracho kvie-
timo Lietuvos karaliumi klausimą iki Steigiamojo Seimo, kontekste: Lietuvą vienu balsu paskelbus 
demokratine respublika, monarchijos klausimas savaime atpuolė ir Steigiamajame Seime daugiau 
nebebuvo keliamas.

Be viso to, Lietuvos Steigiamojo Seimo Gegužės 15-osios rezoliucijoje atsispindėjo visuome-
nės požiūris atstatytosios valstybės teritorijos klausimu. Šiuo požiūriu Vasario 16-osios dokumentas, 
skelbdamas apie Lietuvos valstybės su istorine sostine Vilniuje atstatymą, siekė iškelti ir pabrėžti jos 
sąsajas su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste, pasiryžimą kurti valstybinį darinį, reiškiantį istorinę jos 
tąsą94. Steigiamasis Seimas, sekdamas 1905 m. Didžiojo Lietuvių Seimo bei 1917 m. Lietuvių Vilniaus 
konferencijos nuostatomis, konkrečiai buvo už atstatomą valstybę „etnologinėm sienom“ (tiksliau 
būtų sakyti „etninėm sienom“), t. y. į pirmąjį planą iškėlė ištikimybę tautinės valstybės idėjai.

Pagaliau, Steigiamojo Seimo rezoliucija, vykdydama Vasario 16-osios akto pavedimą nustatyti 
Lietuvos santykius su kitomis valstybėmis, konstatavo Lietuvos valstybę tapus laisva nuo visų vals-
tybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis valstybėmis. Iki Steigiamojo Seimo sušaukimo, Lietuvos 
valstybę de jure tebuvo pripažinusi vienintelė karą pralaimėjusi Vokietija. Tęsdamas Lietuvos valsty-
bės pavertimo visateisiu tarptautinės teisės subjektu veiklą, Steigiamasis Seimas netrukus ratifikavo 
Lietuvos Taikos sutartį su Rusija, sutartį tarp Lietuvos ir Latvijos vyriausybių dėl sienų nustatymo, 
keletą kitų tarptautinių sutarčių. Lietuva buvo priimta į Tautų Sąjungą, žengtas lemiamas žingsnis 
tvarkant santykius su užsienio valstybėmis bei išgaunant tarptautinį pripažinimą95. Steigiamojo Sei-
mo funkcionavimas jaunai nepriklausomai valstybei suteikė būtiną politinį svorį ir autoritetą.

Vadinasi, Steigiamojo Seimo rezoliucija nekartojo Lietuvos Tarybos nutarimo. Ji skyrėsi tuo, 
jog, reikšdama visų krašto gyventojų valią, skelbė Lietuvos valstybę jau esant atstatytą ir suverenią 
bei nustatė valdymo formą. Vykdydama demokratiniu būdu visų Lietuvos gyventojų išrinktam ir 
Lietuvos tautos valią atspindinčiam Steigiamajam Seimui Vasario 16-osios akte adresuotą pavedimą, 
jis konstatavo Lietuvą tapus nepriklausoma, demokratiniais pagrindais besitvarkančia respublika ir 
įsipareigojo tai įtvirtinti Konstitucijoje, dėl kurios jis ir buvo susirinkęs.

Pažymėtina, kad čia minimi trys dokumentai – Lietuvių Vilniaus konferencijos 1917 m. rugsė-
jo 18–23 d. politinė rezoliucija, Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. nutarimas ir Steigiamojo Sei-
mo 1920 m. gegužės 15 d. rezoliucija – nereiškė, kaip kartais literatūroje teigiama, trijų oficialių Lie-
tuvos nepriklausomybės deklaravimo aktų96. Kiekvienas šių dokumentų siekė savų, priėmimo metu 
įmanomų konkrečių tikslų, taigi pirmasis iškėlė uždavinį sukurti nepriklausomą Lietuvos valstybę, 
antrasis paskelbė apie tiesioginės veiklos šiam uždaviniui realizuoti pradžią, trečiasis konstatavo, jog 
uždavinys esąs įvykdytas.

Dėl Gegužės 15-osios aktą priėmusios institucijos – Steigiamojo Seimo – autoriteto šis doku-
mentas savo principinę konstitucinę reikšmę sugebėjo išsaugoti ir ateičiai. Neatsitiktinai 1990 m. kovo 
11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės at-
statymo97, pabrėždamas naujai atstatytosios nepriklausomos Lietuvos valstybės tęstinumą, pasirėmė 
ne tik Lietuvos Tarybos vasario 16-osios Nepriklausomybės Aktu, bet ir Steigiamojo Seimo Gegužės 

94 Miknys, R. Lietuvos valstybingumo koncepcijos istoriniai ir geopolitiniai aspektai. Teorija ir praktika. Mykolo 
Römerio mokslas apie valstybę. Vilnius: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, 1997, p. 62–63.

95 Sidzikauskas, V. Steigiamasis Seimas ir Lietuvos tarptautinės problemos. Tėvynės sargas. 1970, 1, p. 66.
96 Petrauskas, Z. Lietuvos nacionalinio valstybingumo atkūrimas 1918–1919. Vilnius: Mokslas, 1989, p. 35.
97 Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990,  

Nr. 9-222. 
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15-osios rezoliucija, pasak dokumento, niekada nenustojusiais teisinės galios ir liekančiais Lietuvos 
valstybės konstituciniu pamatu.

Todėl pagrįstai galima sutikti su mintimi, kad vien tik dėl autoritetingo pareiškimo, visiems 
laikams užfiksavusio nepalaužiamą tautos siekimą būti laisvai ir nepriklausomai, Steigiamasis Sei-
mas, net jeigu iš karto po to dėl kokių nors priežasčių būtų išsiskirstęs, galėtų būti laikomas atlikusiu 
savo uždavinį98. 

1.2.2. 1920 m. Lietuvos Valstybės Laikinoji Konstitucija

1920 m. Steigiamojo Seimo laukė dideli valstybės kūrimo darbai. Pagrindinis uždavinys buvo 
parengti ir Konstitucijoje įtvirtinti teisinius naujosios valstybės pagrindus, bet šiam atsakingam dar-
bui atlikti reikėjo laiko, o pats šios institucijos politinėje arenoje atsiradimo bei Valstybės Tarybos 
pasitraukimo faktas griovė daugelį Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių nuostatų ir darė juos 
nebetinkamus. Negeisdamas piktnaudžiauti savo – suvereno – Konstitucijos nevaržoma valdžia ir 
siekdamas ją kuo skubiau įsprausti į teisinius, konstitucinius rėmus, Steigiamasis Seimas paskubė-
jo susisaistyti naujo konstitucinio akto – Laikinosios Lietuvos Valstybės Konstitucijos – normomis 
ir jau antrajame posėdyje (1920 m. gegužės 17 d.), nustatęs frakcijoms proporcingas turimų narių 
skaičiui kvotas ir tas kvotas užpildęs jų deleguotais žmonėmis, sudarė septynių žmonių komisiją šio 
dokumento projektui rengti.

Laikinosios Konstitucijos priėmimą Steigiamasis Seimas labai skubino, o ir komisija, galima 
manyti, buvo gavusi instrukciją, panašiai kaip anksčiau Valstybės Tarybos Laikinojoje Konstitucijo-
je, rengiamame dokumente tenkintis tik pagrindinių principų fiksavimu: kitas, trečias, Steigiamojo 
Seimo posėdis buvo paskirtas gegužės 18 d., t. y. kitą dieną po komisijos sudarymo, ir trečiuoju jo 
dienotvarkės klausimu jau numatytas Laikinosios Lietuvos Valstybės Konstitucijos projekto svarsty-
mas99. Tiesa, skirtai dienai atėjus, šis dienotvarkės klausimas buvo perkeltas trejetu dienų vėliau100.

Laikinosios Konstitucijos projekto Steigiamojo Seimo plenariniuose posėdžiuose svarstymas 
pradėtas gegužės 21 d. Tautos atstovų vienbalsiškumo laikotarpis jau, galima sakyti, sykiu su Gegu-
žės 15-osios deklaracijos priėmimu, buvo pasibaigęs. Paaiškėjo, kad, nepritardami komisijos pareng-
tam projektui, socialdemokratai spėjo parengti dar ir savo projektą, rodantį juos esant karštais parla-
mentinės demokratijos pakeitimo parlamento hegemonija šalininkais, siekiančiais Steigiamąjį Seimą 
padaryti vieninteliu valdžios šaltiniu, panaikinti Vyriausybę, Ministrų Kabinetą faktiškai pakeičiant 
Steigiamojo Seimo komisijomis atskiroms administracijos šakoms valdyti arba tik jų pirmininkais, 
o Prezidentą – Steigiamojo Seimo Pirmininku101. Tačiau balsų dauguma socialdemokratų siūlymas 
nebuvo priimtas, apsistota ties komisijos parengtu Laikinosios Konstitucijos projektu102, atspindinčiu 
Steigiamajame Seime dominuojančių krikščionių demokratų poziciją, taip pat linkusią į parlamen-
tinę demokratiją, bet įprastinę, su Steigiamajam Seimui atsakingu Ministrų Kabinetu ir Steigiamojo 
Seimo renkamu, todėl nuo jo priklausančiu, Prezidentu. 

Atstovaujančių prezidentinei respublikai ir ją ginančių Lietuvos Steigiamajame Seime neatsi-
rado.

Nesunku pastebėti, kad projektas atsisakyti Prezidento institucijos ir įstatymų leidžiamąją ir 
vykdomąją valdžią sutelkti Seimo rankose, padarant jį visagaliu valstybės šeimininku, dar neilgo-
je Lietuvos konstitucinėje raidoje kartą jau buvo pasitaikęs, nors nepasiteisinęs. Tereikia prisiminti 
pirmąją Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių redakciją (1918 m.), kurioje Valstybės Taryba, 
po kilusios tam tikros savo narių sumaišties ryžusis atidėti Uracho paskelbimą Lietuvos karaliumi, 
kolektyviniu valstybės vadovu buvo paskelbusi savo pačios vadovybę – Prezidiumą.

98 Šmulkštys, L. Žvilgsnis į Steigiamojo Seimo istoriją. Sėja. 1960, 2, p. 8.
99 Steigiamojo Seimo darbai. 2 pos. 1920 m. gegužės 17 d., p. 9. 
100 Steigiamojo Seimo darbai. 3 pos. 1920 m. gegužės 18 d., p. 9. 
101 Steigiamojo Seimo darbai. 5 pos. 1920 m. gegužės 21 d., p. 29–30. 
102 Ibid., p. 28. 
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Rengiant Laikinosios Konstitucijos projektą netrukus ėmė ryškėti, kad socialdemokratų rei-
kalavimą atsisakyti Prezidento institucijos Steigiamajame Seime remia dar ir nemaža valstiečių liau-
dininkų dalis. Pasireiškus svyravimui, norėdama išsiaiškinti savo narių nusistatymą šiuo klausimu, 
pati valstiečių liaudininkų frakcija surengė specialų savųjų balsavimą, kurio metu nedidelė frakcijos 
narių dauguma pasisakė už prezidento instituto išsaugojimą103, bet, aistroms nerimstant, balsuota 
pakartotinai, šįkart vardiniu balsavimu, nuomonės klausiant ir nedalyvaujančiųjų posėdyje. Paaiškė-
jus daugumą pasisakius prieš Prezidento institutą, frakcija nuo šiol ėmė remti jo atsisakymo idėją104.

Ieškodama sutarimo galimybių, kiek vėliau Konstitucijos rengimo komisija Steigiamajam Sei-
mui pasiūlė dar ir antrą, kompromisinį Konstitucijos projekto variantą, siūlantį įprastines Prezidento 
funkcijas padalyti Steigiamojo Seimo Pirmininkui ir Ministrų Kabinetui: valstybės reprezentavimas, 
pagal šį projektą, būtų atiduotas Steigiamojo Seimo Pirmininkui, kuris, tiesa, vadintųsi Prezidentu, 
o vykdomoji valdžia visiškai koncentruotųsi Ministrų Kabineto rankose. Sykiu komisija įnešė naują 
nuostatą ir į savo pirmąjį Laikinosios Konstitucijos projekto variantą, atvirkščiai, išplečiantį vykdo-
mosios valdžios galias: suteikiantį Ministrų Kabinetui teisę tarp Steigiamojo Seimo sesijų arba per jų 
pertraukas leisti „neatidėliotinus įstatymus“, privaloma tvarka pateikiamus susirinkusiam artimiau-
siam Steigiamojo Seimo posėdžiui105.

Pačiam Steigiamajam Seimui pasiūlius dėl Prezidento institucijos reikalingumo apsispręsti 
vardiniu balsavimu, jo reikalingumui pritarė 56 (daugiausia krikščionys demokratai), prieš šią ins-
tituciją pasisakė 39 (daugiausia socialdemokratai ir valstiečiai liaudininkai), susilaikė 6 atstovai106. 
Kartu atkrito komisijos siūlytas kompromisinis Laikinosios Konstitucijos projekto variantas. Taip 
pat atmestas komisijos siūlytas variantas suteikti Kabinetui ribotas įstatymų leidybos teises, nes „Sei-
mas neturi pripažinti savęs bejėgiu“107. 

Pažymėtinas dar vienas Laikinosios Konstitucijos projekto papildymas, po karštų diskusijų 
priimtas socialdemokratų siūlymu – įtraukti į ją nuostatą dėl mirties bausmės panaikinimo108.

1920 m. birželio 2 d. Steigiamasis Seimas dešimtajame savo posėdyje Laikinąją Lietuvos Vals-
tybės Konstituciją priėmė trečiuoju skaitymu109.

Derėtų atkreipti dėmesį į tai, kad nors Laikinosios Konstitucijos svarstymo eiga, taip pat jos 
priėmimo faktas yra skrupulingai fiksuoti Steigiamojo Seimo stenogramose („Steigiamojo Seimo 
darbuose“), esamoje literatūroje ji neretai netiksliai įvardijama 1920 m. birželio 10 d. Laikinąja Kons-
titucija arba tądien priimtu Steigiamajame Seime aktu. Iš tiesų, ši data nėra jos priėmimo, ir net ne jos 
oficialaus paskelbimo, tai iš tiesų buvo padaryta birželio 12 d., data. Oficialiai paskelbto Laikinosios 
Konstitucijos teksto pabaigoje nurodoma birželio 10 d. tereiškia įstatymų leidyboje didesnės reikšmės 
neturinčią jos pasirašymo dieną.

Mūsų literatūroje tebėra problemiškas Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių galiojimo 
pasibaigimo momentas. 

Esama nemaža nepertraukiamo Konstitucijos galiojimo, vienos Konstitucijos keitimo kita 
idėjos šalininkų, tvirtinančių, jog Laikinosios Lietuvos Konstitucijos Pamatiniais Dėsniais vadovau-
tasi iki 1920 m. Steigiamojo Seimo Laikinosios Konstitucijos įsigaliojimo. Šią mintį tarsi patvirtina  
Pamatinių Dėsnių preambulė, kurioje įrašyta, kad Laikinoji Lietuvos Valstybės Vyriausybė šios 
Laikinosios Konstitucijos pagrindais steigiama „iki Steigiamasis (Kuriamasis) Seimas bus nuspren-
dęs Lietuvos valdymo formą ir konstituciją“. Tuo tarpu, pasak M. Römerio, Valstybės Taryba šią 

103 LVS ir SLD partijos frakcijų bloko 1920 m. gegužės 20 d. pos. protokolas. Mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 
Rankraščių skyrius, f. 199-21, p. 9.

104 Ibid., p. 10–11.
105 Steigiamojo Seimo darbai. 9 pos. 1920 m. gegužės 31 d., p. 64.
106 Ibid., p. 56. 
107 Ibid., p. 66, 67. 
108 Ibid., p. 69. 
109 Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija. Laikinosios Vyriausybės žinios. 1920, Nr. 37-407; Steigiamojo Seimo dar-

bai. 10 pos. 1920 m. birželio 2 d., p. 74. 
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Konstituciją buvo priėmusi „tiktai savo valdžiai vykdyti, bet ne Lietuvos valstybės santvarkai, parei-
nančiai nuo Steigiamojo Seimo galios“110. 

Iš tiesų, Valstybės Tarybos išleistoji Laikinoji Konstitucija buvo nustačiusi valstybės valdžios 
konstrukciją, gyvavusią tiktai iki Steigiamojo Seimo sušaukimo, o jį sušaukus Pamatiniai Dėsniai 
„automatiškai žlugo“, savaime neteko galios prieš steigiamąją suvereninę, demokratinio valstybės 
„šeimininko“ Konstitucija ir įstatymais nevaržomą galią, jau pats Steigiamojo Seimo atsiradimo fak-
tas griovė Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių nuostatus111. Pamatinių Dėsnių nustatytoji 
Konstitucijos keitimo tvarka, akivaizdu, nelietė suverenios steigiamosios valdžios subjekto ir šioje 
konkrečioje srityje nevaržė jo veiklos. Kita vertus, nuo to momento, kai Valstybės Taryba, atlikusi 
jai skirtą misiją, savo įgaliojimus perdavė Steigiamajam Seimui, nebeliko institucijos, iš kurios, pa-
gal Pamatinius Dėsnius, kilo kitų aukščiausiųjų valstybės institucijų valdžia. Valstybės Taryba savo 
funkcijas tegalėjo atlikinėti iki Steigiamojo Seimo susirinkimo, o Steigiamasis Seimas, savo ruožtu, 
neįgaliodamas Valstybės Tarybos toliau vykdyti turėtas funkcijas, sykiu Pamatinių Dėsnių galiojimą 
darė beprasmį.

Apimtimi – vos 18 straipsnių – naujasis konstitucinis aktas buvo mažiausias iš visų Lietuvos 
valstybės konstitucinių aktų.

Lemiamos įtakos Lietuvos Steigiamojo Seimo konstitucinei kūrybai turėjo politinės to meto 
sąlygos Lietuvoje ir aplink ją, pasižymėjusios nepaprastu demokratinių jėgų pakilimu. Daugiau nei 
šimtmetį kentusi rusų carizmo priespaudą, paskutiniais metais patyrusi dar ir kaizerinės okupacijos 
žiaurumus, lietuvių tauta troško laisvės ir idealizavo demokratiją. Su demokratijos vėliava ji skynėsi 
kelią į nepriklausomybę, priešinosi ją engusioms imperijoms. Demokratijos idėjos turėjo tapti svar-
biu veiksniu atremiant pakibusią bolševizmo grėsmę. Daugelis Lietuvos inteligentų, karą praleidusių 
Rusijoje, iš joje įsiliepsnojusios revoliucijos buvo persiėmę radikalizmu, tebeveikusiu jų nusistatymą 
ir jiems įsitraukus į savo valstybės atkūrimo darbą. Pagaliau, demokratijos siekius stiprino Europoje 
gyvavusios tam palankios politinės, ekonominės ir socialinės idėjos, dėl kurių beveik tuo pat metu 
priimtos – Suomijos, Estijos, Latvijos, Austrijos, iš dalies ir Vokietijos – konstitucijos jose skelbiamais 
demokratijos principais panėšėjo viena į kitą.

Vykdydamas Vasario 16-osios akte jam adresuotą pavedimą, Steigiamasis Seimas Laikinojoje 
Konstitucijoje pakartojo Gegužės 15-osios rezoliucijos nuostatą vienu svarbiausiu atkurtai Lietuvos 
valstybei klausimu – ją esant demokratine respublika. Taip žengtas pagrindinis žingsnis, įsiminti-
nas dar ir dėl to, kad juo nebylia forma, bet galutinai palaidotas vos mažiau nei prieš dvejus metus 
Valstybės Taryboje keltas, svarstytas ir net priimtas, bet vėliau atidėtas ir paliktas Steigiamojo Seimo 
nuožiūrai, monarchijos klausimas. 

Natūralu, kad šis konstitucinis aktas valstybės valdymo svertus akivaizdžiai koncentravo pa-
ties Steigiamojo Seimo – tautos išrinktų atstovų – rankose. Atstovaudamas Lietuvos piliečiams ir 
laikydamas save, kaip matyti iš Laikinosios Konstitucijos 2 straipsnio, suvereninės Lietuvos, o ne 
vien lietuvių tautos, galios reiškėju, Steigiamasis Seimas išplėtė aukščiausiosios valstybinės valdžios 
subjekto sampratą, joje vartojama Lietuvos tautos sąvoka apimdamas taip pat ir nelietuvius krašto 
gyventojus.

Steigiamajam Seimui Konstitucija patikėjo ne vien išimtinę teisę leisti įstatymus, bet ir prižiū-
rėti jų vykdymą, tvirtinti valstybės biudžetą ir ratifikuoti sutartis su kitomis valstybėmis. Tik įstaty-
mų iniciatyvos teisę Steigiamasis Seimas dalijosi su Ministrų Kabinetu. Nuo Steigiamojo Seimo taip 
pat priklausė vykdomoji valdžia, buvusi pavesta Ministrų Kabinetui, privalančiam turėti Steigiamojo 
Seimo pasitikėjimą, kartu su Steigiamojo Seimo renkamu Respublikos Prezidentu.

Prezidentui Laikinoji Konstitucija pavedė kviesti ministrą pirmininką, jam pavesti sudaryti 
Ministrų Kabinetą, tvirtinti jau sudarytą ir priimti atsistatydinimą, skirti valstybės kontrolierių, ats-
tovauti Respublikai, skirti pasiuntinius ir priimti akredituojamus svetimų valstybių atstovus, skirti 
aukštesniuosius valstybės valdininkus, skelbti įstatymus, naudotis bausmės dovanojimo teise. Iškel-

110  [Römeris] Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990, p. 65.
111  Ibid., 1990, p. 93.
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dami neterminuoto ir neatšaukiamo Steigiamojo Seimo vaidmenį, Konstitucijos rengėjai, atsiliepę 
į Respublikos Prezidento institucijos priešininkų argumentus, sumažino jo vaidmenį, iš jo žinios 
perėmė kariuomenę, nepripažindami net pagal Pamatinius Dėsnius turėtos santykinės veto teisės: 
dabar Prezidento teisės įstatymų leidyboje tesiribojo Steigiamojo Seimo išleistų įstatymų skelbimu. 
Visi Prezidento aktai turėjo būti kontrasignuojami Ministrų Kabineto atstovo. 

Konstitucija nenustatė Prezidento įgaliojimo terminų, preziumuodama jį renkamu visam šios 
Laikinosios Konstitucijos galiojimo laikui ir Steigiamąjį Seimą turint teisę jį bet kada pakeisti. Iki 
prezidentas bus išrinktas, Konstitucija jo funkcijas pavedė Steigiamojo Seimo Pirmininkui, kuris, be 
to, turėjo pavaduoti Prezidentą jam mirus, atsistatydinus ar susirgus. 

Griežtas Steigiamojo Seimo kairiųjų jėgų, kurių dalis – valstiečiai liaudininkai – be to, 1920 m. 
birželio 19 d. buvo sudarę koalicinę su krikščionimis demokratais Vyriausybę, pasisakymas prieš 
Prezidento institutą pastūmėjo jo šalininkus ieškoti kompromiso. Jis buvo rastas: galiojant šiai Kons-
titucijai, jos numatytas Prezidentas apskritai nebuvo renkamas, o jo pareigas, kaip tai Konstitucijoje 
numatyta, visą tą laiką, net ir koalicijai iširus, ėjo Steigiamojo Seimo Pirmininkas, oficialiai tituluotas 
einančiu Respublikos Prezidento pareigas Steigiamojo Seimo Pirmininku. Būtent jam, Konstitucijai 
įsigaliojus, 1920 m. birželio 12 d. Prezidento pareigas perdavė buvęs Prezidentas A. Smetona.

Konstitucija nustatė Ministrų Kabineto atsakomybę Steigiamajam Seimui: pastarajam pareiš-
kus nepasitikėjimą, jis privalėjo atsistatydinti.

M. Römerio žodžiais tariant, Steigiamasis Seimas sugrįžo prie parlamentarizmo112, prie kraš-
tutinės parlamentarizmo formos, jo įvardytos parlamento diktatūra arba seimokratija, kuriai esant 
„parlamentas linksta virsti suvereniu organu“113.

Laikinosios Konstitucijos įtvirtinta parlamentinė sistema susilaukė griežtos kritikos ypač iš už 
Steigiamojo Seimo borto buvusios Tautos pažangos partijos vadovų. Jiems kliuvo, kad Konstitucijos 
nustatytoji Prezidento teisinė padėtis esanti nepateisinamai silpna, o nuo Seimo skubotų klaidų, jų 
manymu, galėtų apsaugoti jei ne antrieji parlamento rūmai, tai bent Prezidento veto, jo teisė grąžinti 
įstatymą įstatymų leidėjui pakartotinai svarstyti, nes esą vieną išmintingą žmogų yra lengviau rasti 
nei daug išmintingų114.

Laikinoji Konstitucija įtvirtino piliečių, nepaisant lyties, tautybės ir tikybos, lygiateisiškumą, 
skelbė luomų ir titulų panaikinimą. Lyginant su Laikinosios Konstitucijos Pamatiniais Dėsniais, ši 
Laikinoji Konstitucija praplėtė piliečių demokratinių teisių ir laisvių sąrašą, įtraukdama į jį naujas:  
korespondencijos neliečiamybę, sąžinės ir streikų laisvę, bet, rengiantis kardinaliai žemės reformai, 
joje nebeužsiminta apie nuosavybės teisę, apie jos neliečiamumą. Tuo pat metu buvo nurodyta, kad 
karo metu, taip pat valstybei gresiančiam pavojui pašalinti konstitucinės garantijos įstatymų keliu 
galinčios būti sustabdytos. 

Laikinoji Konstitucija nepaminėjo savo pačios keitimo ar papildymo tvarkos: pirma, jos galio-
jimas buvo preziumuojamas iki bus išleista nuolatinė konstitucija; antra, iš ją išleidusio Steigiamojo 
Seimo prigimties ir paskirties kilo, kad Steigiamojo Seimo valia šiuo klausimu buvo niekieno nevar-
žoma. M. Römeris apie tai rašė, jog „kadangi Steigiamasis Seimas ir pačios Laikinosios Konstitucijos 
veikime lieka suvereninės galios reiškėjas, kaip joje aiškiai pasakyta, ir kadangi tuo pačiu jisai ją motu 
proprio, kaip jam vienam patinka, gali keisti, papildyti, panaikinti (kaip ir kuria tvarka jis tatai gali 
daryti, tas nepasakyta, bet ir sakyti nereikia, nes jis yra kaip tik suvereninės galios reiškėjas ir, kaip 
toks, nėra jokios tvarkos reikalingas), tai iš tikrųjų bet kuris ir bet kurio jo galios momento nepami-
nėjimas jos nemažina ir jam veikimo priemonių neatima.“115

Steigiamojo Seimo Laikinosios Konstitucijos 18 straipsnis skelbė, jog ši Konstitucija, taip pat 
ir visi įstatymai, įgyja galios nuo jų paskelbimo vyriausybės organe dienos. Ši norma reikšminga ta 
pras me, kad nepriklausomybę atgavusioje Lietuvos valstybėje ji ne tik konstituciniu, bet ir pirmą 

112 [Römeris] Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990, p. 103.
113 Römeris, M. Reprezentacija ir mandatas. Kaunas: Valstybės spaustuvė, 1926, p. 76–77.
114 [Smetona, A.] Lėnas. Prezidentas ir antrieji parlamento rūmai. Tauta. 1920, 55.
115 [Römeris] Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990, p. 95.



Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

44

kartą apskritai įstatymo lygmeniu nustatė įstatymų įsigaliojimo tvarką (prieš tai tik teisingumo mi-
nistro 1919 m. spalio 8 d. paaiškinime teismo įstaigoms buvo nurodyta, kad įstatymas tampa privalo-
mas, paskelbus jį „Laikinosios Vyriausybės žiniose“ arba dienraštyje „Lietuva“116).

Beje, įsigaliojus Laikinajai Konstitucijai, einančiojo Respublikos Prezidento pareigas Steigia-
mojo Seimo Pirmininko 1920 m. birželio 19 d. įsakymu, pradedant 38-uoju numeriu, „Laikinosios 
Vyriausybės žinios“ imtos vadinti „Vyriausybės žiniomis“, tęsiant toliau tą pačią jų sąsiuvinių ir juose 
skelbiamų teisės aktų numeraciją117.

Laikinosios Lietuvos Valstybės Konstitucijos 3 straipsnis deklaravo, jog palieka galioti iki šios 
Konstitucijos paskelbimo dienos veikusieji ir šiai Konstitucijai neprieštaraujantys įstatymai. Vado-
vautasi klasikinės konstitucinės teisės doktrina, pagal kurią valstybėje turinčios galią tik remiantis 
galiojančiąja konstitucija išleistos teisės normos, o teisės aktai, veikę iki konstituciją išleidžiant, taip 
pat ir jais pagrįsti kiti valdžios aktai, savaime netenkantys galios; kiekvienos naujos konstitucijos 
leidėjai, suinteresuoti tokius įstatymus išsaugoti, privalantys juos naujai sankcionuoti, atnaujinti jų 
galiojimą, suteikti jiems naują konstitucinį pagrindą.

Laikinosios Konstitucijos 1920 m. priėmimas teisine prasme užbaigė Lietuvos valstybės kūri-
mosi laikotarpį. 

Pirmąjį savo kūrinį – Laikinąją Konstituciją – Steigiamasis Seimas labai gerbė ir per daugiau 
nei dvejus jos galiojimo metus nepadarė nė vienos pataisos, nors galėjo tai daryti paprastai, nevaržo-
mas jokių ypatingų taisyklių, kurios, minėta, net nebuvo numatytos. Nepadarė, nepaisydamas Mi-
nistrų Kabineto tuo reikalu rodytos iniciatyvos.

Iš pačios savo prigimties disponuodamas įstatymų nevaržoma, diktatoriška galia, Steigiamasis 
Seimas, priimdamas Laikinąją Konstituciją, jos normomis tą galią  savo valia susaistė, nors apskritai 
tai nesutrukdė jam valstybės valdymo svertus tvirtai paimti į savo rankas. 

Bet kiek vėliau, kilus 1920 m. rudenį tiesioginei lenkų agresijai prieš Lietuvą, jis sugebėjo šia 
prasme rodyti būtiną lankstumą – spalio 22 d. nesvyruodamas delegavo didumą savo parlamentinių 
teisių – einamųjų įstatymų leidimą, jų vykdymo priežiūrą bei kai kurių kitų savo funkcijų realiza-
vimą – specialiai sudarytam vadinamajam Mažajam Seimui118, pagrindinę savo narių dalį laikinai 
išlaisvindamas kilusiems neatidėliotiniems gynybiniams reikalams. 

Mažasis Seimas susidėjo iš Steigiamojo Seimo Pirmininko bei šešių šio Seimo renkamų narių. 
Taip pat išrinkta po kandidatą galimam kiekvieno nario pavadavimui. 

Mažojo Seimo įstatymų leidžiamąją galią įstatymas ribojo „einamaisiais“119, į kuriuos, žinoma, 
neįėjo konstituciniai (taip pat ir žemės reformą liečiantys) įstatymai. Mažajam Seimui nesuteiktos 
valstybės biudžeto tvirtinimo galios, bet numatytos kreditų tvirtinimo, kaip laikinos priemonės, ku-
rios tektų imtis nesant Steigiamojo Seimo patvirtinto valstybės biudžeto, teisės. Įstatymas fiksavo 
Mažojo Seimo įstatymų vykdymo priežiūros teisę, nurodydamas, jog Steigiamojo Seimo pertraukos 
laikotarpiu Ministrų Kabinetas ir valstybės kontrolierius už savo darbą atsako Mažajam Seimui ir, 
šiam išreiškus nepasitikėjimą, atsistatydina. 

Priėmus Mažojo Seimo sudarymo įstatymą, jau tą patį vakarą Steigiamasis Seimas išrinko, 
atsižvelgdamas į tarpfrakcines savo paties sudėties proporcijas, naujosios institucijos sudėtį120. 

Savo veiklą Mažasis Seimas pradėjo spalio 23 d. ir nutraukė 1921 m. sausio 17 d., atsinauji-
nus Steigiamojo Seimo posėdžiams121. Per beveik tris darbo mėnesius jis buvo susirinkęs į 45 po-
sėdžius122 ir, veikdamas kaip parlamentinė įstaiga, apsvarstė 51 įstatymo projektą, iš jų 25 buvo 

116 Teisingumo ministerijos aplinkraštis Nr. 10. Laikinosios Vyriausybės žinios. 1919, Nr. 13-171.
117 Įsakymas. Vyriausybės žinios. 1920, Nr. 38-413.
118 Steigiamojo Seimo darbai. 54 pos., 1920 m. spalio 22 d., p. 527; Mažojo Seimo sudarymo įstatymas. Vyriausybės 

žinios. 1920, Nr. 50-491.
119 Mūsų padėtis ir Seimas. Laisvė. 1920, 222.
120 Steigiamojo Seimo darbai. 54 pos. 1920 m. spalio 22 d., p. 526–527. 
121 Iš St. Seimo kronikos. Lietuva. 1921, p. 9.
122 Steigiamojo Seimo darbai. 55 pos. 1921m. sausio 17 d., p. 529. 
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priimti123. Turinio prasme šie įstatymai lietė įvairias valstybės ir visuomenės gyvenimo sritis, dau-
guma jų reglamentavo ūkinius ir įvairius kitokius reikalus ir nebuvo siejami su nepaprastomis 
aplinkybėmis.  

Mažojo Seimo įsteigimas ir veikla sudarė sąlygas, netrikdant einamojo Steigiamojo Seimo dar-
bo, išrinktiems į Steigiamąjį Seimą autoritetingiausiems visuomenės nariams įsitraukti į tiesioginę 
veiklą, mobilizuojant krašto pajėgas kovai prieš agresorių, parodė politinį Steigiamojo Seimo lanks-
tumą, šio Seimo atstovų norą ir sugebėjimą savo įsitikinimus ir valią pajungti bendriems valstybės 
interesams, mokėjimą sutartinai ieškoti optimalių nestandartinių sprendimų, įgalinusių jauną vals-
tybę įveikti sunkiausias negandas.

Net ir neilgai funkcionavęs Mažasis Seimas, M. Römerio vertinimu, anuomet „tvirtai įsibrovė 
į konstitucinę valstybės valdžios organizaciją“124. 

1.2.3. 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija

Tolesnei konstitucinei Lietuvos Steigiamojo Seimo kūrybai lemiamą poveikį darė politinės to 
meto sąlygos Lietuvoje ir šalia jos, tęsiantis pokariniam visuotiniam demokratinių jėgų pakilimui.

Svarbią vietą tarp Laikinosios Vyriausybės darbų, atliktų dar tik rengiantis Steigiamojo Sei-
mo sušaukimui, turėjo užimti mėginimas paspartinti ir palengvinti netolimoje ateityje jo lauksiantį 
darbą, iš anksto parengiant svarstyti Lietuvos būsimos konstitucijos projektą, bent jau jo metmenis. 
Apie būsimąją nuolatinę Lietuvos konstituciją Laikinojoje Vyriausybėje realiai imta galvoti ir pir-
mieji konkretūs žingsniai šia kryptimi padaryti jau 1919 m. pradžioje: tuomet Ministrų Kabinetas 
paskyrė Užsienio reikalų ministerijai specialų finansavimą ir pavedė Lietuvos delegacijos Paryžiaus 
Taikos konferencijoje nariui užsienio reikalų viceministrui S. Rozenbaumui, be tiesioginių pareigų, 
išnaudojant buvimą užsienyje, parinkti medžiagos būsimosios Lietuvos konstitucijos projektui125. 

Kalendoriniams metams baigiantis, E. Galvanausko vadovaujamas Ministrų Kabinetas su-
darė devynių specialistų – teisininkų komisiją, kuriai pavesta imtis rengti būsimos konstitucijos 
projektą. Jos pirmininku paskirtas ministras L. Noreika, vicepirmininku – Vyriausiojo Tribu-
nolo pirmininkas A. Kriščiukaitis126. Komisijos sudėtis parinkta atsižvelgiant į idėjines jos narių 
nuostatas (nuo socialdemokratų iki tautininkų, tarp jų du krikdemai), nors jos nariai nebuvo partijų 
formaliai deleguoti atstovai.

Į pirmąjį posėdį susirinkta 1919 m. gruodžio 15 d.
Iki 1920 m. balandžio pradžios komisija apsvarstė, pristačius S. Rozenbaumui, esamų užsienio 

valstybių konstitucijų praktiką, kurią, lygindamas su Lietuvos gyvenimo sąlygomis, darė išvadą, kad 
nė viena jų „be žymių pakeitimų“ Lietuvai netinkanti127.

Komisijoje, dar iki Steigiamajam Seimui susirenkant, formavosi vizija turėti konstituciją, 
nustatančią Lietuvoje demokratinę parlamentinę respubliką su plačiomis parlamento galiomis, lei-
džiančiomis jam subordinuoti sau ir vykdomąją valdžią. Daugiausia diskutuota dėl Prezidento insti-
tuto: jo reikalingumas, rinkimų tvarka, kadencijos trukmė, teisės kariuomenės atžvilgiu. Abejota dėl 
Seimo struktūros (vienų ar dvejų rūmų sistema), galimybės paleisti jį anksčiau laiko, kai kurių kitų 
dalykų128.

Komisija, iš viso sušaukusi 28 posėdžius, pradėjus posėdžiauti Steigiamajam Seimui, 1920 m. 
birželio 8 d. savo darbą nutarė laikyti baigtu129. Jos parengto Konstitucijos projekto likimą birželio 

123 Steigiamojo Seimo darbai. 55 pos. 1921m. sausio 17 d., p. 529.
124 [Römeris] Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990, p. 115.
125 Ministrų Kabineto kredito leidimo ir asignavimų nutarimai. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 18, p. 31.
126 Ministrų Kabineto 1919 m. gruodžio 3 d. pos. protokolas. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 57, p. 218.
127 Lietuvos Konstitucijos projekto ruošimas. Lietuva. 1920, 77.
128 Paaiškinamasis raštas. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 122, p. 77–78.
129 Ibid., p. 77.



Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

46

16 d. sprendė tas pats, E. Galvanausko, Ministrų Kabinetas, gyvuodamas paskutines savo dienas. 
Nutarta projekto nebesvarstyti ir perduoti jį naujos sudėties Kabinetui130.

Koalicinis K. Griniaus Ministrų Kabinetas projektą, atrodo, padėjo į stalčių, formaliai versda-
mas niekais visas buvusios Vyriausybės ir jos sudarytosios komisijos šiuo reikalu dėtas pastangas. 
Tačiau faktiškai jos įdirbis negalėjo likti nežinomas Steigiamojo Seimo sudarytai konstitucinei komi-
sijai jau vien dėl to, kad jos pirmininku tapo buvusios komisijos narys A. Tumėnas, nariais – dar du 
tos komisijos nariai, o visas baigusios darbą komisijos parengtas projektas pateko į taip pat buvusio 
nario, K. Griniaus, vadovaujamo Kabineto rankas; pagaliau, pats Steigiamojo Seimo komisijos vėliau 
parengtas projektas daugeliu parametrų sutapo su Vyriausybės komisijos projektu. Tačiau, matyt, 
labai stengtasi pabrėžti, kad Konstitucijos rengimas nuo pradžios iki galo buvęs atliktas paties Stei-
giamojo Seimo jėgomis, juolab iš vykdomosios valdžios išėjęs kažkoks „Rozenbaumo projektas“ iš 
principo negalėjo būti pripažįstamas Steigiamojo Seimo parengtos Konstitucijos pagrindu.

Pačiame Steigiamajame Seime atstovaujamų politinių jėgų požiūrio į būsimosios Konstitucijos 
pagrindus sklaida nebuvo aktyvi, taip pat ir savo kuriamoje nuolatinėje Konstitucijoje jos vienareikš-
miškai buvo linkusios įtvirtinti parlamentinį režimą. Rengiant Konstitucijos projektą Steigiamajame 
Seime išliko tik tam tikra takoskyra tarp propagavusių parlamentinę demokratiją jėgų: tarp kairės, 
Seimą norėjusios matyti kaip visos valdžios šaltinį ir vykdytoją, ir vidurio, šalia Seimo mačiusio dar 
ir nuo jo priklausomą vienasmenį Respublikos Prezidentą, kontroliuojantį vykdomąją valdžią.

Nuolatinę Konstituciją Steigiamasis Seimas, pagrįstai laikydamas save vienintele įgaliota insti-
tucija, rengė pabrėždamas visišką savo nepriklausomumą nuo bet kokios pašalinės įtakos. Rengusiai 
Konstitucijos projektą Steigiamojo Seimo sudarytai konstitucinei komisijai pačiai teko ieškoti me-
džiagos, domėtis įvairių užsienio valstybių konstitucijomis, nors, pasak jos pirmininko A. Tumėno, 
ji neradusi nė vienos kitų valstybių konstitucijos, galėjusios tapti Lietuvos Konstitucijos pagrindu131. 
Užsimojusi dirbti savarankiškai, komisija atsisakė siūlomos pagalbos, konsultantais kviečiant iš už-
sienio specialistus arba į užsienį pasiunčiant savo atstovus, kad jie ten parengtų Konstitucijos projek-
tą, konsultuodamiesi su pripažintais specialistais132. Žodžiais atsiribota ir nuo minėtos 1919–1920 m. 
dirbusios Vyriausybės sudarytos būsimos Konstitucijos projekto rengimo komisijos įdirbio133, nors, 
minėta, Steigiamojo Seimo konstitucinės komisijos sudėtyje darbavosi trys žmonės, dalyvavę ren-
giant Konstitucijos projektą vyriausybinėje komisijoje, o joje išsikristalizavusios svarbiausios nuosta-
tos – vienerių rūmų Seimas, renkamas proporcine sistema trejiems metams; taip pat trejiems metams 
seimo renkamas Prezidentas, pavaduojamas Seimo Pirmininko; Prezidento teisė kviesti ministrą pir-
mininką, pavesti jam Ministrų Kabineto sudarymą ir tvirtinti jo sudėtį; Minist rų Kabineto atstovo 
kontrasignacijos visiems Prezidento aktams reikalavimas, solidari Ministrų Kabineto atsakomybė, 
nepasitikėjimo Kabinetu pripažinimas tik atitinkamame Seimo nutarime tiesiogiai pavartojus žodį 
„nepasitikėjimas“ etc.134 – aiškiai atsispindėjo ir Steigiamojo Seimo komisijos parengtame Konstitu-
cijos projekte. Tačiau, matyt, stengtasi rodyti, kad Konstitucijos rengimas nuo pradžios iki galo buvęs 
atliktas savarankiškai paties Steigiamojo Seimo jėgomis, kad Lietuvos Valstybės Konstitucija esanti 
paties Steigiamojo Seimo kūdikis.

Steigiamojo Seimo Konstitucinė komisija iš viso surengė apie devyniasdešimt posėdžių, jos 
darbe dalyvavo visos Steigiamojo Seimo frakcijos135. Iš savo narių ji nekart buvo sudariusi įvairias 
siauresnės sudėties pakomises, posėdžiavusias skyrium, kurios, remdamosios kitų šalių konstituciniu 
patyrimu, komisijos plenumui rengė atskirų jos nuostatų projektus. Vėliau visos sudėties komisija, 
tarsi Konstituciją priimantis parlamentas, projektą priiminėjo trimis skaitymais, o pertraukų tarp 
skaitymų metu dirbo ekspertų komisija, sudaryta iš žymiausių Lietuvos teisininkų, valstybės veikėjų 

130 Ministrų Kabineto 1920 m. birželio 16 d. pos. protokolas. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 86,  
p. 205.

131 Steigiamojo Seimo darbai. 176 pos. 1922 02 24, p. 74. 
132 Ibid., p. 80. 
133 Ibid., p. 74. 
134 Lietuvos Valstybės Konstitucijos projektas. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 383, ap. 3, b. 28, p. 274–277.
135 Steigiamojo Seimo darbai. 176 pos., 1922 02 24, p. 77.
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ir specialistų, taip pat speciali teisinė ir redakcinė projekto turinio ir formos aptarimo ir tobulinimo 
komisija 136.

Nemažą reikšmę rengiamos Konstitucijos projekto turiniui turėjo 1920 m. birželio 19 d. – 
1922 m. vasario 2 d. funkcionavusi Vyriausybinė koalicija, vienijusi dvi pagrindines Steigiamojo Sei-
mo politines jėgas, nes abi centro grupuotes – krikščionių demokratų ir valstiečių liaudininkų – jun-
gė bendradarbiavimo susitarimas. Pačiame Steigiamajame Seime turėdamos žymią daugumą, taip 
pat dešimt narių iš keturiolikos konstitucinėje jo komisijoje, rengiamame Konstitucijos projekte jos 
galėjo nesunkiai įkūnyti savo pažiūras, kurios iš esmės ir nesiskyrė, jų žmonės atrodę vienminčiai137: 
jas vienijo tautiškumas, nacionalinės valstybės idėja, demokratinis ir parlamentinis racionalizmas 
konstitucinėje valstybės valdžios santvarkoje138, o teskyrė iš esmės pasaulėžiūros dalykai – požiūris į 
valstybės ir Bažnyčios santykius, švietimo ir religijos klausimus. 

Ėmęsi iniciatyvos sudaryti koaliciją ir suinteresuoti kiek galima ilgiau ją išsaugoti, krikščionys 
demokratai nevengė daryti nuolaidų savo partneriams139, būdami tikri, jog prieš pat projekto priėmi-
mą, taigi ir prieš pat Steigiamajam Seimui baigiant savo darbą, paaukoję koaliciją, jie pajėgs projekto 
nuostatas pačių jėgomis pakoreguoti pagal savo pažiūras. Komisijos pirmininkas A. Tumėnas turėjo 
pagrindą komisijos darbą apibūdinti kaip atliktą pakankamai sutartinai ir visus iškilusius klausimus 
buvus sėkmingai išspręstus140. 

Taip koalicija padėjo konsoliduoti tautą bei sutvirtinti jos pasitikėjimą valstybe, suvaidindama 
reikšmingą vaidmenį stiprinant atkurtą nacionalinį valstybingumą. 

Baigusi rengti Konstitucijos projektą, jį apsvarsčiusi ir priėmusi trimis skaitymais, laikydama 
Steigiamojo Seimo pavedimą baigtu, 1922 m. vasaryje savo darbo rezultatus komisija perdavė Steigia-
mojo Seimo Prezidiumui. Taigi, projektui rengti komisijai prireikė kiek daugiau nei pusantrų metų, 
tik dirbant Mažajam Seimui, beveik tris mėnesius darbas konstitucinėje komisijoje taip pat nevyko141.

Vėliau, jau prasidėjus Konstitucijos projekto svarstymui Steigiamojo Seimo posėdžiuose, toliau 
tobulinti kartu su gautomis pastabomis jis dar reguliariai buvo grąžinamas komisijai.

Projekto lydraštyje komisija atkreipė Steigiamojo Seimo dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublika 
pagal valstybės sandaros formą turinti būti „vienlypė“, t. y. unitarinė valstybė, bet, to valstybės vien-
lypumo neardant, atskiroms valstybės dalims galinti būti paliekama tam tikra autonomija. Pažymė-
ta, jog į projektą įtrauktas specialus skyrius, skirtas tautinėms mažumoms, neturintis sudaryti vaiz-
do, jog joms pripažįstamos mažesnės teisės nei pagrindinei valstybės gyventojų masei; šio skyriaus 
prasmė esanti ta, kad tautinių mažumų teisė į visišką tautinio gyvenimo reikalavimų patenkinimą 
turinti būti derinama su visos valstybės tikslais ir sutvarkymu.

Komisija mananti, kad teisės esančios neatskiriamos nuo pareigų, kurių svarbiausios – daly-
vauti valstybės gynime ir valstybės organizacijos išlaikyme, todėl į Konstitucijos projektą ji įtraukusi 
skyrius apie Respublikos gynimą ir apie finansų organizaciją.

Skyrium Komisija lydraštyje išsakė savo poziciją dėl vieno labiausiai Laikinojoje Konstituci-
joje ginčytų dalykų – Respublikos Prezidento institucijos: komisija nusprendusi, kad aukščiausiąją 
respub likos valdžią palikti „vienam be korektyvų Seimui“ nebūtų tikslinga142.

Komisijos parengtas ir pateiktas Steigiamojo Seimo Prezidiumui Lietuvos Valstybės Konstitu-
cijos projektas turėjo šimtą straipsnių, suskirstytų į tryliką skyrių143.

136 Rolnik, H. Die baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland und ihr Verfassungsrecht. Leipzig: Robert Noske,  
p. 54.

137 Sleževičius, M. Konstitucija ir krikščionys demokratai. Mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Rankraščių sky-
rius, f. 54126, p. 4.

138 [Römeris] Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990, p. 137.
139 Lietuvos valstiečių sąjungos ir Socialistų liaudininkų demokratų partijos kuopų atstovų 1921 m. spalio 8–12 d. suva-

žiavimo protokolas. Mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Rankraščių skyrius, f. 199–24, p. 76. 
140 Steigiamojo Seimo darbai. 176 pos. 1922 m. vasario 24 d., p. 74.
141 Pagalios šaukiamas Seimas. Socialdemokratas. 1921, 1.
142 Steigiamojo Seimo konstitucijos komisijos raštas Steigiamojo Seimo Prezidiumui. Lietuvos centrinis valstybės archy-

vas, f. 923, ap. 1, b. 1351, p. 111.
143 Lietuvos Valstybės Konstitucijos projektas. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 1351, p. 112–120.
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Konstitucijos projekto svarstymą 1922 m. pradžioje perkėlus į plenarinius Steigiamojo Seimo 
posėdžius, vadinasi – jo rengimui įžengus į baigiamąją fazę, ryžęsi paaukoti koaliciją, krikščionys 
demokratai vien savo jėgomis ėmėsi atitinkamai koreguoti kai kurias komisijos vardu siūlytas kons-
titucines nuostatas. Nebesaistomi sutarties su valstiečių liaudininkų bloku, savo iniciatyva ir savo 
jėgomis jie ėmėsi užprogramuoto projekto „krikdeminimo“.

Balsuojant 1922 m. rugpjūčio 1 d. už Konstitucijos projektą en bloc, jos priėmimą iš esmės parė-
mė tik šio bloko žmonės144. Tačiau opozicija taip pat nebalsavo „prieš“, o tik susilaikė, tiesiog išreikš-
dama savo nepritarimą krikdemų pakoreguotam Konstitucijos tekstui, nenorėdama daugiausia dėl 
ideologinių skirtumų imtis atsakomybės savo elektoratui už galutinį rezultatą ir šitaip atsiliepdama į 
krikdemų pasirinktą taktiką, įtraukiant į Konstituciją religijos dėstymo valdiškose mokyklose priva-
lomumą, civilinės metrikacijos neužtikrinimą, Dievo vardo Konstitucijos preambulėje paminėjimą. 
Susilaikymas balsuojant nebuvo jų neigiamo, juolab priešiško, požiūrio į visą Konstituciją išreiški-
mas, neatspindėjo realaus kitos Steigiamojo Seimo atstovų dalies nusistatymo Konstitucijos atžvilgiu. 

Krikščionys demokratai jautėsi taip pat atidavę duoklę kompromisui, nusileisdami jų netenki-
nusiam valdžios tęstinumo neužtikrinimui (Seimo sudėčiai keičiantis, kaskart taip pat turėjo keistis 
ne tik Ministrų Kabinetas, bet ir Prezidentas), kėlusiam, jų manymu, nepastovumą valstybės gyveni-
me; jie nusileidę reikalaudami ilgesnės, ypač Respublikos Prezidento, kadencijos, didesnio pastovu-
mo, jų įsitikinimu, būtų suteikusi dvejų parlamento rūmų sistema145.

Taigi 1922 m. priimtoji Lietuvos Konstitucija buvo kompromiso teisinis aktas, atspindintis tam 
tikros to meto visuomenės daugumos interesų pusiausvyrą.

Vadovėlinė tiesa, jog konstitucija – tai suvereninės tautos mandatas įsteigtos valstybės val-
džiai, dažniausia išreiškiamas ne tiesiogiai, o per jos reprezentantus, sudarančius konstituantą, 
įgaliotą tautos vardu suformuluoti teisinius valstybės pagrindus. Būtent tokia klasikine yra laikoma 
1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija – vienintelė mūsų šalyje priimta pagal visus demokratijos 
kanonus išrinkto Steigiamojo Seimo, tikro tautos valios reiškėjo ir jos suverenumo vykdytojo, komp-
romisinis teisinis aktas, atspindėjęs to meto visuomenės daugumos interesų pusiausvyrą. 

1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija146 buvo įvairių to meto politinių ir teisinių idėjų pa-
veiktas produktas. Autoriai, rašę šiuo klausimu, yra vieningi, teigdami jos rengimą veikę kitų Euro-
pos demokratinių valstybių konstitucijų pavyzdžiai. Projektuodama atskirų Lietuvos konstitucinių 
institutų teisinį reglamentavimą, didesniu ar mažesniu mastu komisija rėmėsi laikytų modernio-
mis Prancūzijos, Šveicarijos, Belgijos, Anglijos, Vokietijos (Veimaro), Skandinavijos etc. konstitucijų 
nuostatomis. Lietuvos Konstitucijoje galima aptikti prancūziškojo (kontinentinio) parlamentarizmo, 
anglų ir prancūzų liberaliosios politinės filosofijos ir katalikų socialinių pažiūrų147, ypač aktualias 
Lietuvos sąlygomis, siekiant lyginti per šimtmečius čia susiklosčiusias skriaudas socialinio teisingu-
mo stokojančiame gyvenime.

Politiniuose Lietuvos, kaip ir daugelio kitų šalių to meto konstitucijų nuostatuose, atsispindėjo 
politinių partijų skelbtos programos, tuometinė socialinė ir politinė aplinka, tarptautinė padėtis. 

Konstitucija susidėjo iš nedidelės preambulės ir 108 straipsnių, suskirstytų į 15 skyrių: I. Bend-
rieji dėsniai; II. Lietuvos piliečiai ir jų teisės; III. Seimas; IV. Vyriausybė; V. Teismas; VI. Vietos savi-
valdybė; VII. Tautinių mažumų teisės; VIII. Respublikos gynimas; IX. Švietimo reikalai; X. Tikybos 
ir kulto dalykai; XI. Valstybės ekonominės politikos pagrindai; XII. Valstybės finansai; XIII. Sociali-
nė apsauga; XIV. Konstitucijos keitimas ir papildymas; XV. Įvedamieji nuostatai.

Konstitucijos preambulėje, prasidėjusioje žodžiais „Vardan Dievo Visagalio“, pažymėta, kad ją, 
norėdama Lietuvos nepriklausomam gyvenimui nutiesti tvirtus demokratiškus pagrindus, sudaryti 
sąlygas teisingumui ir teisėtumui tarpti, užtikrinti visų piliečių lygybę, laisvę ir gerovę, o žmonių 
darbui ir dorai tinkamą valstybės globą, per savo įgaliotuosius atstovus, susirinkusius į Steigiamąjį 

144 Steigiamojo Seimo darbai. 234 pos. 1922 m. rugpjūčio 1 d., p. 49. 
145 Pasikalbėjimas su buv. Respublikos prezidentu, Seimo pirmininku p. Aleksandru Stulginskiu. Rytas, 1927, 88. 
146 Lietuvos Valstybės Konstitucija. Vyriausybės žinios. 1922, Nr. 100-799.
147 Račkauskas, K. Lietuvos konstitucinės teisės klausimais. New York: Tėvų pranciškonų spaustuvė, 1967, p. 24–25, p. 92.
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Seimą, priėmė Lietuvos tauta. Taip Steigiamasis Seimas patvirtino, kaip 1920 m. Laikinojoje Konsti-
tucijoje, savo nuoseklų požiūrį į save, kaip į Lietuvos tautos, apimančios visus valstybės gyventojus, 
o ne etninės lietuvių tautos, kurios vardu veikė Valstybės Taryba, valios reiškėją. Termino „tauta“ 
konstitucinis turinys atskleidžiamas Konstitucijos 103 straipsnyje, iš kurio aiškėja, kad tai turinčiųjų 
rinkimų teisę piliečių visuma, t. y. vadinamoji teisinė tauta. 

Toliau, pirmajame Konstitucijos straipsnyje Lietuvos valstybė skelbiama nepriklausoma 
demok ratine respublika ir deklaruojama viena svarbiausių jos nuostatų dėl suvereninės valstybės 
valdžios priklausymo tautai (neabejotinai vėl turint omenyje Lietuvos tautą). 

Konstitucijoje ryškiai fiksuojamas formalus teisinis jos – Konstitucijos – prioritetas kitų teisės 
aktų sistemoje. Ši mintis atsispindi straipsniuose, nurodančiuose, jog valstybėje neturi galios joks 
įstatymas, priešingas Konstitucijai, jog lieka galioti tik tie iki Konstitucijos paskelbimo dienos veikę 
įstatymai, kurie jai neprieštarauja, jos nustatyta tvarka nepanaikinti ar nepakeisti.

Remdamasi tuo metu populiarios liberaliosios filosofijos nuostatomis, visuomeninio gyvenimo 
centru Konstitucija skelbė asmenybę. Konstitucijos skyrius „Lietuvos piliečiai ir jų teisės“ pasižymėjo 
ne tik turinio platumu, bet ir jam vietos Konstitucijos pradžioje parinkimu, tuo jį iškeliant ir sureikš-
minant net formaliai. Reikšmingų piliečio teisinei padėčiai nuostatų buvo ir Konstitucijos skyriuose 
„Seimas“ (rinkimų teisė), „Valstybės ekonominės politikos pagrindai“ (darbo ir iniciatyvos laisvė), 
„Socialinė apsauga“ (darbininko teisė į valstybės apsaugą ligoje, senatvėje, nelaiminguose atsitiki-
muose, trūkstant darbo).

1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija pirmą kartą Lietuvos praktikoje konstituciniu lyg-
meniu skelbė apie teisės į Lietuvos pilietybę įgijimą ir nustojimą, vadovaujantis atitinkamu pilietybės  
įstatymu, bei negalimumą būti kartu Lietuvos ir kurios kitos valstybės piliečiu, t. y. dvigubos pilie-
tybės nepripažinimą. Konstitucija taip pat nustatė ne mažesnę kaip dešimties metų trukmę, reikalau-
jamą pretenduojantiems į Lietuvos pilietybę svetimšaliams išgyventi Lietuvoje. 

Konstitucijos skyrius, skirtas Lietuvos piliečiams, priklausantiems tautinėms mažumoms, 
skelbė jų teisę savarankiškai tvarkyti savo tautinės kultūros reikalus (švietimą, labdarą, savitarpio 
pagalbą) bei tam tikslui įstatymo nustatyta tvarka sudaryti savas atstovaujamąsias institucijas. Kons-
titucija įtvirtino tų institucijų teisę minėtiems reikalams savo nariams nustatyti mokestį bei naudoti 
valstybės ir savivaldybių skiriamas lėšas.

Piliečiams skirtame Konstitucijos skyriuje pabrėžtas piliečių lygiateisiškumas, nepaisant jų ly-
ties, kilmės, tautybės bei tikėjimo, ir skelbiamas jų demokratinių teisių ir laisvių sąrašas: asmens ir 
buto neliečiamumas, tikėjimo ir sąžinės laisvė, korespondencijos ir susižinojimo slaptumas, žodžio 
ir spaudos, susirinkimų, draugijų ir sąjungų laisvės, teisė nustatyta tvarka skųsti teismui valdininką, 
peticijos bei įstatymų iniciatyvos teisės, nuosavybės teisė. 

Pripažindama įgimtą žmogaus teisę į laisvę, Konstitucija pamini atvejus, kai tos laisvės naudo-
jimas gali kelti problemų, kai ją valstybė mano esant reikalinga atitinkamai reguliuoti. Kaip priemo-
ne, skirta užkirsti kelią piliečiams piktnaudžiauti jiems suteiktomis laisvėmis, Lietuvos Konstitucija 
pasinaudojo konstitucinėje praktikoje paplitusiomis straipsnių, skelbusių piliečių teises ir laisves, 
pastabomis ir išlygomis, pripažįstančiomis tų teisių ir laisvių galią tik pagal tam tikrus įstatymus,  
t. y. nustatančiomis jų leistino suvaržymo ribas.

Antai, deklaruodama susirinkimų laisvę Konstitucija leido juos rengti tik „be ginklo ir near-
dant viešosios tvarkos“ bei laikantis „įstatymo nurodytos tvarkos“; skelbiant žodžio ir spaudos lais-
vę pabrėžta, kad šią laisvę galima varžyti įstatyme nurodytais atvejais, kai tai reikalinga „dorai ar 
valstybės tvarkai saugoti“; sąjungų laisvė Konstitucijai buvo priimtina tik „jei jų tikslai ir vykdomos 
priemonės nėra priešingos baudžiamiesiems įstatymams“. 

1922 m. Konstitucijoje, mažiau paveiktoje revoliucinių laikmečio idėjų, apskritai neliko Laiki-
nojoje Konstitucijoje deklaruotos teisės streikuoti, nutylėtas mirties bausmės panaikinimas. 

Konstitucija skelbė piliečio nuosavybės teisės apsaugą: „Nuosavybės teisė saugojama“, nuro-
dant, jog piliečio turtą galima nusavinti tik pagal įstatymą ir tik esant viešajam reikalui, bei nutylint 
klasikinėje formulėje visuotinai pripažintą tradicinį reikalavimą apie šiuo atveju būtiną išankstinį 
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ir teisingą atlyginimą, tuo liberaliojoje nuosavybės teisės koncepcijoje paliekant akivaizdžią spragą, 
M. Römerio priskirtą aiškioms socialistinės minties apraiškoms148. Skelbiant, jog žemės valdymas 
remiasi privačios nuosavybės dėsniais, sykiu valstybei buvo palikta teisė reguliuoti žemės valdymą 
ir parceliuoti dvarus; deklaruojant tikėjimo ir sąžinės laisvę, skelbtas privalomas tikybos dėstymas 
mokyklose.

Vienintelė Konstitucijos nuostata, tiesiogiai įtvirtinusi konkrečią piliečių pareigą, buvo jos 
straipsnis, vaikų auklėjimą skelbęs aukščiausia tėvų teise ir „natūraline pareiga“. Privalomais Konsti-
tucija laikė pradžios mokslą ir, minėta, religijos mokymą mokyklose. 

Dėl realios ekonominės bei socialinės Lietuvos valstybės padėties bei Konstitucijos rengėjų 
pažiūrų, kai kurios šių skyrių nuostatos buvo akivaizdžiai nutolusios nuo liberaliosios koncepcijos, 
kuria apskritai persunkta visa Konstitucija. Ją socialistinių idėjų kryptimi pakoregavo ne tik valstie-
čių liaudininkų ir socialdemokratų ideologija, bet ir katalikiškoji socialinė koncepcija, akivaizdžią 
socialinę neteisybę, būdingą nuosavybės santykiams, aiškinusi kaip jų dieviškojo prado pažeidimą149. 

Antai, Konstitucija skelbė tipišką, liberaliąją koncepciją atitinkančią darbo ir iniciatyvos laisvę, 
kurią leista varžyti tik įstatymu ir tik esant „viešajam reikalui“. Bet toliau čia buvo kalbama apie vals-
tybės rūpestį tvarkyti ūkio gyvenimą taip, „kad kiekvienas pilietis turėtų darbo“. Konstitucijoje buvo 
numatyta steigti ūkio sričių savivaldą, kurios vienas tikslų – bendradarbiauti su valdžia, „normuojant 
ūkio gyvenimą“. Laikantis ekonominio liberalizmo koncepcijos, buvo skelbiama, kad žemės valdy-
mas remiasi privačios nuosavybės dėsniais, bet toliau nurodoma, kad valstybei palikta teisė reguliuo-
ti žemės valdymą ir parceliuoti dvarus. 

Visa tai reiškė, kad Konstitucija, skelbdama ekonominės piliečių veiklos laisvę, tuo pat metu 
sukūrė teisinį pagrindą valstybės valdžiai aktyviai veikti tą piliečių veiklą. 

Socialinių teisių, įtrauktų į Konstituciją, apimtis nebuvo didelė, bet vis dėlto pats jų atsiradimo 
pagrindiniame įstatyme faktas rodė to meto lietuvių politikų jų svarbos suvokimą150. Konstitucijoje 
buvo skelbiama, jog „darbo pajėga yra tam tikrų įstatymų saugoma ir globojama“, valstybė saugo dar-
bininką „ligoje, senatvėje, nelaimingais atsitikimais, trūkstant darbo“; valstybė įsipareigoja saugoti ir 
palaikyti šeimos sveikatą ir socialinę gerovę, suteikti ypatingą globą motinystei, saugoti visuomenės 
dorą, remti blaivybę. Buvo skelbiamas privalomo pradžios mokslo principas, kurį įgyvendinant, vals-
tybės ir savivaldybės mokyklose jis turėjo būti nemokamas.

Pažymėtina, jog tiesioginį poveikį piliečių konstitucinių demokratinių teisių ir laisvių reali-
zavimui darė konstituciniu lygmeniu reglamentuota nepaprastoji padėtis, jos įvedimo galimybės ir 
svarbiausieji taikymo padariniai. 

Į 1922 m. Konstituciją buvo įtraukta jau tapusi tradicinė Lietuvos konstituciniams aktams nuos-
tata apie galimybę, kilus karui, ginkluotam sukilimui ar kitokiems „pavojingiems neramumams“, 
skelbti nepaprastąją padėtį, užtraukiančią piliečių konstitucinių teisių ir laisvių – asmens ir buto ne-
liečiamumo, korespondencijos ir susižinojimo slaptumo, žodžio ir spaudos, susirinkimų, draugijų 
ir sąjungų – sustabdymą. Dėl įtemptų santykių su lenkais, taip pat dėl nuolat komunistų keliamos 
grėsmės bei kitų vidaus politinės padėties aplinkybių, nepaprastoji (karo arba sustiprintos apsaugos) 
padėtis Lietuvos teritorijoje arba tam tikroje jos dalyje praktiškai galiojo ištisą tarpukarį, todėl teisinę 
Lietuvos piliečių padėtį dažnai lėmė tvarka, Konstitucijos laikyta išimtine. Nuolatinė nepaprastosios 
padėties taikymo praktika iškreipė žmogaus teisių realizavimo praktiką ir trukdė atsiskleisti demok-
ratijai, kurią, remiantis 1922 m. Konstitucija, nuoširdžiai tikėtasi puoselėti. 

Suvereninę valstybės valdžią pripažindama tautai, jos vykdymą Konstitucija pavedė Seimui, 
dvinarei Vyriausybei, susidedančiai iš Respublikos Prezidento ir Ministrų Kabineto, taip pat teismui. 
Ir nors Konstitucija deklaravo valdžių padalijimo principą, į pirmąją vietą toliau vis dėlto ji aiškiai 
iškėlė parlamentą, taip siekdama užtikrinti tautai galimybę pačiai lemti savo valstybės likimą. Seimo 

148 Römeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Kaunas: Spindulys, 1937, p. 230.
149 Krupavičius, M. Mūsų keliai: Leonas XIII ir mes. Kaunas: Šviesa, 1921, p. 28.
150 Birmontienė, T. Žmogaus teisių ir laisvių koncepcija 1922 m. Lietuvos valstybės konstitucijoje. Mūsų konstituciona-

lizmo raida: Straipsnių rinkinys. Vilnius, 2003, p. 131.
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teisinė padėtis, įtvirtinta Konstitucijoje, atspindėjo to meto valstybės vyrų politines samp ratas bei 
tvirčiausius jų įsitikinimus151. Tai buvo vadovavimo valstybei sistema, neretai vadinama prancūziš-
kuoju, arba kontinentiniu, parlamentarizmu, tuo metu nusistovėjusiu prancūzų Trečiojoje respubli-
koje ir užtikrinusiu ryškią parlamento hegemoniją bei griežtą vyriausybės institucijų subordinaciją 
parlamentui.

Konstitucijos kūrėjų užmanymu parlamentas, patvirtinant atkurtos valstybės sąsajas su istori-
ne Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste, pavadintas Seimu, turėjo užtikrinti, kad pati tauta galėtų lemti 
savo valstybės likimą, kad jos suverenumo nemėgintų savintis, net pavykus prasibrauti į valdžią, 
jokie piktnaudžiautojai.

Pabrėžiant nenorą skaldyti Seimo galią, apsistota ties vienerių rūmų parlamento struktūra, 
nors reiškėsi ir dvejų parlamento rūmų šalininkai, antruose rūmuose įžvelgę tam tikrą saugiklį nuo 
netikusių įstatymų priėmimo

Apskritai, pasak A. Tumėno, rengiant Konstitucijos projektą visuomenėje viešpatavusios revo-
liucinės nuotaikos, todėl prie antrųjų Seimo rūmų, kaip reakcinio elemento, nebuvę net apsistota; be 
to, dvejų rūmų parlamentą sudaryti trukdęs aukštesnio intelekto žmonių trūkumas, stokota tautinės 
valstybinės aristokratijos, reikalingos antrai parlamento pusei152. 

Pagal Konstituciją, Seimą numatyta rinkti trejiems metams. Aktyviąją rinkimų teisę Konstitu-
cija numatė piliečiams, sulaukusiems 21 metus, pasyviąją – 24 metus amžiaus.

Seimas buvo laikomas nuolat dirbančia institucija. Naujos jo sudėties rinkimai turėjo vykti 
prieš baigiantis senosios kadencijai, o jo kadencijai pasibaigus arba prezidentui Seimą paleidus anks-
čiau laiko, Seimo Prezidiumas (pirmininkas, du vicepirmininkai ir du sekretoriai) turėjo tęsti parei-
gas iki įvyks pirmasis naujos sudėties Seimo posėdis153.

Seimas niekam neatsakinga institucija. Seimo atstovai turėjo vadovautis tik savo sąžine, jų ne-
saistė jokie mandatai, iki kadencijos pabaigos jų nebuvo galima nušalinti. Atstovo asmuo neliečiamas: 
jis galėjo būti suimtas tik Seimui sutikus, išskyrus atvejus, kai užklumpamas nusikaltimo vietoje.

Konstitucija išvardijo Seimo prerogatyvas: leisti įstatymus, tvirtinti valstybės biudžetą ir jo 
vykdymą, ratifikuoti svarbiausias tarptautines sutartis (taikos, teritorines etc.), spręsti karo ir taikos 
klausimus, tvirtinti nepaprastosios padėties įvedimą, prižiūrėti Vyriausybės darbus. Bet svarbiausia 
jo funkcija, apibūdinanti jo vietą valstybinių institucijų sistemoje, buvo įstatymų leidyba – Seimui 
priklausė išimtinė įstatymų leidimo teisė.

Įstatymų iniciatyvos teisės subjektais buvo pripažįstami Ministrų Kabinetas ir pats Seimas. Šios 
Seimo teisės Konstitucija nedetalizavo, pavesdama tai padaryti Seimo atstovams, todėl procedūrinio 
pobūdžio Seimo įstatymų iniciatyvos teisės realizavimo dalykus, Konstitucijai galiojant, įtvirtino 
Steigiamojo Seimo, vėliau – Seimo statutai, nustatę, kad įstatymų iniciatyvą galintis rodyti skyrium 
kiekvienas Seimo narys: jų teikiami projektai turėjo būti perduoti kuriai nors Seimo komisijai, o ši 
savo nuožiūra galėjo jį teikti svarstyti plenariniam posėdžiui arba atmesti; tik įstatymų sumanymai, 
pasirašyti bent aštuonių Seimo narių, turėjo būti teikiami tiesiog Seimo plenariniam posėdžiui.

Pirmą kartą Lietuvos Konstitucijoje įstatymų iniciatyvos teisės subjektais buvo pripažįstami 
25 tūkstančiai Seimo rinkimų teisę turinčių piliečių. Tai tautos iniciatyvos teisė, laikoma svarbiu 
tiesioginės demokratijos elementu. Tačiau, teoriškai ir praktiškai laikantis nuostatos apie deklaraty-
vų konstitucinių normų pobūdį, apie būtinumą toms normoms suteikti imperatyvinę galią papras-
taisiais įstatymais, juolab kai pačioje Konstitucijoje buvo įsakmiai nurodyta, kad piliečiai įstatymo 
sumanymą Seimui gali pateikti „įstatyme nurodyta tvarka“, piliečių įstatymų iniciatyvos teisė šiuo 
atveju teturėjo parodomąją reikšmę, nes įstatymų, reglamentuojančių tokios teisės įgyvendinimo 
mechanizmą, nebuvo išleista, praktiškai ji ir negalėjo būti realizuota. 

151 Laučka, J. B. Lietuvos parlamentinė santvarka. Tėvynės sargas. 1970, 1, p. 122.
152 Užrašai Lietuvos valstybinės teisės paskaitų, skaitytų doc. A. Tumėno 1926 m. rudens semestre. Lietuvos centrinis 

valstybės archyvas, f. 1557, ap. 1, b. 65, p. 23.
153 Steigiamojo Seimo statuto papildymas. Vyriausybės žinios. 1922, Nr. 111-870; Seimo statutas. Vyriausybės žinios. 

1924, Nr. 163-1152.
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Teisė skelbti Seimo priimtus įstatymus priklausė Prezidentui. 
Įstatymų skelbimo tvarkos ir jų įsigaliojimo laiko Konstitucija apskritai nereglamentavo, paves-

dama tai padaryti paprastam įstatymui. Netrukus, 1923 m. gruodžio 5 d., Seimo priimtas Įstatymų 
skelbimo tvarkos ir jų įsiteisėjimo įstatymas154, nepakeistas galiojęs visą Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpį, nustatė, kad teisės aktas, jei tik jame nenurodyta kitaip, pradeda veikti keturioliktą dieną 
po oficialaus jo paskelbimo. 

Labai svarbi Seimo prerogatyva buvo Vyriausybės darbų priežiūra. Konstitucija skelbė, kad 
Seimas prižiūri Vyriausybės darbus, duodamas jai paklausimų bei interpeliacijų ir skirdamas revi-
zijas. Ministrų Kabinetas Seimui solidariai atsakė už bendrą Vyriausybės politiką, o kiekvienas mi-
nistras atskirai – už savo darbą. Kabinetas privalėjo turėti Seimo pasitikėjimą, o praktiškai tai reiškė, 
jog tam, kad Kabinetas galėtų sėkmingai darbuotis, Prezidento nutarimas dėl ministro pirmininko 
paskyrimo ir Kabineto sudėties tvirtinimo turėjo būti priimtas jį suderinus su pagrindinių Seimo 
frakcijų ar bent su daugumą jame turinčių partijų vadovybe. 

Be to, Seimas absoliutine visų atstovų dauguma turėjo teisę kelti Respublikos Prezidentui ar 
bet kuriam ministrui baudžiamąją bylą už tėvynės išdavimą ar už tarnybinius nusikaltimus, kurią, 
pasak Konstitucijos, sprendžia Aukščiausiasis Lietuvos teismas. Tai buvo naujas dalykas, nes pagal 
galiojusią tvarką visi valstybės valdininkai, nusikaltę eidami tarnybines pareigas, atsakomybėn turėjo 
būti traukiami ta pačia tvarka, kaip kiti kaltinamieji.

Respublikos Prezidentą, kurio teisinė padėtis, net ir jo reikalingumas apskritai, rengiant Kons-
tituciją buvo bene daugiausiai diskutuotas, Konstitucija formaliai iškėlė į vykdomosios valdžios prie-
kį. Neatsižvelgta, kad prieš jį įvairiame kontekste aršiausiai buvo nusiteikusi Steigiamojo Seimo kairė: 
socialdemokratus, įtikinėjusius, kad Prezidentas, kaip absoliutinės monarchijos reliktas, vykdomąją 
valdžią nutolinsiantis nuo parlamentinės tautos atstovybės, kenksiantis vykdomosios valdžios ben-
dradarbiavimui, o ir jo išlaikymas apsunkinsiantis valstybės biudžetą bei gulsiantis ant tautos pečių 
etc., Steigiamajame Seime ėmė remti ir centro kairės, priminsime, dar vos prieš metus, 1919 m. balan-
dyje, inicijavusios Prezidento institucijos Lietuvos konstitucinėje praktikoje atsiradimą, atstovai155.

Pagal priimtą Konstituciją, Respublikos Prezidentą trejiems metams slaptu balsavimu abso-
liutine atstovų balsų dauguma turėjo rinkti Seimas. Jam išvykus už valstybės ribų arba susirgus ir 
laikinai negalint eiti pareigų, jį turėjo pavaduoti Seimo Pirmininkas.

Formaliai Prezidentui Konstitucija suteikė reikšmingas teises: jis buvo pagrindinis valstybės 
reprezentantas tarptautiniuose santykiuose, galėjo dalyvauti Ministrų Kabineto posėdžiuose ir juose 
pirmininkauti, skyrė aukštuosius pareigūnus, vadovavo respublikos ginkluotosioms pajėgoms, nau-
dojosi bausmės dovanojimo teise. Prezidentui pavesta kviesti ministrą pirmininką, pavesti jam su-
daryti Ministrų Kabinetą, tvirtinti sudarytą ir priimti jo atsistatydinimą. Kabinetui pasiūlius, Prezi-
dentas, minėta, galėjo skelbti karo ar kitą kurią nepaprastąją padėtį, laikinai sustabdyti konstitucines 
piliečių teisių garantijas ir imtis priemonių kilusiam pavojui atremti.

Prezidentui Konstitucija patikėjo Seimo priimtų įstatymų veto teisę, tiesa, nesunkiai įveikia-
mą. Šioje Konstitucijoje pirmą kartą Lietuvos konstitucinėje praktikoje buvo nurodytas konkretus 
terminas – 21 diena nuo atitinkamo teisės akto gavimo, per kurį Respublikos Prezidentas privalėjo 
įstatymą pasirašyti arba su savo pastabomis galėjo grąžinti Seimui pakartotinai svarstyti. Įstatymą, 
Seimui ir vėl jį priėmus absoliutine atstovų balsų dauguma, Prezidentas privalėjo skelbti. Sykiu Sei-
mui buvo suteikta galimybė blokuoti Prezidento veto teisę: kvalifikuota dviejų trečdalių visų atstovų 
balsų dauguma Seimui pripažinus įstatymą esant skubotą, Prezidentas tokio įstatymo antram svars-
tymui negalėjo grąžinti ir privalėjo jį skelbti. 

Prezidentas turėjo taip pat teisę paleisti Seimą dar nesibaigus jo įgaliojimų laikui. Pasinaudo-
jęs šia teise ir paleidęs Seimą anksčiau laiko Prezidentas buvo įpareigotas ne vėliau kaip po 60 dienų 

154 Įstatymų skelbimo tvarkos ir jų įsiteisėjimo įstatymas. Vyriausybės žinios. 1923, Nr. 146-1049.
155 Lietuvos valstiečių sąjungos ir Socialistų liaudininkų demokratų partijos kuopų atstovų 1921 m. spalio 8–12 d. suva-

žiavimo protokolas. Mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Rankraščių skyrius, f. 199-24, p. 40.
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skelbti naujo Seimo rinkimus (52 straipsnis). Priešlaikinis Seimo paleidimas nereiškė nepasitikėjimo 
Seimu, kurio jam reikšti niekas negalėjo; priešlaikinis Seimo paleidimas taikytas, norint išrinkti nau-
ją tautos valios reiškėją, kilus abejonei dėl senojo gebėjimo tą valią tinkamai atspindėti156; priešingai, 
karo atveju ar tada, kai daugiau nei pusėje valstybės teritorijos įvesta karo padėtis, Prezidentas galėjo 
pratęsti Seimo įgaliojimų laiką, pateikęs tokį nutarimą tvirtinti Seimui. 

Tuo pat metu faktiškai, kaip paprastai esti parlamentinėse respublikose, Prezidentas nebuvo 
įtakinga politinė figūra. Prezidento galias menkino jo rinkimų Seimui pavedimas, trumpa trejų metų 
kadencija, be to, dar pririšta prie jį rinkusio Seimo funkcionavimo – visiškai sutapo Prezidento ir jį 
rinkusio Seimo kadencijos, kiekviena Seimo sudėtis, pradėdama savo veiklą, Prezidentą rinko savo 
įgaliojimų laikui – eiliniam trimečiui, o Seimą paleidus anksčiau laiko, naujai išrinktas Seimas Pre-
zidentą taip pat turėjo rinkti naujai; kvalifikuota dviejų trečdalių atstovų balsų dauguma Seimas, be 
to, galėjo Prezidentą nušalinti nuo pareigų arba jam iškelti baudžiamąją bylą. 

Mandato gavimas iš Seimo bei visiškas kadencijų sutapimas Respublikos Prezidentą darė pri-
klausomą nuo Seimo, iš esmės ribojo jo savarankiškumą. 

Prie to prisidėjo dar ir kontrasignacijos kiekvienam jo aktui reikalavimas ir net veto teisės kai 
kuriems Seimo priimtiems įstatymams (pastarojo pripažintiems skubotais) nesuteikimas.

Ministrų Kabinetas, susidedantis iš ministro pirmininko ir ministrų, skirtingai nuo Preziden-
to, Konstitucijoje buvo traktuojamas kaip bendrosios kompetencijos valstybės organas. Konstitucija, 
nedetalizuodama Kabineto kompetencijos, skelbė, kad Kabinetas „vykdo Respublikos Konstituciją ir 
įstatymus, veda Respublikos vidaus ir užsienio politiką, saugoja Respublikos teritorijos neliečiamybę 
ir vidaus tvarką“.

Dėl Prezidento kompetencijos aktų kontrasignacijos reikalavimo Kabinetas dalyvavo visuose 
valstybės valdymo aktuose, prisiimdamas už juos atsakomybę Seimui. 

Nė viename ankstesnių Lietuvos konstitucinių aktų apie teismus ir jų vietą aukščiausiųjų vals-
tybės organų sistemoje nebuvo užsimenama. Tik 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija pirmą kar-
tą Lietuvos konstitucijų istorijoje teismą traktavo kaip vieną iš trijų pagrindinių valdžios struktūrinių 
elementų, paritetiniu likusiems, užsiimantiems įstatymų leidyba ir valdymu. 

Komentuodamas tokią šiuolaikinės valstybės konstitucinei teisei neįprastą reiškinį, M. Röme-
ris buvo išreiškęs nuostabą, kad nors Valstybės Tarybos nariais buvo keletas nusimanančių teisi-
ninkų, bet, rengiant ir priimant abi Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių 
redakcijas, teismai jų liko tarsi užmiršti, ir darė prielaidą, kad tomis konkrečiomis aplinkybėmis 
Konstitucijos rengėjams labiau rūpėjusi politinės valdžios problema, politinės galios institucijos, o ne 
teismai157. Tačiau teismams likus nekonstitucionuotiems taip pat ir Steigiamojo Seimo 1920 m. Laiki-
nojoje Konstitucijoje, šiuo reikalu jis išsakė ir kitą prielaidą: besikuriančios Lietuvos valstybės valdžia 
sąmoningai norėjo išlaikyti teismą Vyriausybės žinioje, neišskirti jo paritetinės autonominės funk-
cijos su atskiromis autonominėmis institucijomis, stokodama šiam darbui pasirengusių žmonių158. 

Tikėtina, kad, aštriai stokodama kvalifikuotų teisininkų teisėjų pareigoms užimti, neretai pri-
versta teisėjais skirti tam pakankamai nepasirengusius žmones, besikuriančios Lietuvos valstybės 
valdžia negalėjo visiškai pasikliauti kuriamu teismu, valdžiai buvo aktualu išlaikyti priklausomą teis-
mo padėtį ir išsaugoti galimybę, ištikus reikalui, nesunkiai keisti asmeninę jo sudėtį159.

Steigiamajam Seimui ėmus rengti nuolatinę Konstituciją, joje teismui, kaip vienai iš valstybės 
valdžią įgyvendinančių institucijų, jau turėjo būti rasta priderama vieta.

Principinę reikšmę teisiškai įtvirtinant teismo padėtį 1922 m. Konstitucijoje, nedideliame (iš 
viso šeši straipsniai) jos skyriuje „Teismas“ buvo suformuluotos trys šia prasme svarbios taisyklės: 
teismas priima sprendimus vadovaudamasis tik įstatymu, teismo sprendimai daromi Respublikos 

156 Vileišis, J. Kas daryti. Mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Rankraščių skyrius, f. 12- 2556, p. 2. 
157 Römeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Kaunas: Spindulys, 1937, p. 66.
158 Ibid., p. 67.
159 Ibid., p. 66.
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vardu, keisti ar naikinti teismo sprendimus gali tik teismas. Taip Konstitucija teismo veiklą formaliai 
atpalaidavo nuo tikslingumo poveikio, pabrėžė, kad savo veikloje teismas tiesiogiai atstovauja valsty-
bei ir kad jokia kita valstybės valdžios institucija negali veikti teismo veiklos rezultatų. Tačiau Kons-
titucija neužsiminė apie priemones ir būdus, padedančius realiai užtikrinti teisėjų nepriklausomumą, 
be kurio neįmanomas čia pat deklaruojamų taisyklių realizavimas160.

Konstitucija skelbė ne mažiau svarbų principą, kad teismas visiems piliečiams yra lygus, nu-
rodydamas dvi išimtis iš šios bendro pobūdžio taisyklės: iš piliečių buvo išskirti kariškiai, kuriuos 
dėl tarnybos nusikaltimų teisia specialūs (pasak Konstitucijos – „tam tikri“) teismai; karo metu arba 
esant karo padėčiai leista steigti ypatingus teismus.

Be to, pati Konstitucija iš visų piliečių išskyrė Respublikos Prezidentą, ministrą pirmininką 
ir ministrus, kuriems iškeltą baudžiamąją bylą dėl tarnybos nusikaltimų ar dėl valstybės išdavimo 
pirmąja ir galutine instancija turėjo spręsti, kaip pasakyta Konstitucijoje, Aukščiausiasis Lietuvos 
teismas. Šiuo Konstitucijos straipsniu atsisakyta 1918 m. Laikinajame Lietuvos teismų ir jų darbo 
sutvarkymo įstatyme įrašytos normos apie visų valstybės valdininkų, nusikaltusių einant pareigas, 
atsakomybę tvarka, nustatyta visiems kitiems kaltinamiesiems. Tačiau pavesdama teismų organiza-
cijos, kompetencijos ir jurisdikcijos, taigi – ir teisėjų statuso reglamentavimą įstatymui, Konstitucija 
turėjo omenyje tą patį laikinąjį teismų įstatymą.

Reglamentuodama teismų veiklos sferą, Konstitucija iš esmės apsiribojo tik tradicine civiline 
ir baudžiamąja sritimi. 

Formuodami aukščiausiųjų valstybės institucijų sistemą ir jų sąveiką, pagrindinio įstatymo 
rengėjai tikėjosi sukurti juos gebančius užtikrinti Konstitucijos viršenybę prieš kitus teisės aktus. 
Samprotauta, kad Konstitucijos straipsnis, skelbiantis neturint galios jai priešingą įstatymą, pirmiau-
sia įpareigojo įstatymų leidėją – Seimą tokio įstatymo nepriimti; viena svarbiausių iš Konstitucijos 
turinio išplaukiančių Prezidento pareigų buvo saugoti Konstituciją (atitinkamas įsipareigojimas įra-
šytas į prezidento priesaikos tekstą); Konstituciją vykdyti jos atitinkami straipsniai pavedė Ministrų 
Kabinetui ir ministrams. Iš šių Konstitucijos nuostatų, A. Tumėno aiškinimu, plaukė, kad Seimas 
prieštaraujančio Konstitucijai įstatymo nepriims, Prezidentas tokio įstatymo neskelbs, jį vetuos, Ka-
bineto atstovas – jo nekontrasignuos. Būtent todėl, pasak A. Tumėno, Konstitucijoje nematyta reikalo 
steigti specialią instituciją įstatymų konstitucingumui užtikrinti, tokią, kaip konstitucinis teismas, ir 
leisti šį klausimą spręsti bendrosios kompetencijos teismui161.

Konstitucijoje buvo skelbiama, jog teismas „sprendžia administracijos įsakymų teisėtumą“, taip 
teisiškai įtvirtinant administracinio teismo funkciją. Pačios administracinio teismo institucijos čia 
neminint, tarsi buvo leidžiama suprasti, jog šiuo atveju omenyje turimas bendrosios kompetencijos 
teismas, bet M. Römeris buvo įsitikinęs, jog Konstitucija minėtuoju straipsniu numatė įvesti tikslią 
administracinių aktų teisminę kontrolę, t. y. specialų administracinį teismą162. Buvo galima laukti, 
kad, realizuodamas šią konstitucinę nuostatą, ją toliau išvystys įstatymų leidėjas. Deja, administra-
cinio teismo reikalu politiniuose Lietuvos sluoksniuose bei visuomenėje tarpukaryje toliau diskusijų 
nenueita.

Teisinės technikos požiūriu pažymėtina, jog Konstitucijoje buvo gana daug įvairiuose Konstitu-
cijos skyriuose išmėtytų nuostatų, nukreipiančių į kitus, paprastus įstatymus, nuostatų, kurie, pasak 
jų pačių, turėjo būti realizuojami tam reikalui panaudojant esamus ar specialiai išleidžiamus naujus 
įstatymus. Konstitucija įpareigojo įstatymų leidėją, pavyzdžiui, išleisti įstatymus keičiant valstybės 
teritorijos sienas, nusavinant piliečio turtą, teikiant amnestiją, nustatant gyventojams mokesčius ir 
kt., įstatymu nustatyti: vietinių kalbų vartojimą, pilietybės teisių įgijimą ir netekimą, Seimo atstovų 
rinkimų tvarką ir skaičių, įstatymų skelbimo tvarką, teismų organizaciją, kompetenciją ir jusrisdik-
ciją ir t. t.; Konstitucijoje nurodyta, kad tik įstatymais nustatyta tvarka valstybė galinti traukti pilietį 

160 Römeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Kaunas: Spindulys, 1937, p. 371–373. 
161 Lietuvos valstybinės teisės paskaitų, doc. A. Tumėno skaitytų 1927/1928 m. m. santrauka. Lietuvos centrinis valsty-

bės archyvas, f. 1557, ap. 1, b. 73, p. 8–9.
162 Römeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Kaunas: Spindulys, 1937, p. 378.
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atsakomybėn, įeiti į piliečio butą ir daryti jame kratą, varžyti žodžio ir spaudos, susirinkimų, darbo ir 
iniciatyvos laisvę, kad įstatymai saugo sekmadienius ir kitas valstybės nustatytas pripažintas šventes, 
kaip poilsio ir dvasios pakilimo dienas, žmogaus darbo jėgą, darbininką ligoje, senatvėje, nelaimin-
gais atsitikimais ir trūkstant darbo; įstatymai laiduoja savivaldą atskiroms ūkio sritims.

Didelis skaičius Konstitucijoje paminėtų dalykų, kuriems realizuoti buvo reikalingi specialūs 
įstatymai, vertintas kaip Konstitucijos lankstumo rodiklis163, galimybių paprastesniu, nei Konstitu-
cijos keitimo procedūra, būdu reaguoti į besikeičiančias gyvenimo sąlygas bei kitus iškylančius rei-
kalus, sudarymas. Šio pobūdžio konstitucinių normų gausa didino Seimo vaidmenį, nes Konstitucija 
pavedė „statyti respublikos rūmą ant pamatų, kuriuos paklojo Steigiamasis Seimas“164. 

Gausios kazuistiškai išreikštos Konstitucijose esančios nukreipiančiojo pobūdžio normos ne-
apėmė visų įstatymų, reikalingų joms realizuoti, dar ir esant paplitusiam konstitucinių nuostatų 
traktavimui imperatyvinės galios neturinčiomis deklaracijomis, jų realizavimui reikalaujančiomis 
specialiai atitinkamiems atvejams išleistų įstatymų165. 

Paklusdamas visuotinai pripažintiems, dar Didžiosios prancūzų revoliucijos iškeltiems princi-
pams apie neatimamą tautos teisę peržiūrėti, pertvarkyti ir pakeisti savo konstituciją, apie neleistinu-
mą vienai kartai pajungti savo įstatymams ateities kartas, tos programos vykdymą jis baigė nustaty-
damas tvarką, kaip, atsitikus reikalui, pasikeitus gyvenimo aplinkybėms ir visuomenės poreikiams, 
tuos pagrindus būtų galima atitinkamai koreguoti.

Straipsniai, išdėstyti 1922 m. Konstitucijos skyriuje „Konstitucijos keitimas ir papildymas“ ir 
nustatantys ypatingą Konstitucijos keitimo tvarką, ne tik eilinį kartą pabrėžė teisinį Konstitucijos 
išskirtinumą kitų teisės aktų sistemoje. Juose išdėstytos normos taip pat akivaizdžiai bylojo, jog stei-
giamąją tautos galią išreiškęs Steigiamasis Seimas nepageidavo, kad jo konstitucinis kūrinys galėtų 
būti nesunkiai kaitaliojamas valstybės priešakyje atsidūrusių politinių jėgų, ir siekė, kad būsimi gali-
mi Konstitucijos pakeitimai ir papildymai būtų tinkamai apgalvoti ir pasverti, pajėgtų kiek įmanoma 
atspindėti suvereninės tautos valią.

Konstitucija skelbė, jog iškelti konstitucijos pakeitimo ar papildymo sumanymą turi teisę Sei-
mas, Vyriausybė arba 50 tūkstančių rinkimų teisę turinčių piliečių. Iškeltąjį Konstitucijos pakeitimo 
ar papildymo sumanymą Seimui priėmus bent trijų penktadalių visų atstovų dauguma, Respubli-
kos prezidentas, ketvirtadalis visų Seimo atstovų arba 50 tūkstančių piliečių per tris mėnesius galėjo 
pareikalauti Konstitucijos papildymą ar pakeitimą atiduoti spręsti tautai visuotiniu balsavimu (re-
ferendumu). Tik Seimo priimtieji ne mažesne nei keturių penktadalių visų atstovų balsų dauguma 
Konstitucijos pakeitimai ir papildymai turėjo įsigalioti iškart po jų paskelbimo. 

Parengdamas ir priimdamas Lietuvos Valstybės konstituciją, Steigiamasis Seimas įvykdė tie-
siogiai jam pavestą vieną kertinių 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės deklaracijos nustatytos 
programos nuostatų – nuostatą dėl valstybės pagrindų nustatymo.

Svarbiausieji 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos parametrai – pagrindinių piliečio teisių 
ir laisvių įtvirtinimas ir jų apsaugos teisinių garantijų nustatymas, politinių partijų ir visuomeni-
nių organizacijų veiklos laisvė, politinis pliuralizmas, demokratiniai valdžios institucijų formavimo 
mechanizmai – liudijo jos demokratiškumą. Ši Konstitucija, turėjusi „perdėm demokratišką veidą ir 
turinį“166, ne tik paklojo „demokratinius valstybingumo pamatus“, bet ir geriausiai atspindėjo „lie-
tuvių tautos lūkesčius, socialinius politinius siekius“ ir net, kaip pripažįstama, sudėliojo „ateities rai-
dos gaires“167. Tai buvęs „racionalus, filosofiškai pagrįstas logiškas šedevras“, kuriuo mėginta kurti 
„liberalinė, individualistinė, centralizuota, reprezentacinė demokratinė santvarka su parlamentinio 
tipo vyriausybe“168. Ši Lietuvos Valstybės Konstitucija, vienintelė parengta ir priimta tautos specialiai 

163 Stravinskas, P. Mūsų uždaviniai tremtyje. Teisininkų žinios. 1958, 17–18, p. 34.
164 Lietuvos Valstybės Konstitucija su paaiškinimais. Neoficialinis leidinys. Kaunas, 1922, p. 24.
165 Römeris, M. Konstitucinės ir teismo teisės pasieniuose. Kaunas: Pozicija, 1932, p. 105.
166 Šidlauskas, K. Svarstybos visuomeniniais ir teisiniais klausimais. Straipsnių rinkinys. St. Petersburg, Fl.: Leo no XIII 

fondas, 1987, p. 60. 
167 Žilys, J. Konstitucija – tarp lūkesčių ir tikrovės. Konstitucinė jurisprudencija. 2009, 4 (16), p. 217.
168 Račkauskas, K. Steigiamasis Seimas ir jo dvi konstitucijos. Tėvynės sargas. 1970, 1, p. 128. 
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išrinkto Steigiamojo Seimo – tautos valios reiškėjo ir įgalioto jos suverenumo vykdytojo, laikoma 
išskirtine Lietuvos konstitucinio paveldo dalimi. Pačia tiesiogine prasme tai buvo ne valdžios, bet 
tautos aktas, svarbiausia tarpukario Lietuvos Konstitucija, dokumentas, tiesiogiai kylantis iš Vasario 
16-osios Nepriklausomybės Akto nuostatų ir visa apimtimi juos realizuojantis. 

Steigiamojo Seimo priimtos Lietuvos Valstybės Konstitucijos įsigaliojimas – nepaprastai reikš-
mingas atkurtos Lietuvos valstybės gyvenimo įvykis. Konstitucija į tvirtus teisinius rėmus įstatė iki 
to buvusią laikiną valstybės valdžios sistemą, padėjo Lietuvos Respublikos konstitucinius pag rindus, 
taip vainikuodama nepriklausomos valstybės atkūrimo procesą. Tai buvo vienintelė iš XX a. pirmo-
sios pusės Lietuvos nuolatinių Konstitucijų, kurios legitimumas niekada ir niekieno nebuvo kvestio-
nuojamas, ji neabejotinai yra vertintina kaip svarbiausias tarpukario pagrindinis valstybės įstatymas.

Priėmusi šią Konstituciją, teisinės santvarkos prasme Lietuva atsistojusi „moderniškiausių de-
mokratijų“ gretoje169. Šia Konstitucija grindžiama mūsų konstitucinė demokratinė tradicija, iš jos tu-
rėjo, atsiradus reikalui, kilti ir išaugti galimos Lietuvos konstitucijos reformos, taigi tolesnė Lietuvos 
konstitucijų raida turėjo vystytis šioje Konstitucijoje nužymėtomis gairėmis ir tvarka.

Menkai teliko girdimi ir pavieniai papriekaištavimai Konstitucijoje nustatytą demokratinę 
santvarką Lietuvai buvus per ankstyvą, jos rengėjus nepakankamai atkreipus dėmesį „į Lietuvos 
krašto ir jo gyventojų istorinius bei kultūrinius ypatumus“, dėl to jų parengta Konstitucija „neatitiko 
nei Lietuvos gyventojų tradicijų bei patyrimo, nei sudrausminimo galimybių, nei to santvarkos idea-
lo, kurį lietuvių tauta buvo susidariusi“170. 

Deja, tolesnėje Lietuvos konstitucionalizmo raidoje ta tvarka politinių jėgų buvo ignoruojama, 
laikantis Steigiamojo Seimo nustatytos tvarkos, teisėtai, šios Konstitucijos niekas ir niekada nepa-
naikino, todėl, remiantis nuostata, kad „kita tvarka padaryti teisės keitimai teisės nesukuria, tėra 
prievartos veiksmai“171, atsirado manančiųjų, jog ji taip ir likusi „vienintelė teisėta ir privaloma ją 
priėmusiai tautai“172. 

1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija – Nepriklausomybės Akto nubrėžtos Lietuvos kons-
titucinės raidos triumfas. Būtent ši Konstitucija davė Lietuvai vertingiausią konstitucinį patyrimą, 
kuris ne vieno sovietinės okupacijos metais patekusiųjų į Vakarus lietuvių teisininkų buvo plačiai 
ir įvairiais aspektais aptarinėjamas savotiškų rekomendacijų ateityje, tikėta, neabejotinai išsilais-
vinsiančiai jų Tėvynei kontekste173. Ji veikė ir šiuo metu galiojančioje 1992 m. Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje paskelbtas bei teisiškai suformuluotas konstitucines apibrėžtis, duodančias pagrindą 
samprotauti „apie prielaidas aiškiau pabrėžti šių konstitucijų abipusį giminingumą, politinį teisinį 
ryšį“174. 

Po laikinųjų Konstitucijų priimta jau kaip nuolatinė, ši Konstitucija gyvenime, deja, pasirodė 
esanti trumpalaikė, veikusi vos kiek ilgiau nei ketverius metus.

169 Viliamas, V. Lietuvos Seimai ir jų grupinė diferenciacija. Steigiamasis Seimas. Tėvynės sargas. 1955, 1 (11), p. 100.
170 Račkauskas, K. Lietuvos konstitucinės teisės klausimais. New York: Tėvų pranciškonų spaustuvė, 1967, p. 91.
171 Raulinaitis, P. V. Tautos suverenumas. Lietuva. 1954, 5, p. 28.
172 Raulinaitis, P. V. Lietuvos Valstybės Konstitucija (Piliečių teisės ir valstybės valdžios galios). Tėvynės sargas. 1953,  

1 (10), p. 39–40, taip pat Raulinaitis, P. V. Okupanto įsakymų teisinė vertė. Tėvynės sargas. 1954, 1 (11), p. 137. Ga-
lima pridurti, jog VDU Valstybinės teisės katedros docentas A. Tumėnas iš egzaminuojamų studentų reikalaudavęs 
žinių tik apie šią Konstituciją ir stabdydavęs mėginančiuosius jomis įvardyti vėlesnius Lietuvos konstitucinius aktus.  
(žr. Gliauda, J. Žiburiams tebežiburiuojant. Teisininkų žinios. 1965, 27-28, p. 20; V., V. Antanas Tumėnas. Teisinin-
kų žinios. 1953, 2, p. 3).

173 Maksimaitis, M; Miliauskaitė, K.; Šapoka, K. Valstybės ir teisės problemos lietuvių išeivijos publikacijose (1944-1990). 
Vilnius: MRU, 2011, p. 126–134.

174 Žilys, J. Konstitucija – tarp lūkesčių ir tikrovės. Konstitucinė jurisprudencija. 2009, 4 (16), p. 219.
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1.3. Konstitucinė raida po 1926 m. perversmo

1.3.1. 1928 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija

1.3.1.1. 1926 m. perversmo poveikis Lietuvos konstitucionalizmo raidai

Europoje po Pirmojo pasaulinio karo nuvilnijusi demokratijos pakilimo banga netrukus ėmė 
slūgti: besiskverbiantis komunistinis judėjimas, propaguodamas klasių kovą ir pasaulinę revoliuciją, 
kėlė chaosą ir netvarką, ir tai negalėjo nekelti priešingos reakcijos, pasireiškusios tautos vienybės, 
nepripažįstančios klasių kovos, idėjų propagavimu ir tendencija riboti demokratiją, sudarančią pa-
lankias sąlygas destruktyviems judėjimams.

Lietuvoje, konstituciniu lygmeniu įtvirtinusioje seiminį režimą, taip pat greitai išryškėjo gilė-
jantis visuomenės susiskaldymas, vertęs valstybės gyvenime remtis netvirtomis ir trumpalaikėmis 
partinėmis koalicijomis, kęsti nuolat besikaitaliojančius ministrų kabinetus, politinį nestabilumą, 
balansuojantį ant krizės ribos. Todėl vos tik buvo pasiekta apčiuopiamesnių rezultatų stiprinant 
jauną valstybę, krašte ėmė stiprėti konservatyvios nuotaikos, plisti didesnio pastovumo ir ramybės 
troškimas, visuomenėje augo nusivylimas parlamentarizmo negaliomis. Šioje terpėje augo, tvirtėjo 
ir gavo naują postūmį savo veikimui parlamentiniu keliu nesėkmingai siekusios valdžios dešiniosios 
pakraipos radikaliosios jėgos.

Jau pirmajam Seimui atskleidus savo nesugebėjimą atlikti pagrindines jam skirtas funkcijas, 
pasibaigusį priešlaikiniu, vos po penkis mėnesius tetrukusio funkcionavimo, jo paleidimu, o apskri-
tai prieš parlamentarizmą Lietuvoje ėmė bręsti sąmokslas. Jis telkėsi apie niekada parlamentarizmui 
nesimpatizavusią Lietuvių tautos pažangos partiją (siekiant glaudžiau susitelkti ir platesniu mastu 
susiorganizuoti, 1924 m. persitvarkiusią į Lietuvių tautininkų sąjungą – LTS), jau 1923 m. ėmusią 
kalbėti apie tariamą rinkimų išsigimimą175, taip pat ir apie krikščionis demokratus, suspėjusius pa-
tirti, jog jų politinė platforma ne visada susilaukia stabilesnio rinkėjų pritarimo. Jų pralaimėjimas 
1926 m. gegužės mėn. vykusiuose trečiojo Seimo rinkimuose netrukus sudarė sąlygas abiem šioms 
dešiniosioms jėgoms suartėti. 

Tuo tarpu kryptelėjęs į kairę naujasis Seimas pakeitė keletą antrojo Seimo priimtų konservaty-
vesnio pobūdžio įstatymų (lietusių kai kuriuos Baudžiamojo statuto, Susirinkimų įstatymo straips-
nius), panaikino karo padėtį, paskelbė politinių kalinių amnestiją. Valstybės aparate valdininkus 
imta keisti „savais“ žmonėmis, vyriausybiniai sluoksniai planavo mažinti aukštųjų pareigybių etatus 
kariuomenėje, nebemokėti algų dvasininkams, imtis kai kurių kitų priemonių.

Tam tikras demokratijos išplėtimas sudarė naujas, palankesnes sąlygas komunistinei veiklai 
reikštis, pagausėjo streikų, mitingų, demonstracijų bei politinių susirinkimų. Komunistai veržėsi 
plėsti savo įtaką profsąjungoms.

Kairiųjų Vyriausybė, neturėdama Seime absoliučios balsų daugumos paramos (37 iš 85) ir sup-
rasdama, kad Seimo pasitikėjimas ja dėl to tėra santykinis, buvo priversta ieškoti tautinių mažumų 
atstovų palaikymo. Šie suprato išaugusią savo pozicijos reikšmę ir, kiek išmanydami, stengėsi tuo pasi-
naudoti176, o Vyriausybė, kad išlaikytų valdžią, ėmėsi jų, ypač lenkų, atžvilgiu nuolaidžiavimo politikos.

Visas šias aplinkybes opozicija panaudojo Vyriausybės politikai diskredituoti, pirmiausia kal-
tindama ją krašto bolševizavimu ir polonizavimu.

Parlamentinio valdymo laikotarpį Lietuvoje nutraukė, sykiu ir valstybės konstitucingumo 
pamatus išjudino dešiniųjų suplanuotas ir kariškių įvykdytas valstybės perversmas: ankstų 1926 m. 
gruodžio 17 d. rytą grupė karininkų užėmė Generalinio štabo, Centrinės telefono bei telegrafo sto-
ties pastatus, nutraukė užsitęsusį Seimo posėdį, sulaikė jo Prezidiumą ir ministrus, o Respublikos 
Prezidentą K. Grinių izoliavo jo paties namuose. Po to sąmokslininkai pakvietė tautininkų veikėją  
A. Smetoną, „stojus tautos priešakyje, kaipo valstybės vadas“, išvesti valstybę „iš dabartinės sunkios 

175 Voldemaras, A. Rinkimų išsigimimas. Krašto balsas. 1923, 98.
176 Alantas, V. Tauta istorijos vingiais. Chicago: A.F. & G.A, 1990, p. 142.
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padėties“177, suprantama, į jo rankas perduodant valdžią. A. Smetona atsakė esąs pasiryžęs priimti 
„šią svarbią naštą ir, pasiėmęs valstybės vado pareigas, eiti jas tol, kol pati tauta, teisėtu keliu pašaukta, 
išves kraštą iš susidariusios padėties“178. 

Nors perversmas įvyko be pasipriešinimo, jis reiškė konstitucinės santvarkos Lietuvoje žlugimą 
jau vien dėl to, kad šįkart valdžia pasikeitė ne konstituciniu būdu, aiškiai prieštaraujant jos dvasiai ir 
raidei, panaudojant grubią jėgą. „Įvykus perversmui, – įvykius įvertino M. Römeris, – konstitucinė 
santvarka iš karto savaime žlugo.“179 A. Smetonos aplinka sulaužė šio savo lyderio dar neseniai viešai 
skelbtą pažadą: „Mes nebuvome savo laiku šalininkai per plačios ir per laisvos savotiškai konstituci-
jos, bet nebuvome ir nesame už tai, kad ji būtų laužoma“; manytume, tąkart tęsė jis, kad „konstitucija 
turi būti mūsų krašto viešpats.“180 

Nekonstitucinės „valstybės vado“ institucijos atsiradimas formaliai valdžios iš ikiperversminės 
koalicinės liaudininkų ir socialdemokratų Vyriausybės dar neatėmė, sukurdamas savotišką dvivaldys-
tę, potencialiai grėsusią konstitucinės vyriausybės šalininkų pasipriešinimu. Bet jau tos pačios gruo-
džio 17 d. vakarą apie savo atsistatydinimą pareiškė ikiperversminis liaudininkų ir socialdemokra-
tų Ministrų Kabinetas, kurį priėmė taip pat dar pagal Konstituciją rinktas Prezidentas liaudininkas  
K. Grinius. Naujo Kabineto formavimą, perversmininkų nurodytas, dabar jis pavedė tautininkų veikė-
jui A. Voldemarui. Po to tas pats Prezidentas patvirtino naujo Kabineto, sudaryto partinės koalicijos, 
į kurią šįkart įėjo LTS, krikščionių demokratų bloko bei liaudininkams artimos Ūkininkų partijos 
atstovai, pagrindu sudėtį. 

Padaręs visa, kas nuo prezidento priklausė įteisinant perversmininkų padiktuotą Ministrų Ka-
binetą, atsistatydino pats Prezidentas K. Grinius. 

Seimo 1926 m. gruodžio 19 d. posėdyje, nedalyvaujant jame pašalintųjų iš valdžios partijų at-
stovams ir nemėginant stoti perversmininkams skersai kelio, 38 jo narių balsais Prezidentu išrinktas  
A. Smetona. Pasikartojo prieš ketvertą metų susiklosčiusi situacija – 1922 m. gruodžio 21 d. – pir-
majame Seime, kai, nepavykus susitarti dėl koalicijos, krikščionių demokratų blokas, teturėdamas  
38 narius iš bendro 78 Seimo narių skaičiaus, vis dėlto ryžosi imtis Prezidento rinkimų vienas. Opo-
zicijai rinkimus boikotuojant, į jiems skirtą Seimo posėdį tuomet tesusirinko krikdemai, kurių Seimo 
statuto reikalaujamam posėdžio kvorumui užteko, o Konstitucija, apibūdindama Prezidento rinkimų 
tvarką, tenkinosi nurodymu, kad jis „renkamas slaptu balsavimu absoliutine atstovų balsų daugu-
ma“. Balsuojant 36 kortelės buvo paduotos už A. Stulginskį, kuris, kaip gavęs absoliutinę balsavusių 
Seimo narių balsų daugumą, tuomet buvo paskelbtas išrinktu181. Opozicija, Prezidento rinkimams 
Konstitucijoje įžvelgusi absoliutinės visų Seimo atstovų daugumos reikalavimą, tuo pagrindu apkal-
tino krikščionių demokratų bloką jos sulaužymu. Atsikirsta tokio reikalavimo Konstitucijoje nebu-
vimu. Šis Konstitucijos nuostato interpretacijos ginčas, pasak M. Römerio, buvęs tuščias, „tiek viena, 
tiek antra interpretacija rėmėsi ne įsitikinimu, bet partiniais sumetimais ir politine aistra“182.

Kaip ten bebūtų, 1922 m. Prezidento rinkimuose pats Seimas minėtame savo posėdyje faktiškai 
buvo išsprendęs vieną iš konstitucinių kazusų. Ir kai iškart po perversmo formaliai vėl susiklostė panaši 
situacija, abejonių jau nekilo: 1926 m. gruodžio 19 d. į nepaprastąjį trečiojo Seimo posėdį susirinko 43 jo 
nariai iš 85, balsuojant už A. Smetoną paduota 38 kortelės183, bet to pakako: Prezidentu buvo išrinktas 
pretendentas, jau po pirmojo balsavimo gavęs absoliutinę posėdyje dalyvavusių Seimo narių balsų 
daugumą. 

Taigi A. Smetonos rinkimo Prezidentu procedūra formaliai buvo atlikta be priekaištų, laikan-
tis visų ją reglamentuojančių taisyklių. Tačiau apskritai patį perversmą ir jo dėka įvykdytus pakeiti-
mus aukščiausiuose valdžios ešelonuose laikyti ne perversmu, o partijų veiksmais pagal Konstituciją, 

177 Plechavičius, P. Pirmasai Lietuvos kūrėjau! Rytas. 1926, 285.
178 Smetona, A. Lietuvos karžygiai! Rytas. 1926, 285.
179 [Römeris] Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990, p. 213.
180 Sm[etona], A. Ne partija, o žmogus. Lietuvis. 1925, 28, p. 3.
181 Seimo stenogramos. Pirmasis Seimas. 14 pos. 1922 m. gruodžio 21 d., p. 1–2.
182 [M. Römeris] Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990, p. 146. 
183 Seimo stenogramos. Trečiasis Seimas. 64 nepapr. pos. 1926 m. gruodžio 19 d., p. 2.
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pasak M. Römerio, būtų „nerimtas žaidimas teisinėmis fikcijomis, teisės esmės iškreipimas ir prosti-
tuavimas, pagaliau, aiškus tikrenybės slopinimas“184. 

Jau pats perversmo faktas perbraukė iš Konstitucijos raidės ir dvasios išplaukiantį demokratinį 
reikalavimą pakeitimus valstybės viršūnėse vykdyti laikantis demokratijos principų, kuriems prieš-
taravo bet koks prievartos šiame procese veiksnys. Tačiau, nuolaidžiaujant nušalintoms nuo valdžios 
jėgoms, nors formaliai ir nepažeidžiant Konstitucijoje nustatytos procedūros, pagal perversmininkų 
diktatą pertvarkius konstitucinių politinės valdžios institucijų personalinę sudėtį, susidarė regimybė, 
jog perversmas per dieną kitą buvo tarsi likviduotas. 

Iš tiesų jis valstybėje sukėlė daugybę konstitucinių problemų, nesibaigusių formaliu perversmo 
rezultatų įteisinimu, o skausmingai atsiliepusiu visai tolesnei Lietuvos konstitucinei raidai, padary-
damas galą ne tik pačiai Steigiamojo Seimo Konstitucijai, bet ir tiesiogiai paveikdamas būsimų kons-
titucinių aktų turinį, net tolesnį pačios konstitucinės raidos konstitucingumą.

Netekusioji valdžios Seimo dalis, staiga virtusi opozicija, pasyvia stebėtojo laikysena suda-
rydama galimybę naujiems valdantiesiems formaliai legaliomis priemonėmis sutelkti savo rankose 
vykdomąją valdžią, sykiu kuriam laikui pratęsė galimybę išlikti taip pat ir Seimui. Bet Konstitucijos 
požiūriu jo išlikimas esamomis sąlygomis buvo sudėtingas jau vien dėl to, kad Vyriausybė neturėjo 
Seime daugumos, vyriausybinę koaliciją sudariusios politinės grupės Seime tedisponavo vos kiek 
daugiau nei 40 procentų Seimo narių balsų, o jų mėginimas į koaliciją įtraukti dar ir liaudininkus 
nebuvo sėkmingas185.

Šiomis aplinkybėmis Seimo funkcionavimas buvo įmanomas tik todėl, kad nuo valdžios nu-
šalintoji atstovų dalis nesiryžo peržengti nuosaikios parlamentinės opozicijos ribų, nesistengė Vy-
riausybės užspęsti kampe, kurį laiką tenkindamasi vien tik žodiniu kritinių pastabų dėl valdančiųjų 
politikos išsakymu. Praėjus daugiau nei trims tokio nenatūralaus bendravimo mėnesiams, liaudinin-
kų atstovas iš Seimo tribūnos turėjo pagrindą konstatuoti, jog Seimas dėjęs pastangas sugyventi su 
Vyriausybe taikiai ir nestojęs jai skersai kelio186. 

Po perversmo Seimas į plenarinius posėdžius imtas šaukti gerokai rečiau, akivaizdžiai apslopo 
jo aktyvumas – dingo išeinantys iš Seimo įstatymų projektai, sumažėjo atmestų įstatymų projektų, 
praktiškai išnyko interpeliacijos ir paklausimai. Politinis darbas iš Seimo persikėlė į Vyriausybę, o 
valdžios netekusi liberalioji Seimo dalis gana sėkmingai bendravo su ją nušalinusiomis jėgomis, su-
darydama Vyriausybei galimybes laimėti laiko, stabilizuoti padėtį ir įsitvirtinti valdžioje.

Padėtis staigiai pasikeitė 1927 m. balandžio 4 d. politinei policijai areštavus Seimo narį liaudi-
ninką J. Pajaujį, turint duomenų apie jo dalyvavimą rengiamame antivyriausybiniame suokalbyje187. 
Areštas buvo atliktas be Seimo sutikimo, pažeidžiant Konstitucijos nustatytą Seimo nario imunitetą, 
todėl valstiečių liaudininkų frakcijai neliko nieko kita, kaip nedelsiant Vyriausybei įteikti interpelia-
ciją, po perversmo pirmąją ir vienintelę.

Kalbėdamas Seime dėl interpeliacijos, A. Voldemaras pareikalavo, kad J. Pajaujo veikla būtų 
besąlygiškai pasmerkta, ir pareiškė, kad šio reikalavimo nevykdymas nulemsiantis paties Seimo li-
kimą188. Šįkart reikalas buvo pernelyg rimtas, tiesiogiai pažeidė pačių Seimo atstovų interesus, todėl 
Seimas 45 balsais prieš trisdešimtį pasisakė už nepasitikėjimą Kabinetu ir jau tą pačią 1927 m. balan-
džio 12 d., užuot atsistatydinus Vyriausybei, kaip tokiais atvejais įsakmiai reikalavo Konstitucija189, 
Prezidento aktu buvo paleistas jis pats190.

Pažymėtina, kad Seimo paleidimo apskritai laukta – vyriausybinė koalicija buvo numačiusi 
taip tęsti perversmo pradėtą liniją, o opozicija tikėjosi įvyksiančiuose naujo Seimo rinkimuose tautą 

184 Römeris, M. Lietuvos Valstybės Konstitucijos reforma. Teisė (priedas), 1928, p. 5.
185 A. Š. Iš mūsų vidaus politikos. Krikščionis demokratas. 1927, 2, p. 26–27.
186 Seimo stenogramos. Trečiasis Seimas. 78 pos. 1927 m. balandžio 12 d., p. 14.
187 Seimo stenogramos. Trečiasis Seimas. 77 pos. 1927 m. balandžio 8 d., p. 2.
188 Seimo stenogramos. Trečiasis Seimas, 69 pos. 1927 m. vasario 25 d., p. 12.
189 [Römeris] Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990, p. 239.
190 Seimo stenogramos. Trečiasis Seimas, 78 pos. 1927 m. balandžio 12 d., p. 21–22.
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pajėgsiant stabilizuoti konstitucinę padėtį191. Tačiau naujo Seimo rinkimai jį paleidus, vadovaujantis 
Konstitucija, privalėjo įvykti ne vėliau kaip per šešiasdešimtį dienų, bet jie paskirti nebuvo. 

Naujų rinkimų, anksčiau laiko paleidus Seimą, neskyrimas reiškė neterminuotą valdančių-
jų atsisakymą konstitucinės institucijos, kuriai galiojusi Konstitucija valstybėje buvo pavedusi pag-
rindinį vaidmenį. Šio Konstitucijos reikalavimo sulaužymas buvo tiek svarbus ir esminis, ardantis 
konstitucinę Lietuvos valstybės santvarką, jog davė pagrindą jį kvalifikuoti kaip naują valstybinį per-
versmą, kuris, pasak Vyriausiojo Tribunolo, „savo veikimu ir konstitucinėmis išdavomis: netgi esąs 
„žymiai ryškesnis ir gilesnis už pirmąjį; jis pagilino ir užbaigė pirmojo, pusiau likviduoto perversmo 
darbą ir išplėtė tai, kas anojo buvo padaryta“192. 

Poperversminei tautininkų Vyriausybei šitaip tiesmukiškai atsisakius Seimo ir nelikus šios ne-
abejotinai buvusios centrinės konstitucinės institucijos, susidarė savotiška padėtis: nepakeistoji kons-
titucinė konstrukcija, pasak Vyriausiojo Tribunolo, netekusi „imperatyvinės galios ir per tai – vei-
kiančios teisės pobūdžio“, jos vietoj gimusi ir kurį laiką funkcionavusi „nauja laikinoji revoliucinių ar 
perversminių imperatyvinių precedentų teisė ir nauja laikinoji – provizorinė – santvarka“193, valstybė 
likusi „paremta vien jos buvimo faktu“194, o tai reiškė, jog „apie senąją konstitucinę santvarką, kaipo 
pozityviai veikiančią ir imperatyvinę, nebeteko kalbėti“195. 

Seimo paleidimas ir naujų jo rinkimų nustatytu laiku nepaskyrimas baigė griauti vyriausybinę 
koaliciją.

Susidariusios padėties normalizavimą Vyriausybė iškart susiejo su būsima Konstitucijos re-
forma, kurios tikslai ir turinys jau buvo plačiai paskleisti ir aktyviai tebeskleidžiami oficiozinėje ir 
tautininkų spaudoje: svarbiausia, ja siekta kelti Prezidento autoritetą, galiojusią 1922 m. Konstituciją 
kaltinant Seimo, o per tai – partijų viršūnių visagalybės, ir tariamai neribotų laisvių įtvirtinimu196. 

Valdantiesiems atsisakius Seimo, Lietuvoje susiklostė savotiška originali situacija, kai Vyriau-
sybė, šalia savęs nebeturėdama pagrindinės konstitucinės institucijos, tarėsi ir toliau besitvarkanti 
pagal jų ne tik sulaužytą, bet ir imtą žodžiais koneveikti 1922 m. Konstituciją.

M. Römeris rašė, kad šiuo laikotarpiu Lietuvoje veikusi konstitucinė santvarka buvusi laikinai 
sudaryta įvykusių dviejų perversmų sukurtais precedentais arba perversmų padarytais faktiniais val-
džios struktūros pakeitimais. Ši neįprasta konstitucinė būsena, tiesa, nereiškė visiško 1922 m. Kons-
titucijos panaikinimo: kai kurie jos nuostatai, atitinkamai suderinti su tais precedentais ir prie jų pri-
taikyti, laikinai tebeveikė, bet tik jų paliktose spragose197. Toliau liko veikti ir, valdančiųjų valia, savo 
imperatyvinę galią išlaikė tie nesugriauti Konstitucijos elementai, kurie neprieštaravo tiesioginiams 
perversmo padariniams, pakeitusiems valstybės valdžios organizaciją. Tačiau ir jie tą savo galią išlai-
kė tik tiek, kiek juos, lygiai kaip anksčiau buvo ir su jau netekusiais galios konstituciniais nuostatais, 
toleravo poperversminė Vyriausybė, tų nuostatų galiojimas teisiškai nesubordinavo Vyriausybės, o 
priešingai, jis buvo Vyriausybės dispozicijoje198. 

Konstitucinės santvarkos fiktyvumas ypač būdingai reiškėsi tuo, kad nelikus tokios konstitu-
cinės institucijos kaip Seimas, vakuojančia kurį laiką buvo mėginama laikyti ne tiktai pati institucija, 
bet ir Konstitucijos jai pavesta funkcija.

Pirmiausiai šia prasme tenka kalbėti apie pagrindinę Seimo, kaip įstatymus leidžiančios insti-
tucijos, funkciją – įstatymų leidybą.

191 Lopata, R. Autoritarinis režimas tarpukario Lietuvoje: aplinkybės, legitimumas, koncepcija. Vilnius: Lietuvos istorijos 
institutas, 1998, p. 88.

192 Vyriausiojo Tribunolo 1924–1933 metų visuotiniųjų susirinkimų nutarimų rinkinys su Teisingumo ministerijos 
aplinkraščiais ir dalykine rodykle. Spaudai paruošė J. Byla. Kaunas: Karvelio ir Rinkevičiaus knygynas, 1933, p. 117. 

193 Ibid., p. 119.
194 Masiulis, B. Atstatytosios Lietuvos valstybės teisė. Lietuva. Lietuvių enciklopedija. Penkioliktas tomas. Ant rasis leidi-

mas. Vilnius: Lietuvos enciklopedijų redakcija, 1991, p. 80.
195 Römeris, M. Lietuvos valstybės konstitucijos reforma. Teisė, priedas. 1928, p. 7.
196 Kur išganymas? Kodėl ir kaip turi būti taisoma Lietuvos Konstitucija? Prie ko privedė kraštą senoji Konstitucija? 

Kaunas: Valstybės spaustuvė, 1927.
197 Römeris, M. Lietuvos Valstybės Konstitucijos reforma. Teisė, priedas. 1928, p. 8.
198 [Römeris] Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990, p. 254.
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Valdantiesiems atsisakius Seimo, kaip konstitucinio įstatymų leidėjo, ir nekonstitucionavus 
naujos kompetentingos institucijos, įstatymų leidyba Lietuvoje kuriam laikui apmirė. Per ištisus 
1927 m. „Vyriausybės žiniose“ tebuvo paskelbti 24 įstatymai, Seimo priimti dar iki perversmo ir iš-
kart po jo. Suprantama, nekyla mintis, kad Vyriausybė būtų galėjusi tikėtis ilgesnį laiką išgyventi be 
įstatymų leidybos funkcijos, bet, matyt, tikėtasi netrukus parengti naują konstitucinį aktą, nustaty-
siantį naujas institucijas ir įstatymų leidybos tvarką, todėl 1927 m. rugsėjo 17 d. oficialiai pagarsintas 
Vyriausybės nusistatymas laikytis principo, jog įstatymai galintys būti leidžiami tik atitinkamai 
įgaliotos institucijos199. 

Vis dėlto, nepaisant rodytų pastangų, Vyriausybė „Seimo galios suspendavimo ir jos nelie-
čiamumo nuosekliai išlaikyti negalėjo, nes tam tikri valstybės valdymo reikalai to neleido ir impe-
ratyviškai vertė daryti logingas ir tikras išvadas iš faktinės padėties, atsisakant tam tikrų dirbtinių 
fikcijų“200. 1927 m. valstybės biudžetas buvo priimtas dar Seimui dirbant, bet laikui bėgant ši proble-
ma vis dėlto kilo, versdama Ministrų Kabinetą priimti ir Prezidentą patvirtinti reikalingus biudžeto 
ir valstybės pajamų ir išlaidų sąmatų papildymus (Vyriausybės žinios. 1928, Nr. 271-1748, 271-1749, 
274-1776, 274-1777). Konstitucija Seimui buvo pavedusi tvirtinti daugelį Vyriausybės daromų vals-
tybės sutarčių su kitomis valstybėmis rūšių, kuo, nesant Seimo, teko užsiimti Prezidentui (Šv. Sosto 
ir Lietuvos Respublikos Konkordatas – Vyriausybės žinios. 1927, Nr. 264-1708, Lietuvos ir Italijos 
susitaikymo ir teisminio ginčų rišimo sutartis – Vyriausybės žinios. 1928, Nr. 269-1737).

Vyriausybei savotišką pagalbos ranką čia ištiesė Vyriausiasis Tribunolas, viename savo nu-
tarimų 1928 m. gegužės 11 d. išsakydamas apibendrinančio pobūdžio tezę, jog valstybėje nelikus 
atitinkamos konstitucinės institucijos jos vykdyta valstybei būtina funkcija dėl to nedingstanti, pa-
sikeičiantis tiktai tos funkcijos vykdytojas. Iš paminėtos tezės aiškėjo, kad dėl perversmo Lietuvoje 
nelikus Seimo, svarbiausioji jo funkcija – įstatymų leidyba valstybėje nežlugo, ją šiuo atveju, Tribuno-
lo nuomone, turėjo perimti Respublikos Prezidentas201.

Šią mintį tuojau pat pasigavo to meto tautininkų spauda, patvirtinusi, jog Vyriausiajam Tribu-
nolui priėmus minėtą nutarimą, „dabartiniame padėjime“ jau „negalės būti kliūčių įstatymams leisti 
ir kitoms reikalingoms reformoms įvesti“202.

Ir išties, jau 1928 m. gegužės 14 d. „Vyriausybės žiniose“ (Nr. 273) pasirodė Respublikos Prezi-
dento su Ministrų Kabineto atstovo kontrasignacija išleistų keturiolika įstatymų – Amnestijos, Mo-
kesčių liekanų ir išduotos miško medžiagos skolų, Išradimų ir patobulinimų apsaugos ir kiti. Apie 
Prezidento dekretuojamus įstatymus oficialioji spauda specialiai informavo visuomenę203. 

Stojusi į Steigiamojo Seimo priimtos Konstitucijos laužymo kelią, poperversminė Vyriausybė ir 
svarbiausioji jos politinė ir socialinė atrama LTS asmenyje iškart išvystė plačią tos Konstitucijos kri-
tikos kampaniją. Vyriausybės pranešime visuomenei, susijusiame su Seimo 1927 m. paleidimu, buvo 
rašoma, jog Steigiamasis Seimas išleidęs Konstituciją, Lietuvos šeimininkais padariusią ne lietuvių 
tautą, o įvairių partijų komitetus, ministrus statydavęs ir šalindavęs ne tiek Seimas, kiek partijų vir-
šūnės; lengviau susikalbėti pasidarę ne joms tarpusavyje, o su tautinėmis mažumomis, ėmusiomis 
dėl to lemti Lietuvos valdymą204. Rašyta, kad Konstituciją rengiant „revoliucija dar kunkuliavo iš visų 
pusių <...>. Argi galima reikalauti, kad ir tautos vadai, nors jie būtų buvę rimčiausi ir išmintingiausi, 
nei kiek nebūtų pasidavę bendram ūpui“205. Konstitucija esą buvusi rengta bolševikų žadėtų begalinių 
laisvių svaigulyje206, į ją buvę įtraukti kai kurie nuostatai, kurių neutralizavimui prireikę nuolat laikyti 

199 VRM informacijų biuro pranešimas rugsėjo 17 dienos. Lietuva. 1927, 212.
200 [Römeris] Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990, p. 252.
201 Vyriausiojo tribunolo 1924–1933 metų visuotiniųjų susirinkimų nutarimų rinkinys su Teisingumo ministerijos 

aplink raščiais ir dalykine rodykle. Ren. Byla, J. Kaunas: Karvelio ir Rinkevičiaus knygynas, 1933, p. 120–123.
202 Respublikos prezidentas pavaduoja Seimą. Tautos kelias. 1928, 8.
203 Respublikos prezidentas patvirtino 10 įstatymų. Lietuvos aidas. 1928, 81.
204 Vyriausybės pranešimas. Lietuva. 1927, 114.
205 Kodėl? Lietuva. 1927, 209.
206 Naująją erą pradedant. Tautos kelias. 1928, 9.
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veikiančią nepaprastąją padėtį207. Su parengta „neribotų laisvių psichozui siaučiant“ Konstitucija nesą 
galima dirbti208.

Kaip didžiausi šios Konstitucijos trūkumai buvo nurodoma tai, kad ignoruotas valdžių padali-
jimo principas, įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji valdžios sutelktos Seime209; kad nustatomas staigus 
ir radikalus vyriausiųjų valstybės institucijų keitimasis, nes visos jos pririštos prie Seimo rinkimų 
rezultatų210. A. Voldemaro skelbtoje Ministrų Kabineto deklaracijoje Konstitucijos „pamatine yda“ 
laikytas jos nepritaikymas mūsų gyvenimui, įvedimas amžino Seimo, iš kurio išeinanti visa valdžia – 
prezidentas ir Ministrų Kabinetas; į Seimą patenkantys tik partijų leisti žmonės, o partijų esama per 
daug, jos menkai politiškai išprususios211. 

Kad Konstitucija turinti trūkumų, naujomis aplinkybėmis neneigė ir svarbiausieji jos tėvai – 
krikščionių demokratų bloko lyderiai. Svarbiausiu jos trūkumu esąs nepritaikymas valdžios tęstinu-
mui užtikrinti: su kiekvienu Seimo pasikeitimu turėjo keistis ne tik Ministrų Kabinetas, bet ir Pre-
zidentas, tai įnešdavę į valstybės gyvenimą nepastovumo, duodavę progos reikštis kenksmingiems 
kraštutinumams. Galvota apie ilgesnę kadenciją, ypač Prezidento, didesnio pastovumo, tikėta, įneštų 
antrieji parlamento rūmai212.

Jau 1927 m. sausio 18 d. koalicinio Ministrų Kabineto posėdyje buvo išklausytas Ministro Pir-
mininko A. Voldemaro pranešimas apie numatomą Konstitucijos pakeitimo projektą bei ketinimą 
jį realizuoti per Seimą, ir pritarta šiam nusistatymui213. Sėkmingas Seimo panaudojimas išrenkant 
Prezidentu A. Smetoną ir legalizuojant perversmo rezultatus tuomet dar teikė tam tikrų vilčių ateičiai 
ir drąsino Vyriausybę galvoti apie tokį žingsnį.

1927 m. pradžioje Konstitucijos reformos idėją ir nusistatymą dėl jos realizavimo per Seimą 
rėmė ne tik tautininkai, bet ir patys rengę ir priėmę imtą pripažinti reformuotina 1922 m. Konstitu-
ciją krikščionys demokratai214. Kai dėl Ūkininkų partijos pozicijos, tai ji, reformai tarsi neprieštarau-
dama, vis dėlto reiškė tam tikrą svyravimą („ar ne geriau būtų, kad užuot energiją eikvojus Konstitu-
cijos pakeitimams, darytume visų pastangų gerai tvarkyti kraštą pasiremiant esama Konstitucija“215).

Numatomų Konstitucijos pakeitimų turinys nebuvo slepiamas. Apie juos buvo galima susida-
ryti vaizdą jau iš LTS programos, kurioje labiausiai reformuotina valstybės institucija buvo laikomas 
Seimas. Programoje rašyta, kad valstybės lėšoms taupyti ir darbingumui pakelti, Seimo narių skai-
čius turintis būti sumažintas pusiau, jų rinkimai nesietini su partijų kandidatų sąrašais, t. y. neturin-
tys likti proporciniais; šalia Seimo turinti būti sudaryta įstaiga iš kvalifikuotų ir patyrusių žmonių, 
kurie patariamojo balso teise sektų Seime svarstomus įstatymų projektus. Apie reformuotinus daly-
kus vykdomosios valdžios institucijose LTS programoje nekalbėta, bet akcentuotas teismų nepriklau-
somumas, būtinumas greičiau įsteigti Konstitucijos numatytą administracinį teismą216. 

Konstitucijos reformos metmenys, kaskart vis labiau juos konkretizuojant ir detalizuojant, 
buvo skelbiami įvairiomis progomis ir be jų, specialiai. Antai, nors Seimo posėdyje skaitytoje Minist-
rų Kabineto deklaracijoje tikslesnė reformos programa nebuvo paskelbta, bet akcentuotas reikalas 
kelti Respublikos Prezidento autoritetą, todėl jį turinti rinkti pati tauta, ilgesniam laikui, suteikiant 
platesnius įgaliojimus; esą būtina prailginti taip pat ir Seimo įgaliojimų laiką217. Aptariant deklaraciją 

207 Kur išganymas? Kodėl ir kaip turi būti taisoma Lietuvos Konstitucija. Prie ko privedė kraštą senoji Konstitucija? 
Kaunas: Valstybės spaustuvė, 1927, p. 24–30.

208 Tamošaitis, I. Nuo gruodžio m. 17 d. ligi šių dienų. Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis. Fotograf. leid. 
Kaunas: Šviesa, 1990, p. 155.

209 Konstitucijos keitimo reikalu. Lietuvis. 1927, 21.
210 Ibid., 29.
211 Seimo stenogramos. Trečiasis Seimas. 69 pos. 1927 m. vasario 25 d., p. 7.
212 Pasikalbėjimas su buv. Respublikos prezidentu, Seimo pirmininku p. Aleksandru Stulginskiu. Rytas. 1927, 88.
213 Ministrų Kabineto 1927 m. sausio 18 d. pos. protokolas. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 524,  

p. 10.
214 Reformos. Rytas. 1927, 18.
215 Ar jau reikia keisti Konstituciją. Ūkininko balsas. 1927, 3, p. 2.
216 Lietuvių tautininkų sąjungos įstatai ir programa. Kaunas: Lietuvos tautininkų sąjunga, 1927, p. 13–14.
217 Seimo stenogramos. Trečiasis seimas. 69 pos. 1927 m. vasaro 25 d., p. 7.
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Seime, prieš reformos sumanymą iš principo griežtai pasisakė opozicinės grupės su liaudininkais 
priešakyje, nors jie buvo politinė jėga, anksčiau kaip tik turėjusi Konstitucijai nemaža priekaištų.

Visuomenė buvo informuojama, kad Vyriausybė, iškėlusi sumanymą pataisyti Konstituciją, 
norinti, kad mūsų valstybė būtų stipri, kad valdžia būtų teisinga ir pastovi, kad krašte būtų gera tvar-
ka ir kad visiems būtų ramiau ir lengviau gyventi. Vyriausybė nesiūlanti keisti visos Konstitucijos, 
bet duodanti patvirtinti tik tuos Konstitucijos pataisymus, kurie esantys reikalingi Seimui sutvarkyti, 
Respublikos Prezidento ir Ministrų Kabineto teisėms nustatyti ir valstybės kontrolei sustiprinti218.

Nesėkmingai pasibaigusiose vėlų 1927 m. rudenį vykusiose derybose tarp LTS ir krikščionių 
demokratų bloko dėl naujos koalicijos sudarymo buvo konstatuota, kad klausimuose dėl būsimosios 
Seimo konstitucinės padėties principinių nesutarimų derybininkai neturintys. Tuo pat metu paaiš-
kėjo, kad, aptariant Respublikos Prezidento statusą, tautininkai nebuvo linkę atsižvelgti į potencialių 
partnerių siūlymus kiek pakoreguoti savo nuostatas net dėl kai kurių detalių. Vienas svarbesnių nesu-
tarimo objektų buvo LTS siūlomas Respublikos Prezidento rinkimų būdas: krikščionys demok ratai, 
remdami parlamentinę, o ne prezidentinę sistemą, derybose pasisakė už tautos atstovybės renkamo 
Prezidento išsaugojimą, sutikdami su dekretų leidimo teisės, nors „tik ribotos, smulkiems dalykams“, 
jam suteikimu. Bet tautininkų atstovai, reikalaudami tautos renkamo prezidento, buvo kategoriški. 
Jie teigė, jog pagrindinę projekto idėją kaip tik sudaro stiprus Prezidentas ir tai, kad Prezidentas turįs 
būti valstybės atrama. Tiesa, pasak A. Voldemaro, nepasakyta, kad Prezidentą renka „visa tauta“219, ir 
apskritai, tautininkai dar nesuskubę apsispręsti dėl Prezidento rinkimų tvarkos: esą aišku tik viena, 
kad reikalingas naujas būdas – turinti rinkti tauta, bet kokiu būdu tai bus daroma, tautininkai nusis-
tatysią vėliau220.

Naujo Seimo sušaukimo delsimas nepalaidojo Konstitucijos reformos sumanymo. Krikščionių 
demokratų sluoksniuose buvo manoma, kad pirmiausia reikia skelbti naujo Seimo rinkimus, į kuriuos 
politinės jėgos galėtų eiti su savo požiūriais Konstitucijos reformos reikalu, ir naujame Seime juos ga-
lėtų realizuoti, taip užtikrindamos kraštui ramybę221. Iš esmės panašią poziciją – reformai panaudoti 
Seimą – deklaravo Ūkininkų partija ir Valstiečių liaudininkų sąjunga222.

Tuo tarpu LTS spaudoje ėmė atsispindėti vis stiprėjantis tautininkų nerimas ir abejonės dėl 
reformos, atliekamos panaudojant Seimą, sėkmės. Buvo rašoma, pavyzdžiui, kad Steigiamasis Seimas 
Konstituciją buvo taip apsaugojęs, kad normalus jos pakeitimas tapęs „tiesiog neįmanomas, nors jo 
reikalingumas visiems galvojantiems paaiškėjo“223.

Neilgai trukus idėjos panaudoti Seimą Konstitucijos reformai atsisakyta, nes „tauta labai ri-
zikuotų patikėdama konstitucijos pataisymą Seimui“224. A. Voldemaras antrino: „Jei paskelbti rin-
kimus, kairieji pakelia galvą, dešinieji demoralizuojasi, nes visi manys, kad kairieji nugalėjo, pradės 
jiems pataikauti, ir jie gaus daugiau balsų, negu ligi šiol gaudavo, o paskui jų valdžia ir tvarka.“225 
Išties, tereikia prisiminti 1922 m. Konstitucijos nustatytą ganėtinai sudėtingą (anaiptol ne „lanksčią“) 
jos keitimo tvarką, reikalavusią mažiausiai trijų penktadalių visų Seimo narių, pasisakančių už refor-
mą, balsų daugumos. Ši tvarka ir, tuo pat metu, akivaizdus LTS nepopuliarumas, darė Konstitucijos 
keitimą panaudojant Seimą nerealų. 

218 Kaip taisoma Konstitucija. Kaunas, 1927, p. 3–4.
219 1927 m. lapkričio 16 d. posėdžio ministro pirmininko kabinete koalicijos sudarymo reikalu protokolas Nr. 4. Lietu-

vos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 504, p. 73. 
220 1927 m. lapkričio 17 d. posėdžio ministro pirmininko kabinete koalicijos sudarymo reikalu protokolas Nr. 5. Lietu-

vos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 504, p. 74.
221 Pasikalbėjimas su buv. Respublikos prezidentu, Seimo pirmininku p. Aleksandru Stulginskiu. Rytas. 1927, 88.
222 Lietuvos Ūkininkų partijos nusistatymas referendumo klausimu. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 

1, b. 587, p. 120; Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos nusistatymas referendumo ir teisėtos tvarkos atstatymo 
klausimu. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 587, p. 118.

223 Gustainis, V. Pagalvokime. Lietuvis. 1927, 1.
224 Kur išganymas? Kodėl ir kaip turi būti taisoma Lietuvos Konstitucija? Prie ko privedė kraštą senoji Konstitucija? 

Kaunas: Valstybės spaustuvė, 1927, p. 47.  
225 1927 m. lapkričio 17 d. posėdžio ministro pirmininko kabinete koalicijos sudarymo reikalu protokolas Nr. 5. Lietu-

vos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 504, p. 76–77.
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Besitęsiantis iš esmės bekonstitucis valstybės valdymas, valdžiai esant konstitucijos nevaržo-
mai, negalėjo nekelti valstybės organizacijos neaiškumų, kai kurių valstybės funkcijų neužtikrinimo, 
kūrybos išsižadėjimo ir gyvenimo einamąja valanda – be plano ir be programos, lydimą netikrumo 
ir nervingumo, sudarančio palankią terpę teisinei demoralizacijai ir polinkiui į anarchiją plisti226. 
Padėties normalizavimas sietas su būsima Konstitucijos reforma, apie kurios tikslus ir turinį kalbėjo 
politikai, rašė oficiozinė ir partinė tautininkų spauda. Esamą Konstituciją kaltinant Seimo, o per 
tai – partijų viršūnių visagalybės ir neribotų laisvių įtvirtinimu, tariamai rodžiusiu jos nepritaikymą 
Lietuvos gyvenimui227, šia reforma tikėtasi pakelti Respublikos Prezidento autoritetą.  

Rengiantis Konstitucijos atnaujinimui, pagrindine problema darėsi jo įteisinimo būdo, užtik-
rinsiančio sėkmę, paieška. 

Visa tai į Vyriausybės ir LTS dienotvarkę iškėlė būtinumą ieškoti kitų Konstitucijos reformos 
būdų. Bet jau iškart buvo aišku, kad tai galės būti tik nekonstitucinis kelias, kitais žodžiais tariant – 
kelias, nepaisantis formaliai nepanaikintos Steigiamojo Seimo Konstitucijos nustatytų taisyklių, tuo 
pat metu ignoruojantis ir 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto skelbtą nuostatą apie Steigia-
mojo Seimo nustatytus valstybės pamatus.

Dar 1927 m. vasario 6 d. Kaune vykęs LTS skyrių pirmininkų pasitarimas rezoliucijoje taktikos 
klausimu buvo paraginęs Vyriausybę Konstituciją keisti referendumu228. Šią idėją valdantieji sluoks-
niai netrukus pasigavo ir ėmė plačiai propaguoti kaip tobuliausią tautos valios išreiškimo formą.  
1927 m. balandžio 25 d. valdantieji nusistatė, kad pagal esamą Konstituciją ir kitus įstatymus Seimas 
nerinktinas ir kad todėl dėl Konstitucijos ir Seimo rinkimų įstatymo pakeitimo reikia atsiklausti tie-
siogiai pačios tautos. Operuodama argumentu, kad „tautai priklauso aukščiausios suvereninės teisės“, 
dėl referendumo Konstitucijos klausimu būtinumo netrukus apsisprendė taip pat ir Vyriausybė 229.

Pasirinkusi Konstitucijos reformai realizuoti referendumo kelią, Vyriausybė, talkinama LTS, 
išvystė plačią kampaniją šiam keliui propaguoti ir opozicijos keliamiems kontrargumentams kriti-
kuoti. Antai, oficioze „Lietuva“ 1927 m. paskelbta ištisa serija redakcinių straipsnių su rubrika „Kons-
titucijos keitimo klausimu“ – „Rinkimai“, „Ar gali pakenkti valstybei prezidentas, kaip jis numatytas 
Konstitucijos pakeitimo projekte“ ir kiti. Spalio 19 d. šios serijos straipsnyje „Referendumas ar Sei-
mas“ krikščioniškųjų partijų vadovybės siūlymas dėl Konstitucijos keitimo skelbti Seimo rinkimus 
įvardytas „lygtimi su daugeliu nežinomųjų“, nes niekas negalįs žinoti rinkimų rezultatų, o kai Kons-
titucija jau būsianti pakeista, tai ir blogesnis Seimas „daug pakenkti negalėtų“. 

Straipsnyje aiškinta, kad referendume pilietis turės aiškiai suformuluotą projektą, į kurį galės 
atsakyti „taip“ arba „ne“, o per rinkimus jam bus siūlomi tik ilgi partijų kandidatų sąrašai, todėl būsią 
nesunku padaryti klaidų.

Tačiau net ir, atrodytų, tvirtai apsisprendus organizuoti referendumą dėl Konstitucijos keitimo, 
nors apie referendumą buvo daug rašoma ir kalbama, su jo pravedimu aiškiai delsta. Iš LTS skyrių 
atstovų suvažiavimo, vykusio 1927 m. rugpjūčio 6 d., protokolo matyti, kad referendumo klausimą 
referavęs V. Mironas teigė, esą sunku pasakyti, kada Vyriausybė referendumą pravesianti, nes iki 
referendumo tautininkai apie svarbų Konstitucijos keitimą turintys gerai informuoti visuomenę ir 
tik tada, kai visuomenė gerai suprasianti dabartinės Konstitucijos netobulumus, galėsiantys prašyti 
Vyriausybės skelbti referendumą. Pasisakę ir kiti suvažiavimo dalyviai taip pat parėmė nuomonę, kad 
referendumo skubinti nereikia230.

Susidurta su dar viena problema – neturėta referendumo įstatymo, nustatančio jo pravedimo 
tvarką. Nežinia, ar tokio įstatymo buvimas būtų tenkinęs poperversminę Vyriausybę, bet, jo nesant, 

226 [Römeris ] Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990, p. 252.
227 Kur išganymas? Kodėl ir kaip turi būti taisoma Lietuvos Konstitucija? Prie ko privedė kraštą senoji Konstitucija? 

Kaunas: Valstybės spaustuvė, 1927.
228 Lietuvių tautininkų sąjungos pasitarimo 1927 m. vasario 6 d. priimtos rezoliucijos. Lietuvis. 1927, 29.
229 Ministrų Kabineto, Respublikos prezidentui pirmininkaujant, posėdžio 1927 m. balandžio 29 d. protokolas. Lietuvos 

centrinis valstybės archyvas, f. 1686, ap. 1, b. 107, p. 4.
230 LTS skyrių atstovų suvažiavimo, įvykusio 1927 m. rugpjūčio 6 d., protokolas. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 

554, ap. 1, b. 10, p. 33.
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rengiantis 1927 m. referendumui, pirmiausia reikėjo tokį įstatymą ar bent žemesnio lygmens taisy-
kles išleisti. Įstatymu nustatytų referendumo taisyklių nebuvimas valdantiesiems buvo patogus, nes 
patiems rengiant tokias taisykles konkrečiam atvejui buvo visos sąlygos atsižvelgti į referendumo 
rengėjams esamą ne itin palankią situaciją. Šiuo atveju buvo reikalingos taisyklės, pajėgsiančios duoti 
teigiamą rezultatą bet kokiu atveju. 

Gauta įvairių pasiūlymų, a la, referendumas turintis būti viešas ir balsuojama tik „prieš“; bal-
savimą siūlyta pravesti spalvotomis kortelėmis – nudažytosios tautinėmis spalvomis turėtų reikšti 
„už“, raudonai juodomis – „prieš“; dalyvaujantieji referendume turėtų komisijai tiesiai žodžiu pa-
reikšti „taip“ arba „ne“, atsakymas turėtų būti įrašomas į sąrašą, kurį atsakiusysis turėtų pasirašy-
ti231. 

Galvota apie privalomo dalyvavimo referendume nustatymą tik norintiesiems pasisakyti 
„prieš“ 232. Vyriausybėje buvo parengtas referendumo taisyklių, pavadintų „Atsiklausimui įvykinti 
taisyklėmis“, projektas233 be kita ko, numatęs, kad atvykusysis pareikšti nuomonės kviečiamas paimti 
iš čia pat ant stalo gulinčių, taigi esančių visų akivaizdoje, kortelių su atsakymu „taip“ ir su atsakymu 
„ne“ jam tinkamą, kurią privalo įmesti į ten pat stovinčią skrynutę; įtrauktieji į balsuotojų sąrašus, 
bet neatvykę duoti atsakymo, laikomi sutinkančiais su Vyriausybės iškeltu ir atsiklausimui pateiktu 
Konstitucijos papildymu bei pakeitimu, ir priskaitomi prie davusiųjų atsakymą „taip“.

1928 m. pavasarį kalbos apie referendumą ir rengimasis jam netikėtai nutrūko: pasirinktas pa-
togesnis ir, svarbiausia, valdantiesiems visiškai negresiantis netikėtumais Konstitucijos reformos ke-
lias – tiesioginis jos dekretavimas: sudėtingą Konstitucijoje nustatytą jos keitimo tvarką valdančiosios 
viršūnės valia pakeitė pati paprasčiausia. Visuomenei netikėtai, tylint žiniasklaidai, 1928 m. gegužės 
25 d. „Vyriausybės žiniose“ oficialiai buvo paskelbtas dokumentas, pavadintas Lietuvos Valstybės 
Konstitucija, pasirašytas Respublikos Prezidento ir kontrasignuotas ministro pirmininko A. Volde-
maro234. 

Nemėginant dangstytis demokratinėmis fikcijomis, Konstitucija paskelbta nekonstituciniu ir 
apskritai su demokratija nieko bendra neturinčiu bei gyvenime retokai tepasitaikančiu būdu: Konsti-
tucijos preambulėje nurodyta, jog ją nutaręs skelbti prezidentas, pritariamas Ministrų Kabineto, t. y. 
ne tauta ar jos atstovai. Ir tai vienareikšmiškai leidžia įvertinti jos priėmimo būdą, kurį viešai įvardyti 
tikruoju jo vardu – oktrojacija (oktruacija) – nevengė patys LTS lyderiai235.

Ryžtis patiems, nemėginant dangstytis demokratinėmis iliuzijomis, išleisti Konstituciją, val-
dančiuosius galėjo padrąsinti Vyriausiojo Tribunolo jau minėto 1928 m. gegužės 11 d. nutarimo tezė, 
skelbianti, jog „konstitucinė tvarka aiškėja, kada, įvykus revoliucijai ar perversmui, naujai susidariusi 
laikinoji vyriausybė užfiksuoja konstitucinį provizoriumą tam tikrais teisiniais aktais, kurie doktri-
noje priprasta vadinti dekretais, kai tokiu konstituciniu dekretu laikinoji vyriausybė bus nustačiu-
si laikinąją konstituciją arba laikinąsias esamos konstitucijos pataisas, tai veikiančios konstitucinės 
teisės atžvilgiu abejonės jau kilti negalės“236. Tai buvo savotiška autoritetingos valstybės institucijos 
aprobuota rekomendacija tolesnei Lietuvos konstitucinei raidai, iki galo parengta programa, poper-
versminei Vyriausybei nurodanti paprasčiausią ir patikimiausią kelią išbristi iš užsitęsusio diktatoriš-
ko (bekonstitucio) valdymo aklavietės – naujos konstitucijos dekretavimo kelią.

Konstitucijos oktrojavimo faktui sušvelninti, į jos tekstą buvo įtrauktas pažadas ne vėliau kaip 
per dešimtį metų ją patikrinti „tautos atsiklausimo“ būdu, t. y. referendumu. Dėl to ši Konstitucija 
neretai vertinama kaip laikino pobūdžio aktas, pasak M. Römerio – konstituciniu provizoriumu,  

231 Nepasirašyti, be įdatos raštai. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 567, p. 110, 208; b. 689, p. 137.
232 Lietuvių tautininkų sąjungos tarybos prezidiumo 1927 m. lapkričio 24 d. raštas ministrui pirmininkui. Lietuvos 

centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 587, p. 15.
233 Atsiklausimui įvykinti taisyklės. Projektas. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 531, p. 34-40.
234 Lietuvos Valstybės Konstitucija. Vyriausybės žinios. 1928, Nr. 275-1778.
235 Tamošaitis, I. Nuo gruodžio m. 17 d. ligi šių dienų. Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis. Fotograf. leid. 

Kaunas: Šviesa, 1990, p. 155.
236 Vyriausiojo tribunolo1924–1933 metų visuotiniųjų susirinkimų nutarimų rinkinys su Teisingumo ministerijos aplink-

raščiais ir dalykine rodykle. Spaudai paruošė J. Byla. Kaunas: Karvelio ir Rinkevičiaus knygynas, 1933, p. 120.
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veiksiančiu iki jos tikrinimo (nors faktiškai ji galiojo ilgiausiai iš visų, laikomų nuolatinėmis, konsti-
tu  cijų). M. Römerio manymu, ši Konstitucija esanti tik „pasiūlymu tautai“237.

Pats A. Smetona pasirinktą Konstitucijos keitimo būdą apibūdino kaip drąsų, bet sykiu ir at-
sargų žingsnį: drąsų todėl, kad tai padaryta be tautos atsiklausimo, atsargų – kad jis buvęs paliktas 
neužbaigtas238.

Akivaizdu, kad naujoji Konstitucija atsirado visiškai ir atvirai ignoruojant Steigiamojo Seimo 
nustatytą Konstitucijos keitimo tvarką, net dirbtinai šiame reikale nemėginant dangstytis demokra-
tinėmis fikcijomis.

1.3.1.2. Autoritarizmo apraiškos 1928 m.  Konstitucijoje

Struktūros požiūriu naujoji Konstitucija nesiskyrė nuo 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstituci-
jos, susidėjo iš tų pačių 15 skyrių, tik dabar joje buvo vienu straipsniu mažiau, beveik ta pati kiekvieno 
jų ir viso dokumento apimtis. Taip pat ir turinio požiūriu daugelis straipsnių – 62, arba 58 procen-
tai – liko identiški atitinkamiems senosios Konstitucijos straipsniams. Tokie liko „Tautinių mažumų 
teisių“, „Respublikos gynimo“, „Švietimo reikalų“, „Valstybės finansų“, „Socialinės apsaugos“ skyriai. 

Priešingai, daugiausia buvo reformuoti Konstitucijos skyriai „Vyriausybė“ ir „Seimas“.
Tačiau apskritai abi Konstitucijos savo esme žymiai skyrėsi viena nuo kitos. Naujojoje Kons-

titucijoje, tariamai siekiant didesnio jos konkretumo ir pritaikymo mūsų kraštui, „turėjo būti užak-
centuoti du dalykai: Seimo darbo našumo pakėlimas ir vykdomosios valdžios kompetencijos sustip-
rinimas“239. Todėl būdingiausias skiriamasis 1928 m. Konstitucijos bruožas – vykdomosios valdžios, 
pirmiausia Respublikos Prezidento, galių išplėtimas, autoritarinių elementų į valstybės valdymą die-
gimas, tuo pat metu mėginant išsaugoti svarbiausių demokratinių institutų, skyrium imant – parla-
mentarizmo, regimybę, netgi demonstruojant ūgtelėjusį pasitikėjimą tokiu tiesioginės demokratijos 
institutu, kaip referendumas. Konstitucija Lietuvą ir toliau buvo linkusi laikyti demok ratine valstybe, 
kurioje „valdžia priklauso Tautai“.

Iškart po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo paskelbtas valstybės vadu, A. Smetona, kaip ži-
noma, Seimo greitai buvo išrinktas konstituciniu Respublikos Prezidentu, kurio pareigas formaliai 
tebegaliojusi 1922 m. Konstitucija buvo apibūdinusi daugiau kaip reprezentacinio pobūdžio funkcijų 
atlikimą, o realiu vykdomosios valdžios vadovu jos buvo laikomas ministras pirmininkas, priklau-
somas ne Prezidentui, o Seimui. Todėl paleidus Seimą, valdžia išties, bent formaliai, atsidūrė A. Vol-
demaro rankose240, kuris kažkuria proga tuomet A. Smetonai net pareiškęs: „Esi prezidentas, tai ir 
prezidentauk, o aš Vyriausybės galva ir man priklauso valdžia“241. O tai visai nesiderino su perversmo 
logika, todėl A. Smetonos šalininkai pasirūpino veikiančiuosius asmenis sustatyti į savo vietas.

Naujoji Konstitucija suskato stiprinti Respublikos Prezidento galią pirmiausia atpalaiduodama 
jį nuo priklausomybės Seimui. Tam tikslui Prezidento kadencija išplėsta iki septynerių metų, ji ne-
besiejama su seimų kaita, atsisakyta valstybės vadovo rinkimų Seime. Tiesa, atkakliai propagavusi 
tiesioginius Prezidento rinkimus, projekte norėjusi numatyti, kad Prezidentą turės teisę rinkti visi, 
turintys Seimo rinkimų teisę242, valdančioji viršūnė ilgainiui atsitraukė, ir įsigaliojusi Konstitucija 
skelbė, kad Prezidentas renkamas specialiai tam išrinktų rinkikų, čia vadinamų ypatingais tautos 
atstovais, kolegijos, t. y. netiesioginiais rinkimais. Detaliau Prezidento rinkimų būdą ir tvarką pavesta 
nustatyti būsimam specialiam įstatymui. Tokį įstatymą Respublikos Prezidentas paskelbė 1931 m. 
lapkričio 25 d.243, pagal jį Prezidento rinkimai vyko 1931 ir 1938 m.

237 [Römeris] Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990, p. 265–267.
238 Seimo stenogramos. Ketvirtasis Seimas, ketvirtoji papr. Sesija. 70 pos. 1938 m. vasario 16 d., p. 45.
239 Tamošaitis, I. Nuo gruodžio m. 17 d. ligi šių dienų. Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis. Fotograf. leid. 

Kaunas: Šviesa, 1990, p. 155.
240 Merkelis, A. Antanas Smetona. Jo visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla. New York: Vyčio paramos fondas, 1964, 

p. 360.
241 Ibid., p. 367–368.
242 Ministrų Kabineto svarstytas Konstitucijos pakeitimo sumanymas. Kaunas, 1927, p. 7.
243 Respublikos prezidento rinkimų įstatymas. Vyriausybės žinios. 1931, Nr. 369-2520.
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Pasitraukimo nuo anksčiau planuotos Prezidento rinkimų tvarkos logika aiški: tiesioginiai 
rinkimai negalėjo užtikrinti norimo rezultato, todėl tikėtasi, rengiant specialų įstatymą, rasti būdą 
suformuoti tokiam Prezidento rinkikų korpusui, kuris galėtų užtikrinti norimą rezultatą. Kaip žino-
ma, tai ir buvo pasiekta, nustačius sudėtingus daugialaipsnius rinkimus, vykdomus pagal schemą: 
rinkėjai – savivaldybių tarybos – ypatingi tautos atstovai – Prezidentas.

Tuo pat metu, atsisakius parlamentinio rinkimų būdo, Prezidentas žodžiais imtas kildinti iš 
pačios tautos, o formaliai ir faktiškai – turėjo būti nepriklausomas nuo Seimo. 

Naujoji Konstitucija nustojo riboti tam pačiam asmeniui galimų prezidentavimo kadencijų 
skaičių, nebenumatė galimybių nušalinti jį nuo posto prieš terminą. Iškelti Prezidentui baudžiamajai 
bylai dėl tarnybinio jo nusikaltimo ar dėl tėvynės išdavimo dabar buvo reikalaujama net trijų ketvir-
tadalių Seimo narių balsų daugumos (baudžiamajai ministro pirmininko ar ministro atsakomybei 
nustatytas mažesnis – trijų penktadalių Seimo narių balsų daugumos reikalavimas).

Esminis Prezidento teisinės padėties pasikeitimas buvo tai, kad šioje Konstitucijoje jis buvo jau 
ne tik Vyriausybės, t. y. vykdomosios valdžios, sudedamoji dalis, bet ir aktyvus bei savarankiškas 
įstatymų leidžiamosios galios subjektas, nesant išrinkto Seimo arba pertraukų tarp jo sesijų metu ga-
lėjęs pats leisti įstatymus, taip pat tvirtinti valstybės biudžetą bei jo vykdymą, ratifikuoti tarptautines 
sutartis, kelti ministrams baudžiamąją bylą dėl valstybės išdavimo ar tarnybinio nusikaltimo.

Lietuvos Respublikos Prezidento leidžiamų įstatymų 1928 m. Konstitucija neišskyrė iš bend ros 
įstatymų masės, neteikdama jiems laikinumo, nepaprastumo, reikalavimo neprieštarauti veikian-
tiems Seimo priimtiems įstatymams ar kitų savybių.

Šiuo, nustatytu 1928 m. Konstitucijos, atveju abiejų įstatymų leidėjų – prezidento ir Seimo – 
išleisti įstatymai savo galia buvo paritetiniai, nesiskiriantys vieni nuo kitų. Jie skyrėsi tik tuo, kad, 
viena vertus, Prezidentas savo įstatymų leidybos teise galėjo naudotis tik nesant Seimo ar jo sesijos. 
Tačiau, kita vertus, Prezidento išleistus įstatymus jis pats ir skelbė, todėl jų nebuvo kam vetuoti, o 
Seimo priimtiems įstatymams Prezidentas galėjo reikšti veto, Seimo įveikiamą pakartotinai pri ėmus 
tą patį įstatymą ne mažiau kaip dviejų trečdalių balsų dauguma. 

Konstitucijoje nustačius taip formuluotą įstatymų leidybos dualizmą, kiekvieno įstatymų lei-
dybos subjekto – Seimo ir Prezidento – veiklos rezultatų lyginamasis svoris priklausė nuo Seimo 
posėdžiavimo trukmės. Konstitucija nustatė, kad Seimas nebėra nuolat veikianti institucija, o dir-
ba kasmet šaukiamomis dviem sesijomis, kurios, kartu paėmus, galėjo trukti iki 6 mėnesių. Be to, 
Prezidentas, savo iniciatyva arba remdamasis trijų penktadalių Seimo atstovų rašytu pareiškimu, 
gavo teisę šaukti Seimą dar ir nepaprastosioms sesijoms, iš anksto numatytiems klausimams spręsti. 
Abiejų rūšių sesijas Prezidentas galėjo baigti pirma laiko, taip pat jis galėjo savo nuožiūra pirma laiko 
Seimą paleisti apskritai.

Naujo Seimo rinkimai tiek senojo kadencijai pasibaigus, tiek jį paleidus iki kadencijai baigian-
tis, turėjo įvykti ne vėliau kaip per šešis mėnesius. Tuo pat metu Seimo konstitucinės padėties šerdį 
sudarė nuostata dėl konkretaus termino pirmajam Seimui išrinkti netaikymo, reiškusi visišką ir laiko 
prasme neribotą vienos svarbiausių valstybės valdžios grandžių atstovaujamosios institucijos – Sei-
mo – atsisakymą, su visomis iš to plaukiančiomis pasekmėmis.

Nustatydama terminų pirmajam Seimui sušaukti nenumatymą, Konstitucija akivaizdžiai de-
valvavo visas kitas demokratiškąsias Seimą liečiančias konstitucines nuostatas. Naudodamasis kons-
titucine teise Seimo nesant leisti įstatymus, Respublikos Prezidentas aštuonerius metus (1928–1936) 
pats vienas vykdė įstatymų leidybą, konkretinusią ir kai kuriuos Konstitucijos nuostatus, tarp jų ir 
tiesiogiai liečiančius jį patį, kaip Prezidentą (pavyzdžiui, minėtą Prezidento rinkimų įstatymą). 

Konstitucinę nuostatą, skelbiančią apie terminų pirmojo Seimo rinkimams netaikymą, opo-
zicija pagrįstai vertino demokratijos vertimu „tikru farsu“: vien politinio pliuralizmo delsiant šaukti 
Seimą ribojimas ir tuo metu jo teisių, ypač įstatymų leidybos bei biudžetinės galios sferose, koncent-
ravimas Prezidento rankose davė pagrindą Konstitucijoje įžvelgti aiškų krypsmą autoritarizmo link. 

Nuo Prezidento ėmė priklausyti ir Ministrų Kabinetas. Prezidentas gavo teisę pats skirti ir at-
leisti ministrą pirmininką, o jo teikimu – ir kitus ministrus, taip pat „paleisti“ Kabinetą arba atskirus 
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ministrus, nereikalaujant Kabineto kontrasignacijos. Konstitucija nustatė tam tikrą Ministrų Kabine-
to priklausomumą ir nuo Seimo: buvo reikalaujama, kad Kabinetas turėtų Seimo pasitikėjimą, nors 
nepasitikėjimui pareikšti dabar jau buvo būtina kvalifikuota (3/5) Seimo atstovų balsų dauguma. 

Seimo rinkimams 1928 m. Konstitucija nustatė tuos pačius visuotinio, lygaus, tiesioginio ir 
slapto balsavimo ir proporcinės rinkimų sistemos reikalavimus, bet aktyviosios rinkimų teisės sub-
jektams amžiaus cenzą pakėlė iki 24 metų, o pasyviosios – iki 30 metų amžiaus. Seimas turėjo būti 
renkamas penkeriems metams. Seimo atstovų skaičių, jo priimtų įstatymų skelbimo tvarką ir kai 
kuriuos kitus dalykus turėjo nustatyti specialūs įstatymai.

O štai demokratinių principų vietos savivaldybių rinkimuose reikalavimas, buvęs fiksuotas 
1922 m. Konstitucijoje, naujojoje Konstitucijoje buvo nutylėtas, pakeistas nurodymu, jog savivaldy-
bės organų rinkimų tvarką ir būdą nustato įstatymas. Tai, beje, sudarė sąlygas netrukus nustatyti ne 
visuotinius, o cenzinius jų rinkimus ir pravedimo tvarką, valdantiesiems lėmusius savivaldybių pati-
kimumą ir leidusius jiems, be kita ko, jų asmeninę sudėtį sėkmingai panaudoti Prezidento, vėliau – ir 
Seimo, rinkimams.

Išrinktam Prezidentui naujoji Konstitucija nepaliko alternatyvos rinktis priesaiką ar pa-
sižadėjimą, kategoriškai reikalaudama tik priesaikos; iš ministrų ir Seimo narių ji reikalavo prie-
saikos arba iškilmingo pasižadėjimo. Visuose šių valdžios vyrų priesaikos ir iškilmingo pasižadė-
jimo tekstuose nebeužsimenama apie įsipareigojimą saugoti Konstituciją ir jos laikytis, taip, pasak  
M. Römerio, valdančiųjų priesaikos ar iškilmingo pasižadėjimo srityje Konstituciją paliekant „be 
jokios apsaugos“244.

Tam tikrą vaidmenį įstatymų leidybos procese 1928 m. Konstitucija skyrė naujai pagalbinei 
prezidento sudaromai institucijai – Valstybės Tarybai, kuriai pavedė tvarkyti įstatymus, ruošti ir 
svarstyti jų sumanymus. Tarybos sudėtį, teises ir pareigas turėjo nustatyti įstatymas. Tai buvo aukš-
čiausios kvalifikacijos patariamoji teisės dalykų institucija245. 

Realiai nesančio Seimo teisių, ypač įstatymų leidybos bei biudžetinės galios sferose, koncent-
ravimas Prezidento rankose, taip pat Prezidento teisė be kontrasignacijos paleisti Ministrų Kabine-
tą – tai pagrindinės Konstitucijos nuostatos, Respublikos Prezidentą vertusios centrine konstitucine 
institucija.

Pagal 1928 m. Konstituciją Lietuvos valstybė iš parlamentinės demokratijos virto prezidentinės 
demokratijos valstybe, nors apskritai tas jos demokratiškumas ir kvestionuotinas. 

1928 m. Konstitucija pakartojo 1922 m. Konstitucijos nuostatas, esančias skyriuje „Teismas“, 
išskyrus nuostatą dėl administracinio teismo funkcijos, kuri dabar iš jos buvo visai pašalinta. Tai 
padaryta nepaisant LTS programos reikalavimo „kuo greičiausiai įvesti Konstitucijos (čia užsi-
menama apie 1922 m. Konstituciją – aut. pastaba) numatytas administracinis teismas“246. Pasak  
M. Römerio, administracinio teismo užuominos pašalinimą paveikę valdančiųjų nuogąstavimai, kad 
teismui tikrinant administracijos aktų teisėtumą „administracijos aparato darbas būtų ardomas ir 
drauge būtų kompromituojamas administracijos vyresnybės autoritetas“247.

Konstitucija kiek supaprastino jos keitimo ir papildymo tvarką. Nuostatos apie iniciatyvos 
Konstituciją keisti ar papildyti teisės subjektus ir apie reikalavimą tokį sumanymą priimti Seime ne 
mažiau kaip trijų penktadalių visų Seimo narių balsų dauguma į 1928 m. Konstituciją buvo perkeltos 
iš buvusios Konstitucijos. Nauja buvo tai, kad Seimo priimtas ar atmestas Konstitucijos pakeitimas 
ar papildymas, kaip minėta, turėjo būti atiduotas spręsti tautai, jei per tris mėnesius po priėmimo ar 
atmetimo to pareikalautų Prezidentas arba 50 tūkstančių turinčių teisę rinkti Seimą piliečių. Tokio 
reikalavimo negavus, Konstitucijos pakeitimas ar papildymas turėjo įsigalioti, praėjus po jo paskelbi-
mo dienos trims mėnesiams.

244 [Römeris] Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990, p. 394.
245 Masiulis, B. Valstybės Taryba. Teisininkų žinios. 1958, 25–26, p. 10.
246 Lietuvių tautininkų sąjungos įstatai ir programa. Kaunas: Lietuvos tautininkų sąjunga, 1927, p. 14.
247 [Römeris] Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990, p. 411.
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Pasak M. Römerio, išorinės formos požiūriu 1928 m. Lietuvos Konstitucija buvusi tiktai 1922 m. 
Konstitucijos reforma, bet tam tikri esminiai pakeitimai buvę tokie ryškūs, kad šiame reformos 
akte sunku esą atskirti tai, kas reformuojama, todėl tenką ją kvalifikuoti kaip naują, savarankišką 
Konstituciją248. Naujoji Konstitucija vieno asmens valdžios iškėlimu ir politinio pliuralizmo riboji-
mu, ypač delsiant sušaukti parlamentą, turėjo savybių, davusių pagrindą ją laikyti autoritarine. Ir tai 
buvo vienas pirmųjų Europoje konstitucinių aktų, nuo demokratijos pasukusių į autoritarizmą249. 

1.3.2. 1938 m. Lietuvos Konstitucija

1.3.2.1. Valstybės dominavimo ir vadizmo idėjų diegimas

Priimant 1928 m. Lietuvos Konstituciją, jos sumanytojų konstitucinės valdžios organizacijos 
vizija dar tik formavosi, veikiama Europoje jau vykstančių procesų ir ėmusių reikštis politinių ten-
dencijų. Valstybėje imta diegti organizuotumą ir drausmę, visuomenėje – skleisti vienybės tautiniu 
pagrindu idėją. 

Mėginimus kreipti valstybės traukinį, pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį riedėjusį libera-
lizmo bėgiais, į naują kelią, rodė tautininkų spaudoje dažnėjantys teiginiai apie valstybei netinkantį 
naktinio sargo vaidmenį, ji privalanti užsiimti aktyvia veikla, o ir valstybės idealų realizavimas esąs 
ne vien tik valstybės aparato ar organizacijų reikalas – jis turįs apimti visą tautą ir, skyrium, kiekvie-
ną valstybės gyventoją, kiekvienas žmogus privalantis prisidėti prie kūrybinio visuomenės darbo250. 
Traukimąsi nuo liberalinio požiūrio į valstybę ir visuomenę lydėjo teiginiai, iškeliantys aktyvų vals-
tybės vaidmenį, reikalaujantys, kad į jos idealų realizavimą būtų įtraukiama visa tauta ir, skyrium, 
kiekvienas jos narys. Neigiant individualią laisvę kaip aukščiausiąją vertybę, imta pabrėžti atskiro 
žmogaus pareigą nuolat dalyvauti kūrybinėje visuomenės veikloje251.

Liberalizmas valstybės valdžios funkcionavimo tikslu ir visuomenės gerovės pagrindu laikė 
asmens laisvę, o naujosios pažiūros valstybę skelbė priemone piktiems žmogaus instinktams sutram-
dyti. Demokratinio lozungo „valstybė piliečiui“ vietoj imtas kelti lozungas „pilietis valstybei“, rei-
kalaujantis žmogaus interesus pajungti valstybei. Visuomenės solidarumo, besiremiančio tautiniu 
pagrindu, tautinės vienybės siekimas rėmėsi nuostatomis apie tai, kad valstybė nebegalinti tenkintis 
nustatinėdama tautai galimybių ribas, o privalanti šiam tikslui mobilizuoti visų jos narių pastangas252.

Tokių idėjų realizavimui – besiplečiančiai veiklos sferai, sudėtingėjančioms funkcijoms įgy-
vendinti – imtasi pritaikyti valstybę. 

Jau nuo pat 1926 m. gruodžio 17 d. pradėję reikštis vadizmo daigai (A. Smetona – „valstybės 
vadas“), iškart po 1929 m. įvykusio A. Voldemaro Kabineto atstatydinimo tapo viena svarbiausių 
LTS propagandos temų. Tauta nesanti vienalytė masė, todėl jos interesai galintys sutapti tik tada, kai 
individai paklūsta vienam vadui253. Skelbta, kad „normali valstybės, kaip ir kiekvienos bendruome-
nės, santvarka yra ta, kur elitas vadovauja ir kur masės pasiduoda vadovaujamos. Tai natūralus jų 
santykis“254. Imtas diegti A. Smetonos kultas, nes „ne daugelis gali Tautai vadovauti, o tik vienas iš 
daugelio, pats kilniausias, pats vertingiausias, pats geriausias Tautos Sūnus, o kiti jam tik padeda ir 
klauso“255. Dabar A. Smetona imtas vadinti „tautos vadu“. LTS Centro valdyba 1930 m. memorandu-
me apie Vyriausybės politikos liniją ir bendrus tautininkų uždavinius nurodė: „Respublikos prezi-
dentas dabartinėse sąlygose ne tik oficialiai atstovauja mūsų valstybę ir aukščiausiąją jos valdžią, bet 
ir iš esmės yra vyriausias Lietuvos valdovas, kurio visi turi klausyti.“ Lietuvą valdo, jos politinę liniją 

248 [Römeris] Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990, p. 262.
249 Ibid., p. 261.
250 Daumantas, A. Valstybė ir propaganda. Vairas. 1934, 3, p. 328.
251 Tamošaitis, I. Asmuo ir bendruomenė. Vairas.1937, 5, p. 12.
252 Tautos valia ir parlamentarizmas. Mūsų tautos kelias. 1930, 15.
253 Asmuo ir valstybė. Lietuvos aidas. 1934, 8. 
254 Jakas, P. Valstybė ir masės. Vairas. 1939, 6, p. 103.
255 Kas tautai vadovauja? Tautos kelias. 1928, 15.
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„nustato pats Tautos Vadas, kuriam vieningai pritaria visas ministerių kabinetas ir visa tautiškoji 
Lietuvos visuomenė plačiausia šio žodžio prasme“256.

Prasidėjusios visuomenės politinės sistemos reorganizacijos pagrindinės nuostatos, principai 
ir kryptys buvo išdėstyti programinėje Respublikos Prezidento ir svarbiausio tautininkų ideologo  
A. Smetonos kalboje, pasakytoje Tautininkų sąjungos suvažiavime 1933 m. gruodžio 15 d.257  
Vienintelę galimybę žalingoms liberalizmo pasekmėms įveikti jis įžvelgė ne jo tobulinime, o tautos 
vienybės su vienu vadu priešakyje įgyvendinime, tai siejant su visos visuomenės savo ūkio ir savo 
kultūros interesais sutelkimu; vietoje partijų, užsiimančių demagogija, jis kvietė sukurti realių tikslų 
siekiančių visuomeninių organizacijų tinklą, nustatyti nuo viršaus iki apačios vienvaldžią vadovybę, 
visuomenė raginta paklusti valdžios nurodymams. Skaldančiai „partinei krypčiai“ valstybiname ir 
visuomeniniame gyvenime priešinta vienijanti ir telkianti „tautinė kryptis“, tvirtinant, jog tautos 
valia negalinti būti daugumos ar mažumos valia, ji esanti visumos valia; tauta esanti ne tiek fiziškai 
sutelkta jėga, kiek dvasinis reiškinys, nedalomas į „daugumą“ ir „mažumą“258. Liberalizmas buvo kal-
tinamas visuomenės narių solidarumo jausmo naikinimu ir kovos tarp svarbiausių ūkinio gyvenimo 
veiksnių – tarp verslininkų ir darbininkų – kėlimu259.

Neilgai trukus susiformavo koncepcija apie lietuvišką „autoritetinę valstybę“, stipriai laikančią 
valdžią savo rankose, nesudarančią sąlygų partijų užgaidoms ar minios nuotaikoms valdžiai nulemti. 
Ne valstybė privalanti aukotis piliečiui, bet pilietis valstybei. Tuo pagrindu „sukurta nauja politinė 
ideologija, imant medžiagą iš lietuviškos tikrovės, o ne iš importuotų politinių vadovėlių“260.

Autoritetinė valstybė esantis „vyriausias reguliatorius, kuris saugo socialinę taiką, tvarką ir 
valstybinės valios vieningumą; čia jau nebe pati masė iš apačios tvarkosi savo reikalus, bet autorite-
tinga valdžia juos tvarko iš viršaus“261.

Vyriausybės siekis teisiškai įtvirtinti pradėtąsias įgyvendinti naujas idėjas reiškėsi nuo ketvir-
tojo dešimtmečio pradžios vykdytu įstatymų atnaujinimu, kūrusiu svertus iš esmės veikti politinį, 
ūkinį gyvenimą, piliečių konstitucinių teisių sferą. 

Keliamų uždavinių sprendimui imta atitinkamai pritaikyti valstybės aparatą.
LTS propaganda tikino, kad ūkio gyvenime liberalizmas, suteikdamas visišką laisvę indivi-

dams ir neigdamas valstybės kišimąsi į privačius ūkinius reikalus, privedęs valdžią prie destabiliza-
cijos262, o valstybę, visuomenę ir ūkį – prie anarchijos, chaoso, netgi prie katastrofos263. Apmąstant 
kelius, galinčius padėti išeiti iš susidariusios padėties, siūlyta visaverčio gyvenimo siekiančiai lietuvių 
tautai pertvarkyti savo ekonomiką taip, kad būtų atsižvelgiama į bendrus interesus, stengtis, kad ūkio 
gyvenimas tarnautų visos tautos gerovei264.

Siekiant sukurti maksimaliai operatyvų, visa apimantį ir centralizuotą valstybės valdymo me-
chanizmą, valstybėje buvo visai sumenkinti atstovaujamųjų institucijų (Seimo, savivaldybių), neva 
iškeliančių minios, kuriai svetima autokritika, būdingas ne aukštas etikos ir išminties lygis, priklau-
symas nuo nuotaikų, žemų instinktų ir aistrų265, vaidmuo ir savarankiškumas. Prisitaikant prie naujų 
uždavinių, papildomus įgaliojimus gavo pagrindinės valstybinės žinybos, besirūpinančios valstybi-
niu ūkio reguliavimu – Finansų ministerija, žemės ūkio sferoje – dar ir Žemės ūkio ministerija, buvo 
sukurtos papildomos jų struktūros. Valstybė tapo pagrindiniu akcininku svarbiausių ūkio šakų – 
maisto pramonės, žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir eksporto įmonėse, bankuose; jos veikla ūkio 
sferoje ypač suaktyvėjo ekonominės krizės metais ketvirtojo dešimtmečio viduryje, kai valstybė ėmė 

256 Vyriausybės politikos linija. Lietuvos aidas. 1929, 323.
257 Tautos vado Antano Smetonos kalba, š. m. gruodžio mėn. 15 d. pasakyta visuotiniame Lietuvos Tautininkų sąjungos 

suvažiavime. Lietuvos aidas. 1933, 285.
258 Visumos valia. Lietuvos aidas. 1934, 12.
259 Juodeika, V. Tauta ir ūkis. Jaunoji karta, 1934, 17, p. 276.
260 Alantas, V. Vadovybės principas valstybės gyvenime. Kaunas: Lietuvos tautininkų sąjunga, 1937, p. 5.
261 Juodeika, V. Autoritetinė valstybė. Jaunoji karta. 1934, 20, p. 314.
262 Norkūnas, L. Antanas Smetona – tautinės autoritetinės valstybės kūrėjas. Akademikas. 1934, 13, p. 281.
263 Valančius, G. Nauja orientacija ūkio teorijoje ir praktikoje. Vairas. 1933, 11, p. 319.
264 Juodeika, V. Tauta ir ūkis. Jaunoji karta. 1934, 17, p. 276.
265 Nuo minios prie asmenybių. Lietuvos aidas, 1929, 236.
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reguliuoti kai kurių pramonės gaminių, taip pat eksportuojamų prekių kainas, stengėsi mažinti nei-
giamą žemės ūkio produktų ir pramonės gaminių kainų neatitikimą etc. Valstybės kišimuisi į ūkio 
gyvenimą realizuoti pasinaudota jau nuo 1925 m. veikusiomis visuomeninėmis ūkio savivaldos insti-
tucijomis, kurios 1935–1936 m. buvo reorganizuotos į pusiau valstybinio pobūdžio Prekybos, pramo-
nės ir amatų bei Žemės ūkio rūmus. 

Viltys dėtos į „klasinio bendradarbiavimo“ sistemą: buvo pabrėžiamas būtinumas sutaikyti 
darbininką su valstybe, ūkiu ir visuomene, jį padaryti ne „rinkos preke“, o visateisiu žmogumi ir 
ūkio sferos bendradarbiu266. Šalies socialinių jėgų drausminimui, jų organizaciniam subūrimui ir 
įtraukimui į visumos organizmą profesinio-luominio apsisprendimo pagrindu267 Vyriausybė ėmėsi 
formuoti korporacinę sistemą, turėjusią sudaryti sąlygas tautos nariams darbuotis bendrai gerovei 
bei savo reikmių tarpusavio tenkinimui, šalia minėtų Prekybos, pramonės ir amatų bei Žemės ūkio 
rūmų valdančiųjų sumanymu 1935 m. įsteigti Darbo rūmai, turėję jungti visus darbininkus ir rū-
pintis kultūrinėmis, ekonominėmis bei socialinėmis jų reikmėmis. Trejų rūmų – Darbo, Prekybos, 
pramonės ir amatų bei Žemės ūkio – sukūrimas reiškė Vyriausybės mėginimą formuoti korporacinę 
sistemą, kurios idėja rėmėsi suvokimu, jog tauta susidedanti iš ūkinių vienetų visumos, o tautos na-
riai darbuojasi bendrai gerovei, savo reikmių tarpusavio tenkinimui. 

Liberalizmas buvo kaltinamas vedantis prie visuomenės narių solidarumo jausmo nunykimo 
ir kovos tarp svarbiausių ūkinio gyvenimo veiksnių – tarp verslininkų ir darbininkų – sukėlimo268. 
Susirūpinus visuomenės solidarumu, suaktyvinta socialinės sferos įstatymų leidyba: išleisti Ligonių 
kasų įstatymas (1928), Pramonės darbininkų samdos įstatymas (1933), Draudimo nuo nelaimingų 
atsitikimų įstatymas (1936) etc. 

Imtasi žygių vienyti politiniu pagrindu susiskaldžiusią tautą.
Lietuvoje veikusios politinės partijos, šalyje nevykstant parlamento rinkimams ir valdžią mo-

nopolizavus tautininkams, jau buvo netekusios galimybių atlikti svarbiausią savo funkciją – įstaty-
mų nustatytomis priemonėmis siekti valdžios, todėl jau pats delsimas šaukti Seimą faktiškai pavertė 
Lietuvą valstybe su vienpartine sistema. Teisiškai šią padėtį padėjo įtvirtinti 1936 m. vasario 1 d. pa-
skelbtas naujas Draugijų įstatymas (Vyriausybės žinios. 1936, Nr. 522-3626), suteikiantis vidaus rei-
kalų ministrui teisę sustabdyti partijų veiklą arba jas uždaryti. O jau po keleto dienų juo remdamasis 
ministras paskelbė apie politinių partijų, išskyrus Tautininkų sąjungą, suspendavimą269, visuomenei 
paaiškintą pastangomis likviduoti tautai žalingą susiskaldymą270.

Tačiau tautinė vienybė buvo suprantama kur kas plačiau, siejant ją su atitinkama piliečių ak-
tyvia pozicija – kaip vienos valios vadovaujamas, suderintas visų profesijų žmonių vieningas darbas, 
dirbamas valstybės gerovei; kelias į tautos vienybę einantis per vadinamąją organizuotą tautą, reiš-
kiančią kiekvieno jos nario įtraukimą į valstybės pripažintų organizacijų tinklą, kad jose jis rastų 
„pilną visų savo reikalų patenkinimą“, jaustų „bendrų tautinių reikalų svarbumą“271. 

Valstybė ėmėsi pastangų įtraukti piliečius į organizacinę veiklą ir tą veiklą pajungti sau. Ak-
centuotas būtinumas visuomenines organizacijas, įtraukiamas į aktyvų dalyvavimą tautos vienybės 
įgyvendinimo procese jas paversti patikima valstybės atrama; spręsdama šį uždavinį, valstybė priva-
lanti rūpintis visuomeninėmis organizacijomis ir jų veikla, nustatyti šiai veiklai kryptį, sutampančią 
su valstybės tikslais272. 

Į Vyriausybės priemonių, skirtų minėtiems tikslams siekti, kompleksą pirmiausia įėjo Tauti-
ninkų sąjungai giminingų ar remiančių jos veiklą visuomeninių organizacijų – politinių, ekonomi-
nių, kultūrinių – plėtimas. Siekiant stiprinti ir organizaciniu atžvilgiu telkti Vyriausybės šalininkus, 

266 Juodeika, V. Naujos socialinio gyvenimo gairės. Vairas. 1933, 11, p. 302.
267 Tomkus, J. Korporatyvizmo gadynės angoje. Vairas. 1940, 2, p. 114.
268 Juodeika, V. Tauta ir ūkis. Jaunoji karta. 1934, 17, p. 276.
269 Partijos uždarytos. Lietuvos aidas. 1936, 61.
270 Tautos vienybės keliais. Lietuvos aidas. 1936, 61.
271 LTS apylinkių pirmininkams susirinkimams gruodžio 17 d. minėjimui panaudoti paskaita. Lietuvos centrinis valsty-

bės archyvas, f. 554, ap. 2, b. 70, p. 85-86.
272 Tūbelis, J. Organizuota visuomenė turi būti valstybės ramstis. Lietuvos aidas. 1936, 55.
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1933 m. pabaigoje sukurta „Tautiško darbo talka“, sudaryta iš LTS ir kitų lietuvių organizacijų, ku-
rios, „eidamos viena linkme su Lietuvių tautininkų sąjunga, turi atskirus tautiško darbo uždavinius 
ir tautinės vienybės vardu nori paremti Lietuvių tautininkų sąjungos tikslą“273.

„Organizuotos tautos“ kūrimui turėjo padėti korporacinių įstaigų, kurių tinklą numatyta plės-
ti, steigimas. Svarbi priemonė realizuojant idėją dėl aktyvios valstybės pozicijos piliečių visuome-
ninės veiklos sferoje buvo Visuomeninio darbo vadybos „tautinei ir valstybinei sąmonei ugdyti ir 
visuomenei informuoti“ įsteigimas.

Suaktyvėjęs valstybės kišimasis į ekonominę ir socialinę sferas palietė ir kitas visuomenės gy-
venimo sritis, tarp jų ir piliečių teisių sferą. 

Antai, 1935 m. išleistas Spaudos įstatymas274 tradicinį spaudos cenzūros suvokimą dėl grynai 
gynybinio jos pobūdžio laikė nepakankama valstybės politikos spaudos atžvilgiu forma: naujo Vy-
riausybės požiūrio į valstybės ir visuomenės uždavinius šiame įstatyme išraiška buvo nuostata, su-
teikusi atitinkamoms valdžios institucijoms teisę ne tik nustatyti draustinus skelbti dalykus, bet ir 
įpareigoti spaudos leidinių redaktorius bei leidėjus privaloma tvarka spausdinti tam tikrą medžiagą 
arba detaliau nušviesti tam tikrus valstybės ar visuomenės gyvenimo reiškinius.

Tai buvo priemonė, sudariusi Vyriausybei sąlygas net opozicinių politinių srovių spaudą vals-
tybėje panaudoti vykdomos politikos propagandai, per ją aktyviai propaguoti net prieštaraujančias 
tų srovių nusistatymui Vyriausybės akcijas. Ryšium su artėjančiais 1936 m. Seimo rinkimais Vidaus 
informacijos skyrius, pavyzdžiui, įpareigojo opozicijos spaudą, priešingai jos propaguotam rinkimų 
boikotui, pirmuosiuose puslapiuose stambiu šriftu per visas laikraščio skiltis spausdinti šūkius ir 
raginimus gyventojams eiti balsuoti275. Redakcijoms nepaklusus, buvo taikomos sankcijos, stabdo-
mas opozicijos spaudos leidinių išleidimas. Tokia priemonė buvo aiškinama valstybės pastangomis 
įtraukti visą valstybėje leidžiamą spaudą į „kuriamąją veiklą“276, pažymint, kad įprastas cenzūros 
mechanizmas, dėl gynybinio jos veiklos pobūdžio, daugeliu atžvilgiu esantis nepakankama valstybės 
politikos spaudos atžvilgiu forma, kad valstybė prieš politinę, ekonominę ir moralinę destrukciją 
turinti vesti nuoseklią ir griežtai puolamąją kovą277.

Pažymėtina, kad svarbiausius čia paminėtus įstatymus, valstybiniam darbui nustačiusius nau-
jas gaires, kurių pagrindu buvo realizuojami šie ir kiti pertvarkymai, išleido ne tautos atstovai, ne 
Seimas, kurio tuomet dar net nebuvo, o Prezidentas, naudodamasis 1928 m. Konstitucijos jam suteik-
ta įstatymų leidybos teise, prie autoritetinio prezidentinio valdymo sistemos formavimosi prisidėjo 
politinė beseimio valdymo praktika ir patirtis. 

Visų šių naujųjų politinių pažiūrų ir poslinkių jas realizuojant fone, 1928 m. Konstitucija labai 
greitai pasirodė esanti beviltiškai pasenusi. Išryškėjo daugybė koreguotinų dalykų, atsiradusių taip 
pat ir ryšium su naujo Seimo 1936 m. sušaukimu ir jo veiklos pradžia. Bręstančią naują Konstitucijos 
reformą žadino dar ir valdančiųjų siekis ją jungti su nenumaldomai artėjančiu toje pačioje Konstitu-
cijoje fiksuotu jos „tikrinimo“ įsipareigojimu, pagrįstai baiminantis tikėtinų jo provokuojamų politi-
nės padėties destabilizacijos ar bent viešo visuomenės nepasitenkinimo apraiškų – užuot vykdžius šį 
pažadą, imta galvoti apie naują konstituciją. 

Naujos Konstitucijos projektui rengti jau 1936 m. rudenį Valstybės Taryboje buvo sudaryta jos 
pirmininko S. Šilingo vadovaujama komisija, kuri, intensyviai dirbdama, užduotį iš esmės atliko iki 
1937 m. liepos278. Patekęs į Ministrų Kabinetą projektas buvo kruopščiai ir nuodugniai svarstomas, 
laikantis parlamentinėse institucijose tradicinių trijų skaitymų procedūros, po to grąžintas tobulinti 
į Valstybės Tarybos komisiją, ir tik 1938 m. sausio 27 d. pasiekė Seimą, kuriam dar 1928 m. Konstitu-
cija buvo patikėjusi inicijuoti ir priimti galimus savęs atnaujinimus.

273 Tautiško darbo talkos statutas. Lietuvių tautininkų sąjungos žinynas. Kaunas: Lietuvos tautininkų sąjunga, 1933, 
1: 24.

274 Spaudos įstatymas. Vyriausybės žinios. 1935, Nr. 510-3538.
275 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. IV tomas. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1961, p. 619.
276 Gražiškis, P. Vieninga tauta – vieninga spauda. 1926 –1936 gruodžio 17-osios dešimtmetis. Kaunas, 1936, p. 59.
277 Daumantas, A. Laikraštis, viešoji nuomonė, valstybė. Vairas. 1934, 1, p. 64.
278 Seimo stenogramos. Antroji nepaprastoji sesija. 66/6 pos. 1938 m. sausio 31 d., p. 9. 



Pirma dalis. Lietuvos  konstitucinės teisės raida 1918–2018 m.

73

Šįkart ryžtasi pasinaudoti kiek daugiau nei prieš aštuonerius metus atmesta Konstitucijos 
reformos atlikimo Seime galimybe: politinė atmosfera jame dėl atitinkamai reformuotos rinkimų 
tvarkos bei opozicijos iš jo eliminavimo buvo iš esmės pakitusi, iš politiniu partiniu požiūriu mar-
gos institucijos jis buvo virtęs vienpartine, be to – aiškiai palankia valdantiesiems, institucija279, o ir 
parlamentinės Seimo narių galimybės daryti įtaką priiminėjamų teisės aktų turiniui buvo apribotos 
naujomis procedūrinėmis taisyklėmis280.

Pagal naująjį Seimo statutą, sprendžiant, ar Ministrų Kabineto Seimui teikiamas įstatymo 
(taigi ir Konstitucijos) projektas yra svarstytinas, jo posėdyje turėjo būti išklausomas Kabineto ats-
tovo pranešimas ir duodama dėl projekto svarstytinumo išsakyti savo nuomonę tautos atstovams. 
Pripažinęs įstatymo projektą svarstytinu, Seimas turėjo perduoti toliau jį svarstyti komisijai (eilinio 
įstatymo projektui ginčų nekeliant, jis galėjo būti priimtas jau tame pačiame posėdyje). Kiekvienas 
tautos atstovas dėl įstatymo projekto komisijai galėjo raštu pateikti savo pastabas. Tikėtasi, kad tokiu 
būdu teikiami pasiūlymai ir pastabos būsiantys pavieniai, bus išvengta kolektyvinio viešo pastabų 
išsakymo ir jų aptarimo, galinčio paskatinti platesnį jų palaikymą. Komisija, apsvarsčiusi projektą 
su pastabomis, apie svarstymo rezultatus privalėjo informuoti Kabinetą. Kabinetui suteikta teisė likti 
prie savo nuomonės arba pataisyti projektą pagal gautas pastabas. Tada komisija, apsvarsčiusi visą 
gautą medžiagą, kartu su savo išvada ją turėjo pristatyti Seimo pirmininkui. Seimo posėdyje numaty-
ta išklausyti komisijos pranešėjo ir Ministrų Kabineto atstovo pranešimus ir suteikti žodį atstovams, 
kurių pastabos komisijos nebuvo patenkintos. Paskutinis žodis priklausė Kabineto atstovui, po kurio 
pasisakymo numatyta projektą grąžinti komisijai, galutiniam redagavimui. Svarstant projektą Seimo 
posėdyje po redagavimo, Statutas numatė tik dviejų atstovų – vieno už projektą, kito prieš projektą, 
taip pat pranešėjo ir Kabineto atstovo pasisakymus. Po to turėjo būti balsuojamas iš karto visas įsta-
tymo projektas.

Trumpiau tariant, įstatymų leidybos procedūra viešame Seimo posėdyje iš esmės buvo apribo-
ta diskusijomis tik vienu – projekto svarstytinumo – klausimu, vėliau – galimybe Seimo atstovams 
pasisakyti dėl komisijai raštu jų pateiktų bet nepatenkintų pastabų ir, pagaliau, iš esmės nieko nele-
miančiais pasisakymais po vieną už ir prieš projekto priėmimą; projektą numatyta balsuoti tik en 
bloc. Procedūroje pažymėtinas nuolatinis ir ypač aktyvus Kabineto vaidmuo.

Taigi įstatymas Seimo atstovams paliko minimalias galimybes ne tik daryti įtaką priimamam 
įstatymo (ar Konstitucijos) projektui, bet ir apskritai Seime reikšti aktyvumą. 

1.3.2.2. 1938 m. Lietuvos Konstitucijos autoritarizmas

1938 m. Lietuvos Konstitucija buvo visai naujas konstitucinis aktas, pagrįstas nauja, lyginant 
su buvusių Lietuvos konstitucijų, filosofija, nepratęsęs demokratinių ankstesniųjų Konstitucijų tra-
dicijų. Ji ne tik nebekartojo 1922 m. Konstitucijos principų, kaip tai buvo 1928 m., bet, ypač kiek tai 
lietė valstybės sampratą bei vaidmenį, autoriteto klausimą, žmogaus vietą valstybėje, pasuko nuo jų 
priešinga kryptimi, autoritarinius pradus išvystė į kokybiškai naują – vadinamojo vadizmo – lygį. 
Su buvusiąja 1928 m Konstitucija šį aktą tiesiogiai tesiejo tai, jog ją priimant formaliai pasinaudota 
pirmosios nustatyta keitimo tvarka.

Tiesa, galima suabejoti kai kurių autorių tvirtinimu, kad tos filosofijos elementai buvę „imti iš 
Lietuvos gyvenimo sąlygų, tradicijų ir reikalavimų“281, ją veikiau formavo totalitarinės tendencijos, 
tuo metu įvairiais pavidalais ėmusios reikštis daugelyje Europos šalių. Tai buvo lietuviškas šių ten-
dencijų išraiškos variantas.

Įsigaliojusi 1938 m. Konstitucija282 susidėjo iš preambulės ir 156 straipsnių, struktūriškai su-
skirstytų į 21 skyrių: I. Bendrieji nuostatai; II. Pilietybė; III. Piliečių teisės ir pareigos; IV. Tikyba;  

279 LTS gen. sekretoriaus pranešimas metiniame Sąjungos atstovų suvažiavime. Vairas. 1937, 2, p. 207.
280 Seimo statutas. Vyriausybės žinios. 1936, Nr. 550-3828.
281 Račkauskas, K. Lietuvos konstitucinės teisės klausimais. New York: Tėvų pranciškonų spaustuvė, 1967, p. 94.
282 Lietuvos Konstitucija. Vyriausybės žinios. 1938, Nr. 608-4271.
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V. Šeima ir motinystė; VI. Auklėjimas ir švietimas; VII. Darbas; VIII. Tautos ūkis; IX. Sveikata ir so-
cialinė apsauga; X. Respublikos prezidentas; XI. Seimas; XII. Vyriausybė; XIII. Įstatymai; XIV. Vals-
tybės biudžetas; XV. Paklausimas ir interpeliacija; XVI. Valstybės administracinė santvarka; XVII. 
Teismas; XVIII. Valstybės gynimas; XIX. Valstybės kontrolė; XX. Konstitucijos keitimas; XXI. Bai-
giamieji nuostatai. Skyrių apimtis labai nevienoda: netoli trečdalio visų Konstitucijos straipsnių tilpo 
trijuose (X–XII) skyriuose.

Ši Konstitucija apimtimi buvo didžiausia iš visų iki to laiko galiojusių Lietuvos Konstitucijų: 
valstybei stengiantis pajungti visuomeninį gyvenimą, tos pastangos negalėjo nepalikti atitinkamo 
pėdsako konstitucinio reguliavimo apimtyje, joje siekta kiek galima plačiau ir išsamiau aprėpti įvai-
rias valstybės ir visuomenės gyvenimo sritis ir kuo tiksliau nusakyti piliečių ir valdžios santykius283. 
Tuo pat metu pasakytina, kad keturiasdešimt aštuoniais atvejais, naudojantis nukreipiančiosiomis 
normomis, Konstitucijos normų išvystymas buvo patikėtas paprastiems įstatymams284, jų regulia-
vimui pavesti kai kurie net labai reikšmingi dalykai: reikalavimai kandidatams į Seimo narius, jų 
rinksena, skaičius, tautos atstovų prezidentui rinkti ir paties prezidento rinkimų tvarka etc.

Aktyviai įstatymų leidybos teise naudojantis Respublikos Prezidentui, ši Konstitucijos savybė 
reiškė, kad keisti Konstitucijos nuostatų turinį jų konkretinimo ar plėtojimo paprastais įstatymais 
būdu dabar praktiškai galėjo ne tik Seimas, bet ir vienasmeniškai valstybės vadovas.

Formaliai siūlyti Konstitucijos pakeitimą gavo teisę tik Ministrų Taryba arba bent pusė Seimo 
narių; svarstyti pasiūlytą keitimo projektą abiem atvejais turėjo Seimas, o projekto priėmimui rei-
kalauta bent trijų penktadalių jo narių daugumos; priimtą projektą Respublikos Prezidentas galėjo 
tvirtinti ir skelbti arba paleisti Seimą. Ir tik bent pusei naujai išrinkto Seimo narių pasiūlius svarstyti 
tą patį Konstitucijos pakeitimo projektą ir bent trijų penktadalių Seimo narių dauguma balsų jį priė-
mus, Prezidentas privalėjo jį skelbti.

Turinio požiūriu tai visiškai naujas konstitucinis aktas, net žodžiais nebepratęsęs demokra-
tinių Steigiamojo Seimo Konstitucijų tradicijų, griežtai priešingas demokratinei santvarkai: valdžia 
einanti iš vieno šaltinio, iš viršaus, o ne iš masių, ne iš apačios; lemiamą vaidmenį vaidinanti vado 
valia, o ne balsų dauguma285. Pasak M. Römerio, jau 1928 m. Konstitucijoje aiškiai rengtasi demok-
ratiją pakeisti prezidentokratija, o naujojoje tai buvo iki galo realizuota286. 

1938 m. Lietuvos Konstitucija iškėlė ir išaukštino valstybės, laikytos tobuliausia tautos laisvės 
išraiška, vaidmenį, kurį siejo su istorine Lietuvos praeitimi, teigiamai veikusia Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo ir stiprinimo procesą. Šiai valstybei užtikrintas dominavimas visose visuomeninio 
gyvenimo srityse ir santykiuose su piliečiais. Neigdama liberalinę nuostatą dėl valstybės paskirties 
tarnauti žmogui, Konstitucija skelbė, jog valstybė esanti paties piliečio buvimo pagrindas, pilietis 
naudojasi laisve „visada atsimindamas savo pareigas valstybei“, svarbiausia piliečio pareiga – „būti 
ištikimam valstybei“, net turtas „deda jo valdytojui pareigą turto naudojimą derinti su valstybės rei-
kalais“. 

Pastarųjų nuostatų vieta piliečių teisėms skirto Konstitucijos skyriaus pradžioje vertintina kaip 
atitinkamas įpareigojimas, liečiantis visas likusias šio skyriaus nuostatas. O tai reiškė, kad pilietis 
naudojimąsi savo teisėmis visais atvejais buvo įpareigotas derinti su valstybės tikslais ir tiems tiks-
lams paklusti. 

Po šių bendrų reikalavimų Konstitucija išvardijo piliečių teisių ir laisvių sąrašą – sąžinės laisvę, 
asmens ir buto neliečiamumą, susižinojimo paslaptį, kilnojimosi ir gyvenamosios vietos pasirinkimo 
laisvę, peticijos teisę, taip pat talpią savo turiniu „visuomeninio veikimo laisvę“, šiuo atveju apėmu-
sią spaudos, draugijų ir susirinkimų laisves; jas valstybės įsipareigojo saugoti ne tik sekdama, kad 
nebūtų veikiama „kenksminga valstybei kryptimi“, bet ir atitiktų ištikimybės valstybei reikalavimą. 

283 Merkelis, A. Antanas Smetona. Jo visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla. New York: Vyčio paramos fondas, 1964, 
p. 454 –455.

284 Seimo stenogramos. Ketvirtoji paprastoji sesija. 69 pos. 1938 m. vasario 11 d., p. 37.
285 Alantas, V. Vadovybės principas valstybės gyvenime. Kaunas: Lietuvos tautininkų sąjunga, 1937, p. 7.
286 [Römeris ] Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990, p. 261–262.
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Nesitenkindama bendru reikalavimu visuomet, naudojantis jomis, prisiminti savo pareigas valstybei, 
Konstitucija nurodė, kad valstybė galinti įstatymais duotąsias laisves varžyti „valstybės saugumo“ ar 
„kovos su nusikaltimais“ sumetimais.

Valstybės akiratyje, pagal Konstituciją, esančios ne tik piliečių teisės ir pareigos. Valstybė pri-
valanti siekti, kad visos visuomenės gerovei tarnautų ūkis287. 

Išaugusiam valstybės vaidmeniui ūkio sferoje nusakyti buvo skirtas Konstitucijos skyrius 
„Tautos ūkis“. Į jį iš piliečių teisių skyriaus perkelta tradicinė deklaracija apie valstybės įsipareigoji-
mą saugoti nuosavybės teisę, ir tai reiškė, jog nuosavybė jau laikoma ne asmens subjektyvine teise, 
o bendros ūkio sistemos dalimi. Juolab kad Konstitucijoje skelbiama nauja, savininką įpareigojanti 
nuostata – „Turtas deda jo valdytojui pareigą turto naudojimą derinti su Valstybės reikalais“, t. y. 
asmuo įpareigotas savo asmeninį savininko interesą priderinti prie valstybės intereso ir nuosavybėje 
esantį turtą naudoti pagal valstybės interesų reikalavimus. Nuosavybė, pagal tautininkų ideologiją, 
net likdama privataus asmens rankose, turi tarnauti tautai, vykdyti jai pavestą socialinę funkciją, 
sykiu transformuodamasi į visuomeninę nuosavybę288.

Ūkio ir verslo sritims Konstitucija numatė galimybę suteikti funkcinę (veikmens) savivaldą, 
nors tuo pat metu skelbė, kad valstybė „prižiūri ir rikiuoja“ ūkio ir jo atskirų įmonių veiklą, rūpinasi 
veikliu ūkininkų dalyvavimu tikslingoje ir taisyklingoje žemės ūkio veikloje, pramonės, prekybos 
bei amatų ūkinių galimumų tikslingu panaudojimu ir t. t. Taip įkūnyta programinė A. Smetonos 
nuostata, jo išsakyta dar 1933 m., kad visuomenė ir privatiniame ūkyje privalanti prisiimti pareigą 
sekti valdžios nurodymais289.

Valstybė, LTS ideologijos požiūriu, esanti svarbiausias reguliatorius, saugantis socialinę taiką, 
tvarką ir valstybinio gyvenimo vienybę290. Jau pirmuosiuose Konstitucijos projektuose buvo fiksuoja-
ma, kad „valstybė derina, veda ir remia visą socialinę veiklą, teikdama pirmenybę teisingai interesų 
harmonijai ir teisėtai subordinuodama privatinius interesus bendriesiems interesams“291. Atitinka-
mai Konstitucijos 49 straipsnis skelbė: „Sėkminga Tautos ūkio veikla remiasi piliečio įsisąmonintu 
pasiryžimu kurti savo ir valstybės gerovei ir darniu darbo ir kapitalo veikimu.“ 

Konstitucija deklaravo aktyvią valstybės poziciją taip pat šeimos ir motinystės, auklėjimo ir 
švietimo, darbo, sveikatos ir socialinio aprūpinimo dalykuose: „valstybė siekia“, kad galintys dirbti 
turėtų darbo, kad dirbantis asmuo ir jo šeima galėtų naudotis Lietuvos gyvenamu kultūros gyveni-
mu; „valstybė rūpinasi“ piliečių sveikata, dirbančiaisiais ir jų šeimomis ligos, senatvės ir nelaimingų 
atsitikimų atvejais. Tiesa, apibūdindamas įsigaliojusią Konstituciją, Respublikos Prezidentas pripa-
žino, jog jos straipsniai, skirti šeimai, auklėjimui, darbui ir kt., esantys deklaratyvaus pobūdžio, jog 
šiais straipsniais Konstitucijos kūrėjai tenorėję parodyti tautos tikslus, kaip ir ko ji turinti siekti savo 
valstybėje292.

Tendencija stiprinti valstybės įtaką visuomenės gyvenimui prasiskverbė ir į kai kurias kitas 
konstitucinio reguliavimo sferas. Viena tokių – religija.

Pripažįstant teritorijoje aukščiausią galią valstybei, laikytasi principo, jog negali būti jokios ki-
tos galios, kurios normos jai būtų privalomos293. Vadovaujantis šiuo principu, į Konstitucijos projektą 
buvo įtraukta nuostata, Seimui apibūdinta kaip konstitucinė naujovė: tai politinės veiklos iš bažnyčios 
eliminavimas ir dvasiniams ordinams, kongregacijoms bei brolijoms visiškos laisvės garantavimas 
išimtinai tikybinėje veikloje294. Nepaisant aktyvių Lietuvos vyskupų ir parapijų pastangų, siekiant 

287 Juodeika, V. Tauta ir ūkis. Jaunoji karta. 1934, 17, p. 276.
288 Juodeika, V. Naujos socialinio gyvenimo gairės. Vairas. 1933, 11, p. 304.
289 Tautos vado Antano Smetonos kalba, š. m. gruodžio mėn. 15 d. pasakyta visuotiniame Lietuvos Tautininkų sąjungos 

suvažiavime. Lietuvos aidas. 1933, 285.
290 Juodeika, V. Autoritetinė valstybė. Jaunoji karta. 1934, 20, p. 314.
291 Konstitucijos rengimo medžiaga. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 898, lap. 492.
292 Seimo stenogramos. Trečioji nepaprastoji sesija. 87/9 pos. 1938 m. gegužės 12 d., p. 154. 
293 V.I.S. Bažnyčios padėtis valstybėje pagal naujos Konstitucijos projektą. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 383, 

ap. 7, b. 1098, p. 159.
294 Seimo stenogramos. Antroji nepaprastoji sesija. 66/6 pos. 1938 m. sausio 31 d., p. 12.
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pakoreguoti projektą ir kaltinant jį religinių organizacijų veiklos švietimo, auklėjimo, labdaros ir kt. 
srityse ignoravimu295 ir siūlant į Konstituciją įtraukti nuostatą, skelbiančią, jog valstybės pripažintų 
tikybų dvasiniai ordinai, kongregacijos ir brolijos „kanonų ir savo statutų ribose veikia laisvai“296, 
įsigaliojusios 1938 metų Konstitucijos 29 straipsnyje tikybinėms organizacijoms laisvai leista veikti 
tik tiek, „kiek jų veikla pasireiškia tikybos mokslo skelbimu ir tikybinėmis apeigomis“.

Teigta, kad pasaulėžiūros šaknys piliečio teisių klausimu 1938 m. Konstitucijoje siekia šiaurės 
rytų Europos žemdirbių kultūrą. Pagrindinės šios pasaulėžiūros sąvokos esančios tradicija ir istorija 
pagrįstas autoritetas; didžiausi išminties šaltiniai – patirtis ir gamtos pažinimas; kovodamas su gam-
tos elementais žmogus turintis būti ne vienas, o organizuotame kolektyve. Kadangi kiekviena orga-
nizacija reikalinga drausmės, tai drausmės, suvaržymo ir pareigų vykdymo reikalavimas ir atsispindi 
Konstitucijoje297. Žmogus nepaliekamas jo paties valiai, Konstitucija jam nurodo, jį pamoko: „Vals-
tybė teikia visuomeniniam gyvenimui laisvę, o kai ta bendra gerovė reikalauja – duoda jam kryptį 
ir nustato jo sąlygas.“ Skelbta, kad valstybė siekianti suburti visus piliečius darniai bendradarbiauti 
visuotinei gerovei298.

1.3.2.3. Valstybės dominavimo įtvirtinimas

Nors, skirtingai nuo visų buvusių Lietuvos Konstitucijų, 1938 m. Konstitucijos pavadinime 
žodis „valstybės“ nebeminimas, jos turinyje, priešingai, valstybei skiriamas ankstesnėms Konstitu-
cijoms buvęs nežinomas dėmesys. Apie šią Konstituciją, be kita ko, buvo rašoma, kad ji „stengiasi 
visus krašto gyventojus labiau surišti su visos tautos valstybės rėmuose siekiamais tikslais ir juos kiek 
galima labiau kūrybiškai nuteikti“299, atskleidžiant rengėjų pastangas stiprinti valstybės dominavimą 
visose visuomeninio gyvenimo srityse.

Vienas svarbiausių Konstitucijos tikslų – iškelti valstybinės valdžios autoritetą. Tam tikslui 
stengtasi „valstybės santvarkoje autoritetą paremti tvirtais pagrindais, patikint aukščiausio autorite-
to vykdymą vienam asmeniui – Prezidentui ir įpareigojant piliečius, kad būtų ištikimi tai valstybei ir 
jai padėtų“300. Konstitucija atstatanti didesnę ar mažesnę pusiausvyrą tarp to, ką pilietis iš valstybės 
gauna, ir to, ką jis jai privalo duoti301.

Iškėlusi virš visa kita valstybės primatą ir rūpindamasi jos valdžios stiprinimu, 1938 m. Lietu-
vos Konstitucija teisiškai įtvirtino vado principą. Ši Konstitucija buvo atvirai autoritarinio pobūdžio. 
Naujajame pagrindiniame įstatyme „buvo baigta formuluoti autoritetinės valdžios samprata, kurią 
įvairiomis progomis dėstė A. Smetona“302. Autoritetiniu principu, konkrečiai – Respublikos Preziden-
tu, buvo paremta visa konstitucinio režimo konstrukcija303. Tarp svarbiausių Konstitucijos tikslų buvęs 
noras iškelti valstybės valdžios autoritetą, jį „paremti tvirtais pagrindais, patikint aukščiausio autorite-
to vykdymą vienam asmeniui – Prezidentui, ir įpareigojant piliečius, kad jie būtų ištikimi tai valstybei 
ir jai padėtų“304. 

Tautininkų publicistas V. Alantas, apibūdindamas vado principą kaip politinę doktriną, nu-
rodė, kad tuo principu pagrįsta valstybės santvarka esanti griežtai priešinga demokratinei santvar-

295 Lietuvos vyskupų 1938 02 02 raštas ministrui pirmininkui. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 1055, 
p. 76–77.

296 Lietuvos vyskupų pateikti „Pakeitimai Lietuvos konstitucijos projektui“. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, 
ap. 1, b. 1055, p. 78.

297 Račkauskas, K. Lietuvos konstitucinės teisės klausimais. New York: Tėvų pranciškonų spaustuvė, 1967, p. 72–73.
298 Konstitucijos rengimo medžiaga. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 898, p. 493.
299 Naujoji Lietuvos Konstitucija pilniau ir tobuliau aprėpia visas valstybės gyvenimo sritis. Lietuvos centrinis valstybės 

archyvas, f. 377, ap. 10, b. 142, p. 37.
300 Račkauskas, K. Lietuvos konstitucinės teisės klausimais. New York: Tėvų pranciškonų spaustuvė, 1967, p. 98.
301 Gražiškis, P. Tautinė linkmė naujos Konstitucijos projekte. Lietuvos aidas. 1938, 26.
302 Tautinės minties keliu: lietuvių tautininkijos istoriniai bruožai. Chicago: Amerikos lietuvių tautinė sąjunga, 1979,  

p. 143–144. 
303 Dirmeikis, B. T. Seimas 1938 m. Konstitucijoj. Vairas. 1939, 19: 339.
304 Račkauskas, K. Lietuvos konstitucinės teisės klausimais. New York: Tėvų pranciškonų spaustuvė, 1967, p. 98. 
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kai: autoritetinėje santvarkoje valdžia einanti iš vieno šaltinio, iš viršaus, demokratinėje – iš masių, 
iš apačios; autoritetinė santvarka pasižyminti pastovumu, nuoseklumu, vienoda linkme ir vieninga 
valia, demokratinė – nuolatiniu svyravimu, blaškymusi iš vieno kraštutinumo į kitą; autoritetinė 
santvarka turinti aiškų idealą: visokeriopą valstybės bei tautos gerovę, demokratinė – dažniausia aiš-
kaus valstybės idealo neturinti, nes į valstybę žiūrima per atskirų luomų reikalus, kuriuos ginančios 
partijos, o kiekviena partija tą gerovę suprantanti kitaip; autoritetinėje santvarkoje lemianti vado va-
lia, o demok ratinėje – balsų dauguma305. Pasak B. T. Dirmeikio, esant autoritetiniam režimui „visos 
institucijos yra sudarytos ir veikia vieno asmens valios vyravimo ir atsakomybės principu“306. 

Prezidento asmenyje Konstitucija valstybei davė vieną vadovybę, paskelbusi, jog valstybės 
„priešakyje yra Respublikos Prezidentas“, kuris „vadovauja Valstybei“. Ji net formaliai atsisakė libe-
ralioms konstitucijoms būdingo valdžių padalijimo: jos 4 straipsnyje skelbiama, kad valstybės val-
džia, vykdoma Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės ir Teismo, esanti „vienatija ir nedaloma“, 
pasak komentaro, šias „skirtingas funkcijas derina prezidento vienijančios valios vaidmuo“, nes „jei 
vieninga tauta, tai ir valdžia turi būti vieninga“307.

Pateikdama įsakmiai valstybės vadovo kompetencijai priskirtų dalykų sąrašą, Konstitucija 
tarytum nieko ypatinga nesukūrė. Joje teigiama, kad Prezidentas reprezentuoja Lietuvos Valstybę, 
priima svetimų valstybių atstovus, skiria Lietuvos Valstybės atstovus ir „daro kita, kas Konstitucija ir 
įstatymais jam pavesta“. Skyrium nurodyta Prezidento teisė skirti ir atleisti valstybės kontrolierių ir 
aukštuosius įstatymų nustatytus pareigūnus, įgalioti sudaryti tarptautines sutartis ir jas ratifikuoti, 
nesant Seimo – leisti įstatymus ir tvirtinti valstybės biudžetą; jis buvo skelbiamas vyriausiuoju gink-
luotųjų pajėgų vadu, galėjo skirti ir atleisti kariuomenės vadą. Kilus pavojui viešajai tvarkai arba 
valstybės saugumui, jam suteikta teisė skelbti nepaprastąjį metą. Vyriausybės siūlymu Prezidentas 
sprendė mobilizacijos, karo ir taikos klausimus. Negana to, pats tapęs pagrindiniu įstatymų leidėju 
ir įgaliotas daryti visa, „kas Konstitucija ir įstatymais jam pavesta“, Prezidentas su jų pagalba iš tiesų 
galėjo daryti dar ir daug kita, kas konkrečiai nebuvo įvardyta.

Nauja ir originalu 1938 m. Lietuvos Konstitucijoje buvo tai, kad Prezidento galių centras nuo 
įprasto Lietuvos valstybės reprezentavimo perkeliamas ant „vadovavimo valstybei“: apibūdindama 
Prezidento kompetenciją, Konstitucija naudojo savitą tai kompetencijai priskirtų dalykų klasifikaciją, 
teikdama skirtingą prasmę „vadovavimui valstybei“ ir „prezidento galios veiksmams“. Iš Konstitu-
cijos konteksto matyti, kad „vadovavimui valstybei“ buvo priskirti svarbiausi, galintys turėti įtakos 
valstybės pagrindams Prezidento aktai, atliekami išimtinai paties Prezidento ir net laikinai neper-
duodami į kitas rankas. Galimybę perduoti „vadovavimo valstybei“ teisę Konstitucija numatė tik vie-
ninteliu atveju –Prezidento pareigybei likus vakuojančiai (jam mirus ar atsistatydinus), ir tik vienam 
asmeniui – ministrui pirmininkui, tampančiam, iki bus išrinktas naujas Prezidentas, einančiuoju 
Prezidento pareigas. Tuo tarpu „Prezidento galios veiksmai“ apėmė einamąjį jo darbą, ligos ar išvy-
kimo į užsienį atveju galėjo būti laikinai pavedami jį pavaduojančiam ministrui pirmininkui. 

 „Vadovavimo valstybei“ terminas Konstitucijos tekste vartojamas šios funkcijos vykdymą 
įvardijant kaip svarbiausią Respublikos Prezidento prerogatyvą, konkrečiai – aptariant išrinkto Pre-
zidento valstybės vadovavimo pradžios ir pabaigos klausimus, skelbiant Prezidento priesaikos tekstą, 
reglamentuojant Prezidento pareigų ėjimą jam mirus ar atsistatydinus, draudžiant jį traukti atsako-
mybėn. Pati Konstitucija šios Prezidento kompetencijai pavestų dalykų klasifikacijos pagrindo neat-
skleidė. Iš Konstitucijos konteksto aišku viena, kad „vadovavimui valstybei“ buvo priskirti svarbiausi, 
darantys poveikį valstybės pagrindams Prezidento aktai. 

Literatūroje įvairūs autoriai nekart mėgino sukonkretinti konstitucinį vadovavimo valstybei 
turinį, tačiau prie bendros nuomonės neprieita. Teigta, pavyzdžiui, kad vadovavimas valstybei pa-
sireiškiąs tuo, kad, būdamas valstybės priešakyje, Prezidentas reguliuoja atskirų valdžios organų – 

305 Alantas, V. Vadovybės principas valstybės gyvenime. Kaunas: Lietuvos tautininkų sąjunga, 1937, p. 7. 
306 Dirmeikis, B. T. Vyriausybė 1938 m. Konstitucijoje. Vairas. 1939, 18, p. 324.
307 Naujoji Lietuvos Konstitucija pilniau ir tobuliau aprėpia visas valstybės gyvenimo sritis. Lietuvos centrinis valstybės 

archyvas, f. 377, ap. 10, b. 142, p. 38.
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Seimo ir Vyriausybės – veikimą, kilus tarp jų nesusipratimui ar nuomonių skirtumui, jis sprendžia 
klausimą kaip aukščiausias arbitras308; žodis „vadovauja“ mūsų Konstitucijoje reiškiantis „ne vien, 
kad valdoma kaip primus inter pares, pagal įstatymus ir teisingumą, bet kad ir valdant sprendžiama 
nediskutuotinai ir galutinai“, ministrai nevadovaujantys, o tik vykdantys Prezidento jiems patikėtą 
valdžią309. Pagal K. Račkauską, „vadovavimui“ priklausė principinių vyriausybės veiklos gairių nusta-
tymas, aukščiausioji Vyriausybės kontrolė ir priežiūra, ministro pirmininko parinkimas ir skyrimas, 
ginčo, kilusio tarp Seimo ir Vyriausybės arba tarp Seimo ir jo paties, pavedimas spręsti piliečiams, 
taip pat tokie „vadovavimo valstybei“ komponentai, kaip Lietuvos valstybės tęstinumo užtikrinimas, 
Lietuvos galios ir gerovės ugdymas, rūpinimasis sklandžia valstybės organų veikla, išorinio saugumo 
užtikrinimas, palankių sąlygų piliečių bendravimui valstybėje sudarymas, rūpinimasis politinės va-
lios vieningumu bei neprieštaraujančio Lietuvos politiniams tikslams dvasinio ir ūkinio gyvenimo 
išlaikymas310.

Iš viso to matyti, kad kazuistinis „vadovavimo valstybei“ ir „Prezidento galios veiksmų“ nusta-
tymas yra sunkiai įmanomas ir, matyt, todėl praktiškai nelaikytas reikalingu. 

Konstitucija nurodė, jog Prezidentas už savo galios veiksmus neatsako, o už kitus veiksmus jis 
negali būti traukiamas atsakomybėn, kol vadovauja valstybei, nes, pasak paties A. Smetonos, Prezi-
dento „atsakingumas nebūtų suderintas su tuo autoritetu, kuris jam Konstitucijos suteiktas“311. 

Prezidento rinkimų tvarka, taip pat jo įgaliojimų trukmė 1938 m. Konstitucijoje liko nepaki-
tusi – septyneri metai su neribota perrinkimo teise. Galimybių Prezidentą atstatydinti ar nušalinti 
pirma laiko Konstitucija nenumatė.

Konstitucijos nustatytą aukščiausiųjų valstybės institucijų sistemą valdančioji viršūnė mėgi-
no vaizdžiai apibūdinti kaip trikampį, kurio viršutiniame kampe esantis Prezidentas, apatiniuose – 
Vyriausybė ir Seimas – dvi paritetinėmis laikomos institucijos, veikiančios abišaliu pasitikėjimu ir 
bendradarbiavimu; to pasitikėjimo ir bendradarbiavimo stokojant, Prezidentas ne tik galintis, bet ir 
privalantis nuspręsti atleisti ministrą pirmininką su visa jo vadovaujama komanda – Ministrų Tary-
ba, ar paleisti Seimą312.

Respublikos Prezidento padėtis šio trikampio viršūnėje nesiribojo koordinatoriaus ar arbitro 
tarp Vyriausybės ir Seimo vaidmeniu: faktiškai Konstitucija jam pačiam suteikė plačias ir įvairias 
galias tiek įstatymų leidyboje, tiek jų vykdyme.

Formaliai išsaugodama demokratinę pagal prigimtį instituciją – parlamentą, naujoji Konsti-
tucija iš tiesų nesuteikė jam kiek svaresnio vaidmens, taigi nei savarankiško ir vienintelio įstatymų 
leidėjo statuso. Įsigaliojusioje Konstitucijoje savarankiška įstatymų leidžiamąja institucija, veikiančia 
greta Seimo, įvardijamas Prezidentas. Pastarojo teisė leisti įstatymus vėl siejama su Seimo ar jo sesijos 
nebuvimu, o tai, savo ruožtu, gerokai priklausė nuo to paties Prezidento: Konstitucijai nustačius dvi 
Seimo paprastąsias sesijas per metus, iš viso trunkančias penkis mėnesius, jas šaukti buvo pavesta 
Prezidentui, jam taip pat suteikta teisė sesiją uždaryti nesibaigus nustatytam laikui; Prezidentas taip 
pat galėjo sušaukti nepaprastąją sesiją, iš anksto nustačius joje svarstytinus klausimus, taip pat ją 
uždaryti, net ir nebaigus tų klausimų svarstymo; Prezidentui pavesta paleisti išbuvusį kadencijos 
laiką – 5 metus – Seimą, taip pat suteikta teisė tai padaryti ir anksčiau laiko. Samprotauta, kad le-
gislacijos funkcijas padalijus Prezidentui ir Seimui, pastarojo nuolatinis funkcionavimas netenkantis 
prasmės, juolab kad Vyriausybės darbų priežiūros funkciją Seimas ir šiaip atliekantis post factum313. 

Prezidento teisės leisti įstatymus priežastimi pats A. Smetona laikė tai, kad Lietuvai tebesinau-
dojant tautos reikalų nebeatitinkančiais dar ikikariniais rusų įstatymais, nedavus Prezidentui teisės 

308 Naujoji Lietuvos Konstitucija. Savivaldybė. 1938, 2, p. 35.
309 Dirmeikis, B. T. Vyriausybė 1938 m. Konstitucijoje. Vairas. 1939, 18, p. 324.
310 Račkauskas, K. Lietuvos konstitucinės teisės klausimais. New York: Tėvų pranciškonų spaustuvė, 1967, p. 57–58.
311 Seimo stenogramos. Trečioji nepaprastoji sesija. 87/9 pos. 1938 m. gegužės 12 d., p. 153.
312 Seimo stenogramos. Antroji nepaprastoji sesija. 66/6 pos. 1938 m. sausio 31 d., p. 14. 
313 Ibid. 
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vienam leisti įstatymus, „reiktų stabdyti nesustabdomą gyvenimą arba Seimas turėtų be atvangos 
dirbti“314, kitaip tariant – Seimui susidarytų pernelyg didelis krūvis, todėl jam esanti būtina pagalba.

Komentare buvo pabrėžiama, kad prezidentas, pagal 1938 m. Konstituciją leisdamas įstatymus, 
„neveikia Seimo įgaliojimu, jis nėra taipogi laikinas Seimo pavaduotojas, jis veikia savarankiškai, 
konstitucijos jam suteiktąja galia; todėl ir jo išleistieji įstatymai yra visais atžvilgiais lygūs Seimo 
išleistiesiems“315.

Buvo pripažįstama, kad ne pats Seimas, o „Prezidentas sprendžia, ar Seimo svarstytas ir pri-
imtas įstatymo projektas yra tinkamas ar ne“316. Tokia išvada kilo iš Konstitucijos, pačiam Seimui 
pavedusios svarstyti ir priimti tik įstatymų projektus, įstatymais virstančius tik Prezidentui juos pa-
tvirtinus ir paskelbus. 

Per 30 dienų Prezidentas galėjo įstatymo projektą grąžinti Seimui svarstyti antrą kartą, o net 
ir pakartotinai bent trijų penktadalių balsų dauguma Seimui tą patį projektą priėmus, Prezidentas 
galėjo rinktis – jį skelbti, arba paleisti Seimą. Ir tik naujai išrinktas Seimas, bent ketvirtadalio balsų 
siūlymu dar kartą priimdamas tą patį įstatymo projektą, galėjo pagaliau įveikti Prezidento veto. To-
kia Prezidento veto įveikimo tvarka nelaikyta pažeidžiančia jo viršesnumo principą: ji vertinta kaip 
tautos, pasisakiusios per antruosius Seimo rinkimus, valios vykdymas317, juolab, atsitikus panašiam 
atvejui, „praktiškai yra beveik neįmanoma, jog konfliktas pasiektų tokios stadijos, kur sprendimą da-
rytų pats Seimas“318, o Seimo nutarimams, jam esant pakankamai vieninga institucija, didelės balsų 
persvaros Konstitucijoje nustatytas reikalavimas jo galios nemažinantis319.

Konstitucija nustatė aiškią Seimo subordinaciją Prezidentui: Prezidentas galėjo paleisti Seimą 
arba bet kada savo nuožiūra, arba tarp jųdviejų ar tarp Seimo ir Vyriausybės kilus konfliktui; be viso 
to, Prezidento galia paprastosios Seimo sesijos uždarymas prieš baigiantis jai skirtam laikui arba 
nepaprastosios sesijos – nebaigus svarstyti visų tai sesijai numatytų klausimų taip pat reiškė Seimo 
tiesioginį darbo sustabdymą.

Tapęs ryškia savarankiška politine figūra, Prezidentas, pagal 1938 m. Lietuvos Konstituciją, 
buvo pašalintas iš Vyriausybės sudėties. Dabar Vyriausybė susidėjo jau tik iš ministro pirmininko ir 
ministrų, kurie visi kartu sudarė Ministrų Tarybą. Ministrą pirmininką ir, jo pristatymu, kitus mi-
nistrus skyrė ir atleido Prezidentas. Prezidento įtaką Vyriausybei smarkiai išplėtė tai, kad sprendimus 
dėl ministro pirmininko skyrimo ir atleidimo, taip pat dėl sutikimo iškelti jam už tarnybinį nusikal-
timą bylą, Prezidentas galėjo daryti savarankiškai, Konstitucija tam skirtiems jo aktams nereikalavo 
Vyriausybės atstovo kontrasignacijos.

Konstituciją projektuojant Vyriausybės politinės atsakomybės klausimu buvo galvojama nusta-
tyti, kad ministras pirmininkas ir kiti ministrai politiniu atžvilgiu atsako Prezidentui ir gali būti bet 
kada jo atleisti; be to, Vyriausybė solidariai atsakinga Seimui už bendrą valstybės politiką ir kiekvie-
nas ministras – už savo valdymo veiksmus, ir trijų penktadalių Seimo atstovų balsų dauguma Seimas 
gali Vyriausybei pareikšti nepasitikėjimą320. Tačiau įsigaliojusi Konstitucija realiai nustatė politinę 
Vyriausybės atsakomybę Prezidentui ir reikalavo turėti jo pasitikėjimą. Tai turėjo būti realizuota 
minėtais vienašališkais Prezidento veiksmais. Apie Seimo pasitikėjimą Vyriausybe ir apie teisę reika-
lauti jos atsistatydinimo Konstitucija jau nebeužsiminė. Seimas tegalėjo kvalifikuota balsų dauguma 
pripažinti nepatenkinamu ministro pirmininko atsakymą į interpeliaciją, bet dėl to Prezidentui leis-
ta, užuot atleidus Vyriausybę, paleisti patį Seimą. Tik naujai išrinktas Seimas, pakartotinai pripažinęs 
ministro pirmininko atsakymą į tą pačią interpeliaciją esant nepatenkinama, galėjo priversti Respub-
likos Prezidentą atleisti ministrą pirmininką.

314 Seimo stenogramos. Trečioji nepaprastoji sesija. 87/9 pos. 1938 m. gegužės 12 d., p. 153.
315 Naujoji Lietuvos Konstitucija. Savivaldybė. 1938, 2, p. 35.
316 Dirmeikis, B. T. Seimas 1938 m. Konstitucijoj. Vairas. 1939, 19, p. 340.
317 Seimo stenogramos. Antroji nepaprastoji sesija. 66/6 pos. 1938 m. sausio 31 d., p. 14. 
318 Dirmeikis, B. T. Seimas 1938 m. Konstitucijoj. Vairas. 1939, 19, p. 340.
319 Naujoji Lietuvos Konstitucija. Savivaldybė. 1938, 2, p. 36.
320 Konstitucijos rengimo medžiaga. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 898, p. 482–483.
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Pagrindinis teisingumui skiriamas skyrius „Teismas“ 1938 m. Konstitucijoje menkai tesiskyrė 
nuo to paties pavadinimo skyrių ankstesnėse (1928 ir 1922 m.) Lietuvos Konstitucijose apimties ir 
turinio: jis susidėjo iš keturių straipsnių, kuriuose neliko teismo lygybės visiems piliečiams principo, 
bet nauja, lyginant su 1928 m. Konstitucija, buvo nuostata, jog teisingumą įgyvendina teismas, kuris, 
atlikdamas šią savo funkciją, yra nepriklausomas. Šios nuostatos, išreiškiančios vieną svarbiausių de-
mokratiškų teismų organizacijos ir veiklos principų – teismo nepriklausomumą, atsiradimas Kons-
titucijoje yra vertas ypač daug dėmesio, prisimenant, jog iš jos projekto, galima sakyti, tik paskutiniu 
momentu buvo pašalinta priešinga nuostata – apie teismą, savo valdžią vykdantį Prezidento „viršes-
nume“.

Konstitucijos projekte jo rengimo stadijoje palyginti nemaža dėmesio buvo skirta konstituci-
niam teismui, tačiau visi šie nuostatai dėl nežinomų priežasčių ir nežinia kieno iniciatyva netikėtai 
iš projekto buvo išbraukti321 ir prie šios institucijos reglamentavimo nebegrįžta. Konstitucijoje teliko 
bendro pobūdžio nuostata, išreikšta jos 106 straipsnyje: „Įstatymai, kurie yra priešingi Konstitucijai, 
neturi galios.“ Bet šios taisyklės realizavimui nenumatyta jokių įstatymų konstitucingumo tikrinimo 
procedūrų ir jokių institucijų, turėjusių teisę tikrinti jų atitiktį Konstitucijai. Taip įstatymų konsti-
tucingumo vertinimas liko patikėtas vienam Respublikos Prezidentui, pačiam įstatymus leidusiam, 
taip pat tvirtinusiam Seimo išleistuosius teisės aktus.

Panašiai rengiamame projekte baigėsi ir administracinio teismo konstitucinis reglamentavi-
mas. Po to projekte atsirado nuostata, kad administracinių organų veiksmų tikslingumas ir teisėtu-
mas saugomas įstatymų nustatyta priežiūros, vykdomos aukštesnių organų, tvarka. Tiesa, teisminės 
priežiūros tvarkos iš esmės tarsi taip pat neatsisakyta, bet jos reglamentavimas jau buvo pavedamas 
dar nesamam įstatymui: pasakyta, jog įstatymu nustatoma, kuriais atvejais, kurių administracinių 
organų ir kurių jų veiksmų teisėtumas saugomas dar ir teismine tvarka322.

A. Smetonos pripažinimu, 1938 m. Konstitucija ne visur „tesiderina su įsigalėjusiomis demok-
ratizmo teorijomis“, tačiau, jo manymu, jos dvasia tebeliekanti giliai demokratiška, nes ji „lygiomis 
vertina ir žmones, ir jų gėrybes, dvasines ir medžiagines“323.

Nesama pagrindo gretinti Lietuvos 1922 ir 1938 m. Konstitucijas remiantis tuo, kad jos abi bu-
vusios priimtos Seimo324: pirmoji Seimo buvo priimta skrupulingai laikantis klasikinių demokratinių 
parlamentinių procedūrų, o antroji – tik dangstantis parlamentinio kelio imitacija.

Oficialiojoje spaudoje buvo mėginama įrodinėti tam tikrą formalų 1938 m. Konstitucijos 
giminingumą su Lietuvos Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių 1919 m. redakcija, išplėtusia 
vykdomosios valdžios galias iki savarankiško įstatymų leidėjo galių, jau nekalbant apie ryšius, jun-
gusius ją su 1928 m. Konstitucija. 

Teigta, kad tik Steigiamojo Seimo 1920 ir 1922 m. „ultra demokratinės krypties“ Konstitucijos 
Lietuvos konstitucinėje raidoje buvusios išimtis, tuo tarpu naujoji 1938 m. Konstitucija mūsų konsti-
tucinės teisės istorinėje raidoje turinti gilias šaknis325. Suprantama, kad panašiuose samprotavimuose 
buvo ignoruojamos ypatingos politinės 1919 m. aplinkybės Lietuvoje ir aplink ją, buvo ignoruojama 
įvairių šalių konstitucinė praktika, karo ir kitais panašiais ypatingais atvejais specialiai leidžianti 
imtis atitinkamų nepaprastų priemonių, ne visada derančių su demokratijos reikalavimais. Tuomet, 
atsikuriančios valstybės išlikimo vardan laikinai buvo tik kiek nukrypta nuo 1918 m. Pamatiniuose 
Dėsniuose reglamentuotų demokratinių jos nuostatų; dabar gi į demokratines Steigiamojo Seimo 
Konstitucijas pasikėsino jėgos, pamynusios minėtą, joms pačioms aktyviai dalyvaujant priimto Ne-
priklausomybės Akto nuostatą dėl demokratinių valstybės pagrindų. 

Pažymėtina, jog net ėmusios tolti nuo vieno svarbiausių vasario 16-osios Nepriklausomybės 
Akto nubrėžtos Lietuvos konstitucinės raidos programos reikalavimų tvarkytis demokratijos pag-

321 Konstitucijos 1937 m. balandžio 10 d. projektas. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 943, p. 336–338.
322 Konstitucijos 1937 m. balandžio 20 d. projektas. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 943, p. 24.
323 Seimo stenogramos. Trečioji nepaprastoji sesija. 87/9 pos. 1938 m. gegužės 12 d., p. 154.
324 Alantas, V. Vadovybės principas valstybės gyvenime. Kaunas: Lietuvos tautininkų sąjunga, 1937, p. 5.
325 Konstitucinės teisės pradžia ir Konstitucijos projektas. Lietuvos aidas. 1938, 51. 
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rindais, paskutinės Lietuvos Konstitucijos išsaugojo tokias demokratines vertybes, kaip teisingumo 
valstybės valdžios organų veikloje reikalavimas, nuosavybės teisė, kultūrinė tautinių mažumų auto-
nomija, o 1938 m Konstitucijoje netgi paskelbta nauja nuostata, išreiškianti vieną svarbiausių demok-
ratiškų teismų organizacijos ir veiklos principų – teismo nepriklausomumą. 

Pasak M. Römerio, A. Smetona valstybei davęs „autoritarinę“ ir „totalitarinę“ formas, bet išsau-
gojo humanistinį jos turinį.

Visų tarpukario Lietuvos Konstitucijų rengėjai ir leidėjai siekė kilnių tikslų – užtikrinti Lietu-
vos valstybingumą, sukurti konstituciją, geriausiai derančią Lietuvos gyvenimo realijoms. Nesama 
pagrindo įtarti juos tai darius savanaudiškais tikslais. Tos Konstitucijos atspindėjo jų rengėjų bei 
leidėjų nuoširdų norą ir pastangas, vadovaujantis savo įsitikinimais ir pažiūromis, daryti gera savo 
kraštui, valstybei, Lietuvai.
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II. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS OKUPACIJA  
IR ANEKSIJA 1940 M. „SOVIETINĖS TEISĖS“  

SISTEMOS PRIEVARTINIS ĮDIEGIMAS

2.1. Lietuvos sovietinė okupacija ir aneksija 

Nusikalstami Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 1939 m. rugpjūčio 23 d. ir rugsėjo 28 d. sandėriai, 
kuriais jų valdančiosios viršūnės, siekdamos užgrobti keleto suverenių valstybių Vidurio Europoje te-
ritorijas, pasidalijo įtakos sferomis, tapo įvykių, dėl kurių Lietuva, viena iš šių valstybių, ilgam išnyko 
iš politinio Europos žemėlapio, prologu. 

Lemtingas 1940 m. birželio 14 d. Maskvos ultimatumas Lietuvos Vyriausybei326, kuriuo ciniš-
kai pareikalauta tarptautinės teisės požiūriu su valstybės suverenumu nesuderinamų dalykų – su-
daryti naują jai palankią vyriausybę, įsileisti į savo teritoriją, be karinių bazių, jau dislokuotų pagal  
1939 m. spalio 10 d. išprievartautą savitarpio pagalbos sutartį, papildomą neriboto dydžio sovietų 
karinį kontingentą, pagaliau – atiduoti teismui, iškėlus niekuo nepagrįstus kaltinimus, aukštus Lie-
tuvos valstybės pareigūnus (vidaus reikalų ministrą ir Valstybės saugumo departamento direkto-
rių) – reiškė gerai suplanuotos jos karinės akcijos prieš Lietuvos valstybę, niekaip nesuderinamos su 
jos suverenumu, pradžią. 

Vėlų tos pačios dienos vakarą prezidentūroje į posėdį susirinko Lietuvos Ministrų Taryba. 
Posėdžio dalyviams nesutariant dėl tolesnių veiksmų, gilią naktį ministras pirmininkas A. Merkys 
paprašė Prezidentą priimti jo vadovaujamos Vyriausybės atsistatydinimą. Atsistatydinimas buvo pri-
imtas ir pavesta jam laikinai, iki naujos Vyriausybės sudarymo, eiti pareigas327. Naujos Vyriausybės 
formavimą Prezidentas čia pat pavedė generolui S. Raštikiui, o šis iškart ėmėsi veikti328.

Ankstų birželio 15 d. rytą, posėdžiui baigiantis, SSRS vyriausybės reikalavimus nutarta tenkinti. 
Vos kiek vėliau tą patį rytą, Lietuvos užsienio reikalų ministrui J. Urbšiui Maskvoje informavus 

SSRS Liaudies Komisarų Tarybos pirmininką ir užsienio reikalų komisarą V. Molotovą apie Lietuvos 
Vyriausybės nutarimą, teko išklausyti jo priekaištus dėl nederinto su Maskva premjero skyrimo ir 
nurodymus, kad dėl personalijų turi būti tariamasi su įgaliotais Maskvos atstovais, konkrečiai – su 
skubiai išskrisiančiu į Lietuvą užsienio reikalų liaudies komisaro pavaduotoju V. Dekanozovu329. Lie-
tuvos atstovas informuotas apie tą pačią dieną prasidėsiančio Raudonosios armijos įžengimo į Lietu-
vą laiką ir tvarką.

Po pietų Lietuvos Vyriausybės nariai vėl susirinko prezidentūroje. Siekdamas išvengti savo, 
kaip Respublikos Prezidento, turimomis konstitucinėmis galiomis priverstinio talkinimo okupantui 
ir nematydamas kitos išeities, Lietuvos Respublikos Prezidentas A. Smetona ryžosi tolesniuose įvy-
kiuose nebedalyvauti ir nedelsiant pasitraukti iš Lietuvos. Tai jis padarė apgalvotai, be panikos, prieš 
tai atlikęs būtiniausius formalius patvarkymus aukščiausiame jo paliekamos valstybės ešelone: pasi-
rašė oficialų aktą, kuriuo, motyvuodamas sunegalavimu ir remdamasis Konstitucijos 71 straipsniu, 

326 Tarybų Sąjungos nota Lietuvos Vyriausybei dėl naujos Vyriausybės sudarymo ir papildomų kariuomenės dali-
nių įvedimo. Tarybų valdžios atkūrimas Lietuvoje 1940–1941 metais. Dokumentų rinkinys. Vilnius: Mintis, 1965,  
p. 61–62.

327 [A. Merkio ir jo Vyriausybės atsistatydinimas]. Vyriausybės žinios. 1940, Nr. 710-5551. 
328 Visų Lietuvos Respublikos piliečių ir gyventojų žiniai. Rytinis Lietuvos aidas. 1940, 281; 1939–1940 m. rugpjūčio 3 d. 

politinių įvykių kronika. Truska, L.; Kancevičius V. Lietuva Stalino ir Hitlerio sandėrio verpetuose. Vilnius: Mintis, 
1990, p. 129

329 1939–1940 m. rugpjūčio 3 d. politinių įvykių kronika. Truska, L.; Kancevičius V. Lietuva Stalino ir Hitlerio sandėrio 
verpetuose. Vilnius: Mintis, 1990, p. 130.
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pavedė ministrui pirmininkui A. Merkiui pavaduoti save Prezidento pareigose330. Atlikęs šią proce-
dūrą, jis išvyko prie valstybinės Lietuvos–Vokietijos sienos ir, pasitraukdamas iš Lietuvos, nelegaliai 
ją kirto. 

Paskutiniai Prezidento sprendimai buvo padaryti tuomet, kai gausios SSRS ginkluotosios 
pajėgos, apie 150 tūkstančių karių su kovine technika ir kovinės parengties, prieš valandą kitą 
jau buvo peržengusios Lietuvos sieną ir, sykiu su jos teritorijoje pagal savitarpio pagalbos sutartį  
1939 m. rudenį dislokuotais sovietiniais daliniais, okupavo valstybės teritoriją. Įpareigotas vietoje 
vadovauti prasidėjusiai Lietuvos okupacijai, į Kauną iš Maskvos prisistatė paskirtasis Sovietų Sąjun-
gos emisaras V. Dekanozovas, oficialiai paskirtas SSRS vyriausybės ypatinguoju įgaliotiniu Lietuvai, 
ir SSRS įgaliotas ministras Lietuvai N. Pozdniakovas. Čia jie iš karto ėmėsi vadovauti pasitarimams 
Lietuvos naujos vyriausybės sudarymo reikalu, svarstyti personalijas.

Nepriklausoma Lietuvos valstybė buvo okupuota sparčiai, tyliai, be regimo pasipriešinimo. Ir 
tai buvo pirmasis, niekuo nepridengtas ir šiurkštus sovietų sumanytos jos aneksijos veiksmas. 

Viena tolesnių veiksmų, skirtų Lietuvos valstybės inkorporavimui į Sovietų Sąjungos sudėtį, 
ypatybių buvo mėginimas šį su teise neturinčio nieko bendra reiškinį pridengti tariamai pačių Lie-
tuvos gyventojų iniciatyva ir pastangomis, jų tariamai įvykdyta „revoliucija“, o po to dar ir savano-
rišku, vyksiančiu taip pat pačios lietuvių tautos iniciatyva, Lietuvos įsitraukimą į SSRS sudėtį. Įspūdį 
turėjo daryti formalus pačios Lietuvos teisės aktų tam tikslui panaudojimas. Galiojusi 1938 m. Lietu-
vos Konstitucija, sutelkusi Prezidento rankose politines galias, tarp jų ir teisę paleisti Seimą, atleisti 
Ministrų Tarybą ir sudaryti naują, net pačiam leisti įstatymus, tam buvo ypač tinkama. Tereikėjo 
pasirūpinti, kad esamas formalus prezidentas paklustų okupanto valiai arba bent kad konstitucinė 
buvusio Prezidento „vadovavimo valstybei“ galia oficialiai būtų perduota jo statytiniui. 

Pirmajam variantui, Prezidentui suspėjus pasitraukti, nelikus galimybių, susirūpinta antrojo 
įgyvendinimu.

Formaliu kliuviniu ištikimybės tebegaliojusiai Lietuvos Konstitucijai demonstravimui buvo 
tai, kad ministrui pirmininkui pasitraukusiojo Prezidento palikti įgaliojimai tenkintis jo pavadavimu 
Konstitucijos 71 straipsnyje numatytais „Prezidento galios veiksmais“ nebuvo pakankami užsimo-
toms procedūroms atlikti, iš pradžių – net naujam Ministrų Kabinetui sudaryti. Todėl pasirūpinta 
jam užtikrinti visišką Respublikos Prezidento galią, svarbiausia – Konstitucijoje akcentuojamą „va-
dovavimo valstybei“ teisę. Tai, pagal Konstituciją, buvo įmanoma tik Prezidento institucijai tapus 
vakuojančiai – jam mirus arba atsistatydinus (72 str.). 

Suvokiant šį Konstitucijos subtilumą, susiklosčiusi padėtis okupantui diktavo būtinumą iš pa-
sitraukusio į užsienį Prezidento atimti jo galias, jas perduoti Prezidentą pavaduojančiam ministrui 
pirmininkui, kuris, tapęs einančiuoju Prezidento pareigas ir naudodamasis jomis, galėtų sudaryti 
naujos sudėties Ministrų Tarybą, o tada jau Prezidento pareigas, sudarančias galimybę panaudoti 
konstitucines jo galias sovietų užmačioms prieš Lietuvą realizuoti, jau perimtų šiosios premjeras, 
suprantama – okupantų statytinis. 

Išeitis greitai rasta: birželio 16 d. Vyriausybės vardu buvo parengti du tam tikro teksto va-
riantai. Vienas jų skelbė Vyriausybę tariamai „su dideliu apgailestavimu“ patyrusią apie Prezidento 
išvykimą į užsienį ir „visų vyriausybės padėtų pastangų jam sugrąžinti“ ignoravimą. Toliau projekte 
rašyta, jog krašto palikimas tokią sunkią valandą, kai Europoje liepsnojantis karas gali paliesti ir 
mūsų valstybę, turintis būti „kvalifikuojamas ne kitaip, kaip valstybės ir tautos išdavimu“, todėl Vy-
riausybė esanti priversta paskelbti, kad A. Smetona nuo šiol nebelaikomas Respublikos Prezidentu. 
Pagal kitą, nuosaikesnį rašto variantą, A. Smetonos atsisakymą grįžti Vyriausybė vertino tiesiog kaip 
atsistatydinimą iš Respublikos Prezidento pareigų ir tuo pagrindu, pagal Konstitucijos 72 straips-
nį, Prezidento pareigas imąsis eiti ministras pirmininkas A. Merkys331. Pastarasis variantas formos 
atžvilgiu buvo artimesnis Konstitucijai ir tai lėmė A. Smetonos veiksmų kvalifikacijos parinkimą. 
Tekstas nebuvo pateiktas atitinkamo pačios Vyriausybės akto forma, apskritai oficia laus kolektyvinio 

330 Respublikos prezidento aktas. Vyriausybės žinios. 1940, Nr. 709-5540.
331 Neįvardinti anoniminiai tekstai. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 1563, p. 1, 3.
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Ministrų Tarybos nutarimo tuo klausimu nebuvo priimta, juolab – paskelbta „Vyriausybės žiniose“. 
Tenkintasi Eltos kanalais per žiniasklaidos priemones visuomenei išplatintu komunikatu apie tai, jog 
A. Smetonos išvykimą susidariusiomis aplinkybėmis Vyriausybė vertinanti kaip jo atsistatydinimą 
iš Respublikos Prezidento pareigų ir tuo pagrindu, remdamasis galiojančia Konstitucija, Prezidento 
pareigas imąsis eiti ministras pirmininkas A. Merkys332. 

Jo aktais jau birželio 16 d. karšto apsaugos ministras K. Musteikis pakeistas generolu V. Vit-
kausku333.

Kelias naujai Vyriausybei sudaryti buvo atviras, nors einančiajam Prezidento pareigas šiuo 
atveju iš tikrųjų tepaliktas formalus vaidmuo: Vyriausybės sudėtis buvo derinta su V. Dekanozovu, 
konsultuojantis su sovietinės pasiuntinybės Lietuvoje pareigūnais bei Lietuvos kompartijos funkcio-
nieriais, o einančiam Prezidento pareigas A. Merkiui šiame pirmame ir vieninteliame jo „vadovavimo 
valstybei“ akte teliko formalus vaidmuo. 

Suderinta su Maskvos emisarais ne visa naujos Vyriausybės sudėtis, A. Merkiui ją pavedus 
sudaryti jau žinomam dėl kairiųjų pažiūrų žurnalistui J. Paleckiui, Konstitucijos nustatyta tvarka 
patvirtinta birželio 17 d.334

Naujiesiems premjerui ir Vyriausybės nariams prisiekus ištikimybę Lietuvos Konstitucijai, at-
likęs formalų valdžios perdavimą, A. Merkys, realizuodamas savo birželio 15 d. atsistatydinimo pa-
reiškimą, pasitraukė.

Nesant Respublikos Prezidento, pirmajame Vyriausybės posėdyje birželio 18 d. J. Paleckis 
pranešė pradedantis eiti jo pareigas, o ministro pirmininko pareigas perduodantis pavaduotojui  
V. Krėvei-Mickevičiui. Čia jis, kaip Prezidentas, padarė dar kai kurių vilčių teikiantį pareiškimą, jog 
esantis įsitikinęs, kad „Vyriausybė supras einamojo momento reikalavimus ir padės visas pastangas 
Lietuvos nepriklausomybei išlaikyti“. Atsakydamas V. Krėvė taip pat užtikrino, kad „Vyriausybė ne-
apvils pasitikėjimo ir padarys visa, kas yra jos galioje, kad išlaikytų Lietuvos Respublikos nepriklau-
somybę“335. Kreipdamasis vėliau per radiją į Lietuvos piliečius, J. Paleckis dar nurodė artimiausius 
Vyriausybės planus griuvus „plutokratijos“ režimui: politinės santvarkos pertvarkymas (esamo Sei-
mo paleidimas, buvusių cenzinių rinkimų panaikinimas), visų liaudies teisių apsaugojimas, draugiš-
ki santykiai su SSRS tarpusavio pagalbos pakto pagrindu ir nė žodžio apie sovietinę santvarką, juolab 
apie jungimąsi į Sovietų Sąjungą336.

Patvirtinta Ministrų Taryba buvo sudaryta paskubomis ir ne iki galo sukomplektuota: jun-
giančiai šešis narius (neskaitant prezidentu tapusio J. Paleckio), jai teko perimti vadovavimą de-
vynioms ministerijoms. Jos sudėtyje ne tik nebuvo nė vieno komunisto, bet net dviejų ministeri-
jų priekyje figūravo buvusio nevienkartinio nepriklausomos Lietuvos vyriausybių vadovo ir nario  
E. Galvanausko pavardė. Ministrų dauguma ir net naujosios Vyriausybės vadovai J. Paleckis ir  
V. Krėvė-Mickevičius, nebūdami komunistai ir apskritai neturėdami valstybės vyrų bei politikų pa-
tirties, iš karto iki galo nesuprato okupantų jai skirto vaidmens: dar naiviai tikėtasi derybų su sovie-
tais, leisiančių išvengti tiesioginio Lietuvos inkorporavimo į SSRS sudėtį, viliantis išlaikyti nepriklau-
somą, tik „išlaisvintą nuo smetonininkų“ Lietuvos valstybę337. 

Deja, ministro pirmininko V. Krėvės-Mickevičiaus teikiamą tokių derybų pasiūlymą sovietai ka-
tegoriškai atmetė, motyvuodami klausimo dėl tolesnių Lietuvos ir SSRS santykių sprendimą patikėsią 

332 Respublikos prezidento pareigas eina Antanas Merkys. Rytinis Lietuvos aidas. 1940, 282.
333 Respublikos prezidento aktai. Vyriausybės žinios. 1940, Nr. 710-5549, 5550.
334 Ministrų Tarybos sudarymo aktai. Vyriausybės žinios. 1940, Nr. 710-5551.
335 Ministrų Tarybos 1940 m. birželio 18 d. pos. protokolas. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 1558, 

p. 2–3.
336 Einančio Respublikos prezidento pareigas J. Paleckio kalba, pasakyta per radiją, apie artimiausius liaudies vyriau-

sybės uždavinius. Tarybų valdžios atkūrimas Lietuvoje 1940–1941 metais. Dokumentų rinkinys. Vilnius, 1965,  
p. 67–68.

337 Römeris, M. Lietuvos sovietizacija 1940 metais. Istorinė Lietuvos sovietizacijos apžvalga ir konstitucinis jos įvertini-
mas. Vilnius: MRU, 2011, p. 22.
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tik „demokratiškai“ išrinktam „liaudies“ seimui338, puikiai žinodami šio būsimo politinio spektaklio 
finalą. 

Jau kitą dieną patvirtinta Vyriausybės sudėtis pradėta pildyti naujais žmonėmis, dabar jau kas-
kart labiau motyvuotais, kairiojo kirpimo: birželio 18 d. joje atsirado A. Venclova, birželio 19 d. –  
komunistas M. Gedvilas, birželio 24 d. – L. Adomauskas ir P. Glovackas, birželio 26 d. ir liepos 1 d. – 
komunistai M. Junčas-Kučinskas ir S. Pupeikis339 etc.; liepos 5 d. vyriausybę teko apleisti su ja bendros 
kalbos neradusiam E. Galvanauskui.

Į Vyriausybės sudėtį įtraukiamas komunistinis elementas, suprantama, vis atviriau jos veiklą 
kreipė Maskvos partinių direktyvų įgyvendinimo link. 

Ne visų Vyriausybės narių susigaudymu situacijoje, dalies jų politiniu naivumu stebina birželio 
22 d. vyriausybės posėdis, kuriame, ministrui pirmininkui (jis ėjo ir užsienio reikalų ministro parei-
gas) V. Krėvei-Mickevičiui informavus apie sovietų numatomą Lietuvos–Vokietijos pasienio ruožo 
apsaugos perėmimą ir pertvarkymą, suvokiant, jog pasienio apsaugos patikėjimas sovietiniams orga-
nams neišvengiamai „pakenktų ūkiškiems Lietuvos interesams“, nutarta įpareigoti užsienio reikalų 
ministrą „tartis su Sovietų Sąjungos pasiuntiniu dėl Lietuvos pasienio ruožo apsaugos palikimo“340. 
Nežinia kokių žygių valstybės sienos apsaugos klausimu tuokart ėmėsi Vyriausybės vadovas, bet jau 
po keleto dienų viskas stojosi į savo vietas, Vyriausybės nariai pagaliau atsikvošėjo, suvokė kas, ką ir 
kam dirba, ir buvo priversti arba paklusti nepalyginti galingesnių okupantų diktatui ir jau sąmonin-
gai veikti jiems, arba užleisti vietas joje atvirai komunistiniams elementams.

Okupantai ir jų statytiniai dar kurį laiką mėgino veikti, rodydami savo tariamą ištikimybę 
formaliai tebegaliojusios 1938 m. Lietuvos Konstitucijos nuostatoms.

Tesėdama savo veiklos pradžioje duotą pažadą, birželio 25 d. Vyriausybė, pasirėmusi Lietuvos 
Konstitucija, nutarė prašyti prezidentą nuo liepos 1 d. paleisti Seimą341, nuo pat jo dar nepriklauso-
mybės laikais – 1936 m. – išrinkimo kėlusį krašto visuomenėje tam tikrą nepasitenkinimą nedemok-
ratišku rinkimų būdu bei dėl to suformuota atitinkama jo sudėtimi. Tai padaryta einančiojo Respub-
likos Prezidento pareigas birželio 27 d. aktu342. Netrukus, Liaudies Vyriausybei nutarus, liepos 29 d. 
išleistas įstatymas, likviduojantis Valstybės Tarybą343. 

Nelikus Seimo, remdamasis konstitucine nuostata, suteikiančia, nesant Seimo ar jo sesijos, 
Respublikos Prezidentui teisę pačiam leisti įstatymus, jų leidybą perėmė J. Paleckis. Jis iki liepos  
21 d. išleido ir „Vyriausybės žiniose“ paskelbė per keturiasdešimt įstatymo galios aktų, naikinančių 
arba nauja dvasia keičiančių ar papildančių atitinkamus nepriklausomoje Lietuvoje išleistus įstaty-
mus, naujai reglamentuojančių politinę, ūkinę, socialinę ir kultūrinę gyvenimo sferas, visuomeni-
nį-politinį gyvenimą. 

Rengiantis neišvengiamai artėjantiems esminiams privataus ūkio pertvarkymams, sudaryta  
J. Paleckio „liaudies vyriausybė“ išsyk ėmėsi priemonių valstybinei privačios gamybos kontrolei įves-
ti: remiantis Nepaprastuoju metu tautos ūkiui tvarkyti įstatymu, pramonės ir prekybos įmonių savi-
ninkai ir valdytojai buvo įpareigoti laiku apsirūpinti žaliavomis, kuru, prekėmis, kitais reikmenimis, 
žemės ūkio savininkai ir valdytojai – tvarkingai jais naudotis, saugoti inventorių; imtos reguliuoti 
kai kurių prekių – tekstilės, galanterijos, trikotažo ir kitų kainos; prekybininkams uždrausta slėpti 
prekes, o vartotojams – sudarinėti nenormalias atsargas; apribotas gyvulių skerdimas; pareikalauta, 
kad eksporto ir importo įmonės prekių pirkimo ir pardavimo sutartis sudarinėtų tik gavusios Fi-
nansų ministerijos leidimą; sumažinti butų, kambarių ir kitų patalpų nuompinigiai. Specialiu liepos  
16 d. Valstybinių įmonių įstatymu nustatyta valstybinės įmonės fondų sudarymo, nekilnojamojo tur-
to įsigijimo ir perleidimo tvarka, reglamentuota jos turtinės atsakomybės sąlygos.

338 Römer, M. Dziennik. T. 37. Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius, f. 75-13, p. 279.
339 Respublikos prezidento aktai. Vyriausybės žinios.1940. Nr. 711-5562, 5563; Nr. 712-5578; Nr. 713-5603,5604;  

Nr. 714-5615.
340 Ministrų Tarybos 1940 m. birželio 22 d. pos. protokolas. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 1558, p. 4.
341 Ibid., p. 7.
342 Respublikos prezidento aktas. Vyriausybės žinios. 1940, Nr. 713-5602
343 Valstybės Tarybos paleidimo įstatymas. Vyriausybės žinios. 1940, Nr. 721-5762.
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Imtasi pertvarkyti Lietuvos ginkluotąsias pajėgas. Pradėta nuo kariuomenės vadų asmeninės 
sudėties valymo, įvestas politinių vadovų („politrukų“) institutas; Lietuvos kariuomenė pervadinta 
liaudies kariuomene344. Buvo panaikinta karo komendantų institucija, likviduota Šaulių sąjunga. 

Prie policijos nuovadų organizuota darbininkų milicija. Jai apsipratus su pareigomis viešosios 
tvarkos palaikymo srityje, buvusioji policija, komunistų apibūdinama „darbo žmonių engimo įran-
kiu“, liepos 29 d. buvo likviduota345.

Pirmasis mėginimas naujoms aplinkybėms pritaikyti nepriklausomos Lietuvos baudžiamosios 
teisės normas, atitinkamai pakeitus jų dispozicijas, buvo liepos 3 d. paskelbtas įstatymas, vietoj galio-
jusios šio įstatymo nuostatos, numačiusios atsakomybę už bolševikinę, priešvalstybinę ir priešininkų 
valstybėms naudingą agitaciją kariuomenėje, nustatantis atsakomybę už karių, šaulių ar kitokių ka-
riuomenės ar šaulių pareigūnų kurstymą nevykdyti valstybės įstatymų ir įsakymų ir galimą mirties 
bausmės už šias veikas taikymą346.

Viena pirmųjų „liaudies vyriausybės“ pradėtų kampanijų – nepageidaujamo elemento išva-
lymas iš valstybės aparato. Darant personalinius pakeitimus valstybės aparate, šalinant iš jo pat-
riotiškai nusiteikusius arba sovietų laikytus nepatikimais tarnautojus, plačiai pasinaudota 1938 m. 
Konstitucijos nuostatomis. „Socializmo reikalui ištikimais kadrais“ buvo pakeistos viceministrų, 
ministerijų generalinių sekretorių, kitų aukštųjų, ir ne tik jų, valdininkų centre ir vietose personos.

Personalinis valymas plačiai palietė teismų sistemą – atleista didelė dalis buvusių teisėjų, teis-
mus papildant naujais, dažniausiai tam nepasiruošusiais žmonėmis „iš darbininkų, valstiečių, pa-
žangios inteligentijos“. Liepos 1 d. paskelbtas Laikinas teismų santvarkos įstatymo pakeitimo įsta-
tymas347, teisėju (taip pat tardytoju ar kitu teismo pareigūnu) leidžiantis skirti bet kurį „tam darbui 
pasiruošusį asmenį“, nors ir neturintį esamo teismų santvarkos įstatymo reikalaujamo mokslo cenzo, 
tarnybos stažo ar išlaikytų teisėjo egzaminų. Dėl pretendento tinkamumo numatomoms pareigoms 
pavesta spręsti teisingumo ministrui.

Remiantis konstitucine nuostata, suteikiančia Prezidentui teisę dovanoti teismo sprendimu 
skirtą bausmę, įvykdyta triukšminga komunistinių politinių kalinių išlaisvinimo iš Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimo ir kitų įkalinimo vietų kampanija. Vien birželio 18–21 dienomis paleista 270 politinių 
kalinių348.

Sovietinių okupantų interesais pasinaudota ne tik 1938 m. Lietuvos Konstitucijos nuostatais, 
bet ir kai kuriais kitais nepriklausomybės laikų įstatymais, pavyzdžiui, 1935 m. Spaudos įstatymu 
ar 1936 m. Draugijų įstatymu. Naujomis sąlygomis jie tapo teisiniu pagrindu vienintelės paskutiniu 
nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu legaliai veikusios politinės partijos – Lietuvių tautininkų są-
jungos, taip pat kitų lietuviškų visuomeninių organizacijų ir jų spaudos uždarymui bei komunistų 
partijos ir jai artimų organizacijų, taip pat ir jų spaudos legalizavimui.

Įvertindamas tai, kad Lietuvos Konstitucija drauge su pačia valstybe tokiu būdu virtusi jau 
tiktai žaislu svetimų veikėjų rankose, įrankiu okupanto tikslams realizuoti, birželio įvykius Lietuvoje 
M. Römeris laikė tikru „konstituciniu perversmu“349.

Lietuvos likimą siekiant pavaizduoti taip, tarsi pati lietuvių tauta atsisako turėtos nepriklau-
somybės ir savo noru jį susieja su Sovietų Sąjunga, pagrindinį vaidmenį dangstantis tariama tautos 
valia ir formaliai įteisinant Lietuvos inkorporavimą į SSRS, sovietinis scenarijus, kaip žinoma, pave-
dė pseudodemokratinių be alternatyvų rinkimų procedūra maskuojamam, o iš tikrųjų kompartijos 

344 Įstatymas apie demokratinius pertvarkymus kariuomenėje. Tarybų valdžios atkūrimas Lietuvoje 1940–1941 metais. 
Dokumentų rinkinys. Vilnius: Mintis, 1965, p. 75–76.

345 Vidaus reikalų ministro įsakymas apie policijos pertvarkymą į miliciją. Tarybų valdžios atkūrimas Lietuvoje 1940–
1941 metais. Dokumentų rinkinys. Vilnius: Mintis, 1965, p. 81–82.

346 Karo lauko teismo įstatų pakeitimas. Vyriausybės žinios. 1940, Nr. 714-5610.
347 Laikinas teismų santvarkos įstatymo pakeitimas. Vyriausybės žinios. 1940, Nr. 713-5596.
348 Tarybų valdžios atkūrimas Lietuvoje 1940–1941 metais. Dokumentų rinkinys. Vilnius: Mintis, 1965, p. 69.
349 Römeris, M. Lietuvos sovietizacija 1940 metais. Istorinė Lietuvos sovietizacijos apžvalga ir konstitucinis jos įvertini-

mas. Vilnius: MRU, 2011, p. 21.
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nuožiūra parinktam marionetiniam vadinamajam „Lietuvos liaudies seimui“ – tariamai konstitu-
cinei lietuviškai atstovaujamajai institucijai, išsaugojusiai net Lietuvai tradicinį seimo pavadinimą. 

Dar sovietinės okupacijos išvakarėse ėmęs domėtis ir iš mokslinių pozicijų vertinti sovietinę 
demokratiją, M. Römeris buvo atkreipęs dėmesį, jog svarbiausia konstitucinė priemonė, užtikrinan-
ti demokratinių valstybės institucijų veiklos sovietinėje sistemoje sutapimą su kompartijos politine 
linija, esantis kandidatų sąrašų sudarymas, ir būtent ši rinkimų iniciatyva nesanti nei visuotinė, nei 
lygi ir tiesioginė, nesanti ji, žinoma, ir demokratinė350. O po to jau vykdant rinkimus pagal kom-
partijos arba kitų jos diriguojamų organizacijų sudarytus kandidatų sąrašus, pats sovietų paprastai 
akcentuojamas balsavimo demokratiškumo lygis jau nebeturintis realios reikšmės.

Iš tiesų, liepos 6 d. Lietuvoje paskelbtas „Liaudies seimo“ rinkimų įstatymas351 nustatė, atro-
dytų, demokratinius – visuotinius rinkimus, net amžiaus cenzas (21 metai) tiems laikams buvęs gan 
žemas ir neabejotinai geriau tikęs tuo metu dar tebegaliojusios Konstitucijos 77 straipsnyje fiksuotam 
Seimo rinkimų visuotinumui, nei esant jos nustatytam 24 metų amžiaus reikalavimui. Tačiau balsuo-
ti dabar buvo leidžiama, tiksliau – privaloma, balsavimą įstatymui skelbiant piliečio pareiga, tik už 
kandidatus, kurių siūlyti patys piliečiai neturėjo galimybių: oficialiai tai padaryti pavesta apskričių 
darbo žmonių susirinkimams, šaukiamiems apygardos rinkimų komisijos, faktiškai  – komunistų 
partijai ir veikusioms jos prižiūrimoms visuomeninėms organizacijoms, ir tai sudarė sąlygas visose 
apygardose pasiūlyti komunistų parinktus kandidatus. Rinkėjams nebuvo paliekama jokio pasirin-
kimo, jokios alternatyvos: kandidatų turėjo būti siūloma tik tiek, kiek apygardoje renkama „liaudies 
atstovų“ (19 str.).

Net neturėdami jokio pasirinkimo, rinkėjai, pasak oficialiai skelbtų statistikos duomenų, pa-
rodę dar neregėtą aktyvumą: rinkimuose tariamai dalyvavo 95,51 proc. visų turėjusiųjų teisę rinkti, 
kurie net 99,19 proc. balsais parėmė oficialiuosius kandidatus, užtikrindami komunistų pastangas 
atitinkančią personalinę „liaudies atstovybės“ sudėtį: kiek daugiau 62 proc. išrinktų „liaudies seimo“ 
atstovų sudarė vien aktyvūs revoliucinio judėjimo dalyviai, už savo veiklą spėję pasėdėti kalėjimuose 
ir koncentracijos stovyklose352. 

Liepos 21 d. susirinkusiame „liaudies seime“ buvo suvaidintas Lietuvai lemtingų dokumentų 
priėmimas. Pirmiausia paskelbta, kad „Lietuvoje įvedama tarybų santvarka. Lietuva skelbiama So-
cialistine Tarybų Respublika“. Vėliau tą pačią dieną priimta Lietuvos įstojimo į Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos sudėtį deklaracija, kurioje prašoma Sovietų Sąjungos Aukščiausiosios Tarybos 
„priimti Lietuvos Tarybų Socialistinę Respubliką į Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos sąstatą 
sąjungine respublika tais pačiais pagrindais, kuriais į TSRS įeina Ukrainos, Gudijos ir kitos sąjungi-
nės respublikos“.

Abiejų šių deklaracijų tekstai paskelbti ant specialaus popieriaus neįprasta šrifto spalva išspaus-
dintose „Vyriausybės žiniose“353. 

Paskelbus apie proletariato diktatūros Lietuvoje įvedimą, pradėtas gamybos priemonių su-
visuomeninimas: pertvarkydamas ekonominius santykius, sudarydamas politinį teisinį pagrindą 
Lietuvos ūkio gyvenimui organizuoti pagal sovietinę sistemą, „liaudies seimas“ liepos 22 d. priė-
mė deklaraciją, kuria visa žemė, jos gelmės, miškai ir vandenys skelbiami priklausančiais liaudžiai,  
t. y. valstybės nuosavybe. Liepos 23 d. priimta deklaracija dėl bankų ir stambiosios pramonės įmonių 
nacionalizavimo354, prie pastarųjų priskiriant įmones, kuriose dirbo daugiau nei dvidešimt darbinin-
kų (įmonėse, naudojusiose mechaninius variklius – ne mažiau kaip dešimt darbininkų). Šios dek-
laracijos ir atitinkami vyriausybės teisiniai aktai tų deklaracijų vykdymui (Bankų nacionalizacijos,  

350 Römeris, M. Sovietų naujoji 1936 metų konstitucija. Kaunas: atspausdinta iš „Kultūros“, 1938, p. 36–37.
351 Liaudies Seimo rinkimų įstatymas. Vyriausybės žinios. 1940, Nr. 715-5634
352 Vyriausiosios rinkimų komisijos pranešimas apie Liaudies Seimo rinkimų rezultatus. Lietuvos liaudies seimas. Ste-

nogramos ir medžiaga. Vilnius: Mintis, 1985, p. 31.
353 Deklaracija apie valstybės santvarką; Lietuvos įstojimo į Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos sąstatą deklaracija. 

Vyriausybės žinios. 1940, Nr. 719-5743, 5744.
354 Deklaracija, paskelbianti žemę valstybės nuosavybe; Bankų ir stambiosios pramonės nacionalizavimo deklaracija. 

Vyriausybės žinios. 1940, Nr. 721-5766, 5767. 
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Stambiosios pramonės nacionalizacijos įstatymai), pasak tuomečio vertinimo, reiškę „lietuvių tau-
tos įžengimą į socializmo statybos kelią, naujos visuomeninės ir valstybinės santvarkos pagrindų 
dėjimą“355.

Priimant tokius kardinalius dokumentus nebuvo atsižvelgta, kad pagal iki šiol formaliai tebe-
galiojusią ir pabrėžtinai saugotą 1938 m. Lietuvos Konstituciją Seimas tebuvo tarnybine, įsteigtosios 
teisinės, bet ne suverenios valdžios institucija, tesinaudojančia gana ribota kompetencija. Juolab „liau-
dies seimas“ neturėjo tautos įgaliojimo atsisakyti valstybingumo. Jis ne tik nebuvo kompetentingas 
reikšti „tautos valią“356, bet ir šiam ypatingam savo reikšme reikalui neturėjo rinkėjų mandato, ne-
buvo kompetentingas prisiimti Lietuvos valstybės šeimininko ir jos likimo sprendėjo vaidmenį, o 
ėmęsis tai daryti neleistinai viršijo savo įgaliojimus.

Kalboje, pasakytoje atidarant „liaudies seimą“, užsiminęs apie 1938 m. Lietuvos Konstitucijos 
panaudojimą „darbo liaudies“, o iš tiesų – okupanto, interesais, J. Paleckis pareiškė darbo liaudį pa-
ėmus „tą pačią lazdą“, tik atsukus ją „kitu galu“357. 

Šie antikonstituciniai aktai buvo pasiūlyti ir įtraukti į „liaudies seimo“ sesijos dienotvarkę LKP 
iniciatyva, o juos priiminėjant ignoruotos elementarios parlamento darbo procedūros: nepasirūpinta 
net suskaičiuoti balsus.

Maskva pasiekė savo tikslą Lietuvoje: aneksija buvo papuošta savanoriško įsiliejimo į SSRS au-
reole. Jokio sprendžiamojo vaidmens Lietuva ir jos gyventojai čia neturėjo, nors viskas svetimųjų 
buvo daroma jų vardu.

Priėmus minėtąsias deklaracijas, prosovietinių institucijų, teisiškai tapusių sovietinėmis, tai-
kytas formalus savo veiksmų parėmimas 1938 m. Konstitucijos nuostatomis tyliai nutrūko – nepri-
klausomos Lietuvos teisės aktų galiojimas joms jau nebebuvo reikalingas, nebeteko prasmės.

Lietuvos inkorporavimas į Sovietų Sąjungos sudėtį teisiškai buvo formalizuotas rugpjūčio  
3 d., SSRS Aukščiausiajai Tarybai priimant specialų įstatymą, ją skelbiantį eiliniu šios Sąjungos sub-
jektu – sąjungine respublika358. Tai buvo aktas, įvykdytas ne tik prieš Lietuvos piliečių valią, bet ir pa-
žeidžiantis tarptautinę teisę, okupuojančiai valstybei draudžiančią vienašališkai aneksuoti okupuotą 
teritoriją359. 

Nuo šios dienos Lietuvos nacionalinis valstybingumas teisiškai buvo likviduotas, ištirpdytas 
SSRS valstybingume, vienintelis galiojantis konstitucinis aktas buvusios Lietuvos valstybės terito-
rijoje dabar buvo 1936 m. SSRS, vadinamoji Stalino, „konstitucija“, oficialiai ėmė veikti sąjunginiai 
įstatymai ir kiti teisės aktai.

2.2. Svetimkūnis Lietuvos konstitucionalizmo raidoje 

Remiantis SSRS Konstitucija (16 str.), sąjunginės respublikos turėjo dar ir savas konstitucijas, 
priderintas prie sąjunginės Konstitucijos. Taigi Lietuvos sovietinės „konstitucijos“ rengimas iš tiesų 
jau buvo tik formalus dalykas.

Dar liepos 23 d. „liaudies seimo“ posėdyje, po keleto piktai nepriklausomos Lietuvos Kons-
titucijas koneveikiančių frazių, neturinčių nieko bendra su argumentuota kritika, ir entuziastingų 
pasigėrėjimo SSRS Konstitucija žodžių, buvo sudaryta 11 žmonių Lietuvos sovietinės „konstitucijos“ 
projekto rengimo komisija360.

355 Domaševičius, K. Tarybų valdžios įsitvirtinimas Lietuvoje. Tarybų Lietuvos valstybės ir teisės dvidešimt metis. Vil-
nius: Valstybinė Politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1960, p. 22.

356 Römeris, M. Lietuvos sovietizacija 1940 metais. Istorinė Lietuvos sovietizacijos apžvalga ir konstitucinis jos įvertini-
mas. Vilnius: MRU, 2011, p. 37. 

357 Lietuvos Liaudies Seimas. Stenogramos ir medžiaga. Vilnius: Mintis, 1985, p. 40.
358 Lietuvos priėmimo į Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungą įstatymas. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ži-

nios. 1940, Nr. 1.
359 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimas. Pagrindiniai klausimai pagal tarptautinę teisę. Vil-

nius: Rosma, 1997, p. 44. 
360 Lietuvos liaudies seimas. Stenogramos ir medžiaga. Vilnius: Mintis, 1985, p. 129.
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Oficialiu šios komisijos pirmininku išrinktas „liaudies vyriausybės“ teisingumo ministras  
P. Pakarklis, bet realiai jos darbui dirigavo Lietuvos kompartijos Centro komiteto sekretorius  
K. Preikšas, talkinamas J. Paleckio ir respublikos prokuroro V. Niunkos361, veiksmingą pagalbą komi-
sijai teikė SSRS atstovybės Lietuvoje patarėjas V. Semionovas362, nors nei K. Preikšas, nei V. Niunka, 
nei, juolab, V. Semionovas nebuvo ne tik šios komisijos, bet ir apskritai „liaudies seimo“ nariais, o ir  
J. Paleckis į „liaudies seimą“ „teišrinktas“ rugpjūtį vykusiuose papildomuose rinkimuose. 

Sovietinė Lietuvos vadinamoji „konstitucija“ buvo surašyta visiškai laikantis Sovietų Sąjungos 
1936 m. Konstitucijos principų, struktūrinės sistemos ir apskritai jos teksto. Ji įtvirtino Lietuvai anks-
čiau buvusias nežinomas valdžios institucijas ir visiškai atsisakė Lietuvoje sukauptos konstitucinio 
reguliavimo patirties. Darbą lengvino tai, kad kaip puikų pavyzdį savo darbui rengėjai tuomet turėjo 
galiojančius dvylikos jau esančių sąjunginių sovietinių respublikų „konstitucijų“ pavyzdžius. Didesnio 
vargo ir net ginčų kėlė ne politinio-teisinio pobūdžio, o filologinės bei techninės problemos. Su tam 
tikrais sunkumais susidurta rengiant „konstitucijos“ lietuvišką tekstą, ieškant tinkamiausių lietuviškų 
atitikmenų kai kuriems rusiškiems terminams (pavyzdžiui, lietuviško vertinio neturėjo rusiškasis „na-
rodnyj zasedatelj“ arba diskusijas kėlė nepriimtinu laikytas Lietuvoje prigijęs Gudijos pavadinimas). 

„Konstitucijos“ projektui parengti ir kilusioms problemoms spręsti prireikė beveik mėnesio laiko.
Konstitucijos rengimo darbu aktyviai domėjosi Maskva. Tik rugpjūčio 14 d. VKP(b) CK ir 

SSRS LKT rekomendavo Lietuvos, taip pat ir Latvijos bei Estijos, sovietinių respublikų vyriausybėms 
rugpjūčio 20–25 d. sušaukti nepaprastąsias respublikų atstovybių sesijas išklausyti pranešimų dėl 
naujų konstitucijos projektų363. 

„Konstitucijos“ projektas parengtas remiantis esamų sąjunginių respublikų konstitucijomis, 
kažkiek atsižvelgiant į konkrečias specifines Lietuvos sąlygas.

Prieš formaliai priimant sovietinę „konstituciją“ Lietuvoje, Maskvoje su jos projektu rugpjūčio 
22 d. susipažino ir jį patvirtino VKP(b) CK Politinis biuras, ją pristačius ne kuriam nors jį rengusios 
oficialios komisijos atstovui, o pačiam V. Dekanozovui364, tuo metu jau užbaigusiam jam pavestą 
misiją Lietuvoje ir atšauktam į Maskvą. Tąkart buvo patvirtinti ir Latvijos bei Estijos konstitucijų 
projektai, pristatyti Maskvos emisarų šioms Baltijos respublikoms A. Vyšinskio ir A. Ždanovo. 

Apie sovietinės „konstitucijos“ Lietuvai projekto preliminarų aptarimą Maskvoje ir ten gautą 
jos aprobaciją atitinkamoje komunistinėje literatūroje nebuvo skelbiama. Užtat netrūko informaci-
jos apie sovietinės Lietuvos „konstitucijos“ projektui rugpjūčio 24 d. pritarusį Lietuvos kompartijos 
Cent ro komiteto plenumą365.

Tos pat dienos vakarą darbą pradėjo nepaprastoji „liaudies seimo“ sesija. Iš tribūnos apibūdin-
damas siūlomą „konstitucijos“ projektą, formalusis ją rengusios komisijos pirmininkas P. Pakark lis 
pabrėžė, jog projektas parengtas laikantis SSRS Konstitucijos principų, pavyzdžiu imant kitų sąjun-
ginių respublikų galiojančius konstitucinius aktus; komisija atsižvelgusi į „jaunos sąjunginės respub-
likos“ savitumus, atsispindinčius jos straipsniuose, skirtuose visuomeninei santvarkai366.

Sovietinę Lietuvos „konstituciją“ Liaudies Seimas vieningai priėmė rugpjūčio 25 dieną367. Ji 
įtvirtino anksčiau buvusias nežinomas Lietuvos valdžios institucijas, visiškai atmesdama joje nepri-
klausomybės metais spėtą sukaupti konstitucinio reguliavimo patirtį.

Struktūriškai „Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Konstitucija (Pagrindinis Įstaty-
mas)“368 susidėjo iš vienuolikos skyrių: I. Visuomeninė santvarka; II. Valstybės santvarka; III. Lietu-

361 Lietuvos komunistų partijos istorijos apybraiža. 3 Tomas. Ats. red. Šarmaitis, R. Vilnius: Mintis, 1985, p. 51.
362 Paleckis, J. V dvuch mirach. Moskva: Politizdat, 1974, p. 349.
363 Lebedeva, N. VKP(b) CK Politbiuras ir 1939–1941 m. prijungtų prie SSRS teritorijų sovietizavimas. Genocidas ir 

rezistencija. 2000, 1 (7), p. 94.
364 Ibid., p. 95.
365 LKP CK plenumas. Tiesa. 1940, 62; Lietuvos komunistų partijos istorijos apybraiža. 3 Tomas. Ats. red. Šarmaitis, R. 

Vilnius: Mintis, 1985, p. 51
366 Lietuvos liaudies seimas. Stenogramos ir medžiaga. Vilnius: Mintis, 1985, p. 156.
367 Ibid., p. 197–198.
368 Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Konstitucija (Pagrindinis Įstatymas). Vyriausybės žinios. 1940, Nr. 730-5997.
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vos TRS aukščiausieji valstybinės valdžios organai; IV. Lietuvos TSR valstybinio valdymo organai;  
V. Vietiniai valstybinės valdžios organai; VI. Lietuvos TSR biudžetas; VII. Teismas ir prokuratūra; 
VIII. Pagrindinės piliečių teisės ir pareigos; IX. Rinkimų sistema; X. Valstybinis ženklas, vėliava, 
sostinė; XI. Konstitucijai keisti tvarka. 

Visas jos tekstas buvo suskirstytas į 119 straipsnių.
Pirmiausia „konstitucija“ skelbė Lietuvą esant socialistine darbininkų ir valstiečių valstybe, 

konstatavo dvarininkų ir kapitalistų valdžios nuvertimą ir proletariato diktatūros įvedimą (1–2 str.).
Nors sąjunginė 1936 m. Konstitucija skelbė akivaizdžią federacijos viršenybę savo subjektams, 

o Sovietų Sąjungos įstatymai turėjo galią visoms respublikoms ir priešingai – pastarųjų įstatymai, 
įžvelgus jų prieštaravimą sąjunginiams, buvo laikomi negaliojančiais, Lietuvos, kaip vienos iš są-
junginių respublikų (nors iš tiesų tai buvo okupuota valstybė), santykiai su centru „konstitucijoje“ 
buvo nustatyti pabrėžtinai laisvi, konfederacinio pobūdžio, tariamai grindžiami Sovietų Sąjungos 
subjektų suverenumu. Tokia išvada darytina, pirma, iš „konstitucijoje“ (13 str.) įtvirtintos nuostatos 
apie Lietuvos jungimąsi su kitomis sąjunginėmis respublikomis tam tikram konkrečiam tikslui – 
savitarpio pagalbai ekonominėje, politinėje ir gynybos srityse; antra, ten pat buvo skelbiama apie 
Lietuvos, kaip Sąjungos narės, centrui deleguotą tiksliai SSRS Konstitucijos 14 straipsnyje nustatytą 
kompetenciją, o už šio straipsnio nustatytų ribų visą likusią valstybinę valdžią ji vykdo savarankiškai, 
„visai išlaikydama savo suverenines teises“; trečia, išskirtinis šiuo požiūriu „konstitucijos“ 15 straips-
nis, pasak kurio Lietuva, kaip sąjungos narė, „pasilaiko sau teisę laisvai išeiti“ iš jos. 

Visos šios konstitucinės nuostatos davė pagrindą sovietinei propagandai žodžiais aukštinti So-
vietų Sąjungą; gretinant ją su carine Rusija, pastaroji populiariai tituluota „tautų kalėjimu“.

Iš tiesų, pagal kai kuriuos formalius „konstitucijoje“ fiksuotus straipsnius, jos nustatytoji san  t-
varka, pasak M. Römerio, galėtų pretenduoti į demokratiškas, bet faktinis konstitucinis režimas toli 
gražu toks nebuvo, nes tenka „skirti propagandiniais sumetimais skelbiamus kilnius principus nuo 
policinės valstybės praktikos, grindžiamos vien politiniu tikslingumu“369. Sovietų Sąjungoje daroma 
ir vykdoma buvo viena, o skelbiama ir inscenizuojama kita370. 

Iš tikrųjų federacijos teisės jai nebuvo deleguotos sąjunginių respublikų, jas, atvirkščiai, SSRS 
Konstitucija buvo angažavusis iš anksto, o į tos federacijos subjektų „konstitucijas“ jų buvo atseikėta 
tik tiek, kiek malonėjo leisti Maskva.

Konstitucinė grandis, sovietinę Lietuvą, kaip ir kitas vadinamąsias sąjungines respublikas, 
simboliškai įtraukianti į Sovietų Sąjungos valdymą, buvo trisdešimt penki jos deputatai dvejų rūmų 
SSRS Aukščiausiojoje Taryboje: dešimt (pagal respublikos gyventojų skaičių) Sąjungos taryboje, ir 
dvidešimt penki (vienodai visoms sąjunginėms respublikoms) Tautybių taryboje, visi renkami ket-
veriems metams tuo pačiu metu visoje Sovietų Sąjungoje. 

Beje, sovietinės Lietuvos atstovų „rinkimai“ į SSRS Aukščiausiąją Tarybą buvo organizuoti 
1941 m. pradžioje.

„Konstitucijos“ 4–5 straipsniai deklaravo ekonominį sovietinės Lietuvos pagrindą – socialis-
tinę ūkio sistemą ir socialistinę gamybos įrankių bei priemonių nuosavybę bei nustatė valstybinę ir 
kooperatinę socialistinės nuosavybės formas. Taip pat numatyta (8 str.) „įstatymo nustatytose ribose“ 
leisti privatinį individualių valstiečių, amatininkų ir namudininkų ūkį, smulkias privatines pramo-
nės ir prekybos įmones įstatymo nustatytose ribose.

Pastarąja nuostata, taip pat tuo, kad nebuvo paminėta tuo metu dar neturėta kolūkinė nuo-
savybė, Lietuvos sovietinė „konstitucija“ skyrėsi nuo anksčiau tapusių sovietinėmis sąjunginių res-
publikų konstituciją. Šia „konstitucija“, beje, dėl to buvo pabrėžtinai didžiuojamasi, ji viešai buvo 
rodoma pavyzdžiu – atseit Lietuvos sovietinė „konstitucija“ nekopijuojanti SSRS Konstitucijos, o at-
spindinti Lietuvos ypatumus ir tai „geriausias atsakymas visiems liaudies priešams, kurie skleidžia 

369 Nemickas, B. Pavergtos Lietuvos valdymo sąranga. Naujoji viltis. 1975, 8, p. 2.
370 Römeris, M. Lietuvos sovietizacija 1940 metais. Istorinė Lietuvos sovietizacijos apžvalga ir konstitucinis jos įvertini-

mas. Vilnius: MRU, 2011, p. 70.
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įvairius kiršinančius melus“371 (apie tariamai Lietuvoje pasiektą „nedalomą socializmo viešpatavimą“ 
Lietuvos komunistinė vadovybė paskelbė 1951 m., ir tuomet „konstitucijos“ nuostatai, skirti visuo-
meninei santvarkai, buvo priderinti prie atitinkamų SSRS 1936 m. Konstitucijos nuostatų).

Lietuvos SSR politiniu pagrindu „konstitucija“ skelbė darbo žmonių atstovų tarybas, įsigalėju-
sias „nuvertus dvarininkų ir kapitalistų valdžią ir įkūrus proletariato diktatūrą“, o tai turėjo reikšti, 
kad valdžia priklauso miesto ir kaimo darbo žmonėms, darbo žmonių atstovų asmenyje (2–3 str.).

„Konstitucija“ nustatė, jog aukščiausiasis valstybinės valdžios organas Lietuvoje, vienintelis 
įstatymų leidėju yra Lietuvos SSR Aukščiausioji Taryba (20, 23 str.), renkama ketveriems metams rin-
kimų apygardomis ir dirbanti sesijomis, kurių per metus numatytos dvi. Jos renkamas ir jai atskai-
tingas nuolat dirbantis Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas atlikdavo pagrindinį Ta-
rybos darbą tarp jos sesijų. Be kitos kompetencijos, „konstitucija“ šiam Prezidiumui pavedė aiškinti 
įstatymus ir pačiam leisti įsakus, turinčius įstatymo galią. Prezidiumas praktiškai buvo pagrindinė 
teisėkūros institucija respublikoje.

Vietinės vadinamosios Darbo žmonių atstovų tarybos, renkamos dvejiems metams, ir jų for-
muojami vykdomieji komitetai, buvo laikomos valstybinės valdžios organais vietose – apskrityse, 
miestuose, valsčiuose, miesteliuose, apylinkėse. 

Aukščiausias respublikos vykdomasis ir tvarkomasis valstybinės valdžios organas buvo Lietu-
vos SSR Liaudies Komisarų Taryba, jungianti liaudies komisarus, vadovavusius valstybės valdymo 
šakoms, įėjusioms į Lietuvos SSR kompetenciją; buvo skiriami sąjunginiai-respublikiniai ir respub-
likiniai liaudies komisariatai, taip pat sąjunginių liaudies komisariatų įgaliotiniai. 

Sąjunginei Lietuvos respublikos kompetencijai, įgyvendinamai per jos aukščiausiuosius val-
džios ir valstybės valdymo organus, priskirtieji dalykai buvo įspūdingai išvardyti „konstitucijos“  
19 straipsnyje: juos surikiuojant, vos užteko lotynų abėcėlės raidžių – nuo „a“ iki „z“. 

Tačiau iš tikrųjų „konstitucijoje“ nustatytos respublikinės institucijos, būdamos priklausomos 
nuo Maskvos, neturėjo visos sprendžiamosios galios net siauros kompetencijos klausimais. 

Teisingumo vykdymą „konstitucija“ pavedė Lietuvos SSR Aukščiausiajam Teismui, penkeriems 
metams renkamam respublikos Aukščiausiosios Tarybos, apskrities teismams, taip pat penkeriems 
metams renkamiems apskrities darbo žmonių atstovų Tarybų, ir vadinamiesiems liaudies teismams, 
turėjusiems būti renkamiems visuotiniais rinkimais slaptu balsavimu trejiems metams. Teisingumo 
Lietuvoje vykdyme „konstitucija“ taip pat numatė specialiųjų SSRS teismų, steigiamų SSRS Aukš-
čiausiosios Tarybos, dalyvavimą. 

„Konstitucija“ skelbė, jog vyriausiąją priežiūrą, kad liaudies komisariatai ir jų priklausomos 
įstaigos, taip pat tarnybiniai asmenys bei piliečiai tiksliai vykdytų įstatymus, Lietuvos teritorijoje 
atlieka SSRS prokuroras tiesiogiai, taip pat ir per Lietuvos SSR prokurorą. Pastarąjį penkeriems me-
tams turėjo skirti Sovietų Sąjungos generalinis prokuroras; apskričių ir miestų prokurorus taip pat 
penkeriems metams pavesta skirti Lietuvos SSR prokurorui, su SSRS prokuroro patvirtinimu.

„Konstitucijos“ VIII skyrius, skirtas pagrindinėms piliečių teisėms ir pareigoms, kažkokių 
ypatingų savitumų neturėjo. Jame vyravo deklaratyvaus pobūdžio normos apie teises į darbą, poilsį, 
medžiaginį aprūpinimą, mokslą, čia skelbiama moterų ir vyrų lygybė, Bažnyčios atskyrimas nuo 
valstybės, teigiama asmens ir buto neliečiamybė, susirašinėjimo slaptumas. Piliečiai įpareigojami 
laikytis Konstitucijos, įstatymų, darbo drausmės, saugoti socialistinę nuosavybę, ginti socialistinę 
tėvynę.

Atskirai paminėtinos žodžio, spaudos, susirinkimų ir mitingų, gatvių eisenų ir demonstracijų 
laisvės, teisė jungtis į visuomenines organizacijas – jos garantuojamos ne kaip subjektyvios piliečio 
laisvės ir teisės, visoms joms „konstitucija“ teikė ryškų politinį kryptingumą, „konstitucijos“ (97 str.) 
žodžiais tariant, „sutinkamai su darbo žmonių interesais ir socialistinei santvarkai sustiprinti“. Tai 
turėjo reikšti, kad žodžio laisvė, spauda, susirinkimai ir mitingai, gatvių eisenos ir demonstracijos so-
vietinėje Lietuvoje galėjo būti leidžiami ir remiami tik tiek, kiek jie „atitinka“ darbo žmonių interesus, 

371 Stalino konstituciją svarstant. Tiesa, 1940, 62.
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kiek ji talkina siekiant ir įgyvendinant kompartijos keliamus uždavinius, atitinkama demokratinio 
pobūdžio veikla galėjo būti plėtojama laikantis komunistinės linijos ir visai nebuvo toleruojama an-
tikomunistinė veikla. 

Pažymėtina Lietuvos „konstitucijos“ 98 straipsnio nuostata, kartojusi atitinkamus sąjunginės 
Konstitucijos teiginius, skelbusius, jog, vadovaujantis darbo žmonių interesais ir siekiant plėsti liau-
dies masių organizacinę saviveiklą bei skatinti politinį aktyvumą, Lietuvos SSR piliečiams užtikrina-
ma teisė jungtis į visuomenines organizacijas, o „aktyviausieji ir sąmoningiausieji“ piliečiai jungiasi, 
Lietuvai dar net nesuspėjus nustatyti formalių ryšių su Sovietų sąjunga, į „visasąjunginę“ komunistų 
partiją, sudarančią „priešakinį darbo žmonių būrį“, visų visuomeninių ir valstybinių organizacijų 
„vadovaujantį branduolį“ – valdančiąją partiją.

Pastaroji nuostata, pasak oficialiosios sovietinės frazeologijos, kompartijai skirianti vadovau-
jamą vaidmenį valstybėje, savo padariniais užtikrino propagandinių „konstitucijos“ nuostatų ne-
veiksmingumą ir sykiu visišką jų nepavojingumą valdantiesiems. Ją „konstitucijoje“ M. Römeris sau 
būdingu stiliumi pavadino gegutės kiaušiniu, padėtu į kito kuklaus ir tvarkingo paukštelio lizdą372.

Kompartijos vaidmuo faktiškai reiškė, jog ji ne tik vairavo sovietinius visuomenę ir valstybę, 
bet ir neutralizavo, netgi faktiškai naikino laikytą konstitucine vadinamosios sąjunginės respublikos 
autonomiją. Juolab kad sąjunginių respublikų, tarp jų ir Lietuvos, komunistų partija tebuvo organi-
niu Sovietų Sąjungos komunistų partijos dariniu ir faktiškasis okupuotos Lietuvos reikalų tvarkymas 
bei apskritai jos likimas telkėsi nekonstitucinio VKP(b) CK Politinio biuro, jos sekretoriato rankose. 
Sovietinėje realybėje būtent jis buvo absoliutus suverenas373.

Visa sovietinė valdžios organų sistema pagal sovietinę 1936 m. Konstituciją rėmėsi masiniais 
rinkimais, sykiu ne tik neturėjusiais kelti grėsmės komunistų valiai, bet ir kaskart užtikrinti „komu-
nistų ir nepartinių bloko“ pergalę. Todėl tiek joje, tiek ir sąjunginių respublikų, taip pat ir sovietinės 
Lietuvos, „konstitucijose“ rinkimų tvarkai teikta didelė reikšmė.

Rinkimų teisei buvo skirtas Lietuvos sovietinės konstitucijos IX skyrius. Jame skelbiami demo-
kratijos požiūriu nepriekaištingi rinkimų principai: visos darbo žmonių tarybos, pradedant Aukš-
čiausiąja ir baigiant miestelių ir apylinkių, turėjo būti renkamos visuotinės, lygios ir tiesioginės rin-
kimų teisės pagrindu, slaptai balsuojant. Šių principų panaudojimas valdantiesiems buvo priimtinas 
tik rinkimus numatant organizuoti taip, kad patys rinkėjai būtų bejėgiai veikti jų rezultatus.

Svarbiausias „konstitucijoje“ numatytas institutas, turintis užtikrinti tokį renkamų valdžios 
organų asmeninės sudėties parinkimą, kuris garantuotų jų veiklos sutapimą su kompartijos politine 
linija, buvo viena iš ankstyvųjų rinkimų kampanijos stadijų – kandidatų sąrašų iškėlimas. Ši rinkimų 
iniciatyva nebuvo visuotinė, lygi ir tiesioginė, nebuvo ji demokratinė. „Konstitucija“ jos teisę sutel-
kė visuomeninių darbo žmonių organizacijų ir draugijų – kompartijos organizacijų, profsąjungų, 
kooperatyvų ir kt. rankose (113 str.), griežtai prižiūrint (tiksliau – diktuojant) kompartijai, pasak  
M. Römerio, tai buvusi konstitucinė kompartijos prerogatyva374.

Balsuoti rinkėjai galėjo tik už konkrečius kandidatus, pasiūlytus kompartijos arba kitų jos įta-
ką patiriančių organizacijų, nenumatant jokių alternatyvų. Tomis sąlygomis jis jau galėjo remtis pri-
pažintais demokratiniais rinkimų principais, net nustatytas rinkėjų amžiaus cenzas (18 metų) tiems 
laikams buvo neįprastai žemas. 

Bet tai nebuvo rinkimai tiesiogine šio žodžio prasme, o tik jų fikcija, jų profanavimas.
Nepaisant to, kad visų lygių tarybų asmeninė sudėtis tokių rinkimų dėka turėjo susidėti iš 

komunistų partijos funkcionierių parinktų žmonių, konstitucija numatė dar ir atsarginę apsidraudi-
mo nuo netinkamų asmenų renkamosiose institucijose priemonę – imperatyvųjį mandatą, teikiantį 
galimybę per tuos pačius rinkėjus bet kada atšaukti savo išrinktąjį (114 str.).

372 Römeris, M. Lietuvos sovietizacija 1940 metais. Istorinė Lietuvos sovietizacijos apžvalga ir konstitucinis jos įvertini-
mas. Vilnius: MRU, 2011, p. 69–70.

373 Nemickas, B. Pavergtos Lietuvos valdymo sąranga. Naujoji viltis, 1975, 8, p. 2.
374 Römeris, M. Lietuvos sovietizacija 1940 metais. Istorinė Lietuvos sovietizacijos apžvalga ir konstitucinis jos įvertini-

mas. Vilnius: MRU, 2011, p. 63.
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Atsisakius visko, kas galėjo priminti buvusias Lietuvos valstybės Konstitucijas, taip pat ir kons-
titucinių simbolių, naujais, atitinkančiais nusistovėjusią sovietinę tradiciją, buvo pakeisti Lietuvos 
valstybės ženklas, vėliava ir himnas.

Šios naujosios „konstitucijos“ originalą sudarė tekstai lietuvių ir rusų kalbomis, kiekvienas jų 
baigiamas einančio Respublikos prezidento pareigas ministro pirmininko J. Paleckio bei ministro 
pirmininko pavaduotojo V. Krėvės-Mickevičiaus parašais ir pažymėta 1940 m. rugpjūčio 25 d. data. 
Abu egzemplioriai sušniūruoti ir sutvirtinti reljefiniu Lietuvos nepriklausomybės laikų valstybės 
antspaudu „Lietuvos Respublikos Prezidentas“ su Vyčiu centre375. Jos tekstas abiem kalbomis oficia-
liai paskelbtas „Vyriausybės žinių“ numeryje – jis, deja, buvo paskutinis.

Sovietinės Lietuvos „konstitucijos“ priėmimas, pasak komunistinės spaudos, reiškė, jog „mūsų 
gyvenimas pagaliau iš pagrindų pertvarkytas ir įstatytas į tas pat vėžes, kuriose yra ir kitos Sovietų 
Sąjungos respublikos“376. Iš tikrųjų – jis užbaigė Lietuvos aneksijos procesą ir įformino jos rezultatą. 
Lietuvos valstybingumas buvo panaikintas, ją pačią paskelbiant vienu sovietinės sąjungos subjektu – 
sąjungine respublika.

1940 m. sovietinė „konstitucija“, priimta sufalsifikuotos marionetinės, bet formaliai pačios Lie-
tuvos įstatymų leidybos institucijos, iš tiesų buvo ne Lietuvos žmonių ar tam jų įgaliotų atstovų, o 
svetimos valstybės Lietuvai primestas aktas. Nesama pagrindo jos vertinti net kaip sovietizuotos Lie-
tuvos konstitucijos, apie ją, kaip apie Lietuvos konstituciją, kalbėti apskritai nedera, net ir pabrėžiant 
sovietinį jos pobūdį. Tai buvo „konstitucija“, neturinti ryšių su Lietuvos konstitucinio reguliavimo 
patirtimi ir tradicijomis, prievarta mėginusi įtvirtinti Lietuvos Konstitucijoms buvusius nežinomus 
principus ir nuostatus, valdžios institucijų sistemą. 

Okupanto aneksuotai Lietuvai primestos sovietinės konstitucijos M. Römeris nelaikė atitin-
kančia nusistovėjusią šio politinio-teisinio termino sąvoką, todėl ją įvardydamas savo rašiniuose pap-
rastai naudojo kabutes377. 

Apibendrindamas studijos apie Lietuvos sovietizaciją medžiagą, M. Römeris pažymėjo, jog 
„Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika“ Sovietų Sąjungos sudėtyje buvusi „marionetine politi-
nio vaikų teatro „valstybe“, pasak jo, „nei jos „konstitucija“ nebuvo jos konstitucija, nei jos „teisė“ ir 
„kompetencija“ nebuvo jos teisė ir jos kompetencija [...] ir ji pati teturėjo tiktai popierinį gyvenimą, o 
politinėje veikliojoje tikrenybėje neegzistavo kaip „valstybė“, net kaip federacijos narys, kaip „štats-
fragmentas“. Ji paskendo komunistų valdomoje Sovietų valstybėje kaip jos dalinys“378.

2.3. Sovietinės teisės sistemos įdiegimas Lietuvoje 

Priėmus sovietinėms respublikoms Maskvos nustatytą modelį atitinkančią „konstituciją“, Lie-
tuvos valstybinis ir visuomeninis gyvenimas greitesniais tempais persirikiavo naujais pagrindais, įga-
vo naujas formas. Jau tą pačią rugpjūčio 25 d. „liaudies seimas“ pasivadino Lietuvos TSR Laikinąja 
Aukščiausiąja Taryba379, o per dvi pirmąsias dienas tebevykusioje jos sesijoje buvo išrinkti Aukščiau-
siosios Tarybos pirmininkas (B. Baranauskas) ir pavaduotojai, taip pat Aukščiausiosios Tarybos Pre-
zidiumas su pirmininku J. Paleckiu priešakyje. Buvusios Ministrų Tarybos vietoj sudaryta Liaudies 
Komisarų Taryba (LKT), vadovaujama M. Gedvilo, suformuotas respublikos Aukščiausiasis Teismas 
(pirmininkas J. Blieka)380. 

375 Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Konstitucija (Pagrindinis Įstatymas). Originalas. Lietuvos centrinis vals-
tybės archyvas, f. R-758, ap. 1, b. 40, p. 8–17.

376 Istoriniai nutarimai. Tiesa. 1940, 63.
377 Römeris, M. Lietuvos sovietizacija 1940 metais. Istorinė Lietuvos sovietizacijos apžvalga ir konstitucinis jos įvertini-

mas. Vilnius: MRU, 2011, p. 70.
378 Ibid.
379 Lietuvos liaudies seimas. Stenogramos ir medžiaga. Vilnius, 1985, p. 198–199; Lietuvos TSR Liaudies seimo nutari-

mas „Dėl paskelbimo Lietuvos TSR Liaudies seimo Lietuvos TSR Aukščiausiaja taryba“. Vyriausybės žinios. 1940, 
Nr. 730-5998.

380 Lietuvos liaudies seimas. Stenogramos ir medžiaga. Vilnius: Mintis, 1985, p. 205–208, p. 212–213, p. 215–217.
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Toliau įstatymų leidybos darbas vyko jau nusistovėjusia sovietine forma, daugiausia – Aukš-
čiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakais bei vyriausybės potvarkiais.

Vieną pirmųjų naujoji tvarka palietė Liaudies kariuomenę: jau rugpjūčio 30 d. ją paskubėta 
reorganizuoti į sovietinės Raudonosios armijos šaulių korpusą ir jį visiškai įlieti į Sovietų Sąjungos 
ginkluotąsias pajėgas perdavus į Pabaltijo ypatingosios karo apygardos sudėtį.

Iki 1940 m. pabaigos faktiškai buvo panaikintos visos nepriklausomos Lietuvos laikų valstybės 
institucijos ir įvestas sovietinis valdžios modelis, įdiegta sovietinė politinė sistema. 

Nukrypstant nuo „konstitucijoje“ nustatytos tvarkos, rinkimai į vietines tarybas nebuvo orga-
nizuojami. Jų vietoj Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940 m. lapkričio 12 d. įsaku „Dėl vietinių 
valstybės valdžios organų sudarymo Lietuvos TSR apskrityse, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ 
tenkintasi tik vykdomųjų komitetų sudarymu: apskričių vykdomųjų komitetų asmeninę sudėtį Liau-
dies Komisarų Tarybos teikimu tvirtino Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas, žemesnių grandžių – 
apskričių vykdomieji komitetai. 

Pagelbėti efektyviau organizuoti ir tvarkyti centrinių ir vietinių valdžios organų darbą sąjun-
ginės komunistų partijos vadovybės nutarimu į Lietuvą nuolatiniam darbui partijoje ir valstybės 
aparate gausiai atsiųsta jau turinčių atitinkamą patyrimą žmonių iš kitų sovietinių respublikų381.

Rugsėjo 27 d. pasirodė Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakai dėl leidyklų ir knygynų bei 
dėl privačių prekybos įmonių nacionalizavimo, taip pat juos detalizuojantys LKT nutarimai. Net-
rukus po to paskelbta laivininkystės įmonių, jūros ir upių laivyno nacionalizacija, nacionalizuoti 
privatūs kino teatrai, didieji viešbučiai, ligoninės, poliklinikos, vaistinės, vaistų sandėliai ir cheminės 
farmacijos pramonės įmonės, stambiųjų namų nuosavybė miestuose ir pramonės vietovėse (namai, 
kurių naudingasis plotas su esančiais prie jų trobesiais keturiuose didžiuosiuose miestuose viršijantys 
220 kv. m., kitur – 170 kv. m., taip pat namai, priklausę likviduotoms organizacijoms, pabėgusiems į 
užsienį savininkams) ir t. t.382 Gruodžio 24 d. paskelbta apie autobusų ir sunkvežimių nacionalizaciją, 
kuria iš esmės užbaigtas stambiosios privačios nuosavybės nusavinimas.

Jau „liaudies seimas“ visą Lietuvos žemę su jos gelmėmis, visus miškus ir vandenis buvo pa-
skelbęs priklausančiais liaudžiai, valstybės nuosavybe, nutardamas nustatyti valstiečių ūkiams ribotą 
trisdešimties hektarų normą vienam ūkiui, o žemės ploto perteklių paversti valstybiniu žemės fon-
du, iš kurio žadėta pagelbėti bežemiams ir mažažemiams valstiečiams įsigyti žemės. Deklaracijoje 
veidmainiškai žadėta griežtai bausti, kaip kenkiančius liaudies ir valstybės interesams, bet kokius 
mėginimus kėsintis į asmeninę valstiečių nuosavybę arba „primesti jiems kolchozų organizavimą“383.

Operatyviai įvykdžius žemės reformą, Lietuvoje likviduota dvarininkų žemėvalda, apribota 
stambesnių ūkininkų, vadinamųjų buožių, ekonominė galia. Atkreiptas dėmesys į žemės ūkio me-
chanizavimą.

Organizuojant teismų sistemą, laikytasi jau ne tiek „konstitucijos“, kiek 1938 m. SSRS, sąjungi-
nių ir autonominių respublikų teismų santvarkos įstatymo, Lietuvoje ėmusio veikti nuo jos įtraukimo 
į SSRS sudėtį. Lietuvoje turėjo būti sudaryta nauja teismų sistema, atitinkanti tuometį administracinį 
teritorinį respublikos suskirstymą – Aukščiausiasis Teismas, apskrities teismai ir liaudies teismai. Tai 
daryta laipsniškai.

LKT rugsėjo 26 d. nutarimu buvo panaikintas Vyriausiasis Tribunolas ir Apeliaciniai rūmai384 
ir jų bylos perduotos Lietuvos SSR Aukščiausiajam Teismui. Senoji teismų sistema visiškai likviduo-
ta Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo lapkričio 30 d. įsaku „Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos 

381 Domaševičius, K. Tarybinio valstybingumo vystymasis Lietuvoje. Vilnius: Mintis, 1966, p. 92.
382 Žr. Lietuvos TSR įstatymų, Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakų ir Vyriausybės nutarimų chronologinis rinki-

nys. I t. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1956, p. 32–40 ir kt.
383 Deklaracija, paskelbianti žemę visos tautos nuosavybe, t. y. valstybės nuosavybe. Lietuvos TSR įstatymų, Aukščiau-

siosios Tarybos Prezidiumo įsakų ir Vyriausybės nutarimų chronologinis rinkinys. I t. Vilnius: Valstybinė politinės ir 
mokslinės literatūros leidykla, 1956, p. 9.

384 Dėl Vyriausiojo tribunolo ir Apeliacinių rūmų panaikinimo. Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinki-
nys. 1940, 3.
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pertvarkymo“385: palikus Aukščiausiąjį Teismą, tebeveikę apylinkių teismai pertvarkyti į liaudies 
teismus, jų teisėjus rinko apskričių (miestų) vykdomieji komitetai, o liaudies tarėjus – darbininkai ir 
tarnautojai įmonių ir organizacijų darbuotojų visuotiniuose susirinkimuose, taip pat valstiečiai kai-
muose. Apylinkių teismai, kuriuose bylas vienasmeniškai sprendė Prezidento skiriami teisėjai, taip 
pat buvo panaikinti. Taip pat, atsisakius „konstitucijoje“ numatytų apskrities teismų, kurie faktiškai 
net nebuvo sudaryti, atsirado penki apygardos teismai (Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir 
Marijampolėje) – kasacinė instancija liaudies teismų išnagrinėtoms byloms, bet sykiu jie nagrinėjo 
kai kurias bylas ir pirmąja instancija. Rinkti šių teismų teisėjus ir tarėjus penkeriems metams pavesta 
respublikos Aukščiausiajai Tarybai. Šie teismai savo struktūra, organizacijos ir veiklos principais ati-
tiko kitų sąjunginių teismų sričių teismus.

Tuo metu Lietuvoje buvo sudaryti ir veikė specialieji teismai – Linijinis geležinkelio teismas ir 
kariniai tribunolai. Pastariesiems buvo pavestos ne tik karinių nusikaltimų bylos, bet ir daugelis kitų, 
tarp jų – dėl valstybinių nusikaltimų.

Iš specialiųjų teismų pirmiausia pradėjo veikti kariniai tribunolai: rugsėjo 1 d. įsteigtas Rau-
donosios armijos 29-ojo Šaulių teritorinio korpuso karinis tribunolas, gruodžio 9 d. – NKVD ka-
riuomenės karo tribunolas, 1941 m. sausį ėmė veikti 11-osios armijos karinis tribunolas. Jiems buvo 
pavestos ne tik karinių nusikaltimų bylos, bet ir nemaža kitų, tarp jų – dėl valstybinių nusikaltimų.

Specialiesiems teismams taip pat priklausė 1941 m. pradžioje ėmęs veikti Lietuvos geležinkelio 
linijinis teismas su Vilniaus, Kauno, Šiaulių bei Kelių valdybos skyriais, taip pat Nemuno baseino 
vandens transporto linijinis teismas. Šie nagrinėjo bylas, susijusias su geležinkelių bei vandens trans-
porto veikla386.

Buvusios Lietuvos prokuratūros vietoj naujais pagrindais sudaryta Lietuvos SSR prokuratū-
ra387 – paskirti Lietuvos SSR prokuroras, apskričių ir miestų prokurorai, turėję prižiūrėti, kad valsty-
binio valdymo organai, pareigūnai ir piliečiai laikytųsi ir tiksliai vykdytų įstatymus. Pagal Lietuvos 
SSR „konstituciją“, LSSR prokuratūra savo funkcijas turėjo vykdyti nepriklausomai nuo vietinių ins-
titucijų ir paklūsti tik SSRS prokurorui (89 str.).

Imta atitinkamai keisti įstatymus, skirtus įvairioms visuomenės gyvenimo sritims reglamen-
tuoti.

Rugpjūčio 12 d. priimtas Santuokos įstatymas įtvirtino naujus santuokos ir ištuokos teisinius 
pagrindus: nuo šiol bažnytinių jungtuvių apeigų atlikimas neteko teisinių padarinių, tapo pripažįs-
tamos tik nustatytose valstybės institucijose registruotos santuokos, taip pat ir faktiniai santuokiniai 
santykiai, esant galimybei įrodyti jų buvimo faktą. Nustatyta ištuokos procedūra liaudies teisme, 
galima abiejų sutuoktinių sutikimu arba vieno jų prašymu. Pagal tos pačios dienos Metrikų įstatymą 
įvesta civilinė ne tik santuokos, bet ir gimimo bei mirties aktų registracija.

Svarbiausi civiliniai, baudžiamieji ir kiti teisės šaltiniai kurį laiką išliko nepriklausomybės lai-
kais galioję nacionaliniai bei recepuotieji kodeksai ir kiti teisės aktai, tiesa, kai kurie jų „liaudies 
vyriausybės“ pastangomis panaikinti, pakeisti ar papildyti. Antai, vietoj senosios Karo teismo įstatų 
normos, leidusios taikyti mirties bausmę „už bolševistinę, priešvalstybinę ir priešininkų valstybių 
naudai agitaciją“, liepos 4 d. įvesta norma, nustatanti atsakomybę už karių, šaulių ar kitų pareigū-
nų kurstymą nevykdyti valstybės įstatymų ar įsakymų, vėliau sugriežtinta atsakomybė už kenkimą, 
sabotažą, tyčinį turto sužalojimą ir kt., panaikintos išimtys, baudžiamosios teisės srityje numatytos 
dvasininkams.

Įtraukus į SSRS sudėtį Lietuvos teritorijoje ėmė galioti dar ir sąjunginiai įstatymai.
Svarbi išimtis įstatymų taikymo prasme buvo Lietuvos (taip pat Latvijos ir Estijos) teritorijoje 

veikę SSRS specialieji teismai (kariniai tribunolai ir transporto linijiniai teismai), SSRS Teisingumo 

385 Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos žinios. 1941, Nr. 1 (3).
386 Sagatienė, D. Sovietiniai bendrosios kompetencijos teismai Lietuvoje 1940–1941 ir 1944–1953 metais. Daktaro diser-

tacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2013, p. 57–58.
387 Žiemelis, V. Prokuratūros raida Lietuvoje: nuo ordinarinio iki konstitucinio instituto. Daktaro disertacija. Socialiniai 

mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2011, p. 44.
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liaudies komisaro 1940 m. rugpjūčio 7 d. įpareigoti savo veikloje taikyti RSFSR Baudžiamąjį ir Bau-
džiamojo proceso kodeksus388.

Sovietiniai 1922–1926 m. Rusijos SFSR Baudžiamasis ir Baudžiamojo proceso, Civilinis ir Ci-
vilinio proceso, Darbo įstatymų bei Santuokos, šeimos ir globos įstatymų kodeksai Lietuvos teritori-
joje, SSRS 1940 m. lapkričio 6 d. bei Lietuvos SSR lapkričio 30 d. Aukščiausiųjų Tarybų Prezidiumų 
įsakų pagrindu laikinai, „iki bus išleisti visasąjunginiai kodeksai“, visiškai pradėti taikyti nuo tų pat 
metų gruodžio 1 d.389 Nuo tada neįvykdyti nuosprendžiai ir sprendimai, padaryti Lietuvos teismų iki 
sovietų valdžios įvedimo, turėjo būti vykdomi tik juos peržiūrėjus pagal RSFSR kodeksą ir pripažinti 
vykdytinais; iki 1940 m. liepos 21 d. išspręstos baudžiamosios bylos, jei jų nuosprendžiai neįvykdyti, 
turėjo būti perspręstos pagal RSFSR Baudžiamąjį kodeksą. Pagal šį Kodeksą numatyta atsakomybė 
taip pat ir už veikas, Kodekso skelbiamas nusikalstamomis, padarytas dar iki sovietinės okupacijos 
nepriklausomoje Lietuvoje, tarp jų ir už tas, kurios anuomet nebuvo laikomos nusikalstamomis. Tai 
reiškė didžiausią teisės principų ir teisingumo paneigimą.

Sovietų Sąjungos kodeksams įsigaliojus, trumpas nepriklausomybės metų teisės aktų naudoji-
mo sovietinės „valstybės“ interesais laikotarpis iš esmės baigėsi.

388 Sagatienė, D. Sovietiniai bendrosios kompetencijos teismai Lietuvoje 1940–1941 ir 1944–1953 metais. Daktaro diser-
tacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2013, p. 34–35.

389 Dėl laikino taikymo RTFSR baudžiamųjų, civilinių ir darbo įstatymų Lietuvos TSR teritorijoje. Lietuvos TSR Aukš-
čiausiosios Tarybos žinios. 1941, Nr. 1 (3). 
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III. 

LIETUVOS VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS  
ATKŪRIMO ĮŽVALGOS IR PAIEŠKOS

3.1. Pasipriešinimas sovietinei okupacijai

Sovietų Sąjungos 1940 m. birželio 15 d. įvykdyta Lietuvos okupacija, valstybingumo panaiki-
nimas kėlė gyventojų nepasitenkinimą, skatino antisovietinių nuotaikų atsiradimą. Dar labiau jas 
sustiprino vidaus gyvenimo sovietizavimas, pramonės ir prekybos įstaigų bei bankų nacionalizavi-
mas, sovietinio rublio įvedimas. Valstiečius piktino žemės nacionalizavimas, kuris reiškė, kad visi jie 
neteko savo žemės, tapo jos nuomotojais iš valstybės. Neatsiejama sovietizavimo dalis buvo gyvento-
jų represavimas. Jau 1940 m. liepos 7 d. buvo numatyta suimti „priešvalstybinių partijų narius“. Per 
mėnesį suimta 504 asmenys, iš jų 158 buvo tautininkų sąjungos nariai390. Vėliau suimtųjų skaičius 
didėjo ir iki 1941 m. birželio mėnesio kalėjimuose buvo 6 606 žmonės391. Didesnė jų dalis buvo išvežta 
į Archangelsko, Komijos, Norilsko lagerius. Likusieji buvo sušaudyti Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
karo pirmosiomis dienomis. 

1941 m. buvo numatyta sudaryti žmonių, buvusių sovietams nepriimtinų organizacijų nariais, 
sąrašą. Surinkus duomenis į jį buvo įtraukta 320 tūkst. asmenų392. 1941 m. birželio 14 d. prasidėjo 
masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai į Sibirą, per kuriuos buvo išvežta mažiausiai 18 500 žmonių393. 
Visi Lietuvos gyventojai buvo suiminėjami, tremiami vadovaujantis sovietinės Rusijos baudžiamuoju 
kodeksu, neteisminių organų SSRS Ypatingu pasitarimu, SSRS aukščiausiojo teismo karinės kolegijos 
ir apygardos karinio tribunolo sprendimais. 

Per metus Lietuva buvo okupuota, aneksuota, sovietizuota, gyventojai represuoti. Tai buvo pa-
grindinės antisovietinio pasipriešinimo priežastys.

1940 m. rudenį prasidėjo pirmosios antisovietinio pasipriešinimo apraiškos. Pradėjo steigtis 
nelegalios moksleivių, studentų, tarnautojų organizacijos, buvo platinami antisovietiniai atsišauki-
mai. Lietuviai karininkai Vilniuje įkūrė karinę pogrindžio organizaciją. Kaune ėmė veikti Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjunga.

1940 m. Lietuvoje pradėjo kurtis antisovietinio pasipriešinimo organizacija, Lietuvių aktyvistų 
frontas. Jis turėjo suvienyti visas antisovietines patriotines jėgas ir atėjus laikui pradėti antisovietinį 
sukilimą. Pagal jo parengtą planą Vilnius turėjo tapti karinio, o Kaunas politinio pasipriešinimo 
centru. 1941 m. pavasarį jo veikla plėtėsi: stiprėjo antisovietinė propaganda, buvo keliama Lietuvos 
vėliava, užrašomi patriotiniai šūkiai, antisovietiniai atsišaukimai ir lapeliai platinti visose krašto vie-
tovėse. Išvengusieji sovietinių represijų, pabėgusieji nuo trėmimų ėmė slapstytis miškuose, telkėsi į 
partizanų būrius. Tokie būriai jau veikė Marijampolės, Mažeikių, Prienų, Radviliškio, Šiaulių, Ute-
nos apskrityse394.

Lietuvių aktyvistų frontas, pagal parengtą planą, turėjo pradėti antisovietinį sukilimą Vokie-
tijai užpuolus Sovietų Sąjungą. Po to numatyta paskelbti Nepriklausomybę ir pranešti apie Lietuvos 
vyriausybės sudarymą, tikintis, kad Vokietija tai pripažins. Jau kovo mėnesį buvo išplatintas atsi-
šaukimas, nurodantis, kad, prasidėjus karui, miestuose ir miesteliuose steigti karinius būrius, imti 
valdžią į savo rankas, neleisti okupantui naikinti krašto. Antisovietinis sukilimas prasidėjo birželio 

390 Lietuvos okupacija ir aneksija: 1939–1940. Dokumentų rinkinys. Ren. Breslavskienė, L. Vilnius: Mintis, 1993, p. 134.
391 Ibid., p. 139.
392 Anušauskas, A. Lietuvių tautos sovietinis naikinimas 1940–1958. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistenci-

jos tyrimo centras, 1996, p. 45.
393 Ibid., p. 108.
394 Brazaitis, J. Pirmoji sovietinė okupacija. Lietuvių enciklopedija, t. 15. Bostonas: Spaudos fondas, p. 369.
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22 d. vakare. Užėmus Kauno radiofoną, 23 d. rytą buvo paskelbta Lietuvos valstybės atkūrimo dek-
laracija, pasakyta apie vyriausybės sudarymą. Kaune veikė net 26 sukilėlių būriai, jie susikovė su 
raudonarmiečiais, mieste žuvo net 120 sukilėlių. Vilniuje taip pat buvo užimta radijo stotis, vėliava 
iškelta Gedimino bokšte. Sukilimas išplito po visą Lietuvą, jame dalyvavo apie 16–20 tūkst. sukilėlių, 
iš jų apie 600 žuvo395. 

Tai buvo antisovietinis sukilimas, turėjęs tikslą atkurti nepriklausomybę, tačiau nacistinės Vo-
kietijos planuose nebuvo vietos Lietuvos valstybei.

1944 m. vasarą prasidėjo sovietinė reokupacija. Lietuvos gyventojai jos laukė su baime, pri-
simindami 1940–1941 m. represijas. Dalis jų nutarė trauktis iš Lietuvos. Traukėsi profesoriai, mo-
kytojai, studentai, gimnazistai, rašytojai, net 225 teisininkai. Iš viso apie 60 tūkst. žmonių396. Kita 
dalis nutarė burtis miškuose ir pradėti kovą su okupantu. Sovietinė armija neišvadavo Lietuvos, bet 
naujai okupavo, nes išvadavus kraštas paliekamas tvarkytis savarankiškai jo žmonėms ir kariuome-
nė išvedama. Sovietinė okupacinė valdžia nuo pirmų dienų įvedė žiaurų represinį valdymą. Netgi 
sovietiniuose dokumentuose buvo fiksuota, kad dėl sovietinių karių elgesio „padėtis sunki dėl saviva-
liavimų, plėšimų, žaginimų...vyksta masinis marodieriavimas“397. Oficialiais duomenimis, per metus 
(1944 07–1945 07) tik Vilniuje už įvairius nusikaltimus buvo bausti 36 104 raudonarmiečiai, iš jų 22 
nuteisti mirties bausme398. Taigi Lietuvą užliejo sovietinio smurto banga, niekas nesijautė saugus. Tai 
vertė slapstytis, eiti į miškus ir ginklu gintis nuo baudėjų. 

1944  m. vasarą sovietinė vyriausybė pradėjo prievartinį Lietuvos gyventojų mobilizavimą į 
raudonąją armiją. Jaunimas ėmė masiškai vengti mobilizacijos, slapstytis nuo jos. Iki 1945 m. birželio 
1 d. buvo sulaikyta 40 tūkst. besislapstančiųjų, dar 3819 jaunuolių, paimtų prievarta, pabėgo iš kari-
nių dalinių399. Norėdami mobilizuoti Lietuvos jaunimą į kariuomenę sovietai ėmėsi teroro: Merkinės 
valsčiuje sudegino 48 sodybas, Klepočių kaime nužudė 22 žmones. 1944–1945 m. baudėjai nužudė 
net 12 226 gyventojus, kurių dauguma buvo besislapstantys nuo mobilizacijos400.

Dėl sovietinio teroro 1944 m. antrojoje pusėje pradėjo formuotis antisovietinis ginkluotas par-
tizanų pasipriešinimas ir jis truko iki 1953 m. Ne mažesnė tokio pasipriešinimo priežastis, siekio 
tapti partizanu motyvas buvo patriotizmas. Išlikusieji Lietuvos kariuomenės karininkai, jausdami 
apmaudą dėl nesipriešinimo 1940 m., apsispręsdavo ginklu ginti laisvę. Patriotizmas lėmė, kad į par-
tizanus išeidavo vyresniųjų klasių mokiniai, jais pasekdavo likusieji. Kartais ir visa klasė su mokytoju 
priešakyje. Dar viena priežastis buvo viltis sulaukti demokratinių Vakarų šalių paramos išvaduojant 
kraštą ir tikint, kad pagalba ateis tik tada, kai patys kovosime. Matydami partizanų kovas, Vakarai 
ateis į pagalbą ir taip bus atkovota laisvė. Be tokios vilties ėjimas partizanauti reiškė ne tik negalėjimą 
grįžti į civilinį gyvenimą, bet ir mirtį. Poveikį darė Atlanto chartija, kurioje buvo sakoma, kad karui 
pasibaigus bus atkurtas valstybingumas visų valstybių, kurio jos neteko 1939 m., prasidėjus Antra-
jam pasauliniam karui. 

Nuo 1944 m. prasidėjo Lietuvos gyventojų suėmimai ir siuntimai į lagerius bei trėmimai į Si-
birą. Išsigelbėjusieji šeimos nariai, artimieji jautė pareigą atkeršyti skriaudėjams ir eiti į partizanus. 
Kolektyvizacija atėmė iš ūkininko jo žemę, pavertė jį baudžiauninku, todėl taip pat skatino eiti į 
mišką ir nubausti jų turto plėšikus. Pastarosios dvi priežastys lėmė, kad iki 1949 m. žuvusį partizaną 
pakeisdavo kitas, partizanų skaičius nemažėjo401. Iš dalies Lietuvos Laisvės kovas pratęsė šaltasis ka-
ras, kėlęs viltį, kad trečiajame pasauliniame kare Sovietų Sąjunga bus sutriuškinta ir Lietuva atgaus 
laisvę. Tikėjimą stiprino karas Korėjoje, bet jam pasibaigus 1953 m. neliko ir šitos vilties. 

395 Brandišauskas, V. Siekiai atkurti Lietuvos valstybę (1941.06–1941.09). Vilnius: Valstybinės leidybos centras, 1996,  
p. 85-87.

396 Truska, L. Lietuva 1938–1953 metais. Kaunas: Šviesa,1995, p.126.
397 Tininis, V. Prievartinė mobilizacija į raudonąją armiją. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 

centras, 2014, p. 28. 
398 Ibid., p. 30.
399 Ibid., p. 58.
400 Anušauskas, A. et al. Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-

tencijos tyrimo centras, 2005, p. 283.
401 Girnius, K. Partizanų kovos Lietuvoje. Vilnius: Mokslas, 1990, p. 116.
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Lietuvos Laivės kovos skirstomos į tris laikotarpius: pirmasis apima 1944 m. vasarą – 1946 m. 
vasarą; antrasis apima laikotarpį nuo 1946 m. vasaros iki 1949 m.; trečiasis tęsiasi 1949–1953 m. 

Pirmajam periodui yra būdingas spontaniškas didelių partizanų būrių – po šimtą ir daugiau 
vyrų – susidarymas. Jie nevengė stoti į atviras kautynes su sovietiniais daliniais, pavyzdžiui, 1945 m. 
sausio mėnesį Birbiliškių kautynėse kovėsi 500 partizanų. Kartais jie užimdavo miestelius, tokius 
kaip Merkinė, Perloja, netgi buvo įsiveržę į Prienus. Atvirose kautynėse buvo patiriami dideli nuos-
toliai. Šiuo laikotarpiu prasidėjo būrių jungimasis į rinktines, susidarė pirmosios Dainavos ir Tauro 
partizanų apygardos402. 

Antrame periode baigėsi apygardų kūrimasis, susidarė Vyčio, Didžiosios Kovos, Vytauto, Že-
maičių, Jungtinė Kęstučio (vėliau Kęstučio ir Prisikėlimo) ir Algimanto apygardos. Keitėsi taktika, 
daugiau imta rengti pasalų, pulta netikėtai, trukdyti sovietiniai rinkimai ir renginiai. Tuo metu pra-
dėta masiškai įrenginėti bunkerius miškuose, daugėjo buitinių sunkumų, trūko maisto, vaistų. 

1949 m. prasidėjo trečiasis partizanų pasipriešinimo periodas. Vasario mėnesį įvyko partizanų 
vadų suvažiavimas, kuriame buvo apibendrintos laisvė kovų pasekmės, aptarta kovų esmė ir tikslai. 
Suvažiavime buvo nutarta pasivadinti Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžiu (LLKS), sudarytas LLKS Ta-
rybos prezidiumas, kurio pirmininku ir Ginkluotų pajėgų vadu išrinktas Jonas Žemaitis-Vytautas. 
Apsvarstyti 23 klausimai, priimti dokumentai. Vienas svarbiausių dokumentų buvo vasario 16-ąją 
priimta LLKS Deklaracija (plačiau apie 1949 m. vasario 16 d. priimtą LLKS Deklaraciją žr. III skyriaus 
3.2 poskyrį). 

Nuo 1949 m. partizanų padėtis ėmė sunkėti. Ūkininkus varant į kolūkius jautėsi maisto sto-
ka. Sovietinis saugumas sukūrė tinklą informatorių, sekusių partizanus. Pradėjo infiltruoti agentus 
į partizanų būrius. Dėl šių priežasčių partizanų vadovybė nusprendė nepriimti į partizanus naujų 
žmonių403. Kova su priešu truko aštuonerius metus. Lietuvos gyventojų represijos truko 10  metų. 
Tauta pavargo ir partizanų jėgos išseko. Partizaniniame judėjime dalyvavo apie 60 000 partizanų, iš 
jų kovose žuvo 20 tūkst. žmonių. 1953 m. buvo paskutiniai Laivės kovų metai.

Vykstant ginkluotam antisovietiniam pasipriešinimui, reiškėsi ir antisovietinis nusiteikimas, 
nuotaikos. Padaugėjo einančiųjų klausyti šv. Mišių, nors buvo diegiamas ateizmas. Iki 1952 m. sovie-
tinės institucijos iš gyventojų gavo per 2500 skundų dėl religinių suvaržymų, laiškų ir prašymų su-
grąžinti uždarytas bažnyčias. Mokiniai nestojo į komunistines organizacijas, suaugusieji į komunistų 
partiją (tik šeštojo dešimtmečio pabaigoje lietuvių komunistų skaičius pasiekė 50  proc.). Atsirado 
pilietinis nepaklusnumas, pasireiškiantis tokiomis formomis, kaip prievolių boikotas, siekis nesto-
ti į kolūkius, sovietinio gyvenimo būdo pašiepimas. Režimui nepavyko surinkti visų rinkimų teisę 
turinčių gyventojų parašų po sveikinimu Stalinui, ir jis nebuvo įteiktas. Sovietiniai rinkimai buvo 
masiškai boikotuojami, manoma, kad jie iš viso neįvykdavo Lazdijų, Alytaus apskrityse. Suvarytieji 
balsuoti, išbraukdavo visu kandidatus, įrašydavo „Nebalsuosiu už komunistus“, „Apgink mus, Dieve, 
nuo kolūkių“ ir pan. 1944–1946 m. buvo bandyta kurti pogrindines antisovietinio pasipriešinimo 
organizacijas. Veiklą atnaujino Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas, susidarė Lietuvos išlais-
vinimo taryba, Vienybės komitetas, Lietuvai išlaisvinti komitetas. Pastarasis netgi planavo siųsti savo 
narį į Paryžių, kuriame posėdžiavo šalių nugalėtojų taryba, ir įteikti jai protestą dėl sovietų okupaci-
jos, pareikšti norą būti nepriklausoma valstybe. To padaryti nepavyko. Pasipriešinimo organizacijos 
veikdavo trumpai, nes sovietinis režimas jas gretai susekdavo. Pamažu silpnėjant ginkluotai kovai, 
formavosi supratimas, kad tolesnė kova grėstų tautos fiziniam išlikimui, todėl reikia ieškoti kitokių 
pasipriešinimo formų. Be to, visada buvo žmonių, kurie negalėjo nekovoti su sovietiniu režimu. Per-
einamojo tipo tarp ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo buvo Ariogalos mokyklos vaikinų grupė. 
Įstoję į Kauno ir Vilniaus aukštąsias mokyklas, 1949 m. jie įkūrė Vieningojo darbo fronto organizaci-
ją. Jų tikslai buvo rinkti sovietų nusikaltimų dokumentus ir faktus, ugdyti Nepriklausomybės atkū-
rimo neišvengiamumo supratimą, parengti naujos valstybės valdžios ir valdymo pagrindus. 1951 m. 
jie buvo susekti ir nuteisti 25 metams lagerio.

402 Anušauskas, A. et al. Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centras, 2005, p. 319.

403 Ibid., p. 317.
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1945–1953 m. tai ne tik priešinimosi metas, bet ir vienas juodžiausių Lietuvos istorijos laiko-
tarpių. Kiekvienais metais gyventojai buvo tremiami į Sibirą. Iš viso ištremta 111 308 asmenys404. Į 
lagerius buvo uždaryta 142 579 žmonės405. Net ir lageriuose lietuviai neprarasdavo pasipriešinimo 
dvasios. 1953 m. Norilsko lageryje vykusiame sukilime žuvo du lietuviai, sukilime Vorkutos lageryje 
žuvo 10 lietuvių, 20 buvo sužeisti406. 

Ir ekonominis, ir moralinis sukrėtimas buvo žemės ūkio kolektyvizacija. Per kelerius metus, 
1947–1950 m., į kolūkius buvo suvaryta 89 proc. Lietuvos ūkininkų. Žemės ūkis patyrė ne tik ekono-
minį nuosmukį, bet ir buvo sunaikinta per šimtmečius susiklosčiusi gyvenimo sankloda. 

Keitėsi Lietuvos gyventojų tautinė sudėtis. Iki 1950 m. į kraštą atvyko apie 130 tūkst. rusakal-
bių, kurie užėmė įvairias vadovaujamas pareigas. Oficialiame gyvenime įsitvirtino rusų kalba. Lietu-
viai ėmė jaustis antrarūšiais žmonėmis. 

Persekiojimus patyrė ir Lietuvos Katalikų Bažnyčia. Ji neteko 364 suimtų ir nuteistų kunigų, 
4 vyskupų, buvo likviduoti visi katalikų vienuolynai, uždarytos 136 bažnyčios407. Didelių nuostolių 
patyrė ir senoji lietuvių kultūra: naikintos nepriklausomybės metais išleistos knygos, nugriauta apie 
500 skulptūrų ir paminklų, uždrausta vargonų muzika ir džiazas. Kultūroje imtas diegti vadinamasis 
socialistinis realizmas. 

Padėtis Lietuvoje ėmė keistis po Stalino mirties, prasidėjus destalinizacijai. Kalėjusiems lage-
riuose ir buvusiems tremtyje buvo leista grįžti į Lietuvą. Daugiau laisvių įgijo lietuvių literatūra ir 
lietuvių kalba. Naujas reiškinys buvo galimybė susirašinėti su užsienio šalių piliečiais, jiems atvykti 
į Lietuvą. Kruopščiai atrinkus sovietinėms institucijoms klostėsi kultūriniai, mokslo, meno žmonių 
mainai su Vakarų užsienio šalimis. Buvo priimti sovietinės Lietuvos Baudžiamasis, Civilinis, Civi-
linio proceso kodeksai. Tokie pokyčiai žadino viltį, kad sovietinis režimas silpnėja ir reikia ieškoti 
naujų neginkluoto pasipriešinimo formų jam įveikti. Postūmį suteikė 1955 m. Lenkijos ir 1956 m. 
Vengrijos įvykiai. Ėmė kurtis pogrindinės organizacijos, radosi sovietinio režimo kritika, įvyko vie-
šos politinio protesto akcijos. 1955 m., per Vėlines, grupė jaunuolių kapinėse giedojo tautines gies-
mes. 1956 m. lapkričio 2 d. protestas vėl išsiliejo į Vėlinių paminėjimą Vilniaus ir Kauno kapinėse. 
Vilniaus Rasų kapinėse prie J. Basanavičiaus kapo susirinko keli šimtai jaunuolių, jie giedojo sovietų 
draustą „Tautišką giesmę“, katalikiškas ir patriotines dainas, surengė demonstraciją į miesto cen-
trą. Kaune buvo skanduojami šūkiai „Laisvė“, „Už Lietuvos Nepriklausomybę“, „Tegyvuoja Vengrija“ 
(joje vyko liaudies revoliucija). Demonstracijos ir mitingai buvo vieša protesto forma prieš draudimą 
švęsti religines šventes, reikalavimas užtikrinti sovietinėje konstitucijoje deklaruotas žmogaus teises. 

1954–1960 m. Lietuvoje buvo susektos 108 pogrindinės antisovietinio pasipriešinimo organi-
zacijos, jose buvo apie 700 žmonių. Daugiausia tai buvo jaunimo organizacijos, kurių per sovietmetį 
režimas susekė net 450, jose buvo apie 3500 narių408. Iš esmės visos jos žadino Nepriklausomybės 
viltį, platino atsišaukimus, Vasario 16-ąją kėlė lietuvišką tautinę vėliavą. Taip lietuviška trispalvė su-
plevėsavo 1955 m. virš Kauno Jėzuitų bažnyčios bokšto, 1970 m. ji plazdėjo aukščiausiai per visą jų 
kėlimo laiką – 102 metrų aukštyje, iškelta ant Klaipėdos celiuliozės kombinato kamino. Kuo toliau, 
tuo labiau stiprėjo neginkluotas antisovietinis pasipriešinimas. 1972–1989 m. aktyvesni kunigai pra-
dėjo leisti nelegalų leidinį „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“. Jo redaktoriais buvo tuometiniai 
kunigai, dabartiniai vyskupai, Sigitas Tamkevičius ir Jonas Boruta. Leidinyje buvo pateikiami tikin-
čiųjų persekiojimo faktai, neteisėti Bažnyčios suvaržymai, sovietinė savivalė. Nelegaliai leidinys buvo 
pergabenamas į JAV, ten spausdinamas ir į Lietuvą grįždavo per „Amerikos balso“ ir Vatikano radijo 
transliacijas. Greta Kronikos katalikiškai spaudai dar atstovavo ir nelegaliai buvo spausdinama „Die-
vas ir Tėvynė“, „Tiesos kelias“, „Rūpintojėlis“. 

404 Anušauskas, A. et al. Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centras, 2005, p. 330.

405 Ibid., p. 337.
406 Ibid., p. 376–377.
407 Ibid., p. 373.
408 Bagušauskas, J. Lietuvos jaunimo pasipriešinimas sovietiniam režimui. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-

tencijos tyrimo centras, 1999, p. 317.
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1981 m. pirmąsias knygas išspausdino nelegaliai veikusi spaustuvė „ab“. Ji specializavosi spaus-
dinti katalikiškus leidinius, tačiau leido ir antisovietinės pakraipos knygas, grožinę literatūrą, poeziją.

1970 m. pradėjo veikti pogrindinė Katalikų kunigų seminarija. Ją organizavo Jėzuitų ir Marijo-
nų vienuoliai. Ją baigusieji kunigai legaliai skelbti Dievo žodį negalėjo, tai vykdavo į Kaliningrado sri-
tį, Sibirą, kur lietuviams suteikdavo sakramentus. 1978 m. įsteigtas Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų 
komitetas, kuris parengė ir į įvairias pasaulio organizacijas išsiuntė apie 50 dokumentų. Juose buvo 
pateikiami Bažnyčios ir tikinčiųjų diskriminavimo faktai, reikalaujama valdžios laikytis sovietinės 
konstitucijos, parodoma tikroji katalikų padėtis Lietuvoje. Suėmus ir persekiojant komiteto narius, 
po kelerių metų jo veikla susilpnėjo.

7-ojo dešimtmečio pabaigoje tarp Lietuvos jaunimo ėmė sklisti vakarietiškoji kultūra: mados, 
roko muzika, ilgi plaukai, prasidėjo hipių judėjimas. Jaunimas taip paneigė sovietinę sistemą, ideolo-
giją, homo sovieticus kūrimą.

1972 m. Lietuva buvo sukrėsta, kai, protestuodamas prieš sovietinį režimą, Kaune susidegino 
19-etis jaunuolis Romas Kalanta. Greta padėtoje užrašų knygelėje buvo įrašyta: „Dėl mano mirties 
kaltinkite tiktai santvarką.“ Tai buvo aukščiausia individualaus pasipriešinimo sovietiniam režimui 
išraiška bei kaltinimas. Valdžiai iškraipius tikrąją susideginimo priežastį ir klaidingai pranešus lai-
dotuvių valandą, miesto centre, Laisvės alėjoje, prasidėjo antisovietinės demonstracijos, jos truko 
kelias dienas. Jose dalyvavo apie 3000 jaunuolių. Mitinguose buvo buriamasi susideginimo vietoje, 
sakomos kalbos, skanduojami šūkiai „Laisvę Lietuvai“, „Okupantai lauk iš Lietuvos“. Prieš taikius 
demonstrantus buvo mesta milicija, Vidaus reikalų ministerijos daliniai, buvo suimta daugiau kaip 
400 žmonių, iš jų 50 patraukti administracinėn, 10 baudžiamojon atsakomybėn, 8 nuteisti įvairų 
laiką kalėti. „Kauno pavasaris“ parodė, kad tai buvo ne tik protesto prieš sovietinį režimą forma, bet 
kad yra Nepriklausomybės, laisvės siekis. Nuo 1972 m. Lietuvoje prasidėjo naujas neginkluoto anti-
sovietinio pasipriešinimo etapas, kuris pasibaigė valstybingumo atkūrimu. 

1976 m. – tai judėjimo už žmonių teises pradžia. Jam paskatą suteikė 1975 m. pasirašytas Euro-
pos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos Baigiamasis aktas. Viena jo dalis buvo skirta žmo-
gaus teisėms nustatyti, jas turėjo garantuoti visos sutartį pasirašiusios valstybės. Sovietų Sąjungoje 
susidarė Maskvos Helsinkio grupė, kuri pareiškė, kad jos tikslas stebėti, ar sovietinis režimas laikosi 
jų pasirašyto Baigiamojo akto. Susikūrė Ukrainos, Gruzijos, Armėnijos grupės, 1976 m. susibūrė ir 
Lietuvos Helsinkio grupė. Iš esmės jai vadovavo Viktoras Petkus, įėjo Tomas Venclova, kun. Karolis 
Garuckas, Eitanas Finkelšteinas. Nariai pareiškė, kad veiks viešai, laikysis įstatymų. Paskelbė tikslą: 
stebėti, kaip sovietinis režimas laikosi Helsinkio Baigiamojo akto (1975 m.) straipsnių dėl žmogaus 
teisių: sąžinės, religijos, įsitikinimų, minties laisvės. Visi pažeidimai buvo fiksuojami ir apie juos in-
formuojam pasaulio visuomenė. Buvo paskelbta apie 30 tokių dokumentų, jie siųsti demokratinių 
šalių lyderiams, tarptautinėms organizacijoms409. Itin reikšmingi dokumentai buvo 1977 m. paskelb-
tas „Pareiškimas dėl Romos Katalikų Bažnyčios bei kitų tikinčiųjų padėties Lietuvoje“, kuris buvo 
apibendrinančio pobūdžio ir parodė tikrąją Bažnyčios padėtį. Kitas „Pareiškimas dėl dabartinės pa-
dėties Lietuvoje“, kuriame nusakyti ne tik žmonių, tautų teisių pažeidimai, bet parodytas Lietuvos 
okupavimas 1940 m. Buvo parengti dokumentai apie žmogaus ir sąžinės laisvės suvaržymus ir apri-
bojimus, teisės pasirinkti gyvenamąją vietą pažeidimai, tautų teisių nebuvimą, išviešinti faktai apie 
represijas prieš kitaminčius, Helsinkio grupių narius. Tokia veikla Lietuvos Helsinkio grupė pelnė 
tarptautinį pripažinimą ir 1979 m. buvo nominuota Nobelio premijai gauti.

1978 m. susikūrė pogrindinė Lietuvos Laisvės Lygos organizacija ir pareiškė kelsianti Lietuvos 
nepriklausomybės klausimą tarptautinėje arenoje ir turinti tikslą atkurti nepriklausomybę. Jai va-
dovavo Antanas Terleckas. Programinius teiginius A. Terleckas suformulavo nelegaliame leidinyje 
„Laisvės šauklys“, išplėtojo kitame, pavadintame „Vytis“. Tautinės pogrindinės spaudos krypčiai ats-
tovaus ir „Tautos kelias“.

409  Lietuvos Helsinkio grupė (dokumentai, atsiminimai, laiškai). Ren. Petkus, V. et al. Vilnius: Lietuvos gyventojų geno-
cido ir rezistencijos tyrimo centras, 1999, p. 3. 
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Artėjant Molotovo–Ribentropo pakto 40-mečiui, Lygos veikla buvo sutelkta į siekį išviešinti 
paktą, atkreipti valstybių dėmesį į jo pasekmes Baltijos šalims. Tuo tikslu 1979 m. jie parengė „45 
pabaltijiečių kreipimąsi“ į pasaulio šalis bei Jungtinių Tautų Organizaciją (JTO). Dokumentą pasirašė 
ne tik lietuviai, bet ir estai, latviai, jį parašais parėmė rusų disidentai. Kreipimesi buvo prašoma pa-
remti nepriklausomybės siekį, apsvarstyti Estijos, Latvijos ir Lietuvos padėtį vienoje iš JTO sesijų. Šį 
dokumentą svarstė Europos Parlamentas ir konstatavo, kad Lietuva, Latvija ir Estija buvo okupuotos, 
o 1983 m. priėmė rezoliuciją, siūlančią apsvarstyti Baltijos šalių padėtį Jungtinių Tautų Organiza-
cijoje, klausimą dėl jų iškelti Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje. Taip pat buvo 
išreikšta viltis, kad bus įgyvendintas Baltijos šalių laisvės siekis. Laisvės Lygos pastangomis pirmą 
kartą po Antrojo pasaulinio karo buvo atkreiptas dėmesys į Baltijos šalis. 

Po represijų atgijusi Lietuvos laisvės lyga 1989 m. rugpjūčio 23 d. surengė mitingą Vilniuje prie 
paminklo A. Mickevičiui. Tai buvo nesankcionuotas mitingas ir jame buvo pasmerktas Molotovo–
Ribentropo paktas, pareikalauta likviduoti jo pasekmes, tai yra grįžti į tą statusą, kurį Lietuva turėjo 
1939 m.

Nelegalioje leidyboje svarbią vietą užėmė liberaliosios demokratinės pakraipos spauda. Pir-
miausia paminėtina „Perspektyvos“, leistos Vytauto Skuodžio iniciatyva 1978–1981 m. Straipsniuose 
buvo intelektualiai pateikiama socializmo kritika, įrodomas sovietinės konstitucijos, demokratijos 
fiktyvumas, aptariami keliai, kaip išstoti iš Sovietų Sąjungos. Leidinys perspausdindavo rusų disi-
dentų A. Sacharovo, A. Solženycino ir kitų straipsnius ir tuo skyrėsi nuo kitų leidinių. Šiai krypčiai 
priskiriamas leidinys „Alma Mater“. 1979 m. minint Vilniaus universiteto jubiliejų Povilui Pečeliūnui 
kilo sumanymas leisti leidinį, kurio straipsniuose būtų pateikta tikroji Universiteto istorija. Viename 
jų buvo atskleistas jėzuitų nuopelnas kuriant Universitetą, o tai buvo nutylima sovietmečiu. Tematika 
plėtėsi, imta nagrinėti tautos išlikimo klausimus, istorijos įvykius, moralines problemas.

Lietuvoje buvo spausdinami pogrindiniai katalikiškos, tautinės, liberaliosios, kultūrinės pa-
kraipos pogrindiniai leidiniai. Veikė pogrindinė spaustuvė, per devintąjį dešimtmetį buvo spausdin-
ta apie 30 pavadinimų periodinių ir vienkartinių leidinių. 

Nuo 1940 m. prasidėjęs antisovietinis pasipriešinimas iš esmės truko visą sovietmetį, kito tik 
formos. 1944–1953 m. tai buvo partizaninė ginkluota kova, vėliau neginkluotas antisovietinis pasi-
priešinimas, kai kūrėsi pogrindžio neginkluoto pasipriešinimo organizacijos, kai vyko viešos pro-
testo akcijos. Aštuntajame dešimtmetyje neginkluotas pasipriešinimas pasireiškė keliomis srovėmis: 
Katalikų Bažnyčios kova už tikėjimą, žmogaus teisių judėjimu, tautiniu priešinimusi ir liberaliąja 
demokratine pakraipa. Tokia kova rodė, kad Lietuva niekada neprarado nepriklausomybės siekio. 
Pasipriešinimas sovietinei okupacijai buvo įkvėpimo šaltinis, didžia dalimi lėmęs Sąjūdžio susifor-
mavimą ir nepriklausomybės atkūrimą 1990 m. kovo 11 d. 

3.2. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m vasario 16 d.  
  Deklaracija410 
 Lietuvos ginkluotas pasipriešinimas sovietinei okupacijai prasidėjo 1944 m., Sovietų Sąjun-

gai okupavus Lietuvą, ir truko iki 1953 m., kai buvo sunaikintos organizuotos partizanų struktūros. 
1949 m. vasario 2–22 d. vykusiame visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavime411 buvo suvienyti visi 
okupuotoje Lietuvos teritorijoje veikę partizanų kariniai teritoriniai dariniai, kovojantys su sovietine 
okupacija, įsteigta Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Taryba. Ji buvo politinė ir karinė ginkluoto pasi-
priešinimo vadovybė412.  

410 3.2. skyrius parengtas pagal Jakubčionis, A.; Žalimas, D.; Sinkevičius, V. Aggression by the Soviet Union and the 
Occupation of Lithuania in 1940–1990. Resistance to the Soviet Occupation: The 16 February 1949 Declaration of 
the Council of the Lithuanian Freedom Fight Movement. Jakubčionis, A. et al. Lithuanian Constitutionalism. The 
Past and The Present. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2017, p. 190–196. 

411 Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas vyko 1949 m. vasario 2–22 d. Šiaulių apskrityje (dabar – Radviliškio r.), Mi-
naičių kaime, ūkininko Stanislovo Mikniaus sodyboje įrengtame bunkeryje. 

412 Laisvės kovos 1944–1953 metais. Ren. Kuodytė, D.; Kašėta, A. Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjun-
ga, p. 316.
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Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Taryba 1949 m vasario 16 d. priėmė Deklaraciją.413 Tai pro-
graminis nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo dokumentas, kuriame išdėstyti būsimos 
nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos valstybės konstituciniai pagrindai. Deklaracijoje nurodoma, 
kad LLKS Taryba „reiškia lietuvių tautos valią“ ir kad LLKS Taryba sovietinės „okupacijos metu yra 
aukščiausias tautos politinis organas, vadovaujantis politinei ir karinei tautos išsilaisvinimo kovai“ 
(1 str.). LLKS Taryba turėjo įgaliojimus paskelbti šią Deklaraciją lietuvių tautos vardu, nes ji vienijo 
ir atstovavo visas Sovietų Sąjungos okupacijai besipriešinančias ir su jos okupacine kariuomene ko-
vojančias lietuvių tautos karines ir visuomenines formuotes, kurių pagrindinis siekis buvo atkurti 
Lietuvos nepriklausomybę. Akivaizdu, kad Tauta niekada nebuvo atsisakiusi Lietuvos valstybės, kad 
nepriklausoma valstybė visada buvo suvokiama kaip didžiausia vertybė, kaip galimybė skleistis Tau-
tos kūrybinei galiai, išsaugoti Tautos identitetą, kalbą, kultūrą. Juk neatsitiktinai ir 1992 m. spalio 
25  d. Tautos referendumu priimta ir dabar galiojanti Lietuvos Respublikos Konstitucija prasideda 
žodžiais „Lietuvių tauta – prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę“. LLKS Taryba buvo Tautos 
atstovybė, kuri išreiškė ir vykdė Tautos valią414. Pabrėžtina, kad tai buvo vienintelė teisėta Tautos 
atstovybė tuometinėje okupuotoje Lietuvoje; jos teisėtumas buvo grindžiamas tiesiai iš Tautos gau-
tais įgaliojimais415; jokia kita Tautos atstovybė okupuotoje Lietuvoje tuo metu neegzistavo. Tai, kad 
LLKS Taryba buvo sudaryta ne pagal 1938 m. Lietuvos Konstituciją, nepaneigia, kad LLKS Taryba 
buvo teisėta Tautos atstovybė tuometinėje okupuotoje Lietuvoje416. Tarptautinėje teisėje pripažįstama, 
kad „ypatingos aplinkybės verčia kurti ypatingas teisės normas <...>. Nenumatytai kritinei situacijai 
susiklosčius, pirmiausia taikoma ne Konstitucija, o atsižvelgiama į gyvybinius valstybės ir tautos 
interesus“417. Akivaizdu, kad Sovietų Sąjungos okupacija buvo ypatinga, kritinė situacija, kuriai esant 
Lietuvos valstybės ir Tautos išlikimui buvo iškilęs mirtinas pavojus. LLKS Tarybos, kaip Tautos atsto-
vybės, susiformavimą lėmė būtinumas apginti gyvybinius Tautos ir valstybės interesus; tam reikėjo 
suvienyti visas Sovietų Sąjungos okupacijai besipriešinančias ir su jos okupacine kariuomene kovo-
jančias lietuvių tautos karines ir visuomenines formuotes ir joms atstovauti. Būtent tai, kad LLKS 
Taryba vienijo visas Sovietų Sąjungos okupacijai besipriešinančias ir su jos okupacine kariuomene 
kovojančias lietuvių tautos karines ir visuomenines formuotes ir joms atstovavo bei tai, kad LLKS 
Taryba vadovavo pasipriešinimo sovietinei okupacijai judėjimui, yra pagrindas LLKS Tarybą laikyti 
vienintele teisėta Tautos atstovybe tuometinėje okupuotoje Lietuvoje. Tai, kad 1938 m. Konstitucija 
nenumatė tokios Tautos atstovybės, kokia buvo LLKS Taryba, nėra joks argumentas kvestionuoti 
LLKS Tarybos, kaip vienintelės teisėtos Tautos atstovybės tuometinėje okupuotoje Lietuvoje, pobūdį: 
Konstitucijoje numatytos Tautos atstovybės – Seimo okupacijos sąlygomis nebuvo įmanoma suda-
ryti; kita vertus, būtų absurdiška teigti, kad 1938 m. Konstitucijoje apskritai galėjo (ar turėjo) būti 
įtvirtintos nuostatos, kurios numatytų LLKS Tarybos sudarymą bei statusą.

Priėmus 1949 m. vasario 16 d. Deklaraciją, buvo dar labiau centralizuotas visos Lietuvos par-
tizaninis judėjimas, suvienytas ginkluotas pasipriešinimas sovietinei okupacijai. Nors emigracija, be 
abejonės, vaidino labai svarbų vaidmenį išsilaisvinimo kovoje (ypač po to, kai organizuotas pogrin-
dis Lietuvoje buvo sunaikintas), tačiau, kaip 1947 m. rugpjūčio 5–15 d. Paryžiuje vykusioje „Lietuvių 
tautos vadovaujančių veiksnių antroje konferencijoje“, kurioje dalyvavo VLIK’o vadovybė ir Lietu-
vos diplomatai, kalbėjo Bronius Kazys Balutis, „būtų ne tik per drąsu iš mūsų pusės pretenduoti į 

413 1949 m. vasario 16 d. Deklaraciją pasirašė: LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis –Vytautas, Tauro 
apygardos vadas Aleksandras Grybinas – Faustas, Vakarų Lietuvos srities štabo viršininkas Vytautas Gužas –Kardas, 
Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininkas Juozas Šibaila – Merainis, Prisikėlimo apygardos štabo viršininkas 
Bronius Liesis – Naktis, Prisikėlimo apygardos vadas Leonardas Grigonis – Užpalis, laikinai einantis Pietų Lietuvos 
srities vado pareigas, Dainavos apygardos vadas Adolfas Ramanauskas – Vanagas, LLKS Tarybos Prezidiumo sekre-
torius Petras Bartkus – Žadgaila. 

414 Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo kreipimasis į sąjūdžio dalyvius ir į visus krašto gyventojus. 
Laisvės kovos 1944–1953 metais. Parengė D. Kuodytė ir A. Kašėta. Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga, p. 316.

415 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir 
pasekmės. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2005, p. 189.

416 Ibid., p. 233.
417 Marek, K. Identity and Continuity of States in Public International Law. Geneve: Librairie E. Droz, 1954, p. 98.
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rezistencijos krašte dirigavimą, bet netiktų kalbėti ir apie direktyvas, netiktų net ir sugestionavimą 
minėti. Mes užsieniuose <...> visi esame tik ekspozitūros to, kas darosi krašte. Todėl ne jiems rikiuotis 
pagal mus, o mums rikiuotis pagal juos. Mes galime juos tik orientuoti apie padėtį užsieniuose“418.

Deklaracijos nuostata, kad LLKS Taryba yra aukščiausiasis Tautos politinis organas (1  str.) 
reiškia ne tik tai, kad LLKS Taryba buvo vienintelė teisėta Tautos atstovybė, taigi, vienintelė teisėta 
valdžia okupuotoje Lietuvoje. Iš nurodytos nuostatos kyla ir tai, kad tuo metu okupuotoje Lietuvoje 
veikusios vadinamoji „Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba“, „Lietuvos TSR Ministrų Taryba“ nebu-
vo Lietuvos valstybės valdžios institucijos. Tai buvo Lietuvą okupavusios ir ją aneksavusios Sovietų 
Sąjungos sudarytos administracinės įstaigos, per kurias Sovietų Sąjunga, pasiremdama savo kariuo-
mene ir kitomis represinėmis struktūromis, vykdė okupuotos Lietuvos valstybės teritorijos valdymą. 

Deklaracijos nuostata, kad LLKS Taryba yra aukščiausiasis Tautos politinis organas, turi dar 
vieną svarbų aspektą. Visuotinai pripažįstama, kad okupuotos valstybės valdžios tęstinumą geriau-
siai išreiškia jos vyriausybės buvimas emigracijoje. Nors Lietuvos Vyriausybės emigracijoje nepavyko 
sudaryti, tačiau Deklaracijos nuostata, kad LLKS Taryba yra aukščiausiasis Tautos politinis organas 
reiškė ir tai, kad ir sovietinės okupacijos metu Lietuvoje teisiškai egzistavo Lietuvos valstybės valdžią 
įgyvendinanti institucija. Ši institucija – tai LLKS Taryba. Šio fakto teisinis konstatavimas, kartu su 
kitais faktais – JAV ir dar apie 50 užsienio valstybių niekada nepripažino Lietuvos aneksijos ir jos 
inkorporavimo į Sovietų Sąjungą; užsienyje veikė Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės, ku-
rios atstovavo Lietuvos Respublikai, buvusiai iki okupacijos; užsienyje buvo pripažįstami prieškario 
Lietuvos Respublikos pasai, t. y. buvo pripažįstama Lietuvos Respublikos pilietybė; buvo saugoma 
Lietuvos valstybės nuosavybė užsienyje ir kt. – atspindi ne tik valstybės valdžios tęstinumą, bet ir 
Lietuvos valstybės tęstinumą sovietinės okupacijos sąlygomis, kai Lietuvos valstybė egzistavo de jure 
(teisiškai), bet de facto (faktiškai) buvo fiziškai nuslopinta. 

Deklaracijos nuostata, kad LLKS Taryba yra aukščiausiasis Tautos politinis organas, yra vienas 
iš labai svarbių argumentų, patvirtinančių, kad vadinamoji „Lietuvos TSR“ niekada nebuvo Lietuvos 
valstybė, nebuvo jokia Lietuvos valstybingumo forma. Visuotinai pripažinti valstybės požymiai yra 
įtvirtinti 1933 m. Montevideo konvencijoje „Dėl valstybių teisių ir pareigų“419, kurios 1 straipsnyje 
nustatyta, kad valstybė, kaip tarptautinės teisės subjektas, turi turėti tokius požymius: 1) nuolatinius 
gyventojus; 2) apibrėžtą teritoriją; 3) vyriausybę; 4) galėti užmegzti santykius su kitomis valstybėmis. 
Gebėjimas palaikyti santykius su kitomis valstybėmis reiškia ne ką kitą, o valstybės faktinę nepri-
klausomybę nuo kitos valstybės valdžios. Taigi neatskiriamas valstybės požymis yra jos suvereni-
tetas. Akivaizdu, kad po 1940 m. sovietinės okupacijos Lietuva neteko suvereniteto. Tauta neturėjo 
jokių sąlygų laisvai ir savarankiškai spręsti valstybės ir visuomenės organizavimo klausimų: pasi-
rinkti valstybės santvarką, nustatyti ūkinio ir visuomenės gyvenimo pagrindus, pasirinkti užsienio 
politikos krypčių. Tauta taip pat neteko galimybės laisvai ir savarankiškai rinkti Seimo – Tautos 
atstovybės. Okupacinės valdžios sudaryta administracija likvidavo Lietuvos Respublikos valstybinės 
valdžios institucijas; visi politinio pobūdžio sprendimai, taip pat bent kiek svarbesni ūkiniai spren-
dimai buvo priimami ne Lietuvoje ir ne jos institucijų, bet Maskvoje. Šiuos sprendimus priimdavo 
Sovietų Sąjungos komunistų partijos vadovaujantys organai, o jeigu kai kuriuos neesminius spren-
dimus leisdavo priimti Lietuvoje – juos priimdavo Lietuvos komunistų partijos, kuri buvo Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos vietinis teritorinis padalinys, vadovybė. Deklaracijoje labai tiksliai api-
būdinta tuo metu Lietuvoje veikusios komunistų partijos antivalstybinė esmė: „komunistų partija, 
kaip „diktatūrinė ir iš esmės priešinga pagrindiniam lietuvių tautos siekimui ir kertinei Konstitucijos 
nuostatai – Lietuvos nepriklausomybei, nelaikoma teisine partija“ (16 str.). 

Visuotinai pripažįstama ir tai, kad valstybės teisinio subjektiškumo šaltinis yra Tautos suve-
reni valia. Išreikšti šią valią sovietinės okupacijos sąlygomis Tauta neturėjo jokių galimybių. Tad iš 
kur galėjo atsirasti „Lietuvos TSR“ kaip valstybė? Vadinamąją „Lietuvos TSR“ sukūrė ne Tauta ir 
ne jos atstovai. „Lietuvos TSR“ atsirado iš okupacinės valdžios sudaryto ir Tautos valios neatspin-

418 Mockūnas, L. Pavargęs herojus. Vilnius: Baltos lankos, 1997, p. 222.
419 Vadapalas, V. Tarptautinė teisė: pagrindiniai dokumentai ir jurisprudencija. Vilnius: Eugrimas, 2003, p. 68.
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dinčio vadinamojo „liaudies seimo“ 1940 m. liepos 21 d. sprendimo420, kuris teisine prasme visada 
buvo ir yra niekinis. Taigi laikyti vadinamąją „Lietuvos TSR“ valstybe nėra jokio teisinio pagrindo. Tai 
buvo „popierinė valstybė“421. Galima teigti, kad „Lietuvos TSR“ terminas atspindi okupuotos Lietu-
vos valstybės teritorijos valdymo būdą, kurio esmę galima apibūdinti taip: Sovietų Sąjungos valdžios 
organai sukūrė jiems pavaldžias ir jų kontroliuojamas vietines administracines įstaigas, suteikė joms 
pavadinimus, turėjusius rodyti šių įstaigų neva tautos atstovaujamąjį pobūdį (pavyzdžiui, „Lietu-
vos TSR Aukščiausioji Taryba“, „Lietuvos TSR Ministrų Taryba“), ir per šias įstaigas, pasiremdami 
represinėmis struktūromis, valdė okupuotą Lietuvos valstybės teritoriją. Čia galima pridurti, kad 
visos vadinamosios „Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos“, veikusios Lietuvoje nuo jos okupacijos 
iki tol, kol 1990 m. vasario 24 d. laisvuose demokratiniuose rinkimuose buvo išrinkta Aukščiausioji 
Taryba-Atkuriamasis Seimas, taip pat buvo ne kas kita, o tik okupacinės valdžios sudarytos vietinės 
administracinės įstaigos, turėjusios klusniai legalizuoti ir įgyvendinti sovietinės okupacinės valdžios 
sprendimus, padėti jai valdyti okupuotos ir aneksuotos Lietuvos valstybės teritoriją. Todėl jokie „bu-
vusios sąjunginės respublikos“, „postsovietinės respublikos“, „postsovietinės valstybės“, o tuo labiau 
„Lietuvos kaip valstybės, buvusios Sovietų Sąjungos sudėtyje“ terminai Lietuvai negali būti taikomi. 
Apie tai Seimas labai aiškiai pareiškė 1999 m. sausio 12 d. priimtame „Memorandume Šiaurės Atlan-
to Aljanso valstybių parlamentams“422. Pagal tarptautinės teisės principą ex injurija non oritur jokia 
valstybė negali įgyti suverenių teisių į jos okupuotą ir neteisėtai valdomą teritoriją. Lietuva, kaip ir 
Latvija bei Estija, „negali būti laikomos išstojusiomis iš SSRS, nes būdamos SSRS neteisėtai okupuo-
tos ir aneksuotos, teisiškai SSRS nepriklausė“423. Tarptautinės teisės požiūriu Lietuva niekada nebuvo 
sudėtinė SSRS dalis, todėl negali būti laikoma „buvusia sovietine respublika“424. Ne Lietuva „išėjo“ iš 
Sovietų Sąjungos – tai Sovietų Sąjunga (tiksliau – jos teisių bei pareigų tęsėja Rusija) buvo priversta 
išeiti iš Lietuvos, kurioje neteisėtai buvo daugiau kaip 50 metų. 

LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijoje įtvirtinti būsimos nepriklausomos Lietuvos 
valstybės konstituciniai pagrindai. Pagal valdymo formą Lietuva turėjo būti demokratinė respublika 
(l str.); būsimoji nauja Lietuvos Konstitucija turėjo atitikti žmogaus teises ir demokratinius siekimus 
(principus) (14 str.); buvo numatyta, kad naują Lietuvos Konstituciją priims Seimas (14 str.), kuris bus 
renkamas laisvais, demokratiniais, visuotinais, lygiais, slaptais rinkimais (5 str.); būtent taip išrinktas 
Seimas ir Vyriausybė valdys Lietuvą (5 str.). O tol, kol Seimo bus priimta nauja Konstitucija „Lietuvos 
valstybės atstatymas <...> vykdomas pagal šioje Deklaracijoje paskelbtus nuostatus ir 1922 m. Lietu-
vos Konstitucijos dvasią“ (14 str.). 

Kodėl Deklaracijos autoriai nurodo 1922  m. Konstituciją, o ne paskutinę Lietuvoje galioju-
sią 1938 m. Konstituciją? Juk valstybės tęstinumą geriausiai išreiškia būtent paskutinė iki valstybės 
okupacijos galiojusi Konstitucija, nepriklausomai nuo jos turinio. Atsakymą į šį klausimą bent iš 
dalies pateikia Deklaracijos nuostatos apie tai, kokios institucijos įgyvendins valstybės valdžią nepri-
klausomoje Lietuvoje. Deklaracijoje buvo numatyta kitokia valstybės valdžią vykdančių institucijų 
sandara negu 1938 m. Konstitucijoje: pagal 1938 m. Konstituciją valstybės valdžią vykdo „Respubli-
kos Prezidentas, Seimas, Vyriausybė ir Teismas“ (4 str.), o Deklaracijoje yra nurodoma, kad tai daro 
demokratiniu būdu, visuotinais rinkimais išrinktas Seimas ir Vyriausybė (5 str.). Prezidentas – svar-
biausia valstybės valdžios figūra pagal 1938 m. Konstituciją – šioms institucijoms nėra priskirtas. 
Deklaracijoje nėra nuostatų, apibrėžiančių Prezidento vietą valstybės valdžios sistemoje, jo įgalioji-
mus bei santykius su kitomis valdžios institucijomis. Apsiribojama trumpu teiginiu: „atstačius Lietu-
vos nepriklausomybę, ligi susirenkant Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas eina LLKS  

420 Lietuvos Liaudies Seimas. Stenogramos ir medžiaga. Vilnius: Mintis, 1985, p. 62.
421 Rėmeris, M. Lietuvos sovietizacija 1940–1941. Istorinė Lietuvos sovietizacijos apžvalga ir konstitucinis jos įvertini-

mas. Vilnius: Lituanus,1989, p.67. 
422 Lietuvos Respublikos Seimo Memorandumas Šiaurės Atlanto Aljanso valstybių parlamentams. Valstybės žinios. 

1999, Nr. 7-144.
423 Vadapalas, V. Tarptautinė teisė. Vilnius: Eugrimas, 2006, p. 218.
424 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir 

pasekmės. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2005, p. 158.
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Tarybos Prezidiumo Pirmininkas“ (8 str.), taip pat nuostata, kad „laikinoji Lietuvos Vyriausybė su-
daroma LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininko pavedimu“ (9 str.). Tačiau čia pat daroma išlyga – 
„Vyriausybė atsakinga prieš Laikinąją Tautos Tarybą“ (9 str.) – tai yra ne Respublikos Prezidentui, 
kaip buvo nustatyta 1938 m. Konstitucijoje, bet tik Laikinajai Tautos Tarybai, kuri nuo okupacijos 
pabaigos iki susirenkant demokratiniam Lietuvos Seimui turi teisę leisti įstatymus (6 str.). Pagal Dek-
laraciją Laikinąją Tautos Tarybą turėjo sudaryti „visų vieningoje vadovybėje Lietuvoje ir užsieny-
je kovojančių sričių, apygardų, rinktinių aukštųjų mokyklų, kultūrinių, religinių organizacijų bei 
sąjūdžių ir tautos atramą turinčių politinių partijų atstovai, prisilaikant proporcingo atstovavimo 
principo“ (7 str.). 

Deklaracijos nuostata, kad nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos valstybės atstatymas bus 
vykdomas pagal 1922 m. Lietuvos Konstitucijos dvasią, rodo, kad Deklaracijos autoriams buvo ne-
priimtina 1938 m. Konstitucijoje įtvirtinta prezidentinė valstybės valdymo forma, kai Prezidentas 
vienasmeniškai galėjo skirti ir atleisti Ministrą Pirmininką ir ministrus, galėjo niekieno nevaržomas 
paleisti Seimą, turėjo teisę leisti įstatymus. Visų svarbiausių valdžios galių sutelkimas Respublikos 
Prezidento rankose bei tokia valstybės valdžių sandara, kai tarp jų nėra pusiausvyros ir atsvarų, kėlė 
pavojų asmens teisėms ir laisvėms, visuomenei ir valstybei. 

 Tačiau ir 1922 m. Konstitucija Deklaracijoje remiamasi su tam tikru atsargumu: formuluo-
tė, kad „Lietuvos valstybės atstatymas vykdomas <...> pagal 1922 m. Konstitucijos dvasią“ (ne pagal 
1922 m. Konstituciją, o pagal jos dvasią – V. S.) leidžia teigti, kad ir ši Konstitucija Deklaracijos auto-
riams buvo priimtina ne visa, nes 1922 m. Konstitucijoje įtvirtinta valdžių sandara, kai Seimas iš es-
mės buvo visagalis, kai viena valstybės valdžia negalėjo atsverti kitos, taip pat turėjo didelių trūkumų.

Deklaracijos nuostatos dėl valstybės valdžios sandaros, dėl valdžios institucijų įgaliojimų lei-
džia teigti, kad jos autoriai matė būsimą nepriklausomą Lietuvą kaip parlamentinę respubliką, kurios 
svarbiausias požymis yra tai, kad tik Seimas turi įgaliojimus leisti įstatymus, kad Vyriausybė yra 
atsakinga Seimui ir tik Seimas gali lemti Vyriausybės likimą, suteikdamas jai įgaliojimus veikti ir 
ją nušalindamas pareiškus nepasitikėjimą, kad tik Seimas, kaip Tautos atstovybė, turi teisę spręsti 
aukščiausių valstybės pareigūnų politinės-teisinės atsakomybės klausimus.

Galima prisiminti, kad rengiant ir šiuo metu galiojančios 1992 m. Konstitucijos projektą vie-
nas iš klausimų, dėl kurio buvo daugiausia diskutuojama, taip pat buvo Seimo ir Respublikos Pre-
zidento įgaliojimų santykis. Aukščiausiosios Tarybos sudarytos Konstitucijos projekto rengimo ko-
misijos parengtame Konstitucijos projekte425 aiškiai dominavo Seimas; alternatyviame Konstitucijos 
projekte426, kurį parengė Santara „Už demokratinę Lietuvą“, buvo numatyti labai dideli Respublikos 
Prezidento įgaliojimai. Antai, buvo numatyta, kad Respublikos Prezidentas turi teisę atleisti Minis-
trą Pirmininką, reorganizuoti Vyriausybę, įvesti tiesioginį valdymą administraciniuose vienetuose, 
pirmininkauti Vyriausybės posėdžiuose ir pan. Manytina, kad laikotarpis, praėjęs po Konstitucijos 
priėmimo, akivaizdžiai liudija, kaip valstybiškai atsakingai buvo pasielgta 1992 m., kai rengiant ga-
lutinį Konstitucijos projektą jame buvo įtvirtinta pusiausvyra tarp valstybės valdžią įgyvendinančių 
institucijų, buvo nustatyta tokia valstybės valdžios sandara, kai kiekviena valstybės valdžią įgyven-
dinanti institucija gali pristabdyti, atsverti kitą valdžią, kai nė viena iš jų negali turėti absoliučios 
valdžios, negali dominuoti kitų atžvilgiu. Todėl labai atsargiai vertintini kartais pasigirstantys ragi-
nimai pakeisti Konstituciją ir stipriai išplėsti Respublikos Prezidento galias, pakeisti Konstitucijoje 
įtvirtintą valdžių pusiausvyrą.

LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijoje numatyta ne tik tai, kokia bus iš sovietinės 
okupacijos išsilaisvinusios ir vėl nepriklausomos Lietuvos valstybės valdžios institucijų sąranga, jų 
sudarymo tvarka, įgaliojimai. Deklaracijoje yra labai talpių nuostatų, susijusių su žmogaus teisėmis 
ir laisvėmis, jų garantijomis. Pagal Deklaracijos 15 straipsnį „atstatytoji Lietuvos valstybė garantuoja 

425 Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektas, parengtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos laikinosios 
komisijos Konstitucijos projektui parengti komisijos. Lietuvos aidas. 1992 m. gegužės 1 d.

426 Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektas, parengtas Santaros „Už demokratinę Lietuvą“. Lietuvos aidas. 1992 m. 
rugsėjo 11 d.
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lygias teises visiems Lietuvos piliečiams, neprasikaltusiems lietuvių tautos interesams“. Deklaracijoje 
numatyta žemės ūkio ir pramonės reforma, kuri laikoma prielaida „socialinių problemų racionaliam 
sprendimui ir krašto ūkiniam atkūrimui“ – tokia reforma turėjo būti „vykdoma pačioje nepriklauso-
mo gyvenimo pradžioje“ (20 str.). Deklaracijoje „konstatuojama teigiama religijos įtaka ugdant tautos 
moralę ir palaikant jos atsparumą sunkiausiu laisvės kovų laikotarpiu“ (18 str.). Joje įtvirtintas labai 
svarbus teisinės valstybės principo elementas – teisingumą vykdo tik teismai, taip pat nustatyta, kad 
„asmenys, bolševikinės arba vokiškosios okupacijos metu išdavę Tėvyne bendradarbiavimu su prie-
šu, savo veiksmais ar įtaka pakenkę tautos išsilaisvinimo kovai, susitepę išdavystėmis ar krauju, yra 
atsakingi prieš Lietuvos Teismą“ (17 str.).

Deklaracijoje įtvirtintas Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos principas. Nurodoma, kad 
LLKS Taryba prisideda „prie kitų tautų pastangų sukurti pasaulyje teisingumu ir laisve pagrįstą pas-
tovią taiką, besiremiančią pilnutiniu įgyvendinimu tikrosios demokratijos principų, išplaukiančių iš 
krikščioniškosios moralės supratimo, ir paskelbtų Atlanto Chartoje, Keturiose Laisvėse, 12-oje Pre-
zidento Trumano Punktų, Žmogaus Teisių Deklaracijoje ir kitose teisingumo ir laisvės deklaracijose“ 
(22 str.). Šios nuostatos reiškia, kad Lietuvos geopolitinė orientacija – demokratinis Vakarų pasaulis, 
kad Lietuva savo ateitį sieja tik su Vakarų demokratinių šalių bendrija. Šiose Deklaracijos nuostato-
se iš esmės atsispindi kolektyvinės gynybos principas. Kartu LLKS Taryba prašo visą demokratinį 
pasaulį pagalbos Lietuvos išsilaisvinimo kovoje, kad būtų įgyvendinti jos tikslai. Svarbiausias LLKS 
Tarybos tikslas – atkurti laisvą, demokratinę, nepriklausomą Lietuvos valstybę. 

Lietuvos Respublikos Seimas, siekdamas atkurti istorinį teisingumą, įtvirtinti valstybės tęsti-
numą, 1999 m. sausio 12 d. priėmė įstatymą „Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. 
vasario 16 d. Deklaracijos“427, kuriame nurodoma, kad juo nustatomas Deklaracijos statusas Lietuvos 
Respublikos teisės sistemoje (l str.), kad Deklaracija yra Lietuvos valstybės teisės aktas (3 str.). Pabrėž-
tina, kad Deklaracija yra konstitucinės reikšmės teisės aktas, vienas iš Lietuvos nepriklausomos valsty-
bės konstitucinių pamatų. Šią reikšmę Deklaracija turėjo ir tebeturi nuo pat 1949 m. vasario 16 d., t. y. 
nuo jos priėmimo. Deklaracija pati savaime yra pirminis konstitucinės teisės šaltinis. Galima manyti, 
kad jeigu Deklaracija būtų žinoma Kovo 11-osios akto rengėjams, ši Deklaracija būtų atspindėta Akte 
taip, kaip jame yra atspindėti 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktas ir 1920 m. gegužės 15 d. 
Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės, kurie Kovo 11-osios 
akte yra apibūdinti kaip Lietuvos Valstybės konstitucinis pamatas. Deja, Kovo 11-osios akto rengė-
jams ši Deklaracija nebuvo žinoma; ji buvo rasta atkūrus Lietuvos valstybės nepriklausomybę KGB 
archyve, Jono Žemaičio baudžiamojoje byloje428.

Tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas priėmė specialų įstatymą, apibrėžiantį Deklaracijos vietą 
ir statusą Lietuvos teisės sistemoje, neturėtų būti interpretuojama, kad Deklaracijos statusas ir vieta 
Lietuvos teisės sistemoje esą priklauso vien nuo to, ar Seimas yra priėmęs atitinkamą sprendimą. Sei-
mo diskrecija šioje srityje yra labai ribota, nes, kaip minėta, Deklaracija yra konstitucinės reikšmės 
teisės aktas nuo jos priėmimo. Seimo priimtas įstatymas, apibrėžiantis Deklaracijos vietą ir statusą 
Lietuvos teisės sistemoje, yra labai svarbus šio akto reikšmės teisinis įtvirtinimas, bet ne Deklaraci-
jos konstitucinės reikšmės sukūrimas ar šios Deklaracijos legitimavimas. Deklaracija savaime yra ir 
visada išliks konstitucinės reikšmės teisės aktas, pirminis konstitucinės teisės šaltinis. Tačiau Seimo 
sprendimai, kuriais įtvirtinamas Deklaracijos, kaip Lietuvos valstybės teisės akto, kaip vieno iš vals-
tybės konstitucinių pamatų statusas, yra labai svarbūs toliau atkuriant istorinį teisingumą, parodant 
Lietuvos valstybės tęstinumą jos okupacijos sąlygomis. Tai, kad Deklaracija okupuotoje Lietuvoje 
buvo mažai žinoma, kad realią valdžią okupuotoje Lietuvoje turėjo ne LLKS Taryba, bet sovietinės 
okupacinės struktūros, kad Lietuvos valstybė tuo metu nebuvo atkurta pagal Deklaracijos nuosta-
tas ir pan., nepaneigia išvados, kad Deklaracija yra konstitucinės reikšmės teisės aktas. Atitinkamo 
teisės akto konstitucinę reikšmę paprastai lemia ne tai, ar šis aktas buvo įgyvendintas, ar jis vėliau 

427 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos“. 
Valstybės žinios. 1999, Nr.11-241. 

428 Buv. LSSR VSKA. Baudž. b. f. B.33960/3.T.10.L.227. Originalas. Mašinraštis.
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buvo patvirtintas parlamento ar kokiu nors kitu būdu legitimuotas. Atitinkamas teisės aktas įgyja 
konstitucinės reikšmės pobūdį pirmiausia dėl to, kad jį priima ypatinga institucija, t. y. institucija, 
turinti įgaliojimus (galinti) reikšti Tautos valią, ir dėl to, kad teisės akte nustatomi būtent valsty-
bės konstituciniai pamatai. Neįmanoma nuginčyti fakto, kad LLKS Taryba, priimdama Deklaraciją, 
buvo vienintelė teisėta Tautos atstovybė ir vienintelė teisėta valstybės valdžia okupuotoje Lietuvoje, 
kad LLKS Taryba, kuri atstovavo „visas Lietuvos teritorijoje esančias vieningos vadovybės vadovau-
jamas karines visuomenines grupuotes“, turėjo įgaliojimus (galėjo) reikšti ir įgyvendinti Tautos valią. 
Neįmanoma paneigti ir to, kad Deklaracijoje įtvirtinti nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo 
metmenys, taigi, įtvirtinti Lietuvos valstybės konstituciniai pamatai. Vadinasi, 1949 m. vasario 16 d. 
Deklaracija konstitucinės reikšmės teisės akto pobūdį įgyja ne dėl parlamento priimto sprendimo ar 
kokio nors kitokio jos legitimavimo, o pirmiausia dėl to, kad ją priėmė LLKS Taryba, kuri tuometi-
nėje okupuotoje Lietuvoje buvo vienintelė teisėta tautos atstovybė, turėjo įgaliojimus (galėjo) reikšti 
Tautos valią, ir dėl savo turinio.

Kadangi LLKS Tarybos 1949  m. vasario 16  d. Deklaracija yra konstitucinės reikšmės teisės 
aktas, yra vienas iš Lietuvos nepriklausomos valstybės konstitucinių pamatų, šią Deklaraciją saugo ir 
gina Konstitucija. Nors Konstitucijoje tai nėra tiesiogiai nurodyta, Deklaracijos konstitucinė apsauga 
kyla iš Konstitucijos nuostatų, įtvirtinančių Tautos teisę gyventi ir kurti nepriklausomoje Lietuvos 
valstybėje, įtvirtinančių Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Šios ir kitos Konstitucijos nuostatos 
suponuoja, kad teisės aktai, sudarantys Lietuvos nepriklausomos valstybės konstitucinius pamatus – 
LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracija yra vienas iš jų – yra saugomi ir ginami Konstituci-
jos, jų niekas negali panaikinti. 

Įprasmindamas LLKS Tarybos ir jos Prezidiumo Pirmininko teisinį statusą, Lietuvos Res-
publikos Seimas 2009 m. kovo 12 d. priėmė Deklaraciją „Dėl Jono Žemaičio pripažinimo Lietuvos 
valstybės vadovu“429, kurioje konstatuojama, kad „nuo 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžio Tarybos Deklaracijos priėmimo iki mirties 1954 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkas Jonas Žemaitis buvo kovojančios su okupacija Lietuvos 
valstybės vadovas, faktiškai vykdęs Respublikos Prezidento pareigas“.

3.3. Būsimos nepriklausomos Lietuvos valstybės  
 modeliavimas išeivijoje 

Rengiantis būsimiems teisinės sistemos pertvarkymams išsilaisvinusioje Lietuvoje, viltasi pa-
sinaudoti visomis prieinamomis galimybėmis – teorinėmis žiniomis, įgytomis studijuojant užsienio 
šalyse, stebint demokratinių užsienio valstybių, kuriose autoriams teko apsigyventi, galiojančią teisę, 
jos modernėjimą bei pažangą, atsikuriančių pokario valstybių patirtį, atrenkant tai, kas galėtų būti 
naudinga Lietuvai. Bet labiausia tam reikalui vertinta buvusios nepriklausomos Lietuvos valstybės 
patirtis – nepriklausomos Lietuvos valstybės ir teisės problematika išeivijoje paprastai buvo nagrinė-
jama mėginant numatyti galimo jų tobulinimo, ateityje tikintis jas pritaikyti būsimai išsilaisvinusiai 
Lietuvai, būdais ir galimybėmis, modeliuojant būsimą Lietuvos valstybę ir teisę. 

Lietuvos nepriklausomybė ir būsimos nepriklausomos valstybės problemos išeivijos spaudoje 
aktyviai diskutuotos beveik visą sovietinės okupacijos laikotarpį. Tos diskusijos atspindėjo neblės-
tantį jos dalyvių tikėjimą savo Tėvynės laisve ir nepriklausomybe ir įdėmų jų žvilgsnį į laukiamą 
ateitį. Gausios tuo klausimu publikacijos reikšmingos ne vien originaliomis mintimis, bet ir tuo, kad 
ateitimi domėtasi ir apie ją rašyta tuomet, kai tėvynainiams, likusiems kitapus geležinės uždangos, 
panašios temos buvo sunkiai tepasiekiamos, o jų mokslinis potencialas buvo kietai ribojamas sovie-
tinės politikos ir ideologijos. 

429  Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. kovo 12 d. Deklaracija „Dėl Jono Žemaičio pripažinimo valstybės vadovu“. 
Valstybės žinios. 2009, Nr. 30-1166.
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Tikint Tėvynės išsilaisvinimu, žinoma, nepuoselėtos iliuzijos dėl to, kad Lietuva, įvardijama 
„sudėtine Sovietų Sąjungos valstybe“, turėtų bent mažiausias galimybes pasinaudoti sovietinėse 
konstitucijose deklaruota teise nekliudomai iš jos pasitraukti. 

Gvildenti įvairūs išsivadavimo variantai, pradedant Trečiuoju pasauliniu karu, pasibaigsiančiu 
„visuotiniu pavergtųjų išlaisvinimu, tironijos žlugimu“ (arba moderniausios kariavimo priemonės 
apsk ritai nepaliksiančios „nei ateities, nei problemos“); lūkuriuota ir tikėta, jog lemiamą smūgį so-
vietams „anksčiau ar vėliau suduos iš Tolimųjų Rytų pusės jų pačių puoselėjami raudonieji kinai“. 
Tikėta katak lizmu, sunaikinsiančiu Rusiją arba nusilpninsiančiu ją tiek, kad jos pavergtoms tautoms 
atsirasiančios galimybės atkurti savo valstybes430. Prognozuota, kad Lietuvos valstybės nepriklauso-
mybei atgauti reikalingos bent dvi išorinės sąlygos: palanki tarptautinė padėtis ir sovietinės sistemos 
žlugimas431. 

Viltims, deja, nepasiteisinant, o tarptautinių įtampų skatinimo politiką visuotinai ėmus pripa-
žinti neperspektyvia, didesnių vilčių nedėta ir į veiksmingesnį prievarta susovietintų Baltijos valsty-
bių išlaisvinimo klausimo sprendimą Jungtinėse Tautose ar kitose tarptautinėse institucijose. Juolab, 
1970–1974 m. normalizavusis pagrindinių Antrojo pasaulinio karo priešininkių santykiams, ypač po 
Helsinkio susitarimų, suvokta, jog Lietuvos okupacija užtruksianti, bet niekada nenustota vilties, kad 
istorija neišvengiamai artinanti laisvės dieną dėl SSRS vidaus problemų, dėl laukiamo sovietinės sis-
temos žlugimo ir istorijos raidos, pasuksiančios asmens, tautos, rasės laisvėjimo kryptimi ir teigiamai 
atsiliepsiančios pavergtų tautų padėčiai. Žvelgiant į globaliu mastu tebesitęsiantį etninių tautų atsis-
kyrimo ir tautinių valstybių kūrimosi procesą, viltasi, kad rusams, sudarantiems vos kiek daugiau 
kaip pusę Sovietų Sąjungos piliečių, nebepavyks pavergtą išlaikyti likusią imperijos tautų dalį, kad 
Sovietų Sąjunga išgyvenanti lėtą dezintegraciją, kad mažumoms priklausančių tautų išsilaisvinimo 
klausimas bus išspręstas artimiausioje ateityje, dar iki XX a. pabaigos. Tikėta besiformuojančia re-
voliucingiausių socialinių idėjinių Sovietų Sąjungos vidaus jėgų – rusiškojo liberalizmo ir nerusiško 
nacionalizmo – koalicija, stiprėjančiu demokratiniu judėjimu Rusijoje, garsiųjų disidentų A. D. Sa-
charovo, A. I. Solženycino ir kitų veiklos rezultatais. 

Nepaisant viltingų prognozių, daugelis lietuvių išeivijos atstovų kvietė tautiečius būti kantriais 
realistais ir suprasti, kad „tas sovietinės santvarkos griuvimas neįvyks dar šiandien, nei rytoj“, ne-
įžvelgta, kad „horizontuose būtų susidarę bent minimaliausių sąlygų mušti būgnus – trimituoti žy-
giui“. Sunku esą numatyti, „kada vėliavos iškeltos plaksis ir kada tas žygis bus“. 

Vis plačiau suvokta, kad mūsų tautos ateitis sprendžiama pačioje Lietuvoje, kad „nei ameri-
kietis, nei britas, nei kuris kitas vakarietis neis jos vaduoti, neišvaduosime jos ir mes“, t. y. išeivija432. 
Tik pati lietuvių tauta, ne kokia politikų, teisininkų ar publicistų suburta abstrakcija ar fikcija, galinti 
atkurti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, laisvos Lietuvos likimas daugiausia priklauso ten liku-
siems ir išaugusiems, tarp kurių esama daug šviesuomenės, specialistų ir patriotų. Tikėta, jog Lietuva 
antrajam savo valstybingumo atgimimui dvidešimt dvejų buvusių nepriklausomo gyvenimo metų 
dėka esanti kur kas geriau pasirengusi nei anuomet, pergalę apturėdama 1918 m..

Šios įžvalgos žadino žmonių, vis dar laikiusių save Lietuvos piliečiais ir patriotais, viltis sugrįžti 
iš priverstinės emigracijos, pradžioje kurį laiką visuotinai įvardijamos tremtimi, į vėl laisvę atgavusią 
Lietuvą, skatino ieškoti savo vietos ateities įvykiuose. Jau dabar esąs reikalingas išlaisvintos Lietu-
vos valstybės „politikos planavimas ir pasiruošimas pereinamajam laikotarpiui nuo išlaisvinimo iki 
konstitucinių demokratinių valstybės organų sudarymo“. Reikštas įsitikinimas, kaip esą svarbu, kad 
besiklostantys politiniai įvykiai ir pavergtai tautai, ir išeivijai neiškeltų uždavinių, kurių spręsti jie 
dar nebus pasirengę.

Ypatingą misiją, rengiantis išlaisvintos Lietuvos atstatymo darbui, prisiėmė išeiviai teisinin-
kai, laikydami tai tiesiog jiems pavestu tėvynės įpareigojimu: „Didieji atstatymo uždaviniai laukia 
Lietuvos teisininkus išlaisvintoje Tėvynėje. Ir Tėvynė mus įpareigoja jau šiandien tiems atstatymo 

430 Keliai į Lietuvos nepriklausomybę. Sėja. 1959, 1, 2, 3 ir kt.
431 Nemickas, B. Kelias į Lietuvos nepriklausomybę. Į laisvę. 1978, 72, p. 4.
432 Zundė, P. Ar mūsų kelias veda į laisvę. Metmenys. 1965, 10, p. 127.
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darbams rengtis.“433 Juolab kad iš bolševikų okupuojamos Lietuvos pasitraukus per 400 teisininkų, 
gimtajame krašte jų gretos ženkliai praretėjo, o į naujai sovietinėje aukštojoje mokykloje parengtus 
teisininkus kartais buvo žiūrima kaip į netinkamus tokiam teisiniam darbui, koks jis buvęs seniau ir 
būsiąs ateityje, nes sovietinės teisės dalykai laisvajai Lietuvai nebūsiantys reikalingi434. 

Suvokta, kad ateitis, susijusi su nepriklausomybės atgavimu, „pareikalaus mūsų teisininkų 
spręsti eilę svarbių teoretinių ir praktinių teisinių problemų“435, todėl jau dabar reikia „kelti ir stu-
dijuoti būsimosios Lietuvos teisinės santvarkos klausimus, rinkti medžiagą bei ruoštis būsimiems 
civiliniams, baudžiamiesiems ir kt. įstatymų projektams“436. Ypač teisininkų darbai, jėgos ir min-
tys turinčios būti nukreiptos pasirengimui išlaisvintajai Lietuvai atkurti, panaudojant visus savo 
sugebėjimus ateities teisinėms problemoms nagrinėti. 1952 m. rašyta, jog jau dabar esąs reikalin-
gas išlaisvintos Lietuvos valstybės „teisinės, ūkinės, socialinės ir kultūrinės politikos planavimas ir 
pasiruošimas pereinamajam laikotarpiui nuo išlaisvinimo iki konstitucinių demokratinių valstybės 
organų sudarymo“437, o formuluojant uždavinius pradedamam išeivijoje leisti žurnalui „Lietuva“, 
buvo akcentuojamas reikalas rengti politiką teisiniam išlaisvintos Lietuvos atstatymui438. Manyta, jog 
veikiančios politinės lietuvių išeivijos partijos savo buvimą galinčios įprasminti rengdamos planus 
būsimajai politinei-socialinei santvarkai bei darnesniam grupių santykiavimui „sunkiuoju pobolše-
vikiniu atstatymo metu“439.

Buvo samprotaujama ir taip, kad jei net išvaduotos Lietuvos ateities programa ir niekam ne-
pasitarnautų, tai pats jos svarstymas jau esąs naudingas išeivijos tautinei sąmonei ir intelektiniam 
budrumui440.

Išeivijos teisininkai savo darbus, jėgas ir mintis mėgino mobilizuoti pasirengimui išlaisvintai 
Lietuvai atkurti, „ateities teisinių problemų nagrinėjimui“441, klausimo, „ar mes, sovietinei okupaci-
jai pasibaigus, norėsime atstatyti Lietuvą lygiai tokioje pat formoje, kokia ji buvo iki 1940 metų“442 
sprendimui. Buvo rašoma, kad „tremties dienomis turime sukurti, išryškinti ir iškristalizuoti mūsų 
nusistatymą pageidaujamos Lietuvos ateities santvarkos atžvilgiu, turime išsiaiškinti, kaip mes norė-
tume laisvoje Lietuvoje gyventi“443. 

V. P. Raulinaitis savo publikuotuose darbuose ypač aktyviai stengėsi pabrėžti, jog Lietuvos oku-
pacijai esant įvykdytai prieštaraujant tarptautinės teisės nuostatoms, okupanto veiksmai, potvarkiai 
ir įsakymai neturintys jokio teisinio pagrindo, visi jie esantys neteisėti, pagal tarptautinę teisę ab 
initio niekiniai; krašto vyriausybė esanti kompetentinga vertinti okupanto išleistus įstatymus ir jo 
administracijos organų atliktus veiksmus, peržiūrėti okupacijos metu susidariusius privatinių asme-
nų santykius su administracija ir teismais. Todėl okupanto valdymo metu krašte sudarytoji faktinė 
privatinė bei viešoji asmeninė ir turtinė padėtis turėsianti būti peržiūrėta ir pagal savus įstatymus bei 
teisę atitinkamai pertvarkyta, kiek tai realiai ir fiziškai bus galima atlikti ir įvykdyti444.

Būsimoms teisinės sistemos reformoms Lietuvoje rengiantis, buvo viliamasi pasinaudoti viso-
mis esamomis galimybėmis – buvusios nepriklausomos Lietuvos valstybės patirties studijomis, sten-
giantis išsiaiškinti joje tai, kas ateityje galėtų būti Lietuvos teisinėje sistemoje taisytina ir gerintina445; 
teorinių žinių, įgytų studijuojant užsienio šalyse, panaudojimu446; demokratinių užsienio valstybių 

433 Mūsų uždaviniai tremtyje. P. Stravinsko paskaita, skaityta 1956 04 14 Čikagoje LTD. Teisininkų žinios. 1958, 17–18, p. 11.
434 Kairys, J. Teisininkų paruošimo reikalu. Teisininkų žinios. 1954, 10, p. 1.
435 Kairys, J. Kai kurių teisinių problemų išvakarėse. Teisininkų žinios. 1954, 6, p. 5.
436 Redaktoriaus žodis. Teisininkų žinios. 1965, 27–28, p. 11.
437 Sidzikauskas, V. Ties lietuviškomis problemomis. Lietuva. 1952, 1, p. 6–7.
438 „Lietuvai“ pasirodant. Lietuva. 1952, 1, p. 2.
439 Pajaujis, J. Politinės grupės ir išeivija. Sėja. 1955, 8, p. 1.
440 Lietuvos nepriklausomybės programos reikalu. Sėja. 1977, 1, p. 31
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modernėjimo bei pažangos, atsikuriančių pokario valstybių patyrimo stebėjimu ir to stebėjimo rezul-
tatų pritaikymu Lietuvai. Manyta, kad konstitucinėje kūryboje būsima Lietuvos valstybė daugiausia 
galėsianti pasimokyti konkrečiai iš JAV bei Bonos konstitucijų nuostatų447.

Teisininkai buvo kviečiami išskirtinį dėmesį atkreipti į tų demokratinių valstybių, kuriose jie 
pastaruoju metu gyveno, galiojančios teisės studijas, siekiant atrinkti jose tai, kas galėtų būti nau-
dinga Lietuvai448. Buvęs Vilniaus universiteto profesorius J. Liūdžius siūlė susipažinti su daugeliui 
lietuvių teisininkų naująja tėvyne tapusių JAV teisiniu gyvenimu, kartu nurodydamas, kad Lietuvos, 
kaip unitarinės valstybės, požiūriu „nėra praktinio reikalo gilintis į federacinės santvarkos studi-
jas“449. Motyvuodamas būtinumu teisės atstatymo darbui gerai pažinti tautos dorinius ir teisinius 
įsitikinimus, jos dvasinius jausmus ir manydamas esant galima to pasisemti iš teisinių papročių,  
P. Stravinskas kvietė skaitytojus daugiau domėtis paprotinės teisės klausimais450. 

Apskritai manyta, kad sugrįžti tiesiogiai prie okupacijos išvakarėse Lietuvoje galiojusios teisės 
nebūsią tikslinga jau vien dėl to, kad per palyginti trumpą nepriklausomo gyvenimo laiką ne tik 
konstitucijos, bet ir teismų organizaciją, savivaldybes, socialinę apsaugą ir kitas visuomeninio gyve-
nimo sritis reglamentavę Lietuvos įstatymai ne visuomet evoliucionavę pažangos linkme451.

Natūralu, kad viena pagrindinių problemų, nagrinėjamų išeivijos teisininkų publikacijose, 
buvo tarpukario Lietuvos konstitucinės teisės bei konstitucinės santvarkos panaudojimo būsimai iš-
silaisvinusiai Lietuvai problema. „Gali atrodyti truputį per anksti rašyti apie būsimą išlaisvintos Lie-
tuvos pag rindinį įstatymą, kol mūsų tėvynės likimą dar lemia „demokratiškiausia pasauly“ Stalino 
konstitucija, – buvo 1948 m. rašoma viename išeivijos spaudos leidinių, ir tęsiama: – O vis dėlto būtų 
jau šiandieną naudingas dalykas pasidalinti mintimis apie mūsų buvusių konstitucijų netobulumus, 
jų pašalinimą bei naujų dalykų įvedimą.“452 

Konstitucinės teisės problematika, ypatingai skirta tarpukario Lietuvos konstitucinei teisei, vie-
naip ar kitaip ją siejant su ateitimi, išeivijoje yra rašę nemaža teisininkų (taip pat politologų, istorikų), 
tarp jų autoritetingi specialistai, teisinį išsilavinimą įgiję arba gilinę Vakarų Europos ar JAV mokslo  
 centruose – K. Račkauskas, P. V. Raulinaitis, K. Šidlauskas, J. B. Laučka, kai kurie kiti autoriai.

Būsimosios Lietuvos konstitucinių formų klausimu išeivijos spaudoje buvo išsakomos įvairiau-
sios nuomonės, tikėta, jog Lietuvos valstybingumo atstatymas tarpukario „konstitucinėse formose“ 
esąs nerealus, nes konstitucija negalėsianti neatspindėti pastaraisiais dešimtmečiais įvykusių ekono-
minių, socialinių ir kt. pokyčių453, arba realiausias kelias Lietuvos valstybei atstatyti įžvelgtas vien nu-
simetant svetimųjų priespaudą, bet nekeičiant esamų valstybės režimo ir visuomenės santvarkos454. 

Beveik vieningai reikštas įsitikinimas, kad atgavusioje laisvę Lietuvoje turėsianti būti „mo-
derniais pagrindais“ atkurta demokratinė Lietuvos valstybės santvarka455, bendra buvo tvirtas įsi-
tikinimas, dėl kurio „niekas neabejoja“, „niekas nesiginčija ir nesiginčis“, kad būsimojoje Lietuvos 
valstybėje būsiąs „pilnai demokratinis režimas“456, kad „ilgos diktatūros išvarginti lietuviai tikrai 
nepasisavins linkimo bei noro ir toliau turėti diktatūrinį režimą“457, ir ne tik tokį, koks jis buvo sovie-
tinės ir hitlerinės okupacijų, bet ir lietuviškojo autoritarizmo metais, nes net ir „buvusio vadistinio 
valdymo šalininkai šiandien vadina save demokratais ir pasisako už demokratinę būsimą Lietuvą“458.

447 Kairys, J. Konstitucija ateities Lietuvai. Teisininkų žinios. 1957, 21–22, p. 32.
448 Mūsų uždaviniai tremtyje. P. Stravinsko paskaita, skaityta 1956 m. balandžio 14 d. Čikagoje LTD. Teisininkų žinios. 
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449 Liūdžius, J. Teisininkai gali pasimokyti JA Valstijose. Teisininkų žinios. 1954, 9, p. 7.
450 Stravinskas, P. Paprotinė teisė. Teisininkų žinios. 1957, 21–22, p. 6.
451 Kairys, J. Kai kurių teisinių problemų išvakarėse. Teisininkų žinios. 1954, 6, p. 4.
452 Šidlauskas, K. Netolimos praeities patyrimas. Lietuvos konstitucijų ydos ir jų pašalinimas. Mūsų kelias. 1948, 34.
453 Lietuvos nepriklausomybės programos reikalu. Sėja. 1977, 1, p. 27.
454 Gureckas, A. P. Laisvės kovos metodiką peržiūrint. Metmenys. 1965, 10, p. 144.
455 Mūsų uždaviniai tremtyje. P. Stravinsko paskaita, skaityta 1956 m. balandžio 14 d. Čikagoje LTD. Teisininkų žinios. 
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457 Varnas, J. Kad nenueitų į šunkelius. Tėvynės sargas. 1980, 1, p. 29.
458 Lušys, S. Taikos klausimas būsimoje Lietuvoje. Tėvynės sargas. 1952, 2, p. 221.
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Nepaliaudami tikėti būsimu Lietuvos išsilaisvinimu ir konstruodami konstitucinės sandaros 
modelį ateičiai, daugelis išeivijos autorių tvirtai laikėsi nuostatos, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo 
komiteto (VLIK‘o) suformuluotos 1944 m. vasario 16 d. atsišaukime „Į lietuvių tautą“, pagal kurią 
Lietuvos inkorporavimas smurto keliu į Sovietų Sąjungos sudėtį laikinai sustabdęs suverenių valsty-
bės institucijų veikimą, bet nepanaikinęs suverenios Lietuvos valstybės459. Suverenumas esantis ne-
atskiriama tautos savybė, todėl, nors atskirais atvejais tauta galinti netekti galimybės juo naudotis, 
pats jis ir tuomet išliekąs tautoje; tauta suverenumo, kaip esminės kiekvieno tautos nario ir visos 
tautos sielos dalies, atsisakyti negalinti460. Buvo tvirtinama, kad Lietuvos valstybė „tebeegzistuoja, 
nors yra sovietų okupuota. Lietuvių tauta yra gyva“461, tik jėga esąs nutrauktas jos suverenios valdžios 
reiškimasis462, todėl niekas, išskyrus sovietus, neginčijąs jos teisės atgauti laisvę ir nepriklausomybę. 

Tezė apie tautos ir valstybės suverenumo išlikimą okupacijos sąlygomis išeivijoje buvo akty-
viai propaguojama, siekiant ja ne tik pagrįsti pavergtos valstybės atstovavimą Sovietų Sąjungos jėgai 
nepasiekiamose Vakarų šalyse bei organizuoti Lietuvos laisvinimo akcijas, bet ir moralinių tikslų, 
susijusių su pačios išeivijos dvasios ir kovingumo palaikymu. 

Pasak paminėto dokumento, Lietuvą iš okupacijos išlaisvinus, ir toliau liksianti veikti pas-
kutinė – 1938 m. – nepriklausomos Lietuvos Konstitucija, kol teisėtu keliu ji būsianti atitinkamai 
pakeista, valstybės santvarką suderinant su plačiųjų tautos sluoksnių interesais ir bendromis poka-
rio sąlygomis, pagal demokratinius principus reformuojant labiausiai šiuos principus žeidžiančius 
Respublikos Prezidento ir Seimo rinkimų įstatymus463. Tačiau netrukus, išeivijoje sparčiai plintant 
nuomonei, kad atgautoji Lietuvos laisvė nebūsianti pavesta kieno nors asmeniškos nuomonės rikiavi-
mams, kad „ilgos diktatūros išvarginti lietuviai tikrai nepasisavins linkimo bei noro ir toliau turėti 
diktatūrinį režimą“464, tapus akivaizdžiam faktui, kad net ir „buvusio vadistinio valdymo šalininkai 
šiandien vadina save demokratais ir pasisako už demokratinę būsimą Lietuvą“465, VLIK‘as pakeitė 
nusistatymą466 – prabilta, kad atgavusioje laisvę Lietuvoje turėsianti būti moderniais pagrindais at-
kurta demokratinė Lietuvos valstybės santvarka467.

Tvirtėjo įsitikinimas, kad atgimusi Lietuvos valstybės iš karto imsianti remtis vieninteliu iš nuo-
latinių savo konstitucinių dokumentų, priimtu demokratine tvarka išrinkto Steigiamojo Seimo – tikro 
tautos valios reiškėjo ir jos suverenumo vykdytojo – parengtos ir 1922 m. priimtos Lietuvos Valstybės 
Konstitucijos468, turinčios „perdėm demokratišką veidą ir turinį“469, geriausiai atitikusios ne tik gyve-
namojo laiko ir to meto sąlygų reikalavimus, bet ir niekuomet nekintančias visuomeninio gyvenimo 
ir asmens laisvės vertybes470; buvusios tobuliausia, vertintos „racionaliu, filosofiškai pagrįstu logiš-
ku šedevru“, mėginusios kurti liberalinę, individualistinę, centralizuotą, reprezentacinę demokratinę 
santvarką su parlamentinio tipo Vyriausybe ir tautinių mažumų personaline autonomija471. 

Kai kuriais tvirtinimais (jų pagrįstumui, tiesa, viešai paprieštarauta472), ši Konstitucija netgi 
buvusi „vienintelė teisėta ir privaloma ją priėmusiai tautai“473.

459 Lietuvos nepriklausomybės programos reikalu. Sėja. 1977, 2, p. 29.
460 Raulinaitis, P. V. Tautos ištikimybė laisvės troškimui. Į laisvę. 1967, 40 (77), p. 36.
461 Lozoraitis, S. Lietuvos nepriklausomybė – realus tikslas. Aidai. 1966, 2, p. 50.
462 Sužiedėlis, S. Vasario 16-osios istorinės atramos. Lietuva. 1953, 3, p. 7.
463 Lietuvos nepriklausomybės programos reikalu. Sėja. 1977, 2, p. 29.
464 Varnas, J. Kad nenueitų į šunkelius. Tėvynės sargas. 1980, 1, p. 29. 
465 Lušys, S. Taikos klausimas būsimoje Lietuvoje. Tėvynės sargas. 1952, 2, p. 221.
466  Šmulkštys, L. Žvilgsnis į Steigiamojo Seimo istoriją. Sėja. 1960, 2, p. 10.
467 Mūsų uždaviniai tremtyje. P. Stravinsko paskaita, skaityta 1956 m. balandžio 14 d. Čikagoje LTD. Teisininkų žinios. 
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469 Šidlauskas, K. Svarstybos visuomeniniais ir teisiniais klausimais. Straipsnių rinkinys. St. Petersburg: Leono XIII fon-
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472 Šidlauskas, K. Svarstybos visuomeniniais ir teisiniais klausimais. Straipsnių rinkinys. St. Petersburg: Leono XIII fon-
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Atstačius konstitucinę santvarką taip pat pradėsią galioti lietuviški įstatymai, kurie būsią deri-
nami su minėtos Konstitucijos dvasia ir turiniu474. 

Suprantama, buvo pripažįstama, kad 1922 m. Konstitucija, ją matuojant teorinio tobulumo 
masteliu, kaip, beje, ir kiekviena kita konstitucija, taip pat nebuvusi nepriekaištingai tobula. 1922 m. 
Konstitucijos kūrėjams pirmiausia rūpėję pabrėžti tautos suverenumą ir taip užtikrinti, kad jo nemė-
gintų savintis nei svetimi, nei savi piktnaudžiautojai, atsidūrę valdžioje. O kadangi tiksliausiais tautos 
valios reiškėjais buvę pripažįstami į Seimą išrinktieji tautos atstovai, tai įstatymų leidybos instituci-
jai – tautos atstovybei, lyginant su kitomis valdžios šakomis – vykdomąja ir teismine, Konstitucija 
teikusi akivaizdžią pirmenybę475. 

Ir nors kai kas buvo linkę manyti, kad Konstitucijoje esą „netrūko nuostatų išlaikyti deramai 
pusiausvyrai tarp įstatymdavystės ir vykdomosios valdžios“476, dauguma laikėsi kitokios nuomonės, 
būdami įsitikinę, jog ši Konstitucija teisiškai įtvirtinusi „seimokratiją“ (prof. M. Römerio terminas), 
K. Šidlausko apibrėžtą kaip valdymo formą, kurioje „įstatymų leidžiamoji galia –Seimas yra aukš-
čiausios valstybės valdžios turėtojas, žymiai nustelbdamas įstatymų vykdymo galią – vyriausybę“477. 
Teigta, kad vykdomoji valdžia Lietuvoje buvusi labai priklausoma nuo Seimo, nebuvę Seimo ir Vy-
riausybės kompetencijos pusiausvyros478. 

Menkai teliko girdimi ir pavieniai papriekaištavimai, neva Konstitucijoje nustatytoji demo-
kratinė santvarka Lietuvai buvusi kiek per ankstyva, jos rengėjai nepakankamai atkreipę „dėmesio į 
Lietuvos krašto ir jo gyventojų istorinius bei kultūrinius ypatumus, jų paruošta Konstitucija neatitiko 
nei Lietuvos gyventojų tradicijų bei patyrimo, nei sudrausminimo galimybių, nei to santvarkos idea-
lo, kurį lietuvių tauta buvo susidariusi“479. 

Iš tiesų svarbiausieji 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos parametrai – pagrindinių pi-
liečio teisių ir laisvių įtvirtinimas ir jų apsaugos teisinių garantijų nustatymas, politinių partijų ir 
visuomeninių organizacijų veiklos laisvė, politinis pliuralizmas, demokratiniai valdžios institucijų 
formavimo mechanizmai – liudijo jos demokratiškumą. Ši Lietuvos Valstybės Konstitucija, vienintelė 
parengta ir priimta tautos specialiai išrinkto Steigiamojo Seimo – tautos valios reiškėjo ir įgalioto jos 
suverenumo vykdytojo, laikoma išskirtine Lietuvos konstitucinio paveldo dalimi. Pačia tiesiogine 
prasme tai buvo ne valdžios, bet tautos aktas, svarbiausia tarpukario Lietuvos Konstitucija, doku-
mentas, tiesiogiai kylantis iš vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto nuostatų ir visa apimtimi juos 
realizuojantis. 

Priėmusi šią Konstituciją, teisinės santvarkos prasme Lietuva atsistojusi „moderniškiausių 
demok ratijų“ gretoje480. Šia Konstitucija grindžiama mūsų konstitucinė demokratinė tradicija, iš jos 
turėjo, atsiradus reikalui, kilti ir išaugti galimos Lietuvos Konstitucijos reformos, taigi tolesnė Lietu-
vos Konstitucijų raida turėjo vystytis šioje Konstitucijoje nužymėtomis gairėmis ir tvarka.

Neatsitiktinai, rūpinantis palikusiesiems savo kraštą pabėgėliams sudaryti galimybę išsaugoti 
buvusios Konstitucijos bent prisiminimą (jos teksto pasigesta iškart pasitraukus iš Lietuvos481), jau 
pirmaisiais priverstinės emigracijos metais, besiblaškant Antrojo pasaulinio karo nusiaubtos Vakarų 
Europos keliais, kenčiant varganą visko netekusių pabėgėlių dalią, laikraštis „Tėvynės sargas“ atskiru 
leidinuku Vokietijoje 1949 m. išleido 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos tekstą482. Ir vėliau, 
naujųjų emigrantų gyvenimui jau įeinant į normalias vėžes, šios Konstitucijos (kartais ir kitų) tekstas 

474 Raulinaitis, P. V. Okupanto įsakymų teisinė vertė. Tėvynės sargas. 1954, 1, p. 146.
475 Laučka, J. B. Keletas žvilgsnių į Lietuvos 1922 metų Konstituciją: jos kilmė ir pagrindiniai principai. Aidai. 1985, 3, 
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476 Laučka, J. B. Lietuvos parlamentinė santvarka. Tėvynės sargas. 1970, 1, p. 123.
477 Šidlauskas, K. Netolimos praeities patyrimas. Lietuvos Konstitucijų ydos ir jų pašalinimas. Mūsų kelias. 1948, 34.
478 Valstybė ir valdžia. Į laisvę. 1955, 6, p. 11.
479 Račkauskas, K. Lietuvos konstitucinės teisės klausimais. New York: Tėvų pranciškonų spaustuvė, 1967, p. 91.
480 Viliamas, V. Lietuvos Seimai ir jų grupinė diferenciacija. Steigiamasis Seimas. Tėvynės sargas. 1955, 1 (11), p. 100.
481 Šidlauskas, K. Svarstybos visuomeniniais ir teisiniais klausimais. Straipsnių rinkinys. St. Petersburg: Leono XIII fon-

das, 1987, p. 33.
482 Lietuvos Valstybės 1922 m. Konstitucija. Stuttgart: „Tėvynės sargo“ biblioteka, 1949. 
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dar nekart buvo publikuotas atskirais leidiniais483, spausdintas „Tėvynės sarge“484, kaip priedas pasi-
rodė su čia nekart minima K. Račkausko monografija

Steigiamojo Seimo parengtoji Lietuvos konstitucinė sandara išeivijoje paprastai buvo analizuo-
jama mėginant numatyti galimo jos tobulinimo ir pritaikymo būsimai išsilaisvinusiai Lietuvai kelius 
ir perspektyvas, siejamus su valstybinės ir teisinės tvarkos modeliavimu ateičiai.  

Deja, tolesnėje Lietuvos konstitucionalizmo raidoje ta tvarka politinių jėgų pačioje Tėvynėje 
buvo ignoruojama, šios Konstitucijos teisėtai, laikantis Steigiamojo Seimo nustatytos tvarkos, niekas 
ir niekada nepanaikino, todėl remiantis nuostata, kad „kita tvarka padaryti teisės keitimai teisės 
nesukuria, tėra prievartos veiksmai“485, atsirado manančiųjų, jog ji taip ir likusi „vienintelė teisėta ir 
privaloma ją priėmusiai tautai“486. 

Išeivijos teisininkų modeliuojama ateities nepriklausomos Lietuvos valstybės konstitucinė san-
dara, atsižvelgiant į pripažintas silpnąsias 1922 m. Konstitucijos vietas, pirmiausia buvo orientuojama 
į valdžių galios subalansavimą ir į Seimo ir apskritai visuomenės politinio-partinio susiskaldymo ma-
žinimą, priekaištaujant jos rengėjams Steigiamajame Seime nepasirūpinus išlaikyti pusiausvyrą tarp 
autoriteto, laiduojančio vieningumą, tvarką, tęstinumą ir vedančio prie užsibrėžto tikslo, iš vienos 
pusės, ir laisvės, būtinos žmogui realizuoti save, iš kitos.

Pagal vyraujančią nuomonę, politinis režimas, galiojant šiai Lietuvos Konstitucijai, visuome-
nėje buvęs pagrįstai kritikuojamas ypač dėl pozityvų valdymo darbą trukdžiusio valdžios nepasto-
vumo, kurio pagrindinė priežastis kaip tik ir buvęs nepakankamas įstatymų leidžiamosios ir vykdo-
mosios valdžių galių subalansavimas, ypač juntamas esant dideliam politiniam Seimo susiskaldymui. 
Todėl išeivijos teisininkų modeliuojama būsimosios nepriklausomos Lietuvos valstybės konstitucinė 
santvarka orientuota pirmiausia į valdžių galios subalansavimą, taip pat į politinio-partinio susiskal-
dymo Seime mažinimą. Akcentuota mintis, jog, pirmiausia, „kalbant apie mūsų būsimąją valstybės 
santvarką, tektų pagalvoti apie įvedimą tokių institucijų, kurios apsaugotų nuo lengvo ir dažno seimų 
paleidinėjimo ir nuo panašaus vyriausybių keitimo“487. 

Valstybės galios koncentravimui vienoje institucijoje – Seime – švelninti, apsisaugoti nuo ne-
pakankamai apgalvotų įstatymų leidimo, pasitaikė siūlymų kurti dvejų parlamento rūmų sistemą, 
įsteigiant antruosius rūmus (senatą), sudarytus iš apskričių ir miestų rinktų atstovų488, arba ūkio ir 
kultūros savivaldos institucijų pagrindu, tikintis, jog tai atsvertų Seimo galios vienašališkumą489. Bet 
kur kas dažniau viena svarbiausių mūsų valstybės santvarkos polinkio į Seimo diktatūrą priežasčių 
įžvelgta kylanti iš pernelyg silpnos Prezidento konstitucinės padėties. 

Įžvelgtas būtinumas sustiprinti prezidento politinį svorį ir siekti, kad jis būtų pajėgus pakilti 
aukščiau partijų, tapti patikimu valstybės valdžios pastovumo garantu. Galvota apie tikslingumą 
būsimojoje Lietuvoje atsisakyti jo rinkimų Seime ir suteikti jam visos tautos mandatą, nustatant, jog 
jis turėtų būti renkamas arba pačių gyventojų (netgi nematant principinio skirtumo tarp tiesioginių 
rinkimų ir rinkimų per tautos specialiai rinktus rinkikus), arba bent ypatingo susirinkimo, sudaryto 
iš Seimo ir vietinės, veikmens bei kultūros savivaldų atstovų490; jog tiesioginiams rinkimams kandi-
datus į Prezidento postą iš pasižymėjusių politikų ar kitų žinomų asmenų siūlytų partijos491 (buvusio 
Prezidento K. Griniaus manymu, tam reikalui teisė galėtų būti suteikta ne mažesnei kaip dešimties 

483 Lietuvos Valstybės Konstitucijos (išrašai iš „Vyriausybės žinių“ 1922, 1928 ir 1938 metų). Toronto: „Žiburiai“, 1952; 
Lietuvos Valstybės Konstitucija. Boston: Darbininkas, (be m.).

484 [Lietuvos Konstitucijų tekstai]. Tėvynės sargas. 1970, 1 (31).
485 Raulinaitis, P. V. Tautos suverenumas. Lietuva. 1954, 5, p. 28.
486 Raulinaitis, P. V. Lietuvos Valstybės Konstitucija (Piliečių teisės ir valstybės valdžios galios). Tėvynės sargas. 1953,  

1 (10), p. 39–40; Raulinaitis, P. V. Okupanto įsakymų teisinė vertė. Tėvynės sargas. 1954, 1 (11), p. 137. 
487 Kairys, J. Kai kurių teisinių problemų išvakarėse. Teisininkų žinios. 1954, 6, p. 5.
488 Kairys, J. Konstitucija ateities Lietuvai. Teisininkų žinios. 1957, 21–22, p. 32.
489 Valstybė ir valdžia. Į laisvę. 1955, 6, p. 12.
490 Ibid.
491 Kairys, J. Kai kurių teisinių problemų išvakarėse. Teisininkų žinios. 1954, 6, p. 5; Šidlauskas, K. Lietuvos prezidentų 

konstitucinės galios. Aidai. 1956, 4, p. 155.
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Seimo atstovų grupei492). Taip pat manyta esant tikslinga Prezidento kadenciją padaryti ilgesnę nei 
Seimo ir apskritai šių kadencijų tarpusavyje nesusaistyti, nes tik tuomet Seimo rinkimų ar vyriausy-
bės krizių atvejais esą būtų galima išsaugoti valdžios tęstinumą493. 

Tuo pat metu, baiminantis diktatūros grėsmės, pasisakyta prieš prezidentinį Ministrų Kabinetą 
ir siūlyta parinkti vieną galimų tarpinių tarp prezidentinio ir parlamentinio jo variantų, kai kabinetą 
skiria Prezidentas, bet išsaugoma parlamento kontrolė paklausimais ir interpeliacijomis494, arba kai Sei-
mo patvirtinti ministrai politiškai yra atsakingi Prezidentui, o Seimas juos gali veikti tik netiesiogiai – 
nustatydamas sąmatą495. Taip pat rekomenduota atsisakyti nuo Prezidentui besąlygiškai privalomų 
skelbti įstatymų, Seimui juos pripažinus skubotais, ir įtvirtinti nors ir silpną suspensyvinę veto teisę visų 
be išimties Seimo priimtų įstatymų atžvilgiu496, padaryti kai kurių kitų smulkesnio pobūdžio Preziden-
to statuso korektyvų, pavyzdžiui, laikyta nesuprantama, kodėl baudžiamajai bylai Prezidentui iškelti  
1922 m. Konstitucija tenkinosi absoliučia visų Seimo atstovų dauguma, o jam atstatydinti reikalavo 
kvalifikuotos dviejų trečdalių daugumos497.

Siekiant valdžios pastovumo esąs būtinas „tvirtas ir pastovus polius“, kurio vaidmeniui Seimas 
netinkantis dėl savo skaitlingumo ir nepastovaus būdo, bet tokiu poliumi, turėdamas atitinkamus 
įgaliojimus, galintis tapti Prezidentas498.

Bendrosios demokratijos kontekste išeivijos spaudoje buvo nemaža diskutuojama politinių 
partijų problema. Prisiminta, jog tarpukaryje Lietuva nuo pernelyg didelės partijų pirmaisiais nepri-
klausomybės metais gausybės ilgainiui evoliucionavo į kitą kraštutinumą – į vienpartinė sistemą499, ir 
pasisakyta už demokratines politines partijas, kurios esančios „didžio ir kilnaus pašaukimo organi-
zacijos, iš kurių turi veržtis ir demokratijos žodis ir demokratijos darbas“. 

Labiau už Konstitucijos įtvirtintą kraštutinę „seimokratiją“ nepalankiu valstybei politiniu 
veiksniu laikytas lietuviškų partijų nesugebėjimas sudaryti Seime pastovią daugumą500: būtent dėl 
to kildavę seimų ir vyriausybių pasikeitimai kartais netgi sudarę „perdėtos seimokratijos įspūdį“501. 
Remiantis Lietuvos patyrimu, kai, pavyzdžiui, 1926 m. Seime buvo atstovaujami dešimt kandidatų 
sąrašų, reikštas nuogąstavimas dėl grėsmės būsimoje Lietuvoje atsirasti pernelyg dideliam partijų 
skaičiui, kuris nesąs nei reikalingas, nei naudingas, galėsiančiam palengvinti patekti į valdžią ne-
turintiems reikiamų kvalifikacijų asmenims ir sudaryti rimtą pavojų ir gerai politikai, ir politinei 
taikai502; manyta, jog Lietuvai visiškai užtektų dviejų, trijų ar keturių politinių partijų, kurių pro-
gramose galėtų tilpti visi gyvieji krašto gyventojų reikalai, o tauta tuo pat metu turėtų pakankamą 
pasirinkimą503. Tuo pat metu prisimenant, jog tarpukario Lietuvoje iki 1927 m. ryškiai dominavusių 
buvo tik trys – krikščionių demokratų, valstiečių liaudininkų, socialdemokratų – politinės srovės, 
o kitos, bent jau seimuose, nebuvusios juntamos, buvo viliamasi, kad ateities Lietuvoje partijų skai-
čius, jei iš pradžių jų ir būtų daugiau, pačiai tautai seimų rinkimuose jas atsijojus, per keliolika metų 

492 Šmulkštys, L. Nesudarytas testamentas. Sėja. 1954, 5, p. 7.
493 Kairys, J. Kai kurių teisinių problemų išvakarėse. Teisininkų žinios. 1954, 6, p. 5; Šidlauskas, K. Lietuvos prezidentų 

konstitucinės galios. Aidai. 1956, 4, p. 155; Šidlauskas, K. Netolimos praeities patyrimas. Lietuvos konstitucijų ydos 
ir jų pašalinimas. Mūsų kelias. 1948, 34; Šidlauskas, K. Svarstybos visuomeniniais ir teisiniais klausimais. St. Peters-
burg: Leono XIII fondas, 1987, p. 35–36.

494 Šidlauskas, K. Lietuvos prezidentų konstitucinės galios. Aidai. 1956, 4, p. 155–156; Šidlauskas, K. Svarstybos visuo-
meniniais ir teisiniais klausimais. St. Petersburg: Leono XIII fondas, 1987, p. 83; Šmulkštys, L. Nesudarytas testa-
mentas. Sėja. 1954, 5, p. 7.

495 Valstybė ir valdžia. Į laisvę. 1955, 6, p. 12.
496 Šidlauskas, K. Netolimos praeities patyrimas. Lietuvos konstitucijų ydos ir jų pašalinimas. Mūsų kelias. 1948, 34.
497 Šidlauskas, K. Lietuvos prezidentų konstitucinės galios. Aidai. 1956, 4, p. 149.
498 Ibid., p. 146.
499 Šidlauskas, K. Svarstybos visuomeniniais ir teisiniais klausimais. St. Petersburg: Leono XIII fondas, 1987, p. 37.
500 Račkauskas, K. Steigiamasis Seimas ir jo dvi konstitucijos. Tėvynės sargas. 1970, 1, p. 136.
501 Viliamas, V. Lietuvos seimai ir jų grupinė diferenciacija. IV. Tretysis Lietuvos seimas. Tėvynės sargas. 1957, 1 (14),  

p. 66.
502 Valstybė ir valdžia. Į laisvę. 1955, 6, p. 13.
503 Lušys, S. Taikos klausimas būsimoje Lietuvoje. Tėvynės sargas. 1952, 2, p. 222.
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normalizuotųsi504. Buvo siūloma iš anksto imtis ugdyti politinio grupavimosi reformos, tai darant ne 
pasaulėžiūriniu, o valstybės politinių, socialinių, ūkinių uždavinių ir jų vykdymo supratimo skirty-
bių pagrindu, mintį505, reikštas būsimoje Lietuvos valstybėje „kultūringesnių santykių“ tarp partijų 
reikalas506. 

Išeivijoje vieningai laikytasi nuomonės apie išskirtinę reikšmę, kurią Konstituciją rengiant ir 
apskritai Steigiamajam Seimui dirbant turėjusi tuojau pat jam susirinkus sudaryta ir pusantrų metų 
gyvavusi stambiausių jo frakcijų – krikščionių demokratų ir valstiečių liaudininkų blokų – koalicija. 
Jos dėka buvo pavykę konsoliduoti tautą ir sutvirtinti visuomenės pasitikėjimą valstybe507, sudaryti 
prielaidas tam, kad pirmieji Steigiamojo Seimo darbo metai išsiskirtų „nuostabiai kūrybingu ir su-
tartinu visų lietuvių politinių srovių bei tautinių mažumų bendradarbiavimu“508. Tik koalicijai iširus, 
nuo 1922 m. p. Lietuvos politikos lauke ėmė reikštis du stiprūs – krikščioniškasis ir laicistinis-socia-
listinis – frontai, kurių tarpusavio grumtynės, dėl siauro partiškumo nenorinčios pripažinti kompro-
misų, lydėjo ne tik baigiamąjį Steigiamojo Seimo laikotarpį, bet ir vėlesnius kitus demokratiškuosius 
seimus509. Bet tuomet pagrindinių darbų, taip pat Konstitucijos rengimo, pamatai jau buvę suręsti.

Kaip svarbiausia teisinė priemonė, siekiant mažinti politinį-partinį susiskaldymą būsimuose 
seimuose, vieningai siūlyta rinkimų reforma, laikant ją itin svarbia Lietuvos ateities Konstitucijos 
nuostata. Nuomonės kiek skyrėsi tik dėl reformos turinio. Buvo manančių, jog susiskaldymui reikš-
mės turėjusi tarpukaryje taikyta proporcinė sistema, kuri, be to, trukdžiusi išrinktiesiems palaikyti 
tiesioginį ryšį su rinkėjais; išeitį jie matė tiesiog pakeičiant ją mažoritarine rinkimų sistema510. Kiti 
autoriai, atsižvelgdami į visuotinai pripažintas silpnąsias mažoritarinės sistemos vietas, ypač į ne-
išvengiamai su šia sistema susijusius galimus ženklius rinkėjų valios iškraipymus ir kitas grėsmes, 
kylančias iš rinkimų apygardų formavimo ar potencialaus opozicijos jėgų sumenkinimo, liko pro-
porcinės sistemos išsaugojimo šalininkai, bet pasisakė už jos taikymo korekcijas, nustatant patekimo 
į Seimą barjerą kandidatų sąrašams, nesurinkusiems bent 5 ar 10 proc. paduotų balsų511. Rinkimai, 
be to, neturintys būti per dažni, negriauti institucijų pastovumo ir nekenkti jų darbo našumui, bet ir 
ne per reti, kad būtų „palaikoma gyvenimo pažanga“512.

Būta pasvarstymų apie natūralią ir logišką tvarką, kad išrinkto Seimo nario sumanymas ka-
dencijos metu trauktis iš partijos ar frakcijos būtų siejamas su privalomu mandato atsisakymu, t. y. 
pasitraukimu iš Seimo.

Emigracijoje plačiai diskutuotos būsimos teismo valdžios problemos, tarp jų konstituciniai teis-
mo objektyvumo ir teisingumo principai, kurių veiksmingumą užtikrinantys ne tik jo kompetencija, 
bet ir nepriklausomumas, besiremiantis draudimu teisėjus prieš jų valią atleisti iš pareigų, perkelti į 
kitą vietą etc. Manyta, jog teisėjus parinkti privalantis Prezidentas, o tvirtinti Seimas513.  

Reikštos mintys apie tikslingumą grįžti prie iki 1933 m. buvusios trijų grandžių teismų sistemos, 
panaikinus Apeliacinius rūmus praplečiant apygardos teismų kompetenciją, o pačius Apeliacinius rū-
mus sujungiant su Vyriausiuoju tribunolu ir sudarant vieną vyriausiąjį – Lietuvos Respublikos teismą. 

Kategoriškai pasisakyta prieš specialių arba sudaromų ad hoc teismų normaliomis sąlygomis 
veikimą, trukdantį užtikrinti vienodą visų piliečių atžvilgiu įstatymų taikymą.

504 Audėnas, J. Dėl partijų skaičiaus. Sėja. 1953, 5, p. 3.
505 Valstybė ir valdžia. Į laisvę. 1955, 6, p. 14.
506 Matulionis, J. Demokratija, partijos ir asmuo. Tėvynės sargas. 1956, 1, p. 46.
507 Pauliukonis, P. Lietuvos valstybės pagrindus tiesiant. Aidai. 1970, 5, p. 196; žr. taip pat: Liūdžius, A. Didžioji Steigia-

mojo Seimo reikšmė. Draugas. 1955, 125; Vaitiekūnas, V. Lietuvos suverenumas Steigiamajame Seime. Aidai. 1970, 
10, p. 461, ir kt. 

508 Šmulkštys, L. Žvilgsnis į Steigiamojo Seimo istoriją. Sėja. 1960, 2 (64), p. 10.
509 Viliamas, V. Lietuvos seimai ir jų grupinė diferenciacija. II. Pirmasis Lietuvos Seimas. Tėvynės sargas. 1955, 2 (12),  

p. 55; Pauliukonis, P. Lietuvos valstybės pagrindus tiesiant. Aidai. 1970, 5, p. 200.
510 Jurgėnas, A. Nepriklausomos Lietuvos valstybės santvarka. Naujoji viltis. 1974, 7, p. 10; Lušys, S. Taikos klausimas 

būsimoje Lietuvoje. Tėvynės sargas. 1952, 2, p. 222; Valstybė ir valdžia. Į laisvę. 1955, 6, p. 16.
511 Šidlauskas, K. Lietuvos prezidentų konstitucinės galios. Aidai. 1956, 4, p. 156.
512 Valstybė ir valdžia. Į laisvę. 1955, 6, p. 16.
513 Ibid., p. 12–13.
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Diskutuojant nepakankamą valdžių galių subalansavimą Konstitucijoje, išeivijos spaudoje 
kelta tezė taip pat apie buvusį teismo vaidmens valdžių galių sąveikoje sumenkinimą, apribojant jo 
veiklą vien civiline ir baudžiamąja sritimi ir nenumatant jam galimybių veikti administracijos aktų 
teisėtumo ir Seimo priimtų įstatymų konstitucingumo kontrolės srityje514. 

Nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje rekomenduota pasirūpinti administracinio teismo 
steigimu, nes įprastiniai teismai negalintys „pilnai garantuoti valstybėje teisingumo ir teisėtumo, jei 
jiems nebus suteikta kompetencijos spręsti iš administracinių valstybės organų veiklos kylantiems 
ginčams“515. Kai dėl konkretaus šios idėjos realizavimo, tai, konstatuodamas faktą, kad skundas aukš-
tesniam viršininkui esąs nepakankamas valdininkų savivalei pažaboti, ir atsižvelgdamas į okupacijos 
išvakarėse Lietuvoje aukštus kokybės standartus pasiekusius bendruosius teismus, manyta būsiant 
tikslinga galutinę piliečių teisių apsaugą patikėti bendriesiems kolegialiems teismams, sudarant ats-
kirą Vyriausiojo tribunolo skyrių administraciniams sprendimams galutinėje stadijoje peržiūrėti. 

1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijoje teisiškai jau buvo įtvirtinta administracinio teismo 
funkcija („Teismas sprendžia administracijos įsakymų teisėtumą“), tačiau pats administracinis teis-
mas liko neįsteigtas. Išeivijos spauda siūlė tai padaryti nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje516 – 
„mes neturime pasiduoti iliuzijoms, kad po dviejų istorijoje kruviniausių okupacijų, mūsų tauta bus 
pasiekus tokios aukštos visuomeniškos moralės, kad jos politikai nesivadovaus smulkiais partiniais 
ar asmeniškais interesais, jog ir be didesnių konstitucinių garantijų mūsų politinis gyvenimas pa-
sieks aukštą tobulumo laipsnį“517. Konstatavus faktą, kad skundas aukštesniam viršininkui esąs ne-
pakankamas valdininkų savivalei pažaboti518, o Lietuvoje okupacijos išvakarėse buvo pavykę sukurti 
aukštos kokybės bendruosius teismus, manyta būsiant tikslinga bendriesiems kolegialiems teismams 
pavesti būsimų administracinių teismų kontrolę, nes atkuriant Lietuvoje teismų sistemą vis tiek pir-
miausia teksią remtis šiais teismais ir, nepaliekant aukščiausios administracinio teismo instancijos už 
Vyriausiojo tribunolo ribų, sudaryti atskirą šio tribunolo skyrių peržiūrėti administraciniams spren-
dimams galutinėje stadijoje519.

Būsimosios Lietuvos konstitucinės santvarkos kontekste aktyviai diskutuotas ir naujos institu-
cijos – konstitucinio teismo – būtinumas. Nebuvimas konstitucijoje nuostato, skirto įstatymų konsti-
tucingumui užtikrinanti, laikytas didele jos spraga, dėl kurios Seimui buvusi palikta neribota laisvė 
pačiam spręsti apie įstatymų, pavyzdžiui, dėl tam laikotarpiui buvusio būdingo piliečių teisių, moty-
vuojant nepaprastosios padėties taikymu, apribojimo, konstitucingumą520. Įstatymų konstitucingu-
mo kontrolės idėjai realizuoti buvo atmetama mintis leisti spręsti šį klausimą kiekvienam bendrosios 
kompetencijos teisėjui, bet kiekvienam jų siūloma suteikti teisę kelti tokio pobūdžio klausimą, jo 
sprendimą pavedant Vyriausiajam tribunolui arba specialiai sudarytam konstituciniam teismui521.

Dėl vietos savivaldybės konstitucinio statuso būsimoje Lietuvoje buvo manoma, jog ateityje 
turėtų plėstis pačių savivaldybės organų savivalda ir atsakomybė, nustatyta sisteminga jų darbo kon-
trolė bei administracinio teismo savivaldybės organų veiksmų teisėtumo priežiūra. Abejota apskrities 
viršininko institucijos reikalingumu ir jau kategoriškai reikalauta jį pašalinti iš apskrities valdybos 
sudėties; manyta, jog savivaldybių rinkimai turintys būti demokratiški – visuotiniai, slapti, taikoma 
proporcinė sistema; siūlyta leisti kandidatų sąrašus savivaldybių rinkimams teikti ne tik partijoms, 
bet ir nepriklausančių politinėms srovėms piliečių grupėms522.

514 Valstybė ir valdžia. Į laisvę. 1955,p. 11.
515 Šidlauskas, K. Apie JAV administracinių teismų procesą. Teisininkų žinios.1957, 19–20, p. 8.
516 Ibid. 
517 Šidlauskas, K. Svarstybos visuomeniniais ir teisiniais klausimais. St. Petersburg: Leono XIII fondas, 1987, p. 45.
518 Ibid., p. 44.
519 Šidlauskas, K. Administracinio teismo problemos. Aidai. 1954, 3, p. 129.
520 Laučka, J. B. Keletas žvilgsnių į Lietuvos 1922 metų Konstituciją: jos kilmė ir pagrindiniai principai. Aidai. 1985, 3, 

p. 146; Laučka, J. B. Lietuvos 1922 metų Konstitucijos kilmė ir pagrindiniai principai. Roma: Lietuvos katalikų mokslų 
akademija, 1987, p. 86.

521 Šidlauskas, K. Svarstybos visuomeniniais ir teisiniais klausimais. St. Petersburg: Leono XIII fondas, 1987, p. 41.
522 Audėnas, J. Vietos savivaldybė. Lietuva. 1954, 5, p. 51–60.
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Suprantama, buvo pripažįstama, kad 1922 m. Konstitucija, ją matuojant teorinio tobulumo 
masteliu, kaip ir kiekviena kita konstitucija, taip pat nebuvusi nepriekaištingai tobula. 

Teigta, kad Konstitucijos kūrėjai, atspindėdami „to meto valstybininkų politines sampratas bei 
jų giliausius įsitikinimus“523, pirmiausia stengėsi akcentuoti ir kartu apsaugoti tautos suverenumą. 
Idea liausiais tautos valios reiškėjais pripažindama išrinktuosius į Seimą tautos atstovus, akivaizdžią 
pirmenybę, lyginant su vykdomąja ir teismine valdžios šakomis, Konstitucija teikusi įstatymų leidy-
bos institucijai – tautos atstovybei524. Ir nors kai kurie autoriai (pavyzdžiui, J. B. Laučka) buvo linkę 
manyti, kad Konstitucijoje esą „netrūko nuostatų išlaikyti deramai pusiausvyrai tarp įstatymdavys-
tės ir vykdomosios valdžios“525, vis dėlto dauguma jų laikėsi kitokios nuomonės: buvo įsitikinę, jog ši 
Konstitucija, teisiškai įtvirtindama „seimokratiją“, pasak K. Šidlausko, kaip valdymo formą, kurioje 
„įstatymų leidžiamoji galia – Seimas yra aukščiausios valstybės valdžios turėtojas, žymiai nustelbda-
mas įstatymų vykdymo galią – vyriausybę“, buvusi pernelyg vienpusiška526. Teigta, kad vykdomoji 
valdžia Lietuvoje buvusi pernelyg priklausoma nuo Seimo, stokota Seimo ir Vyriausybės kompeten-
cijų pusiausvyros527.

Konstitucijos trūkumais laikyta dauguma Respublikos Prezidento statusą nustatančių jos nor-
mų: jo rinkimai Seime, perrinkimo, susirinkus kiekvienam naujam Seimui, reikalavimas, kadencijos 
trumpumas, veto teisės įstatymams ribojimas (veto negalimumas įstatymams, Seimo pripažintiems 
skubotais), kontrasignacijos, atleidžiant Kabinetą, reikalavimas528. Be viso to, neturint teismo, galin-
čio kontroliuoti įstatymų konstitucingumą, Seimui esą buvusi palikta neribota laisvė529.

Nepakankamas įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžių galių subalansavimas 1922 m. 
Konstitucijoje, pagal vyraujančią nuomonę, buvęs pagrindinė valdžios nepastovumo, trukdžiusio po-
zityviam valdymo darbui, priežastis. Ypač šis trūkumas buvęs juntamas pernelyg didelio visuomenės 
ir Seimo politinio susiskaldymo fone. K. Račkauskas rašė: „Užuot paėmus pavyzdį iš Prancūzijos, 
kurios demokratinė valstybės santvarka Trečiosios respublikos laikotarpy buvo labai rafinuota ir tiko 
tik vieningai, patyrusiai save valdyti ir linkusiai į kompromisus visuomenei, mums derėjo sukurti 
savo demokratinę santvarką, pagrįstą mūsų sąlygomis ir būdu bei daugiau pragmatišką.“530 Tokią 
klaidą savo konstitucinėje raidoje padariusios taip pat Lenkija, Latvija ir Vokietija.

Tačiau dauguma išeivijos autorių, vertindami 1922 m. Konstituciją, buvo linkę akcentuoti, kad 
ši Konstitucija, vienintelė iš visų laikytų nuolatiniais Lietuvos konstitucinių dokumentų, buvusi pri-
imta demokratine tvarka išrinkto Steigiamojo Seimo – tikro tautos valios reiškėjo ir jos suverenumo 
vykdytojo531, geriausiai atitikusi ne tik gyvenamojo laiko, to meto sąlygų reikalavimus, bet ir nie-
kuomet nekintančias visuomeninio gyvenimo ir asmens laisvės vertybes532. „Tik realizuojant tokios 
rūšies demokratiją, kaip ji buvo lietuvių tautai garantuota Steigiamojo Seimo priimtoje konstitucijoje, 
tegalima kalbėti apie laisvą ir tikrą demokratiją“, – tvirtino istorikas Z. Ivinskis; jo manymu jokie kiti 
pakaitalai šito idealo negalėjo ir negali atstoti533.

1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija buvusi tobuliausia. Pasak K. Račkausko, tai buvęs „ra-
cionalus, filosofiškai pagrįstas logiškas šedevras“, kuriuo mėginta kurti „liberalinė, individualistinė, 
centralizuota, reprezentacinė demokratinė santvarka su parlamentinio-seimokratinio tipo vyriausybe 

523 Laučka, J. B. Lietuvos parlamentinė santvarka. Tėvynės sargas. 1970, 1, p. 122.
524 Laučka, J. B. Keletas žvilgsnių į Lietuvos 1922 metų Konstituciją: jos kilmė ir pagrindiniai principai. Aidai. 1985, 3, 

p. 143.
525 Laučka, J. B. Lietuvos parlamentinė santvarka. Tėvynės sargas. 1970, 1, p. 123.
526 Šidlauskas, K. Netolimos praeities patyrimas. Lietuvos konstitucijų ydos ir jų pašalinimas. Mūsų kelias. 1948, 34.
527 Valstybė ir valdžia. Į laisvę. 1955, 6, p. 11.
528 Šidlauskas, K. Svarstybos visuomeniniais ir teisiniais klausimais. St. Petersburg: Leono XIII fondas, 1987, p. 62–67.
529 Laučka, J. B. Keletas žvilgsnių į Lietuvos 1922 metų Konstituciją: jos kilmė ir pagrindiniai principai. Aidai. 1985, 3, 

p. 146.
530 Račkauskas, K. Steigiamasis Seimas ir jo dvi konstitucijos. Tėvynės sargas. 1970, 1, p. 134.
531 Raulinaitis, P. V. Okupanto įsakymų teisinė vertė. Tėvynės sargas. 1954, 1, p. 146.
532 Kasulaitis, A. J. Steigiamojo Seimo reikšmė. Tėvynės sargas. 1970, 1, p. 2.
533 Ivinskis, Z. Lietuvos Steigiamasis Seimas. Jo kilmė ir reikšmė. Į laisvę. 1970, 50, p. 24.
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ir tautinių mažumų personaline autonomija“534. Atsižvelgusi į esamas sąlygas, nurodžiusi teisingą 
kryptį ir nesuvaržiusi galimybių535, ji „akivaizdžiai liudijo lietuvių tautos valią ir ryžtą pasirinkti 
savitą, nepriklausomą, demokratinį valstybinį gyvenimą“536. Daugelis veikėjų ją laikė ne tik viena 
demokratiškiausių, bet ir moderniausių konstitucijų537. 

Steigiamajam Seimui priėmus 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstituciją, 1918 m. vasario 16 d. 
Nepriklausomybės Akte fiksuotoji Lietuvos konstitucingumo raidos programa buvo iki galo įgyven-
dinta. Deja, jos nesugebėta išlaikyti. Laikantis Steigiamojo Seimo nustatytos tvarkos, šios Konstituci-
jos niekas ir niekada nepanaikino. Tolesnė Lietuvos konstitucionalizmo raida, deja, tą tvarką visiškai 
ignoravo.

1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija, parengta ir priimta tautos specialiai tam reikalui įga-
lioto Steigiamojo Seimo, įtvirtinusi demokratinius valstybės ir visuomenės organizavimo ir veiklos 
principus ir kitas nepraeinančios reikšmės demokratines vertybes, atitinkanti taip pat ir šių dienų 
mūsų visuomenės esmines nuostatas, neprarado savo reikšmės.

Būsimosios nepriklausomos Lietuvos valstybės ir teisės problemos aktyviai diskutuotos beveik 
visą sovietinės okupacijos laikotarpį, diskusijoje dalyvavo daug, tiesa, daugiausia vyresniosios kartos, 
žmonių.

Laikui bėgant, išeivijos nuotaikos ir interesai kiek pakito. Jaunoji karta ėmė tolti nuo anksčiau 
tautos puoselėtų idealų bei vertybių, atitrūkti nuo lietuviškų tradicijų ir menkiau suprasti vyresniąją 
kartą538. Jau šeštajame dešimtmetyje pasigirdo balsų jog „mes, tremtiniai, ypač dar, kai dabar išskli-
dome po visą margąjį pasaulį, turėtume būti kiek kuklesni, nes lietuvių tautos kamienas, tiesa, labai 
išretintas ir sužalotas, tebėra tėvynėje ir visais svarbiausiais reikalais lemiantis balsas priklausys jam“, 
jog „mes per daug pervertiname savo reikšmę visos tautos likime ir turime per daug ambicijų bei 
nerealių projektų ateičiai“539, o vėliau tapo dar akivaizdžiau, kad užsienyje gimę ir augę arba ilgus 
metus jame praleidę ir ateities Lietuvos gyvenimo nepažįstantieji nebegalėsią daug patarti Lietuvos 
lietuviams – „galutinę nepriklausomos Lietuvos valstybės programą paruoš išsilaisvinsimos mūsų 
valstybės piliečiai, išrinkdami demokratiškai savo atstovus į seimą ir priimdami Lietuvos valstybės 
konstituciją pagal 1922 m. Konstitucijos dėsnius, savo valią ir būsimą tuomet Lietuvos politinę, ūkinę 
ir kultūrinę būklę“540.

Visa tai daryta suvokiant, jog užsieniuose gimę ir augę arba ilgus metus juose praleidę ir Lietu-
vos gyvenimo nebepažįstantieji buvę tėvynainiai negalėsiantys daug patarti Lietuvos lietuviams, jog 
pasibaigus sovietinei okupacijai ir Lietuvai atsikuriant „savo tolesnio gyvenimo ir likimo sprendėja 
bus pati tauta, ji pati pasirinks ir nustatys tokią nepriklausomos Lietuvos ateities politinę, socialinę 
ir ūkinę santvarką, kuri jai laiduos ir užtikrins nevaržomą tautinės kultūros kūrimą, ūkinę gerovę, 
socialinį teisingumą ir pilnas žmogaus ir piliečio laisves ir teises“. 

Reikšminga, kad diskutuojant būsimos nepriklausomos Lietuvos konstitucinę santvarką ir tei-
sę išeivijos spaudoje anuomet išsakytos mintys didele dalimi sutapo su realiomis Lietuvos, šiuo atveju 
jau iš tikrųjų tapusios nepriklausomos, Konstitucijos leidėjo nuostatomis. 

534 Račkauskas, K. Steigiamasis Seimas ir jo dvi Konstitucijos. Tėvynės sargas. 1970, 1, p. 128.
535 Kasulaitis, A. J. Steigiamojo Seimo reikšmė. Tėvynės sargas. 1970, 1, p. 2.
536 Laučka, J. B. Keletas žvilgsnių į Lietuvos 1922 metų Konstituciją: jos kilmė ir pagrindiniai principai. Aidai. 1985, 3, 

p. 146.
537 Daugirdaitė-Sruogienė, V. Lietuvos Steigiamasis Seimas. New York: Tautos fondas, 1975, p. 193.
538 Maldeikis, P. Išeivijos visuomenė ir jos ateitis. Tėvynės sargas. 1979, 2, p. 5.
539 Mingis, A. Tremties dešimtmetis. Sėja. 1954, 10, p. 2.
540 Lietuvos nepriklausomybės programos reikalu. Sėja. 1977, 2, p. 27.
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IV.

 SĄJŪDIS. SIEKIS ATKURTI LIETUVOS VALSTYBĖS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

4.1.  Nepriklausomybės atkūrimo siekis Sąjūdžio programiniuose   
 dokumentuose

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis (LPS)541 1988 m. birželio 3 d. buvo įsteigtas tokiomis sąlygomis, 
kuriomis nebuvo įmanoma iš karto remiantis tarptautine teise kelti Lietuvos valstybės nepriklauso-
mybės atkūrimo reikalavimo. Visa Lietuvos Respublikos teritorija buvo okupuota, ginkluotas pasi-
priešinimas sovietinei okupacijai buvo seniai nuslopintas, antisovietinis pogrindis buvo negausus, 
vienintelės išlikusios Lietuvos Respublikos institucijos (kelios diplomatinės atstovybės ir konsulinės 
įstaigos) veikė užsienyje ir neturėjo nei ryšių, nei galimybių organizuoti okupuotoje Lietuvoje kovos 
dėl nepriklausomybės atkūrimo. Tuo tarpu Lietuvoje veikė svetimos valstybės – SSRS ir jos įsteigtos 
Lietuvos SSR institucijos, visiškai kontroliuojamos Sovietų Sąjungos komunistų partijos (SSKP) per 
jos vietinę Lietuvos partinę organizaciją (LKP). Be to, Sąjūdžio steigėjai nebuvo disidentai (beveik 
pusę Iniciatyvinės grupės sudarė LKP nariai), kurie būtų pasiryžę iš karto atvirai konfrontuoti su 
okupacine valdžia, o ir tokio pobūdžio organizacija, kaip Lietuvos Laisvės Lyga (LLL), nebūtų galėjusi 
tapti masine542.

Todėl Sąjūdis pasirinko kitokią veiklos taktiką: kuo plačiau naudoti ir plėtoti iš Maskvos atėju-
sios pertvarkos („perestroikos“), viešumo ir demokratizacijos politikos suteikiamas galimybes, jomis 
naudojantis siekti stiprinti „tarybinį“ Lietuvos valstybingumą – politinę Lietuvos SSR autonomiją, 
kelti istorinės tiesos apie Lietuvos inkorporavimą į SSRS išsiaiškinimo klausimą, taip nuosekliai ir 
palaipsniui tapti stipriausia politine jėga, rengiančia Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūri-
mą, telkiančia šiam tikslui žmones543 bei naudojančia tam egzistuojantį Lietuvos SSR aparatą. Beje, 
Sąjūdžio steigimui 1988 m. birželio 3 d., kaip patogi proga, buvo išnaudotas susirinkimas Lietuvos 
TSR Mokslų akademijoje, skirtas Mokslų akademijos komisijos parengtam Lietuvos TSR konstitu-
cijos projektui, kurio tikslas buvo stiprinti Lietuvos TSR savarankiškumą, aptarti. Natūralus buvo ir 
Sąjūdžio dėmesys atitinkamoms Lietuvos TSR konstitucijos pataisoms bei spaudimas Lietuvos TSR 
Aukščiausiajai Tarybai šias pataisas priimti. Į tai buvo žvelgiama kaip į tarpinį politinės kovos už 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą etapą.

Tad suprantama, jog iš pradžių Sąjūdis turėjo „flirtuoti“ su okupacinės valdžios institucijomis 
remdamas oficialų SSKP vadovybės politinį kursą544, taip maskuodamas savo tikruosius siekius, bet 
pamažu keldamas su Lietuvos valstybingumu susijusius klausimus. Ilgainiui per masines akcijas ir 
kampanijas Sąjūdis plėtė savo politinę įtaką, į jo įtakos lauką pakliuvo ir LKP vadovaujamos oku-
pacinės valdžios institucijos, kurios nebegalėjo ignoruoti Sąjūdžio išreiškiamų Tautos reikalavimų, 
nuo „tarybinio“ valstybingumo stiprinimo evoliucionuojančių Lietuvos valstybės nepriklausomybės 

541 Toliau paprastai vartojamas įprastas sutrumpintas Sąjūdžio pavadinimas turint omenyje tai, kad žodis „persitvar-
kymo“ Sąjūdžio pavadinime buvo sąlyginis ir nulemtas politinės jo veiklos pradžios laikotarpio konjunktūros. Jis 
neatspindėjo tikrojo Sąjūdžio tikslo ne pertvarkyti sovietinę sistemą, o išsivaduoti iš sovietinės okupacijos atkuriant 
Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Todėl Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) pavadinimas vartojamas tik 
rašant apie atitinkamą jo veiklos pradžios laikotarpį ir šio laikotarpio dokumentus, atspindėjusius pradinį siekį stip-
rinti „tarybinį“ Lietuvos valstybingumą.

542 Bauža, Č. Valstybingumo atkūrimo vizija Sąjūdžio dokumentuose. Lietuvos Sąjūdis ir Valstybės idealų įgyvendinimas. 
Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1998, p. 271–272.

543 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 
lankos, 2008, p. 89–90.

544 Anušauskas, A. et al. Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centras, 2005, p. 601–611.
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atkūrimo link. Tokiu būdu Sąjūdis savo tikslų siekė parlamentiniu keliu išnaudodamas Lietuvos SSR 
institucijas545, taip pat net centrines SSRS institucijas546. Sąjūdžio veikiamos šios institucijos savo pri-
imamais dokumentais stiprino „tarybinį“ Lietuvos valstybingumą ir politinę autonomiją, taip kur-
damos palankias sąlygas laisviems rinkimams ir artindamos Lietuvos valstybės nepriklausomybės 
atkūrimą547. Galiausiai laimėjęs 1990 m. vasario 24 d. rinkimus į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą 
Sąjūdis perėmė marionetinės prigimties institucijų kontrolę ir transformavo jas į nepriklausomos 
Lietuvos valstybės aparatą. Tai, kad valstybės nepriklausomybei atkurti panaudotos marionetinės 
prigimties institucijos, buvo iki tol analogų tarptautinės teisės istorijoje neturėjęs atvejis548.

Sąjūdžio veiklą, iki 1990 m. vasario 24 d. rinkimų artinusią Lietuvos Respublikos nepriklauso-
mybės atkūrimą, galima suskaidyti į du etapus549. Pirmasis etapas nuo Sąjūdžio veiklos pradžios iki 
1989 m. vasario 16 d. Sąjūdžio Seimo deklaracijos žymi Sąjūdžio pastangas plėsti savo politinę įtaką 
keliant „tarybinio“ Lietuvos valstybingumo stiprinimo idėją. 1989 m. vasario 16 d. Sąjūdžio Seimo 
deklaracija žymi Sąjūdžio posūkį Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo tikslo link ir 
kartu antrojo etapo pradžią. Antrasis etapas susijęs su atviru valstybės nepriklausomybės atkūri-
mo siekio deklaravimu ir jo įtvirtinimu Sąjūdžio bei Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos doku-
mentuose, taip pat Molotovo–Ribentropo pakto slaptųjų protokolų egzistavimo fakto pripažinimu ir 
šių protokolų politiniu bei teisiniu įvertinimu550. Šio etapo pabaiga sąlyginai galima laikyti 1989 m. 
gruodžio 24 d., kai Molotovo–Ribentropo pakto slaptuosius protokolus niekiniais pripažino SSRS 
Liaudies deputatų suvažiavimas, taip pat Sąjūdžio rengimosi lemtingiems 1990 m. vasario 24 d. rin-
kimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą pradžią.

Pirmuoju, „tarybinio“ valstybingumo stiprinimo, laikotarpiu Sąjūdis savo dokumentuose 
netgi vengė vartoti terminą „nepriklausomybė“, jis prasiverždavo nebent pavienių sąjūdininkų 
kalbose. Tuo metu jo vietoje buvo vartojamas terminas „suverenitetas“, kuris tarsi turėjo reikšti kai 
ką kita nei įprastinė jo prasmė551, suponuoti didesnę Lietuvos SSR autonomiją ir valstybingumą SSRS 
sudėtyje.

Idėjos stiprinti Lietuvos TSR savarankiškumą ištakas galima įžvelgti pačioje Sąjūdžio pradžio-
je, kai buvo įvardinta garantijų nuo SSRS centrinių žinybų savivalės problema. 1988 m. birželio 13 d. 
įvykusiame LPS iniciatyvinės grupės susitikime su visuomene Sąjūdžio teisinės komisijos vardu kal-
bėjęs žurnalistas V. Tomkus iškėlė problemą, kad pagal SSRS konstituciją respublikiniai įstatymai 
jokiais atvejais negali prieštarauti sąjunginiams, o V. Landsbergis papildė, kad Lietuva visiškai nėra 

545 Lietuvos TSR Aukščiausiojoje Taryboje buvo Sąjūdį remiančių deputatų, Sąjūdžio atstovai į ją taip pat pateko per 
1988–1989 m. vykusius papildomus rinkimus atskirose apygardose, be to, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
posėdžiuose dalyvavo SSRS liaudies deputatų mandatus turintys Sąjūdžio atstovai. Nors Sąjūdžio remiami ir jam 
atstovaujantys deputatai nesudarė daugumos Aukščiausiojoje Taryboje, jie buvo aktyviausi, labiausiai pastebimi 
ir įtakingiausi visuomenės veikėjai. Todėl dauguma Aukščiausiosios Tarybos deputatų dažnai būdavo „priversta“ 
paremti Sąjūdžio iniciatyvas.

546 1989 m. kovo 26 d. Sąjūdis laimėjo Lietuvoje vykusius SSRS liaudies deputatų rinkimus ir į Liaudies deputatų suva-
žiavimą nuo Sąjūdžio pateko 36 iš 42 Lietuvoje rinktų deputatų. Vėliau būtent Liaudies deputatų suvažiavimas SSRS 
vardu pripažino niekiniais slaptuosius Molotovo–Ribentropo pakto protokolus.

547 Maksimaitis, M.; Vansevičius, S. Lietuvos valstybės ir teisės istorija. Vilnius: Justitia, 1997, p. 286–287; Andriulis V. 
et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 495–497.

548 Žalimas, D. 1990-ųjų metų kovo 11-osios Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo akto reikšmė tarptau-
tinei teisei. Katuoka, S. et al. Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber Amicorum Pranas Kūris. Vilnius: MRU, 2008,  
p. 931.

549 Plačiau apie šiuos Sąjūdžio veiklos etapus žr.: Žalimas, D. Sąjūdis ir Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūri-
mas. Ozolas, R. et al. Kelias į Nepriklausomybę: Lietuvos Sąjūdis 1988–1991. Kaunas: Šviesa, 2010, p. 168–186.

550 Apie Sąjūdžio veiklą siekiant Molotovo–Ribentropo pakto įvertinimo ir šį įvertinimą žr. šio skyriaus 4.2 poskyrį.
551 Ir suverenitetas, ir nepriklausomybė iš tikrųjų suponuoja valstybės, kaip atskiro ir nepriklausomo nuo kitų tarp-

tautinės teisės subjekto, buvimą. Nors nepriklausomybė ir suverenitetas dažnai suprantami kaip sinonimai ir šios 
dvi sąvokos yra glaudžiai susijusios, teoriškai jas galima atskirti taip: nepriklausomybė yra galėjimas nepriklauso-
mai spręsti valstybės vidaus ir užsienio reikalus, o suverenitetas yra valstybės valdžios viršenybė jos teritorijoje ir 
nepriklausomumas užsienio santykiuose. Taigi suverenitetas yra neatskiriamas nuo valstybės nepriklausomybės, 
yra nepriklausomybės pasekmė, ir kiekviena nepriklausomybę pasiekusi valstybė yra suvereni. Žr.: Vadapalas, V. 
Tarptautinė teisė. Vilnius: Eugrimas, 2006, p. 190; Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimas: 
pagrindiniai klausimai pagal tarptautinę teisę. Vilnius: Rosma, 1997, p. 20–27.
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apsaugota nuo sąjunginės valdininkijos552. Pirmajame Sąjūdžio mitinge 1988 m. birželio 24 d. jau 
viešai nuskambėjo „tarybinio“ valstybingumo stiprinimo siekį išreiškę reikalavimai SSKP XIX kon-
ferencijos delegatams: paskelbti sąjunginių respublikų ekonominį, kultūrinį ir politinį suverenitetą 
sąjungos lenininės sampratos pagrindu, priskirti respublikoms jų gamtinius išteklius, įvesti Lietuvos 
TSR pilietybę, lietuvių kalbą paskelbti valstybine, užtikrinti liaudies savivaldą ir tiesioginius respu-
blikos kontaktus su užsienio valstybėmis553. 1988 m. birželio 17 d. susitikime su LKP Centro komiteto 
sekretoriumi L. Šepečiu LPS atstovai taip pat iškėlė stalinizmo nusikaltimų įvertinimo ir tautinės 
vėliavos įteisinimo problemas554. Taigi jau iš pradžių buvo iškelti reikalavimai suteikti Lietuvos TSR 
tam tikrą suverenumo laipsnį ir svarbiausius valstybingumo atributus. Tiesa, šie reikalavimai pradi-
niame Sąjūdžio veiklos etape buvo apvilkti tokiais sovietiniais štampais, kaip „lenininės federacijos 
principai“ ir „tarybų visavaldiškumas“555, nes LPS deklaravo esąs SSKP politikos, M. Gorbačiovo ir 
pertvarkos kurso rėmėjas556.

Tai atsispindėjo įvairiuose LPS programos projektuose. Štai LPS Vilniaus iniciatyvinės grupės 
1988 m. liepos 7 d. paskelbtame Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veiklos principų projekte557 Sąjūdžio 
tikslu paskelbtas respublikos suvereniteto ir demokratijos įgyvendinimas „per Tarybų valdžios 
organus“, o galutiniu tikslu – „teisinė Tarybų Lietuvos valstybė, lygiateisiškumo pagrindais įeinanti 
į TSRS sudėtį“. Netrukus paskelbtame LPS Kauno iniciatyvinės grupės Sąjūdžio veiklos programos 
projekte558 Lietuvos TSR suvereniteto siekis buvo deklaruotas aiškiau: „Sąjūdis siekia Lietuvos TSR 
kaip suverenios tarybinės socialistinės valstybės faktinių konstitucinių teisių atkūrimo visose srityse 
lygiateisių respublikų federacijos rėmuose.“ Respublikos suvereniteto, viešumo, demokratijos, liaudies 
valios realizavimo tikslai kartu su parama SSKP kursui kartoti paskesniuose LPS programinių princi-
pų projektuose559. Šiems tikslams įgyvendinti buvo pasiūlyta rengti naują Lietuvos TSR konstituciją560.

1988 m. spalio 22-23 d. LPS Steigiamojo suvažiavimo patvirtinta Lietuvos Persitvarkymo Są-
jūdžio bendroji programa561 įtvirtino panašias nuostatas, susijusias su Lietuvos TSR suverenumu. Ji 
skelbė, kad „pagrindinis Sąjūdžio tikslas – viešumas, demokratija, Lietuvos TSR valstybinis, ekono-
minis, kultūrinis suverenitetas, teisinė socialistinė valstybė, kurioje liaudies valia realiai atstovauja-
ma visais įstatymų leidimo ir jų vykdymo bei teisminės valdžios lygmenimis“. Taip pat buvo pabrėžta, 
kad „Lietuvos TSR turi galioti tik jos įstatymai, grindžiami nauja Respublikos konstitucija, įtvirti-
nančia Lietuvos TSR liaudies suverenitetą“. Programoje buvo konstatuota, kad Molotovo–Ribentropo 
pakto slaptieji protokolai ir jų padariniai Lietuvos suverenitetui yra neteisėti, taip pat buvo išreikštas 
siekis pašalinti stalinizmo ir stagnacijos padarinius.

Svarbesnis buvo kitas LPS Steigiamojo suvažiavimo priimtas dokumentas – speciali Rezoliu-
cija dėl Lietuvos TSR suvereniteto sampratos562, detalizavusi Bendrosios programos nuostatą dėl 
Lietuvos TSR valstybinio suvereniteto. Rezoliucijoje Lietuvos TSR suverenitetas apibrėžtas iš esmės 
analogiškai valstybės nepriklausomybės sampratai, kaip „teisė savarankiškai pasirinkti veikimo 
būdą tarptautiniuose santykiuose, savo visuomeninę bei politinę sistemą, spręsti kitus valstybės vi-

552 Tuo metu Sąjūdyje teisininkų dar nebuvo, matyt, dėl mažo šios profesijos žmonių socialinio aktyvumo. Žr. Sąjūdžio 
žinios, 1988, Nr. 1. Sąjūdžio žinios, 1988–1989. Vilnius: KAM, 2005, p. 6.

553 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 
lankos, 2008, p. 99.

554 Sąjūdžio žinios, 1988, Nr. 3. Sąjūdžio žinios, 1988–1989. Vilnius: KAM, 2005, p. 12.
555 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 

lankos, 2008, p. 176.
556 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 

lankos, 2008, p. 170; Sąjūdžio žinios, 1988, Nr. 3. Sąjūdžio žinios, 1988–1989. Vilnius: KAM, 2005, p. 13.
557 Sąjūdžio žinios,1988, Nr. 7. Sąjūdžio žinios, 1988–1989. Vilnius: KAM, 2005, p. 27.
558 Sąjūdžio žinios, 1988, Nr. 8. Sąjūdžio žinios, 1988–1989. Vilnius: KAM, 2005, p. 31–32.
559 Sąjūdžio žinios, 1988, Nr. 11. Sąjūdžio žinios, 1988–1989. Vilnius: KAM, 2005, p. 43; Sąjūdžio žinios,1988, Nr. 13. 

Sąjūdžio žinios, 1988–1989. Vilnius: KAM, 2005, p. 51–52.
560 Sąjūdžio žinios, 1988, Nr. 32. Sąjūdžio žinios, 1988–1989. Vilnius: KAM, 2005, p. 128.
561 Blažytė, D. et al. Lietuvos Sąjūdis ir Valstybės idealų įgyvendinimas. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1998, p. 312–

326.
562 Ibid., p. 327–328.
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daus gyvenimo klausimus“, taip pat teisė savarankiškai valdyti, tvarkyti ir naudoti visą jos teritorijoje 
esančią nuosavybę, valdyti visas ūkio šakas. Apibendrinant anksčiau išreikštus siekius buvo įtvir-
tinti tokie Lietuvos TSR valstybingumo atributai, kaip Lietuvos TSR pilietybė ir valstybinė lietuvių 
kalba, Lietuvos TSR įstatymų viršenybė, taip pat kiti svarbūs valstybingumo atributai, kurių LPS 
anksčiau nebuvo aiškiau deklaravusi (nuosava pinigų sistema ir jų emisija, viešosios tvarkos palai-
kymo ir valstybės saugumo, užsienio ryšių bei karinės tarnybos organizavimo valdymas, atstovavi-
mas tarptautinėse organizacijose, imigracijos reguliavimas). Vis dėlto visa tai buvo suprantama kaip 
Lietuvos TSR konstitucijos garantuoto nacionalinio ir valstybinio suvereniteto įgyvendinimas SSRS 
sudėtyje, todėl anaiptol dar nesuponavo siekio sukurti nepriklausomą valstybę. Juo labiau, kad buvo 
numatyta Lietuvos TSR santykius su kitomis sąjunginėmis respublikomis grįsti „lenininiais federa-
lizmo, politiniais ir teisiniais tautų lygiateisiškumo ir apsisprendimo principais“. Tik nuoroda į tautų 
apsisprendimo principą ir visuotinai pripažintas tarptautinės teisės normas, kaip vieną iš santykių 
su kitomis respublikomis pagrindų, taip pat teisę Respublikos piliečių apsisprendimu išstoti iš SSRS 
suponavo galimybę ateityje tapti nepriklausoma valstybe. Tačiau tai dar nebuvo Lietuvos Respublikos 
tęstinumo deklaravimas ir siekis atkurti jos nepriklausomybę, nes nurodyta būtent teisė „išstoti iš 
TSRS“, kuri turėjo būti įgyvendinta „Konstitucijos nustatytomis formomis“ (matyt, turėtos omenyje 
ir Lietuvos TSR, ir SSRS konstitucijos).

Nepriklausomos valstybės idėja, tiesa, vis dar grindžiama „išstojimo iš TSRS“ galimybe, Są-
jūdžio veikloje sustiprėjo 1988 m. pabaigoje po to, kai lapkričio 18 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos sesija atsisakė svarstyti ir priimti Sąjūdžio remtą naujos Lietuvos TSR konstitucijos projektą, 
kuris buvo „tarybinio“ valstybingumo koncepcijos produktas ir įgyvendino Sąjūdžio programinius 
siekius suteikti Lietuvos TSR daugelį suverenumo atributų, taip pat siūlymus Estijos TSR Aukščiau-
siosios Tarybos pavyzdžiu priimti bent suverenumo įstatymą ir dalines Lietuvos TSR konstitucijos 
pataisas dėl respublikos išskirtinės nuosavybės teisės į jos teritorijoje esantį turtą, respublikos piliety-
bės bei jos įstatymų viršenybės. Sąjūdis traktavo tokį Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos žingsnį 
kaip „politinę klaidą, moralinį smūgį lietuvių tautos lūkesčiams ir Pabaltijo tautų suverenumo sie-
kiams“563, Maskvos baimę ir Estijos išdavystę564.

Reaguodama į šį Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos žingsnį, Sąjūdžio Seimo taryba 1988 
m. lapkričio 20 d. priėmė Moralinės nepriklausomybės pareiškimą565. Nors jokios didesnės politi-
nės ir teisinės reikšmės šis pareiškimas neturėjo, jis jau išreiškė nebe „tarybinio“ valstybingumo, o 
visiškos nepriklausomybės idėją. Pareiškimu Sąjūdis paskelbė „moralinę Lietuvos nepriklausomybę“, 
kuri reiškė, kad „jokia politinė situacija negali suvaržyti Lietuvos laisvos valios kaip aukščiausios jos 
teisės“, kad „tik Lietuva gali priimti ir vykdyti savo įstatymus“, kad „Lietuvoje bus gerbiami tik tie 
įstatymai, kurie nevaržo Lietuvos nepriklausomybės“. Netrukus 1988 m. gruodžio 4 d. Rezoliucijoje 
apie Sąjūdžio veik lą566 LPS Seimas iš esmės atvirai pareiškė, kad Lietuva neįeis į SSRS, jei ši netaps 
lygiateisių suverenių respublikų susivienijimu567. Rezoliucijoje buvo pakartotos programinės Sąjūdžio 
nuostatos, kad Lietuvos TSR, kaip suvereni valstybė, turi sutartimis grįsti savo santykius su SSRS ir 
kitomis suvereniomis „tarybinėmis“ respublikomis, kad Lietuvos TSR įstatymai turi turėti viršenybę 
prieš sąjunginius įstatymus ir kad Lietuvos TSR turi turėti išskirtinę nuosavybės teisę į jos teritorijoje 
esantį turtą. Be to, buvo pareikšta, kad mišriai Lietuvos TSR ir SSRS kompetencijai galėtų priklau-
syti tik respublikų perduoti bendrieji gynybos, užsienio politikos ir sąjunginio biudžeto klausimai, o 
Lietuvos TSR turėtų susigrąžinti mišriai kompetencijai perduotas funkcijas, jei sąjunginių institucijų 
veikla prieštarautų jos interesams. Šiame kontekste Sąjūdis taip pat pasisakė už Lietuvos TSR apsi-
sprendimo teisę, įgyvendinamą respublikos piliečių balsavimu referendume.

563 1988 m. lapkričio 20 d. LPS Seimo tarybos išplėstinio posėdžio nutarimas. Sąjūdžio žinios, 1988, Nr. 52. Sąjūdžio 
žinios, 1988–1989. Vilnius: KAM, 2005, p. 207.

564 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 
lankos, 2008, p. 200–201.

565 Sąjūdžio žinios, 1988, Nr. 52. Sąjūdžio žinios, 1988–1989. Vilnius: KAM, 2005, p. 208.
566 Sąjūdžio žinios, 1988, Nr. 57. Sąjūdžio žinios, 1988–1989. Vilnius: KAM, 2005, p. 228–229.
567 Bauža, Č. Valstybingumo atkūrimo vizija Sąjūdžio dokumentuose. Blažytė, D. et al. Lietuvos Sąjūdis ir Valstybės 

idealų įgyvendinimas. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1998, p. 276.
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Pažymėtina, kad daugelį Rezoliucijos apie Sąjūdžio veiklą nuostatų Lietuvos TSR Aukščiau-
sioji Taryba vis dėlto palaipsniui įgyvendino, nes nenorėjo likti visuomeninių procesų nuošalėje. 
Tačiau Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba paprasčiausiai negalėjo operatyviai reaguoti į Sąjūdžio 
programines nuostatas ir sparčiai besiplėtojančius įvykius, nes daugumą joje sudarė demokratiniuose 
rinkimuose nerinkti LKP(SSKP) „paskirti“ sovietinės nomenklatūros atstovai, kurie buvo perdėtai 
atsargūs santykių su SSRS ir SSKP vadovybe klausimais. Todėl Lietuvos TSR AT dokumentai, iš-
reiškiantys Lietuvos TSR suvereniteto siekį, paprastai buvo priimami vėluojant, kai visuomenėje jau 
pūtė radikalesnių permainų vėjai. Žinoma, svarbiausi Lietuvos TSR AT dokumentai šioje srityje buvo 
atitinkamos Lietuvos TSR konstitucijos pataisos.

Operatyviau ir lengviau buvo priimtos tos Lietuvos TSR konstitucijos pataisos, kurios nekėlė 
įtampos santykiuose su SSRS institucijomis ir SSKP vadovybe. 1988 m. lapkričio 18 d. Lietuvos TSR 
AT papildė Lietuvos TSR konstituciją 771 straipsniu568, pagal kurį lietuvių kalba paskelbta valstybine 
Lietuvos TSR kalba. Tačiau ši nuostata didesnės praktinės reikšmės neturėjo569, nes taip pat buvo 
pripažintas rusų kalbos, kaip SSRS tautų tarpusavio bendravimo priemonės, išskirtinumas. Tą pačią 
dieną buvo pakeisti Lietuvos TSR konstitucijos 168 ir 169 straipsniai570 tautinę vėliavą paskelbiant 
valstybine Lietuvos TSR vėliava, o V. Kudirkos „Tautišką giesmę“ – valstybiniu Lietuvos TSR himnu.

Tuo tarpu kitos Lietuvos TSR konstitucijos pataisos, kurios Maskvai buvo skausmingesnės, sky-
nėsi kelią gerokai sunkiau. Tai buvo pataisos, kurios jau ne vien tik simboliškai turėjo stiprinti Lietuvos 
TSR suverenitetą, t. y. turėjusios įtvirtinti Lietuvos TSR išskirtinę nuosavybės teisę, Lietuvos TSR pilie-
tybę ir Lietuvos TSR įstatymų viršenybę. Kaip minėta, jos iš pradžių nebuvo priimtos 1988 m. lapkričio 
18 d. (nesvarstytas tada ir naujos Lietuvos TSR konstitucijos projektas, kurį rengiant dalyvavo Sąjūdžio 
atstovai). Tačiau šios pataisos priimtos vėliau – 1989 m. gegužės 18 d.571, kai visuomenėje jau dominavo 
Lietuvos Respublikos tęstinumo ir jos nepriklausomybės atkūrimo idėja. Lietuvos TSR konstitucijos 
11 straipsnio pataisa nustatyta išskirtinė Lietuvos TSR nuosavybės teisė į žemę, jos gelmes, vandenis ir 
gamtos išteklius, Lietuvos TSR jurisdikcija gamybos priemonėms, fizinių ir juridinių asmenų turtui jos 
teritorijoje, taip pat suverenioms valstybėms būdingos išskirtinės Lietuvos TSR teisės į jos oro erdvę, 
kontinentinį šelfą ir ekonominę zoną Baltijos jūroje; 31 straipsnio pakeitimu įtvirtintas Lietuvos TSR 
pilietybės institutas, kuris neturėjo formalių sąsajų su SSRS pilietybe, o Lietuvos TSR buvo pavesta 
ginti ir globoti savo piliečius; 70 straipsnyje nustatyta Lietuvos TSR įstatymų viršenybė Lietuvos TSR 
teritorijoje: Lietuvos TSR turėjo galioti tik jos įstatymai, o SSRS įstatymai galėjo galioti tik juos patvir-
tinus Lietuvos TSR AT ir įregistravus, be to, Lietuvos TSR AT galėjo apriboti ir sustabdyti sąjunginių 
įstatymų galiojimą. Taip pat buvo pakeistas Lietuvos TSR konstitucijos 37 straipsnis pripažįstant Lie-
tuvos TSR piliečiams ne tik jos konstitucijos, bet ir tarptautinės teisės aktų įtvirtintas teises.

Šios pataisos iš dalies įgyvendino ne tik Sąjūdžio deklaruotą Lietuvos TSR suvereniteto sie-
kį ir atitinkamas programines nuostatas, bet ir tas nuostatas, kurios siūlytos naujos Lietuvos TSR 
konstitucijos projekte572, kurį rengiant, suprantama, Sąjūdis taip pat turėjo didelę įtaką. Šis projektas 
buvo parengtas dar 1988 m. rugsėjį, jo keli variantai buvo Sąjūdžio paskelbti 1988 m. spalio 10 d. ir 
lapkričio 15 d.573, o oficialiai visuomenei svarstyti jis pateiktas tik 1989 m. vasario 28 d.574 Projekto  
1 straipsnyje buvo skelbiama, kad Lietuvos TSR yra „suvereni socialistinė teisinė valstybė“, išreiškianti 
Lietuvos liaudies valią. Jos santykiai su SSRS ir kitomis sąjunginėmis respublikomis turėjo būti grin-
džiami sutartimi dėl SSRS (71 straipsnis). Projekte taip pat buvo nuostatos dėl išskirtinės Lietuvos TSR 

568 Lietuvos TSR įstatymas papildyti Lietuvos TSR konstituciją (Pagrindinį įstatymą) 771 straipsniu. Valančius, K. L. 
Lietuvos valstybės konstitucijos. Vilnius: Ekonomikos mokymo centras, 2001, p. 100–101.

569 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 
lankos, 2008, p. 104.

570 Lietuvos TSR įstatymas pakeisti Lietuvos TSR konstitucijos 168 ir 169 straipsnius. Valančius, K. L. Lietuvos 
valstybės konstitucijos. Vilnius: Ekonomikos mokymo centras, 2001, p. 101.

571 Lietuvos TSR įstatymas padaryti pakeitimus Lietuvos TSR konstitucijoje (Pagrindiniame įstatyme). Valančius, K. L. 
Lietuvos valstybės konstitucijos. Vilnius: Ekonomikos mokymo centras, 2001, p. 103.

572 Valančius, K. Lietuvos valstybės konstitucijos. Vilnius: Mokslas, 1989, p. 201–239.
573 Atgimimas. 1988 m. spalio 10 d.; Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki 

Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos lankos, 2008, p. 194–195.
574 Tiesa. 1989 m. vasario 28 d.
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nuosavybės teisės jos teritorijoje esančiam turtui, Lietuvos TSR teisės referendumu spręsti išstojimo 
iš SSRS klausimą, Lietuvos TSR įstatymų viršenybės. Nors 32 straipsniu siekta įtvirtinti Lietuvos TSR 
pilietybės institutą, jame taip pat pripažinta bendra sąjunginė pilietybė Lietuvos TSR piliečiams. Be 
to, 29 straipsnyje pripažinta SSRS konstitucijos viršenybė užsienio politikoje ir numatytas tik dalinis 
Lietuvos TSR dalyvavimas užsienio politikoje SSRS sprendžiant karo bei taikos klausimus. Nauja 
buvo nuostata, deklaruojanti galimybę kurti Lietuvos TSR nacionalines karines formuotes, kurios 
būtų pavaldžios SSRS ginkluotųjų pajėgų ir Lietuvos TSR vadovybei (30 straipsnis). Tačiau apskri-
tai Lietuvos TSR konstitucijos projektas buvo pilnas sovietinių štampų, numatė kurti Lietuvos so-
cialistinę teisinę valstybę SSRS sudėtyje (preambulė ir 71 straipsnis); nebuvo išbrauktas ir garsusis  
6 straipsnis apie SSKP, kaip „politinio visuomenės avangardo“, vadovaujantį vaidmenį, SSRS pavyz-
džiu norėta kurti gremėzdišką Lietuvos TSR liaudies deputatų suvažiavimą, kurio trečdalis būtų ski-
riamas SSKP(LKP) ir visuomeninių organizacijų, šio suvažiavimo renkamą Aukščiausiąją Tarybą 
ir konstitucinės proežiūros komitetą. Lyginant su ankstesniais projekto variantais, 1989 m. vasario  
28 d. paskelbtasis buvo net žingsnis atgal. Tad nenuostabu, kad 1989 m. jis jau atrodė gerokai pa-
vėlavęs. Buvo greitai suvokta, kad dinamiškai besiplėtojant įvykiams ir keičiantis faktinės Lietuvos 
priklausomybės nuo SSRS laipsniui, priimti naują Lietuvos TSR konstituciją būtų netikslinga, nes 
netrukus ją vėl ir vėl reikėtų keisti575.

Tai, kas Sąjūdžiui atrodė priimtina 1988 m. lapkritį, buvo kritikuojama 1989 m. pavasarį, ir 
jau imta abejoti naujos Lietuvos TSR konstitucijos tikslingumu, nes turėtų būti atkuriamas 1938 m. 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos veikimas576. 1989 m. balandžio 1 d. LPS Seimo IV sesijoje buvo 
priimtas Kreipimasis į Lietuvos žmones dėl pateikto svarstymui Lietuvos TSR konstitucijos projekto577. 
Nors jame buvo daug pasiūlymų dėl projekto teksto tobulinimo, viena esminė pastaba iš esmės „pa-
laidojo“ projektą: buvo konstatuota, kad pagal tarptautinę teisę suverenitetas yra aukščiausioji valdžia 
ir yra nedalomas, todėl „negali būti suverenios valstybės kitos valstybės sudėtyje“. Atsižvelgiant į tai 
padaryta išvada, kad projektas neįkūnija suverenios valstybės konstitucijos, o tėra laikinas esamos 
konstitucijos variantas. Todėl Sąjūdis ir toliau apsiribojo dalinių Lietuvos TSR konstitucijos patai-
sų iniciatyvomis, pavyzdžiui, pasiūlydamas minėtas Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1989 m. 
gegužės 18 d. priimtas Lietuvos TSR konstitucijos pataisas dėl Lietuvos TSR išskirtinės nuosavybės 
teisės, Lietuvos TSR pilietybės ir Lietuvos TSR įstatymų viršenybės578.

Minėtoje 1988 m. gruodžio 4 d. Rezoliucijoje apie Sąjūdžio veiklą ir kituose to laikotarpio Sąjū-
džio dokumentuose pradėta kalbėti ir apie tai, kad atskleidus tiesą apie Molotovo–Ribentropo paktą, 
taip pat būtina įvertinti ir šalinti jo padarinius Lietuvai. Pavyzdžiui, 1988 m. gruodžio 4 d. LPS Sei-
mo II sesijos laiške Estijai579 pabrėžta, kad „tik juridinis Pabaltijo respublikų statuso pakeitimas gali 
sugrąžinti joms 1940 metais žadėtas tautinio ir socialinio stabilumo bei valstybingumo garantijas“. 
Tai jau reiškė būtinybę įvertinti Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių įjungimą į SSRS, kartu pradėta 
nusisukti nuo „tarybinio“ valstybingumo koncepcijos ir artėti prie Lietuvos Respublikos tęstinumo 
koncepcijos, kuri Sąjūdžio dokumentuose įsitvirtino 1989 metais.

Sąlygas atvirai kelti jau nebe Lietuvos TSR suvereniteto, o Lietuvos Respublikos nepriklausomy-
bės atkūrimo siekį 1989 m. pradžioje subrandino spartus visuomenės demokratėjimas, kuris tuo metu 
jau aplenkė Sovietų Sąjungoje vykusius pertvarkos procesus. Nepriklausomybės atkūrimo siekį ypač 
sustiprino atskleista tiesa apie Molotovo–Ribentropo paktą ir SSRS nenoras šią tiesą pripažinti, juo la-
biau imtis veiksmų istorinei neteisybei ištaisyti, taip pat nenoras bent jau išplėsti sovietinių respublikų 
teises ir autonomiją. Be to, artėjant SSRS liaudies deputatų rinkimams Sąjūdis turėjo pateikti alterna-
tyvą LKP vis dar projektuotai Lietuvos TSR suvereniteto SSRS sudėtyje vizijai. Tad nenuostabu, kad 

575 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 
lankos, 2008, p. 264.

576 Ibid., p. 241.
577 Sąjūdžio žinios, 1989, Nr. 79. Sąjūdžio žinios, 1988–1989. Vilnius: KAM, 2005, p. 322.
578 Šių pataisų projektui 1989 m. balandžio 23 d. pritarė ir jo redakciją pasiūlė LPS Seimo IV sesija. Žr.: Sąjūdžio žinios, 

1989, Nr. 83. Sąjūdžio žinios, 1988–1989. Vilnius: KAM, 2005, p. 336.
579 Sąjūdžio žinios, 1988, Nr. 57. Sąjūdžio žinios, 1988–1989. Vilnius: KAM, 2005, p. 228.
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Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo siekis pradėtas aktyviau kelti SSRS liaudies deputatų 
rinkimų kampanijos metu580. O 1989 m. kovo 26 d. Sąjūdžiui triuškinamai laimėjus SSRS liaudies 
deputatų rinkimus, jis negrįžtamai perėmė politinę iniciatyvą keldamas Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo siekį.

Taip 1989 m. pradžioje prasidėjo antrasis Sąjūdžio veiklos etapas, kuriam būdingas atviras 
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo siekio deklaravimas. Pirmasis reikšmingas Są-
jūdžio dokumentas, kuris jau aiškiai atmetė „tarybinio“ valstybingumo koncepciją ir konstatavo Lie-
tuvos Respublikos tęstinumą bei išreiškė siekį atkurti jos nepriklausomybę, buvo 1989 m. vasario  
16 d. LPS Seimo deklaracija581, priimta iškilmingai minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Tokia 
proga pati savaime suponavo valstybės nepriklausomybės atkūrimo idėją, o pačią nepriklausomy-
bę – kaip ypatingą neatimamą vertybę, todėl sudarė sąlygas radikalizuoti Sąjūdžio politinę programą 
atsisakant politinio delsimo taktikos ir formuluojant tapačius LLL tikslus582.

1989 m. vasario 16 d. LPS Seimo deklaracijoje buvo konstatuoti reikšmingiausi Lietuvos Respu-
blikos tęstinumui faktai: 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktu išreikštas Tautos siekis turėti 
nepriklausomą demokratinę valstybę, šios valstybės – Lietuvos Respublikos – tarptautinis pripaži-
nimas ir narystė Tautų Sąjungoje, neteisėta jos aneksija vykdant Molotovo–Ribentropo paktą, tebe-
galiojantis tarptautinis teisinis Lietuvos nepriklausomybės pripažinimas (Deklaracija skelbė: „nors 
Vokietija ir TSRS 1939–1940 m. ultimatyvia prievarta ir tarpusavio susitarimu aneksavo Lietuvos 
valstybę, juridinis tarptautinis Lietuvos nepriklausomybės pripažinimas tebegalioja“). Pabrėžta, kad 
Tauta niekada nesusitaikė su valstybės suvereniteto praradimu ir Sąjūdis reiškia jos ryžtą taikiu būdu 
atkurti savo teises gyventi nepriklausomai. Pažymėtina, kad svarbiausios Deklaracijos nuostatos, jas 
nežymiai pakeitus, buvo įtrauktos į vieną iš pirmųjų 1990 m. vasario 24 d. išrinktos Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo Seimo aktų – 1990 m. kovo 11 d. Deklaraciją „Dėl Lietuvos TSR Aukščiausio-
sios Tarybos deputatų įgaliojimų“583. 1989 m. vasario 16 d. LPS Seimo deklaracija turėjo reikšmės ir 
formuluojant kai kurias 1989 m. gegužės 18 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deklaracijos 
apie Lietuvos valstybinį suverenitetą584, kuri jau išreiškė siekį ne tiek stiprinti Lietuvos TSR autonomi-
ją, kiek atkurti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę jos tęstinumo pagrindu, nuostatas.

1989 m. vasario 16 d. LPS Seimo deklaracijos nuostatos, konstatavusios Lietuvos Respublikos 
tęstinumą ir išreiškusios siekį atkurti jos nepriklausomybę, buvo toliau plėtojamos vėlesniuose Sąjūdžio 
dokumentuose, taip pat bendros su Latvijos ir Estijos liaudies frontais institucijos – Baltijos Asamblė-
jos – dokumentuose. Pavyzdžiui, 1989 m. balandžio 23 d. LPS Seimo IV sesijos rezoliucijoje585 buvo 
konstatuota, kad „neseniai įvykę TSRS liaudies deputatų rinkimai parodė, kad visuomenė nepasitiki 
LKP politika ir neremia jos tezių apie Lietuvą TSRS sudėtyje“. 1989 m. gegužės 14 d. pirmoji Baltijos 
Asamblėjos sesija priėmė kelis reikšmingus dokumentus, išreiškiančius bendrą trijų Baltijos tautų siekį 
atkurti nepriklausomybę jų valstybių tęstinumo pagrindu586. Sąjūdžio ir Latvijos bei Estijos liaudies 
frontų Susitarime dėl bendrų tikslų ir bendradarbiavimo ketinimų587 buvo pasmerktas Molotovo–Ri-
bentropo paktas ir išreikštas įsitikinimas, kad Baltijos valstybių aneksija neturi pakankamo teisinio 

580 Sąjūdžio rinkiminės programos projekte pabrėžti reikalavimai SSRS gerbti 1920 metų Taikos sutartį su Lietuva ir pa-
smerkti Molotovo – Ribentropo paktą, taip pat Lietuvos teisė atkurti nepriklausomybę bei sutartimis grįsti santykius su 
SSRS. Žr.: Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: 
Baltos lankos, 2008, p. 219; Sąjūdžio žinios, 1989, Nr. 73. Sąjūdžio žinios, 1988–1989. Vilnius: KAM, 2005, p. 295.

581 Lietuvos kelias. Vilnius: Viltis, 1989, p. 49.
582 Žr.: Laurinavičius Č.; Sirutavičius V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 

lankos, 2008, p. 222–228; Bauža, Č. Valstybingumo atkūrimo vizija Sąjūdžio dokumentuose. Blažytė, D. et al. Lietu-
vos Sąjūdis ir Valstybės idealų įgyvendinimas. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1998, p. 276–277; Sąjūdžio žinios, 
1989, Nr. 68-69. Sąjūdžio žinios, 1988–1989. Vilnius: KAM, 2005, p. 275–282.

583 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 9-220.
584 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Ministrų Tarybos žinios. 1989, Nr. 15-167.
585 Sąjūdžio žinios, 1989, Nr. 83. Sąjūdžio žinios, 1988–1989. Vilnius: KAM, 2005, p. 336.
586 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 

lankos, 2008, p. 261–263.
587 Kovo 11-oji – Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena: straipsnių ir dokumentų rinkinys. Vilnius: Žalt-

vykslė, 2008, p. 394–395.
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pagrindo, kitaip tariant, yra neteisėta. Baltijos tautų deklaracijoje588 Baltijos Asamblėja išreiškė „savo 
tautų siekimą atgauti valstybinį suverenitetą neutraliame ir demilitarizuotame Baltijos ir Skandinavijos 
regione“.

Tačiau svarbiausias programinis 1989 m. Sąjūdžio dokumentas, apibendrinęs ir išplėtojęs  
1989 m. vasario 16 d. LPS Seimo deklaracijos ir 1989 m. balandžio 23 d. LPS Seimo rezoliucijos nuos-
tatas, buvo 1989 m. birželio 18 d. Sąjūdžio Seimo pareiškimas dėl Lietuvos valstybingumo atkūri-
mo raidos589. Pareiškime buvo konstatuota pasikeitusi politinė situacija, kurioje visuomenė neremia 
tezių apie Lietuvos suverenitetą SSRS sudėtyje, o siekia taikiai atkurti valstybinį suverenitetą „ne-
apsiribojant daliniais pasiekimais“. Todėl remiantis 1989 m. vasario 16 d. Deklaracija patvirtinta, 
kad pakito Sąjūdžio programinio tikslo siekti Lietuvos suvereniteto turinys590: jis yra nebe Lietuvos 
TSR suverenitetas, o Lietuvos valstybės – Lietuvos Respublikos – atkūrimas panaikinant neteisėtos  
1940 m. okupacijos ir aneksijos padarinius. Sąjūdis toliau konstatavo, kad Lietuvos valstybės atkūri-
mo procesas yra beprasidedantis, ir numatė kelias jam būtinas priemones: paskelbti 1940 m. „liaudies 
seimo“ rinkimus neteisėtais, o jo nutarimus – negaliojančiais591, parengti įstatymą dėl laikino SSRS 
kariuomenės buvimo Lietuvoje sąlygų ir pradėti derybas su SSRS dėl šios kariuomenės išvedimo, 
konsoliduoti politines šalies jėgas atkurti Lietuvos valstybės nepriklausomybei. Šios ir kitos 1989 m. 
birželio 18 d. pareiškimo nuostatos vėliau tapo Sąjūdžio programos 1990 m. vasario 24 d. rinkimuo-
se592 tezėmis. Tuo tarpu pareiškime numatytai politinių jėgų konsolidacijai labai pasitarnavo 1989 m. 
liepos 30 – rugpjūčio 9 d. Europos lietuvių studijų savaitės Švedijos Gotlando saloje metu įvykęs įvai-
rių politinių jėgų atstovų (Sąjūdžio, LLL, LKP ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto) susitiki-
mas, kurio dalyviai pasirašė vadinamąjį Gotlando komunikatą593. Komunikatas išreiškė nacionalinę 
konsolidaciją, nes visų pasaulio lietuvių gyvybiniu tikslu skelbė nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimą594.

Įkvėptas Baltijos kelio akcijos sėkmės ir siekdamas „išgryninti“ savo tikslą bei atsiriboti nuo 
tuo metu paplitusių įvairių klaidinančių suvereniteto sąvokų, ypač LKP atstovų propaguotų dalinio 
suvereniteto ir „nepriklausomybės“ SSRS sudėtyje koncepcijų, Sąjūdžio Seimas 1989 m. rugpjūčio  
26 d. priėmė Pareiškimą dėl Nepriklausomybės sąvokos vartojimo595. Jame tokios suvereniteto kon-
cepcijos paskelbtos nesuderinamomis su logika, o Sąjūdžio siekiama nepriklausomybė apibrėžta kaip 
„valstybės tautos ir visų krašto gyventojų apsisprendimas ir buvimas savo valstybėje, be jokios išo-
rinės prievartos pasirenkant visuomeninę santvarką ir kuriant savas institucijas“. Taip pat pabrėžta, 
kad tik nepriklausoma valstybė, kaip tarptautinės teisės subjektas, savo piliečių laisvu apsisprendimu 
gali jungtis į valstybių bendrijas. Tokia nepriklausomybės samprata atitiko tarptautinėje teisėje įpras-
tą valstybės nepriklausomybės sąvoką ir iš esmės skyrėsi nuo LPS Steigiamojo suvažiavimo rezoliu-
cijos dėl Lietuvos TSR suvereniteto sampratos596 tuo, kad buvo atsisakyta logikai prieštaraujančių ir 
sovietų aneksijos teisėtumą implikuojančių tezių apie Lietuvos suverenitetą SSRS sudėtyje, taip pat 
sovietinių klišių apie dalyvavimą lenininiais principais pagrįstoje federacijoje ir užuominų apie teisę 

588 Kovo 11-oji – Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena: straipsnių ir dokumentų rinkinys. Vilnius: Žalt-
vykslė, 2008, p. 396–397.

589 Lietuvos kelias. Vilnius: Viltis, 1989, p. 55–56; Sąjūdžio žinios, 1989, Nr. 86. Sąjūdžio žinios, 1988–1989. Vilnius: 
KAM, 2005, p. 351.

590 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 
lankos, 2008, p. 308.

591 Šis tikslas buvo pasiektas dar iki 1990 m. vasario 24 d. rinkimų į Aukščiausiąją Tarybą, Lietuvos TSR Aukščiausiajai 
Tarybai 1990 m. vasario 7 d. priėmus nutarimą „Dėl 1939 metų Vokietijos–TSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai 
likvidavimo“. Plačiau apie jį žr. šio skyriaus 4.3 poskyrį.

592 Balžytė, D. et al. Lietuvos Sąjūdis ir Valstybės idealų įgyvendinimas. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1998, p. 333–349.
593 Ozolas, R. et al. Kelias į Nepriklausomybę: Lietuvos Sąjūdis 1988–1991. Kaunas: Šviesa, 2010, p. 174.
594 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 

lankos, 2008, p. 321–324; Anušauskas, A. et al. Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija. Vilnius: Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2005, p. 637–638.

595 Kovo 11-oji – Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena: straipsnių ir dokumentų rinkinys. Vilnius: Žalt-
vykslė, 2008, p. 399.

596 Blažytė, D. et al. Lietuvos Sąjūdis ir Valstybės idealų įgyvendinimas. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1998, p. 327–328.
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išstoti iš SSRS. Atvirkščiai, Pareiškimas dėl Nepriklausomybės sąvokos vartojimo implikavo, kad Lie-
tuva nebuvo įstojusi į SSRS, todėl jos nepriklausomybės atkūrimo problema yra tarptautinė.

Tokią išvadą buvo galima padaryti iš kiek anksčiau, Baltijos kelio akcijos dieną, priimto LPS 
Seimo 1989 m. rugpjūčio 23 d. pareiškimo pasaulio tautoms, valstybių vyriausybėms ir visiems 
geros valios žmonėms597. Šis pareiškimas plėtojo 1989 m. birželio 18 d. Pareiškimo dėl Lietuvos vals-
tybingumo atkūrimo raidos nuostatas, jame taip pat atsižvelgta į išvakarėse paskelbtas Lietuvos TSR 
AT komisijos 1939 m. Vokietijos–SSRS sutartims ir jų pasekmėms tirti išvadas598. 1989 m. rugpjūčio 
23 d. pareiškime konstatuota, kad Molotovo–Ribentropo pakto padariniai Lietuvai dar nepanaikinti, 
1940 m. birželio 14 d. ultimatumas ir paskesnis sovietų kariuomenės įvedimas į Lietuvą kvalifikuotas 
kaip agresijos aktas, rinkimai į „liaudies seimą“ laikyti neteisėtais, o šio „seimo“ nutarimai dėl sovietų 
valdžios įvedimo ir prašymas priimti į SSRS – niekada neturėjusiais teisinės galios. Todėl Sąjūdžio 
Seimas pakvietė pasaulio tautas ir valstybes nesitaikstyti su Molotovo–Ribentropo pakto nusikalsta-
momis pasekmėmis Lietuvos suverenitetui, Lietuvos statusą laikydamas rimta tarptautine problema. 
Sąjūdžio Seimas taip pat priminė 1,5 mln. Lietuvos žmonių parašais išreikštą reikalavimą išvesti iš 
šalies okupacinę kariuomenę ir pareiškė, kad „artėja diena, kai TSRS vyriausybė turės pripažinti 
okupacinį Lietuvos statusą ir jo panaikinimo būtinybę“. Vis dėlto svarbiausias buvo Sąjūdžio Seimo 
kvietimas Tautai mobilizuotis ir „vieningai taikiu būdu atkurti nepriklausomą demokratinę Lietuvos 
Respubliką, nepavaldžią TSRS administracinei sistemai ir jurisdikcijai“.

Taigi tuo metu siekis atkurti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę jau buvo pakankamai iš-
sikristalizavęs ir susilaukė didžiulės Tautos paramos. Todėl Sąjūdis jį deklaravo visiškai atvirai, ne-
bemaskuodamas jokiomis sovietinėmis klišėmis ir pernelyg nesibaimindamas neigiamos reakcijos iš 
SSRS ir SSKP vadovybės. Tai liudija 1989 m. rugsėjo 5 d. LPS Sąjūdžio Seimo VII sesijos Kreipimasis į 
Lietuvos žmones599 reaguojant į neigiamą ir grasinamą SSKP Centro komiteto pareiškimą dėl Baltijos 
kelio akcijos. Kreipimesi pabrėžtas negrįžtamas ir neatšaukiamas Lietuvos ryžtas taikiomis demo-
kratinėmis priemonėmis siekti galutinio tikslo (Molotovo–Ribentropo pakto pasekmių likvidavimo): 
„procesai, prasidėję Lietuvoje…, dabar gali būti sustabdyti tik fizine jėga ir tik laikinai“. Toliau šie 
procesai vedė į triuškinamą Sąjūdžio pergalę 1990 m. vasario 24 d. rinkimuose.

1989 m. LKP ir jos kontroliuojama Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba vos spėjo paskui Sąjūdį. 
Pirmasis reikšmingas Lietuvos TSR AT dokumentas, išreiškęs Lietuvos valstybės nepriklausomybės 
atkūrimo siekį, buvo 1989 m. gegužės 18 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deklaracija apie 
Lietuvos valstybinį suverenitetą600. Panašią suvereniteto deklaraciją kartu su minėtomis Lietuvos 
TSR konstitucijos pataisomis dėl respublikos nuosavybės, pilietybės ir įstatymų viršenybės Lietuvos 
TSR AT buvo atsisakiusi svarstyti 1988 m. lapkričio 18 d. Tačiau dabar, kai Sąjūdis jau turėjo visą 
politinę iniciatyvą, Lietuvos TSR AT nebeturėjo jokios išeities kaip sekti paskui. Tad be minėtų Lie-
tuvos TSR konstitucijos pataisų, ji taip pat priėmė Deklaraciją apie Lietuvos valstybinį suverenitetą, 
kuri išreiškė jau siekį ne tiek stiprinti Lietuvos TSR autonomiją, kiek atkurti Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybę jos tęstinumo pagrindu (neatsitiktinai Deklaracijos pavadinime nurodytas ne Lie-
tuvos TSR, o Lietuvos valstybinis suverenitetas). Įtakos Deklaracijai turėjo 1989 m. vasario 16 d. LPS 
Seimo deklaracijos nuostatos, nors Lietuvos TSR AT deklaracija buvo politiškai nuosaikesnė ir pilna 
dviprasmybių. Pavyzdžiui, Lietuvos TSR AT deklaracijoje buvo išreikštas nusivylimas tuo, kad SSRS 
ignoruoja net Lietuvos TSR ekonominio savarankiškumo siekius, tarsi šie siekiai, jei SSRS būtų jiems 
palanki, galėjo būti lygiaverčiai ir atsverti nepriklausomybės atkūrimą. Be to, prieštaraujant teisinei 

597 Lietuvos kelias. Vilnius: Viltis, 1989, p. 56–57.
598 1989 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos komisijos 1939 metų Vokietijos–TSRS sutartims 

ir jų pasekmėms tirti išvados. Tiesa. 1989 m. rugpjūčio 22 d., Nr. 193 (14112); Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. 
Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos lankos, 2008, p. 541–548. Šiose iš-
vadose konstatuota, jog Molotovo–Ribentropo pakto slaptieji protokolai laikytini niekiniais; taip pat konstatuotas 
1940 metų SSRS agresijos prieš Lietuvos Respubliką faktas ir Lietuvos aneksijos neteisėtumas. Plačiau apie Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos komisijos 1939 metų Vokietijos–TSRS sutartims ir jų pasekmėms tirti išvadas žr. šio 
skyriaus 4.2 poskyrį.

599 Sąjūdžio žinios. 1989, Nr. 88. Sąjūdžio žinios, 1988–1989. Vilnius: KAM, 2005, p. 360.
600 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Ministrų Tarybos žinios. 1989, Nr. 15-167.
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logikai Deklaracijoje buvo klaidingai nurodyta, kad tik laisvo tautų apsisprendimo teisė yra Lietuvos 
valstybinio suvereniteto atkūrimo pagrindas. Tuo tarpu pagal tarptautinę teisę Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės atkūrimo pagrindas buvo Lietuvos valstybės tęstinumas, o tautų apsisprendimo 
teisė turėjo subsidia rinę reikšmę, papildė ir sustiprino valstybės tęstinumą601. Žinoma, politiniu po-
žiūriu buvo svarbu, kad šalies nepriklausomybės atkūrimas buvo ir jos Tautos apsisprendimo rezul-
tatas. Tačiau teisiniu požiūriu Tautos apsisprendimas turėti nepriklausomą valstybę buvo realizuotas 
dar 1918 m., jis niekada nebuvo atšauktas, tad nepriklausomybei atkurti pakako valstybės tęstinumo. 
Tuo tarpu Tautos apsisprendimas šiuo atveju buvo specifinis – tai buvo dar 1918 m. išreikštos Tautos 
valios patvirtinimas, apsisprendimas atkurti tebeegzistuojančios valstybės – Lietuvos Respublikos – 
nepriklausomybę.

Nepaisant šių dviprasmybių, Deklaracija apie Lietuvos valstybinį suverenitetą buvo unikali 
tuo, kad ją priėmė marionetinės prigimties institucija – Lietuvos TSR AT, kuri buvo skirta neteisėtai 
okupacijai ir aneksijai maskuoti, bet ėmėsi ginti okupuotos valstybės – Lietuvos Respublikos – teises. 
Iš esmės Deklaracija pradėjo Lietuvos TSR formalaus pripažinimo neteisėtu dariniu procesą, pasibai-
gusį 1990 m. vasario 7 d. Lietuvos TSR AT nutarimo „Dėl 1939 metų Vokietijos–SSRS sutarčių ir jų 
pasekmių Lietuvai likvidavimo“602 priėmimu.

Panašiai kaip 1989 m. vasario 16 d. LPS Seimo deklaracijoje, Deklaracijoje apie Lietuvos vals-
tybinį suverenitetą buvo prisiminta XX amžiaus Lietuvos istorija. Apeliuota į tebegaliojantį Lietuvos 
valstybės pripažinimą ir Rusijos pretenzijų į ją atsisakymą pagal 1920 m. dvišalę Taikos sutartį, taip 
pat konstatuotas šios sutarties pažeidimas Molotovo–Ribentropo pakto pagrindu neteisėtai prijun-
giant Lietuvos valstybę prie SSRS. Atsižvelgdama į tai Lietuvos TSR AT pareiškė, kad ji mato išeitį 
iš tokios neteisėtos padėties „tik atgaunant (Lietuvos) valstybinį suverenitetą, kuris yra jau šiandien 
išryškėjęs lietuvių tautos siekis ir neatimama tautų teisė“, o „ateities santykiai su TSRS ir kitomis vals-
tybėmis turi būti nustatomi tik tarpvalstybinėmis sutartimis“. Tai buvo užuomina, kad Lietuvai SSRS 
yra kita valstybė, su kuria būtinos derybos dėl tarpusavio santykių sureguliavimo.

Deklaracija apie Lietuvos valstybinį suverenitetą iš tikrųjų atspindėjo Lietuvos Respublikos ne-
priklausomybės atkūrimo neišvengiamybę. Tai liudijo tolesni Lietuvos TSR AT žingsniai, iš kurių 
pažymėtinas Lietuvos TSR pilietybės įstatymo603 priėmimas 1989 m. lapkričio 3 d.604 Šis įstatymas 
jau buvo orientuotas į Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimą605 ir apibrėžė Lietuvos TSR 
piliečių korpusą vadovaujantis Lietuvos Respublikos pilietybės tęstinumo principu, t. y. pilietybė pir-
miausia pripažinta iki 1940 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos pilietybę turėjusiems asmenims 
ir jų palikuonims. Kaip 1994 m. balandžio 13 d. nutarime606 pažymėjo Lietuvos Respublikos Kons-
titucinis Teismas, tokie asmenys „ex officio (pagal turėtą teisę) tapo Lietuvos Respublikos piliečiais“. 
Taip Pilietybės įstatymas implikavo SSRS pilietybės primetimo Lietuvos Respublikos piliečiams ne-
teisėtumą607. Juo labiau kad pagal Pilietybės įstatymą jokia jo nuostata negalėjo būti aiškinama kaip 
Lietuvos TSR piliečio įsipareigojimas kuriai nors kitai valstybei (įskaitant SSRS) ir jos pilietybei608, o 
įstatymo svarstymo metu buvo atmesti pasiūlymai laikyti Lietuvos TSR piliečius SSRS piliečiais609. 

601 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir 
pasekmės. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2005, p. 245–247, 326–327.

602 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 8-182.
603 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Ministrų Tarybos žinios. 1989, Nr. 33-444.
604 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 

lankos, 2008, p. 378.
605 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos tęstinumas ir pilietybė. Politologija. 1997, 2 (10), p. 117.
606 Valstybės žinios. 1994, Nr. 29-524.
607 Tai, kad SSRS pilietybė Lietuvos Respublikos piliečių atžvilgiu buvo niekinė, savo jurisprudencijoje nuosekliai pa-

tvirtino Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Žr. jo 1994 m. balandžio 13 d., 2006 m. lapkričio 13 d. ir 2013 
m. vasario 22 d. nutarimus (Valstybės žinios. 1994, Nr. 29-524; 2006, Nr. 123-4650; 2013, Nr. 22-1068).

608 1989 m. lapkričio 3 d. Lietuvos TSR AT taip pat pakeitė Lietuvos TSR konstitucijos 57 straipsnį taip, kad Lietuvos 
TSR pilietis buvo įpareigotas laikytis tik Lietuvos TSR konstitucijos ir jos teritorijoje galiojančių įstatymų. Žr.: Lie-
tuvos TSR įstatymas dėl Lietuvos TSR konstitucijos (Pagrindinio įstatymo) 57 straipsnio pakeitimo. Valančius, K. L. 
Lietuvos valstybės konstitucijos. Vilnius: Ekonomikos mokymo centras, 2001, p. 115.

609 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 
lankos, 2008, p. 378.



Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

130

Be to, Pilietybės įstatyme taip pat buvo nuostata, kad SSRS pasais Lietuvos TSR piliečiai naudojasi 
tik laikinai, „kol Lietuva dar nėra atgavusi visiško valstybinio suvereniteto“. Taigi pagal savo turinį 
Pilietybės įstatymas iš esmės jau buvo nebe Lietuvos TSR, o Lietuvos Respublikos įstatymas, neatsi-
tiktinai jis taip ir imtas vadinti atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę610.

Tiesa, Lietuvos TSR AT dar ne visada buvo nuosekli. Priėmusi Pilietybės įstatymą, Lietuvos TSR 
AT nepaisydama Sąjūdžio spaudimo ilgai nesiėmė persvarstyti okupacinės kariuomenės dalyvavimo 
rinkimuose klausimo611, nors sovietų kariai negalėjo būti laikomi teisėtais Lietuvos gyventojais, turin-
čiais teisę į jos pilietybę ir galinčiais dalyvauti jos institucijų rinkimuose612. Sovietų karių dalyvavimas 
rinkimuose būtų prieštaravęs net Lietuvos TSR konstitucijai, kurios 85 straipsnis buvo 1989 m. rugsėjo 
30 d. pakeistas taip, kad suteikė teisę dalyvauti rinkimuose tik Lietuvos TSR piliečiams613.

Tad Sąjūdžiui dar teko spustelėti Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą, kad ji sudarytų prielai-
das teisingiems demokratiškiems rinkimams. Eliminuoti okupacinę kariuomenę iš rinkimų Lietuvos 
TSR AT pavyko tik 1990 m. sausio 15 d., labiausiai dėl tos priežasties, kad Sąjūdis jau buvo surinkęs 
reikiamą parašų skaičių referendumui šiuo klausimu paskelbti614. Taigi būsimuose 1990 m. vasario  
24 d. rinkimuose po tokio sprendimo jau galėjo dalyvauti tik Lietuvoje gyvenantys Lietuvos Respub-
likos piliečiai ir teisę į jos pilietybę turintys asmenys, nes tik jie galėjo turėti teisę spręsti Lietuvos 
valstybės statuso ir jos likimo klausimus.

Kita svarbi teisingų demokratiškų rinkimų prielaida buvo vienodų sąlygų dalyvauti juose su-
darymas visoms politinėms jėgoms. Tam pasitarnavo 1989 m. gruodžio 7 d. Lietuvos TSR konsti-
tucijos 6 straipsnio pakeitimas615 panaikinant bolševikų diktatūrą – SSKP politinį monopolį ir jos 
vadovaujantį vaidmenį – įtvirtinusias nuostatas616.

Baigiamuoju Sąjūdžio antrojo veiklos etapo programiniu dokumentu tapo Sąjūdžio rinkiminė 
programa617, kuri iš tikrųjų buvo aiškiausia ir nuosekliausia Lietuvos valstybės nepriklausomybės 
atkūrimo tuometinėmis susiklosčiusiomis sąlygomis programa618. Visų pirma, jos preambulėje buvo 
aiškiai akcentuota nepriklausomybė, kaip pagrindinė vertybė, nuo kurios priklauso ir visų kitų Tau-
tos vertybių užtikrinimas: „Lietuvos nepriklausomybė yra Tautos išlikimo, demokratinės santvarkos 
ir piliečių saugos ir gerovės būtina sąlyga.“ Atsižvelgiant į tai Sąjūdžio rinkiminiame šūkyje nepri-

610 Žr. 2006 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimą (jo konstatuojamosios dalies III 
skyriaus 20 punktą), Valstybės žinios. 1994, Nr. 29-524; 2006, Nr. 123-4650. Žinoma, formaliai Lietuvos TSR pilie-
tybės įstatymas tol, kol jis 1990 m. kovo 11 d. netapo Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymu, neišreiškė Lietuvos 
Respub likos pilietybės tęstinumo: tarp Lietuvos TSR, kaip Sovietų Sąjungos darinio, ir Lietuvos Respublikos, kaip 
neprik lausomos valstybės, „nėra jokios teisinės sąsajos ir perimamumo“, todėl ir tarp Lietuvos TSR pilietybės bei 
Lietuvos Respublikos pilietybės nėra jokių teisinių sąsajų, o Lietuvos TSR piliečių korpuso apibrėžimas vadovaujan-
tis Lietuvos Respublikos pilietybės tęstinumo principu vertintinas „kaip atspindintis įstatymų leidėjo nuostatą Lietu-
vos TSR piliečiais laikyti ne visus asmenis, o tik tuos, kurie yra susiję su Lietuva tam tikrais ryšiais“. Žr.: Sinkevičius, 
V. Lietuvos Respublikos pilietybė 1918–2001 metais. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2002, p. 122.

611 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 
lankos, 2008, p. 376–377, 384–386.

612 Tai patvirtino Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1994 m. balandžio 13 d. nutarime. Žr.: Žalimas, D. Lie-
tuvos Respublikos tęstinumas ir pilietybė. Politologija. 1997, Nr. 2 (10), p. 123; Valstybės žinios. 1994, Nr. 29-524.

613 Lietuvos TSR įstatymas dėl Lietuvos TSR konstitucijos (Pagrindinio įstatymo) pakeitimo ir papildymo. Valančius, 
K. L. Lietuvos valstybės konstitucijos. Vilnius: Ekonomikos mokymo centras, 2001, p. 104–113. Šios Lietuvos TSR 
konstitucijos pataisos ne tik nustatė naujus rinkimų sistemos organizavimo pagrindus, bet ir Aukščiausiosios Ta-
rybos pirmininko, kaip aukščiausio valstybės pareigūno, statusą (atkūrus nepriklausomybę, tais pačiais žodžiais 
įvardintą statusą turėjo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas).

614 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 
lankos, 2008, p. 486–487.

615 Lietuvos TSR įstatymas dėl Lietuvos TSR konstitucijos (Pagrindinio įstatymo) 6 ir 7 straipsnių pakeitimo. Valančius, 
K. L. Lietuvos valstybės konstitucijos. Vilnius: Ekonomikos mokymo centras, 2001, p. 117.

616 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 
lankos, 2008, p. 389.

617 Blažytė, D. et al. Lietuvos Sąjūdis ir Valstybės idealų įgyvendinimas. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1998, p. 333–
349.

618  Bauža, Č. Sąjūdžio pergalė demokratiniuose rinkimuose. Kovo 11-osios aktai. Tautinė revoliucija Lietuvoje. Anu-
šauskas, A. et al. Lietuvos suvereniteto atkūrimas: 1988–1991 metai. Vilnius: Diemedis, 2000, p. 235.
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klausomybei teko taip pat pirmoji vieta: „Atgimusiai Lietuvai – Nepriklausomybę, nepriklausomai 
Lietuvai – demokratiją, demokratiškai Lietuvai – žmonišką gyvenimą!“

Tad nenuostabu, kad nepriklausomybės atkūrimo siekis ir su juo susiję uždaviniai vyravo pag-
rindinėje Sąjūdžio rinkiminės programos dalyje formuluojant svarbiausius jo uždavinius. Dauguma 
užsienio politikos svarbiausių uždavinių buvo perimta dar iš 1989 m. birželio 18 d. Sąjūdžio Seimo pa-
reiškimo dėl Lietuvos valstybingumo atkūrimo raidos. Išskirtini šie Sąjūdžio deklaruoti uždaviniai619: 
1) paskelbti neteisėtais ir negaliojančiais 1940 metų „liaudies seimo“ rinkimus bei jo sprendimus620; 
2) panaikinti Lietuvos ir jos piliečių prievoles Sovietų Sąjungai, t. y. atsiriboti nuo SSRS jurisdikcijos 
ir atskirti nuo jos Lietuvos piliečius; 3) pats svarbiausias uždavinys buvo teisinis Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atkūrimas: „paskelbti Lietuvos valstybės – Lietuvos Respublikos teisių perėmėjos – 
atkūrimo aktą“. Teisės požiūriu ši formuluotė nebuvo visiškai tiksli, nes Lietuvos Respublika, kaip 
tarptautinės teisės subjektas, tebeegzistavo, todėl iš tikrųjų omenyje turėtas ne teisių perėmimas, o tar-
pukario Lietuvos Respublikai identiškos valstybės suvereniteto atkūrimas. Aiškinantis tikrąją šios for-
muluotės prasmę, reikia atsižvelgti į tai, kad Lietuvos Sąjūdžio rinkiminė programa iš esmės buvo ne 
teisinis, o politinis dokumentas, todėl jo formuluočių teisiniai netikslumai yra suprantami. Svarbiausia 
yra tai, koks teisinis turinys buvo suteiktas šioms formuluotėms vėliau, priimant 1990 m. kovo 11 d. 
konstitucinius aktus, atkūrusius Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Pagaliau net iš toje pačioje 
Sąjūdžio rinkiminėje programoje dėstomo veiklos plano621 aišku, kad iš tikrųjų siekta atkurti Lietu-
vos valstybės nepriklausomybę jos tęstinumo pagrindu (aneksijai panaikinti Sąjūdis numatė paskelbti 
Lietuvos valstybės atkūrimo aktą atsižvelgiant į tebegaliojantį nepriklausomos Lietuvos Respublikos 
tarptautinį pripažinimą ir Tautos siekį atkurti nepriklausomą valstybę); 4) pradėti tarpvalstybines de-
rybas su SSRS dėl sovietų kariuomenės išvedimo iš Lietuvos; 5) santykius su SSRS grįsti tarptautinės 
teisės ir 1920 m. Taikos sutarties su Rusija principais, taip pat siekti okupacijos („genocido, tremties 
ir kolonializmo“) žalos atlyginimo; 6) atkurti diplomatinius santykius su kitomis valstybėmis, grįžti į 
Europos ir pasaulio valstybių bendriją; 7) siekti neutraliteto, kaip aukščiausio užsienio politikos tiks-
lo622. Sąjūdžio rinkiminėje programoje taip pat buvo išdėstyti svarbiausi uždaviniai ir jų įgyvendinimo 
būdai kitose valstybės gyvenimo srityse: pavyzdžiui, sukurti būtinas nepriklausomai valstybei krašto 
apsaugos, policijos ir saugumo, muitinės bei kitas institucijas, įtvirtinti daugiapartinę sistemą, kaip 
demokratijos garantą, priimti laikinąją konstituciją, įtvirtinančią parlamentinės respublikos ir valdžių 
padalijimo principus, įteisinti nuosavybės formų įvairovę bei sukurti rinkos ekonomiką, kt.

Taigi balsavimas už tokią Sąjūdžio rinkiminę programą iš esmės reiškė balsavimą už Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės atkūrimą jos tęstinumo pagrindu: arba pritariama nepriklausomybės 
atkūrimui, arba ne (jei balsuojama ne už Sąjūdžio kandidatus). Rinkėjai akivaizdžiai turėjo pasi-
rinkti, arba jie pasisako už tolesnį neteisėtą Lietuvos TSR egzistavimą, arba įgalioja Aukščiausiąją 
Tarybą atstovauti tebeegzistuojančiai Lietuvos valstybei ir atkurti jos nepriklausomybę. Todėl rinki-
mai „iš tik rųjų buvo referendumo pobūdžio“623. Antai kandidatuodamas į Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininko pareigas V. Landsbergis pažymėjo, kad rinkimus į Aukščiausiąją Tarybą galima laikyti 
referendumu, nes Lietuvos žmonės balsavo už Sąjūdžio rinkiminę programą „su aiškiai įvardintais 
tikslais“624. Neatsitiktinai 2007 m. lapkričio 29 d. Latvijos Respublikos konstitucinio teismo nutari-

619 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 
lankos, 2008, p. 472–473.

620 Kaip minėta, šį uždavinį dar iki 1990 m. vasario 24 d. rinkimų įvykdė Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba, priimda-
ma 1990 m. vasario 7 d. nutarimą „Dėl 1939 metų Vokietijos–TSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“.

621 Blažytė, D. et al. Lietuvos Sąjūdis ir Valstybės idealų įgyvendinimas. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1998, p. 337–
339.

622 Vėlesnė įvykių raida parodė, kad šis siekis buvo labiau taktinis norint lengviau įtikinti SSRS išvesti savo kariuomenę 
iš Lietuvos ir neskatinti nereikalingos tarptautinės įtampos. Po tarptautinio Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
pripažinimo, ypač po Rusijos kariuomenės išvedimo, neutraliteto siekio, kaip negalinčio užtikrinti Lietuvos saugu-
mo, buvo greitai atsisakyta.

623 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 
lankos, 2008, p. 516.

624 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmosios sesijos antrojo posėdžio 1990 m. kovo 11 d. stenograma. 
[interaktyvus]. <www.lrs.lt>.
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me625 rinkimai į Aukščiausiąją Tarybą tokiomis sąlygomis buvo prilyginti balsavimui už nepriklauso-
mybės atkūrimą ir teisėtam įgaliojimų Aukščiausiajai Tarybai veikti nepriklausomos valstybės vardu 
suteikimui. Pagal analogiją lygiai taip pat derėtų apibūdinti rinkimus į Lietuvos TSR Aukščiausiąją 
Tarybą626, juo labiau kad, kitaip nei Latvijoje, rinkimuose Lietuvoje dalyvavo tik teisę į šalies pilietybę 
turintys asmenys.

Rinkimų rezultatai abejonių nepaliko: Lietuvos gyventojai įtikinama persvara balsavo už savo 
valstybės nepriklausomybės atkūrimą627. Todėl naujoji Aukščiausioji Taryba buvo demokratiškai iš-
rinkta Tautos atstovybė ir išreiškė jau ne svetimos valstybės, o suverenią Tautos valią įgyvendinti 
Sąjūdžio suformuluotą Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo siekį. Kitaip tariant, iš-
rinktoji Aukščiausioji Taryba gavo Tautos įgaliojimus veikti ne kaip Lietuvos TSR, o kaip Lietuvos 
valstybės institucija, privalanti valstybės tęstinumo pagrindu atkurti Lietuvos Respublikos nepri-
klausomybę628, taip pat įgyvendinti triuškinamai laimėjusio Sąjūdžio rinkiminę programą dėl at-
kurtos Lietuvos Respublikos nepriklausomybės įtvirtinimo. Tokį savo statusą Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba konstatavo 1990 m. kovo 11 d. Deklaracijoje „Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos de-
putatų įgaliojimų“629.

4.2. Molotovo–Ribentropo pakto slaptųjų protokolų  
 pripažinimas niekiniais
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių nepriklausomybės praradimą 1940 m. lėmė 1939 m. rugpjū-

čio 23 d. SSRS–Vokietijos nepuolimo sutarties ir jos slaptojo papildomo protokolo, 1939 m. rugsėjo 
28 d. SSRS–Vokietijos sutarties dėl draugystės ir sienų bei jos slaptojo papildomo protokolo, 1941 m. 
sausio 10 d. SSRS–Vokietijos slaptojo protokolo sudarymas ir realizavimas (minėti trys slaptieji pro-
tokolai literatūroje paprastai vadinami Molotovo–Ribentropo paktu630). 

625 Žr. 61 punktą, 2007 m. lapkričio 29 d. Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas byloje [interaktyvus]. 
<www.satv.tiesa.gov.lv>.

626 Žalimas, D. 1990-ųjų metų kovo 11-osios Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo akto reikšmė tarptauti-
nei teisei. Katuoka, S. et al. Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber Amicorum Pranas Kūris. Vilnius: MRU, 2008, p. 930.

627 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 
lankos, 2008, p. 505, 507, 514; Bauža, Č. Sąjūdžio pergalė demokratiniuose rinkimuose. Kovo 11-osios aktai. Tautinė 
revoliucija Lietuvoje. Anušauskas, A. et al. Lietuvos suvereniteto atkūrimas: 1988–1991 metai. Vilnius: Diemedis, 
2000, p. 235.

628 Pradėdamas išrinktos Aukščiausiosios Tarybos pirmąjį posėdį rinkimų komisijos pirmininkas J. Bulavas pabrėžė, 
kad „šiuo metu didžiausias uždavinys, kuris jau šiandien reikalauja konkretaus sprendimo, – tai Lietuvos Respubli-
kos valstybingumo, Lietuvos nepriklausomybės įgyvendinimo uždavinys“. Žr.: Lietuvos Respublikos Aukščiausio-
sios Tarybos pirmosios sesijos pirmojo posėdžio 1990 m. kovo 10 d. stenograma [interaktyvus]. <www.lrs.lt>.

629 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 9-220. Šioje Deklaracijoje konstatuota, 
kad „nuo 1988 metų, randantis naujoms galimybėms, tautos atgimimo ir nepriklausomybės sąjūdis pradėjo reikštis 
atvirai, apimdamas plačiausius visuomenės sluoksnius. Tautos valia, viešai prabilusi pilietinėse akcijose, virto jos su-
vereninės galios išraiška per esamas institucijas“. Joje pabrėžta, kad „Lietuvai primestų svetimos valstybės struktūrų 
panaudojimas neturi būti interpretuojamas kaip jas primetusios valstybės suvereniteto lietuvių tautai ir jos terito-
rijai arba tos valstybės įvykdytos aneksijos pripažinimas“. Todėl Aukščiausiosios Tarybos statusas apibūdintas taip: 
„1990 m. vasario 24 d. rinkimuose į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą rinkimų teisę turintys Lietuvos gyventojai 
savo valia suteikė išrinktiems Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatams tautos atstovų mandatą ir prievolę 
atstatyti Lietuvos valstybę ir reikšti tautos suvereninę galią (suprema potestas) per šią Aukščiausiąją Tarybą, kuri 
<...> bus vadinama Lietuvos Aukščiausiąja Taryba.“

630 Pagal 1939 m. rugpjūčio 23 d. pirmąjį slaptąjį papildomą protokolą SSRS ir Vokietija nustatė savo interesų sferų 
ribas Europoje nuo Baltijos iki Juodosios jūros, nuo Suomijos iki Besarabijos; be kita to, pagal protokolo 1 punktą 
buvo numatyta teritorinio ir politinio pertvarkymo „srityse, priklausančiose Pabaltijo valstybėms (Suomijai, Estijai, 
Latvijai, Lietuvai)“ galimybė, šiaurinę Lietuvos sieną padarant „Vokietijos ir SSRS interesų sferų skiriamąja riba“ 
(kitaip tariant, toks SSRS ir Vokietijos susitarimas buvo nukreiptas prieš trečiųjų šalių – trijų Baltijos valstybių 
ir Suomijos, Lenkijos bei Rumunijos – suverenitetą, teritorinį vientisumą ir politinę nepriklausomybę). 1939 m. 
rugsėjo 28 d. antrasis slaptasis papildomas protokolas pakoregavo rugpjūčio 23 d. slaptojo papildomo protokolo 
1 punktą: be kita ko, beveik visa Lietuva buvo įtraukta į SSRS interesų sferą; antrajame protokole jau buvo aiškiai 
numatyta, kad „SSRS Vyriausybė imsis Lietuvos teritorijoje specialiųjų priemonių savo interesams ginti“, po kurių 
dalis Lietuvai priklausančios Užnemunės turėtų atitekti Vokietijai (specialiosios priemonės sovietų interesams ginti 
praktikoje reiškė prievartą Lietuvos atžvilgiu – greitą sovietų karinių dalinių įvedimą į Lietuvą bei paskesnę jos 
okupaciją ir aneksiją). Kadangi 1940 m. Sovietų Sąjunga ne visai tiksliai įvykdė antrojo slaptojo protokolo sąlygas, 
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Šią išvadą patvirtino kelios specialios tyrimo komisijos, sudarytos 1989 m. Baltijos šalyse ir 
Sovietų Sąjungoje 1939–1941 m. SSRS ir Vokietijos sutartims bei jų padariniams įvertinti631.

Nenuostabu, kad siekiant istorinės tiesos atskleidimo Molotovo–Ribentropo pakto išvieši-
nimas ir įvertinimas tapo Sąjūdžio veiklos tikslu jau pirmaisiais jo veiklos mėnesiais. Šis tikslas iš 
pradžių buvo siejamas su viešumo reikalavimu. 1988 m. liepos 9 d. įvykusiame Sąjūdžio mitinge, 
skirtame SSKP XIX konferencijos delegatų sutiktuvėms, buvo pabrėžta būtinybė susigrąžinti savo 
istoriją632. Su šūkiu „Viešumo istorinei tiesai!“ 1988 m. rugpjūčio 5 d. Molotovo–Ribentropo pakto 
slaptųjų protokolų tekstai buvo paskelbti „Sąjūdžio žiniose“633. 1988 m. rugpjūčio 12 d. Lietuvos Per-
sitvarkymo Sąjūdžio Iniciatyvinė grupė kreipėsi į LKP CK su raginimu paskatinti SSRS vyriausybę 
paskelbti protokolų tekstus ir juos įvertinti, taip pat prašydama leisti rugpjūčio 23 d. surengti mitingą 
šiai datai paminėti634. Šis mitingas apsiribojo Molotovo–Ribentropo pakto pasmerkimu, kol kas ne-
keliant jo pasekmių pašalinimo klausimo635.

Tačiau kai Molotovo–Ribentropo pakto slaptieji protokolai buvo pakankamai išviešinti, logiš-
kai imtas kelti ir jų padarinių Lietuvai bei kitoms Baltijos šalims likvidavimo klausimas. Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio bendrosios programos636, kurią patvirtino Sąjūdžio steigiamasis suvažiavi-
mas, pradžioje (2 punkte) jau buvo nuostata, kad Molotovo–Ribentropo pakto protokolai ir jų pa-
dariniai Lietuvos suverenitetui laikomi neteisėtais, taip pat buvo išreikštas Sąjūdžio siekis pašalinti 
stalinizmo ir stagnacijos padarinius. Konkrečiau siekis, atskleidus tiesą apie Molotovo–Ribentropo 
paktą, įvertinti ir šalinti jo padarinius Lietuvai buvo išreikštas vėlesniuose Sąjūdžio dokumentuose: 
pavyzdžiui, 1988 m. gruodžio 4 d. LPS Seimo Rezoliucijoje apie Sąjūdžio veiklą637, 1989 m. vasario 
16 d. LPS Seimo deklaracijoje638 buvo, be kita ko, konstatuota neteisėta Lietuvos Respublikos aneksija 
vykdant Molotovo–Ribentropo paktą bei tebegaliojantis tarptautinis teisinis Lietuvos nepriklauso-
mybės pripažinimas639, kuris sudaro prielaidas atkurti Tautos teises gyventi nepriklausomai; Moloto-
vo–Ribentropo pakto įvertinimas ir jo padarinių šalinimas kartu buvo Sąjūdžio bei Latvijos ir Estijos 
liaudies frontų bendras tikslas: Sąjūdžio ir Latvijos bei Estijos liaudies frontų Susitarime dėl bendrų 
tikslų ir bendradarbiavimo ketinimų640, be kita ko, buvo pasmerktas Molotovo–Ribentropo paktas 
ir išreikštas įsitikinimas, kad Baltijos valstybių aneksija neturi pakankamo teisinio pagrindo, kitaip 
tariant, yra neteisėta.

Žinoma, norint įtvirtinti ir kaip svarbiausią tikslą pagrįsti Lietuvos Respublikos nepriklauso-
mybės atkūrimą, Sąjūdžiui reikėjo pasiekti, kad Molotovo–Ribentropo pakto slaptųjų protokolų eg-
zistavimo faktas būtų pripažintas ir šie protokolai būtų teisiškai įvertinti oficialiuoju lygiu. Prielaidas 

prisijungusi visą Lietuvos teritoriją, Vokietija ir SSRS 1941 m. sausio 10 d. pasirašė trečiąjį slaptąjį protokolą, pagal 
kurį Vokietija atsisakė pretenzijų į turėjusią jai atitekti Lietuvos teritorijos dalį, o SSRS įsipareigojo kompensuoti už 
tai, sumokėdama Vokietijai 31,5 milijono reichsmarkių.

631 Žr. 1989 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos komisijos 1939 metų Vokietijos–TSRS sutartims 
ir jų pasekmėms tirti išvadas. Tiesa. 1989 m. rugpjūčio 22 d., Nr. 193 (14112). Taip pat žr., pavyzdžiui, 1989 m. rug-
sėjo 25 d. Estijos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo komisijos 1940 metų įvykiams Estijoje istoriškai ir teisiš-
kai įvertinti išvadas bei 1989 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn. SSRS Liaudies deputatų suvažiavimo komisijos 1939 metų 
Sovietų–Vokietijos nepuolimo sutarčiai politiškai ir teisiškai įvertinti išvadas. Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. 
1990, No. 39 (2), p. 165–168, 185–191. Tiesa, SSRS Liaudies deputatų suvažiavimo komisija apsiribojo švelnesne 
formuluote, kad 1939 m. rugpjūčio 23 d. SSRS–Vokietijos nepuolimo sutarties slaptasis papildomas „prieštaravo kai 
kurių trečiųjų šalių suverenitetui ir nepriklausomybei“ (Komisija pirmiausiai turėjo omenyje tris Baltijos šalis).

632 Sąjūdžio žinios. 1988, Nr. 9. Sąjūdžio žinios, 1988–1989. Vilnius: KAM, 2005, p. 35.
633 Sąjūdžio žinios. 1988, Nr. 17. Sąjūdžio žinios, 1988–1989. Vilnius: KAM, 2005, p. 67–70.
634 Sąjūdžio žinios. 1988, Nr. 21. Sąjūdžio žinios, 1988–1989. Vilnius: KAM, 2005, p. 83.
635 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 

lankos, 2008, p. 133.
636 1988 m. spalio 23 d. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio bendroji programa. Lietuvos Sąjūdis ir Valstybės idealų įgyven-

dinimas. Ren. Blažytė, D.; Kašauskienė, V. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1998, p. 312–326.
637 Sąjūdžio žinios. 1988, Nr. 57. Sąjūdžio žinios, 1988–1989. Vilnius: KAM, 2005, p. 228–229.
638 Lietuvos kelias. Vilnius: Viltis, 1989, p. 49.
639 Deklaracija skelbė: „nors Vokietija ir TSRS 1939–1940 m. ultimatyvia prievarta ir tarpusavio susitarimu aneksavo 

Lietuvos valstybę, juridinis tarptautinis Lietuvos nepriklausomybės pripažinimas tebegalioja“.
640 Kovo 11-oji – Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena: straipsnių ir dokumentų rinkinys. Ren. Manelis, 

A.; Samavičius, R. Vilnius: Žaltvykslė, 2008, p. 394–395.
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tam sudarė 1989 m. kovo 26 d. Sąjūdžio triuškinamai laimėti SSRS liaudies deputatų rinkimai641, po 
kurių Sąjūdis negrįžtamai perėmė politinę iniciatyvą Lietuvoje642. Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba 
iš esmės jau tik atkartojo Sąjūdžio deklaruotas nuostatas dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo; 
nuo Sąjūdžio priklausė ir Lietuvoje išrinktų SSRS liaudies deputatų darbotvarkė643. Kadangi Molo-
tovo–Ribentropo pakto pasmerkimas buvo viena iš Sąjūdžio programinių nuostatų SSRS liaudies 
deputatų rinkimuose644, todėl jis tapo ir daugumos Lietuvoje išrinktų SSRS liaudies deputatų tikslu.

Taigi Molotovo–Ribentropo pakto įvertinimo klausimą Sąjūdis kėlė dviem lygiais: Lietuvos 
TSR Aukščiausiojoje Taryboje ir SSRS Liaudies deputatų suvažiavime. Pirmiausia, nelaukiant, kol 
Molotovo–Ribentropo paktą įvertins SSRS Liaudies deputatų suvažiavimas, tai buvo padaryta per 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos komisiją 1939 metų Vokietijos–SSRS sutartims ir jų pasek-
mėms tirti, į kurią buvo įtraukti Sąjūdžio atstovai V. Landsbergis, K. Motieka, R. Ozolas, J. Kubilius, 
J. Marcinkevičius645. Šios komisijos išvados buvo paskelbtos Baltijos kelio akcijos išvakarėse 1989 m. 
rugpjūčio 22 d. ir po mėnesio patvirtintos Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje; tuo taip 
pat siekta paskatinti analogišką SSRS Liaudies deputatų suvažiavimo komisiją greičiau parengti ir 
paskelbti savo išvadas646.

1989 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos komisijos 1939 metų Vokie-
tijos–TSRS sutartims ir jų pasekmėms tirti išvados647 tapo pirmuoju oficialiu dokumentu, kuriame 
buvo pateiktas Molotovo–Ribentropo pakto įvertinimas. Išvadose Molotovo –Ribentropo pakto slap-
tųjų protokolų egzistavimas buvo laikomas savaime suprantamu ir visuotinai žinomu faktu (ką dar 
reikėjo įrodinėti SSRS lygiu), todėl buvo pateiktas tik šių protokolų ir jų pasekmių Lietuvai politinis 
bei teisinis įvertinimas.

Išvadų 1 punkte buvo konstatuotas Molotovo–Ribentropo pakto slaptųjų protokolų prieštara-
vimas visuotinai pripažintiems pagrindiniams tarptautinės teisės principams, todėl šie protokolai lai-
kyti niekiniais, t. y. negaliojančiais nuo pasirašymo momento648. Tokią išvadą lėmė kelios priežastys.

Visų pirma, protokolai akivaizdžiai prieštaravo visuotinai pripažintam agresyvaus karo drau-
dimo principui649, išreikštam 1928 m. Bendrojoje sutartyje dėl atsisakymo karo kaip nacionalinės 
politikos priemonės (vadinamajame Paryžiaus arba Briando–Kelloggo pakte), nes jie reiškė šalių su-
sitarimą pasidalinti joms nepriklausančias trečiųjų šalių teritorijas, vykdyti agresiją prieš šias šalis 
užgrobiant jų teritorijas jėga. Agresyvaus karo draudimas yra bendrosios tarptautinės teisės impera-
tyvioji jus cogens norma, kuriai prieštaraujančios sutartys laikomos niekinėmis (pagal 1969 m. Vie-
nos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės650 53 straipsnį). Pabrėžtina, kad 1939 m. jau egzista-
vo taisyklė, pagal kurią įsipareigojimams visai tarptautinei bendrijai prieštaraujančios tarptautinės 
sutartys turėjo būti laikomos niekinėmis. Ją atspindėjo 1932 m. atsiradusi Stimsono doktrina, pagal 
kurią valstybės ėmė nepripažinti neteisėtų okupacijų ir aneksijų, kurios yra Briando–Kelloggo pakto 

641 Apie šiuos rinkimus žr.: Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 
11-osios. Vilnius: Baltos lankos, 2008, p. 237–239.

642 Bauža, Č. Valstybingumo atkūrimo vizija Sąjūdžio dokumentuose. Lietuvos Sąjūdis ir Valstybės idealų įgyvendini-
mas. Ren. Blažytė, D.; Kašauskienė, V. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1998, p. 279.

643 Žr. Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 
lankos, 2008, p. 259–261.

644 Ibid., p. 219, 233.
645 Ibid., p. 547–548.
646 Ibid., p. 371–372.
647 1989 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos komisijos 1939 metų Vokietijos–TSRS sutartims ir 

jų pasekmėms tirti išvados. Tiesa. 1989 m. rugpjūčio 22 d., Nr. 193 (14112); Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietu-
vos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos lankos, 2008, p. 541–548.

648 Plačiau apie Molotovo–Ribentropo pakto teisinį įvertinimą žr. Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 
atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir pasekmės. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 
2005, p. 68–83.

649 Žinoma, Molotovo–Ribentropo pakto slaptieji protokolai pagal jų turinį prieštaravo ir kitiems visuotinai pripažin-
tiems tarptautinės teisės principams (kaip antai, taikaus tarptautinių ginčų sprendimo, valstybių suverenios lygybės, 
sąžiningo tarptautinių įsipareigojimų vykdymo, nesikišimo į kitų valstybių vidaus reikalus principams).

650 Vienos konvencija dėl tarptautinių sutarčių teisės. Valstybės žinios. 2002, Nr. 13-480.
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ir Tautų Sąjungos Statuto pažeidimo rezultatas. 1932 m. sausio 7 d. JAV Valstybės sekretoriaus notoje 
Japonijos ir Kinijos vyriausybėms dėl Japonijos invazijos į Mandžiūriją, be kita ko, buvo sakoma, kad 
JAV Vyriausybė nepripažins jokios sutarties ar susitarimo, pažeidžiančio JAV ar jos piliečių teises 
Kinijoje, „įskaitant tas (sutartis ir susitarimus), kurie susiję su Kinijos Respublikos suverenitetu, ne-
priklausomybe ar teritoriniu ir administraciniu vientisumu“651. Molotovo–Ribentropo paktas, kurio 
objektas buvo valstybių suverenitetas, nepriklausomybė ir teritorinis vientisumas, o tikslas – agresy-
vus karas, taip pat niekada negalėjo būti pripažintas galiojančiu.

Antra, absoliutus Molotovo–Ribentropo pakto negaliojimas taip pat gali būti grindžiamas pa-
protine tarptautinės teisės norma, pagal kurią draudžiama sudaryti tokią tarptautinę sutartį, kurios 
sudarymą draudžia ankstesnė daugiašalė ar dvišalė sutartis652. Jeigu sudaroma sutartis yra nesude-
rinama su ankstesne sutartimi dėl politinio teritorijos statuso, sugriaunamas ir ankstesnės sutarties 
raison d’être. O slaptieji protokolai, kaip susitarimai dėl trečiųjų valstybių teritorijų politinio statuso, 
griovė ir daugelio SSRS bei Vokietijos buvusių daugiašalių ir dvišalių sutarčių su šiomis valstybėmis 
sudarymo pag rindą653.

Trečia, galiausiai Molotovo–Ribentropo paktas niekada negalėjo galioti dėl to, kad jis buvo 
sutartis be objekto arba, tiksliau, be teisėto objekto, nes slaptųjų protokolų objektas buvo nė vienai iš 
šalių signatarių nepriklausiusi trečiųjų šalių teritorija.

Kaip niekinis, Molotovo–Ribentropo paktas negalėjo suteikti Sovietų Sąjungai jokių teisių 
Lietuvos atžvilgiu, t. y. negalėjo būti teisiniu pagrindu paskesniems SSRS veiksmams prieš Lietuvos 
Respub liką. Jis taip pat niekaip negalėjo įpareigoti Lietuvos, nes kaip trečioji šalis ji apie protokolus 
nežinojo ir nesutiko su jais (pagal visuotinai pripažintą tarptautinių sutarčių teisės principą pacta 
tertiis nec nocent nec procunt – sutartis nesuteikia teisių ir nesukuria pareigų trečiosioms šalims).

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos komisijos 1939 m. Vokietijos–TSRS sutartims ir jų 
pasek mėms tirti Išvadų 2 punkte buvo konstatuota, kad Molotovo–Ribentropo pakto slaptieji proto-
kolai ir jų įgyvendinimas nulėmė Lietuvos Respublikos suvereniteto ir nepriklausomybės praradimą, 
jos prievartinį įjungimą į SSRS.

Išvadų 3 punkte išvardytos daugiašalių (Briando–Kelloggo pakto ir Tautų Sąjungos Statuto654) 
ir dvišalių (pradedant 1920 m. Taikos sutartimi ir baigiant 1939 m. Savitarpio pagalbos sutartimi655) 
tarptautinių sutarčių nuostatos, kurios Lietuvos atžvilgiu buvo pažeistos SSRS sudarant ir vykdant 
Molotovo–Ribentropo pakto slaptuosius protokolus su Vokietija. Taip pat konstatuota, kad 1939 m. 
spalio 10 d. savitarpio pagalbos sutartimi Lietuva buvo įpareigota įsileisti Sovietų karines įgulas, taip 
prarado neutralios valstybės statusą ir tapo priklausoma nuo Sovietų Sąjungos užsienio politikos.

651 Meng, W. Stimson Doctrine. Encyclopedia of Public International Law. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 
1982, 4, p. 230.

652 Žr. Vadapalas, V.; Žalys, V. Secret Protocols to the Soviet-German Treaties of 1939 and the Problem of Prescription 
in International Law. Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. 1990, 39 (2), p. 130.

653 Žr. taip pat: Vadapalas, V.; Žalys, V. Ar galioja aneksijai senaties terminas. Atgimimas. 1989 m. rugpjūčio 18–25 d., 
29 (42).

654 Tautų Sąjungos Statuto 10 straipsnis (įsipareigojimas gerbti ir apsaugoti nuo užsienio agresijos visų Tautų Sąjungos 
narių teritorinį vientisumą ir esamą politinę nepriklausomybę); 1928 m. Paryžiaus sutarties dėl atsisakymo nuo 
karo kaip nacionalinės politikos priemonės 1 straipsnis (karo kaip nacionalinės politikos priemonės atsisakymas),  
2 straipsnis (įsipareigojimas spręsti visus tarpusavio ginčus tik taikiomis priemonėmis).

655 1920 m. Lietuvos ir Sovietų Rusijos taikos sutarties 1 straipsnis (Lietuvos suvereniteto ir nepriklausomybės pripaži-
nimas), 5 straipsnis (Sovietų Rusijos duotos Lietuvos neutraliteto garantijos); 1926 m. Lietuvos ir SSRS nepuolimo 
sutarties 1 straipsnis (Lietuvos nepriklausomybės neliečiamybės garantijų pagal 1920 metų Taikos sutartį patvir-
tinimas), 2 straipsnis (įsipareigojimas gerbti Lietuvos Respublikos suverenitetą bei teritorinį vientisumą ir nelie-
čiamybę), 3 straipsnis (įsipareigojimas susilaikyti nuo bet kokių agresijos veiksmų), 5 straipsnis (savitarpio ginčų 
sprendimas taikiomis priemonėmis sudarant taikomąsias komisijas); 1939 m. Vilniaus ir Vilniaus srities Lietuvos 
Respublikai perdavimo ir Lietuvos–Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutarties 6 straipsnis (įsipareigojimas nesu-
darinėti bet kurių sąjungų ir nedalyvauti koalicijose, nukreiptose prieš vieną iš susitariančių šalių), 7 straipsnis (įsi-
pareigojimas nepažeisti susitariančiųjų šalių suverenių teisių, ypač jų valstybinės santvarkos, ekonominės, socialinės 
ir gynybos sistemos, nesikišti į vidaus reikalus).
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Toliau Išvadose įvertinti 1940 m. SSRS veiksmai prieš Lietuvos Respubliką įgyvendinant Molo-
tovo–Ribentropo pakto slaptuosius susitarimus: Sovietų Sąjungos didžiavalstybinės užmačios 1940 m. 
pavasarį šiurkščiu spaudimu Lietuvos Respublikai, po kurio ėjo agresija (Išvadų 4 punktas). Išvadų  
5 punkte konstatuota, kad 1940 m. birželio 14 d. SSRS ultimatumas Lietuvos Respublikai neturėjo 
jokio faktinio ir teisinio pagrindo bei buvo įteiktas tiesiogiai grasinant panaudoti karinę jėgą; Sovietų 
Sąjungos kariuomenės įvedimas į Lietuvą 1940 m. birželio 15 d. kvalifikuotas kaip agresija (atitinkanti  
1933 m. Lietuvos–Sovietų Sąjungos konvencijos užpuolimui apibrėžti 2 straipsnio 2 punktą, t. y. „įsi-
brovimas ginkluotomis jėgomis net ir karo nepaskelbus į kitos valstybės teritoriją“), kurią vykdant 
Lietuvos teritorija buvo okupuota.

Logiškai po to Išvadų 6 punkte pateiktas „liaudies vyriausybės“ sudarymo, „liaudies seimo“ 
rinkimų ir jo veiklos įvertinimas: konstatuota, kad SSRS per savo pareigūnus ėmė neteisėtai kištis į 
Lietuvos vidaus reikalus; manipuliuojant galiojusia Lietuvos Konstitucija, buvo pakeista vyriausybė, 
kuri buvo priversta skubiai organizuoti Seimo rinkimus; siekis inkorporuoti Lietuvą į SSRS sudėtį 
buvo slepiamas ir prieš rinkimus, ir jų metu; patys Seimo rinkimai nebuvo laisvi ir demokratiški, nes 
pritaikyta SSRS rinkimų sistemos be alternatyvių kandidatų praktika, žymesni galimos opozicijos 
veikėjai buvo suimti, balsuojant griebtasi įvairių spaudimo priemonių ir klastojimų. Visa tai implika-
vo pripažinimą, kad „liaudies vyriausybė“, „liaudies seimas“ ir jo sukurta Lietuvos SSR buvo mario-
netinio pobūdžio dariniai: kaip tame pačiame Išvadų 6 punkte konstatavo Lietuvos TSR Aukščiau-
siosios Tarybos komisija 1939 m. Vokietijos–TSRS sutartims ir jų pasekmėms tirti, „taip sudarytas 
Seimas tapo paklusniu įrankiu į Lietuvą atsiųstų TSRS vyriausybės įgaliotinių rankose ir nebesilaikė 
rinkėjams skelbtos platformos“.

Atsižvelgiant į tai Išvadų 6 punkte padaryta išvada, jog „Deklaracijos dėl Lietuvos įstojimo į TSRS 
priėmimas buvo priverstinis tam konstitucinių įgaliojimų neturėjusio Seimo aktas, įvykdytas prieš Lie-
tuvos piliečių valią, realizuojant didžiavalstybinius TSRS tikslus“. Logiškai toliau, vadovaujantis prin-
cipu ex injuria jus non oritur, konstatuotas Lietuvos aneksijos neteisėtumas: Išvadų 8 punkte pateikta 
svarbiausia išvada, kad „Liaudies seimo 1940 metų liepos 21 dienos „Lietuvos įstojimo į Tarybų Socia-
listinių Respublikų Sąjungos sudėtį deklaracija“ ir TSRS Aukščiausiosios Tarybos 1940 metų rugpjūčio  
3 dienos „Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos priėmimo į Tarybų Socialistinių Respublikų 
Sąjungą įstatymas“ yra neteisėti“.

Išvadų 7 punkte atkreiptas dėmesys į tai, kad nepašalinta Molotovo–Ribentropo pakto pasek-
mė yra ta, kad „Lietuva, Latvija ir Estija iki šiol nėra atgavusios nepriklausomybės“; taip pat konsta-
tuota, kad Molotovo–Ribentropo pakto neteisėtų susitarimų realizavimas yra tarptautinis nusikalti-
mas, kurio pasekmių likvidavimas nėra SSRS vidaus reikalas ir turi būti išspręstas tarptautinės teisės 
pagrindu pirmiausia atsakingų valstybių iniciatyva656.

Patvirtindama Išvadas, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos komisija 1939 m. Vokietijos–
TSRS sutartims ir jų pasekmėms tirti protokoliškai pateikė siūlymus Lietuvos TSR Aukščiausiajai 
Tarybai pareikalauti, kad SSRS pripažintų niekiniais Molotovo–Ribentropo pakto slaptuosius proto-
kolus, taip pat paskelbti apie minėtos „liaudies seimo“ deklaracijos dėl įstojimo į SSRS neteisėtumą ir 
negaliojimą nuo pat priėmimo bei apie minėto SSRS įstatymo dėl Lietuvos SSR priėmimo į Sovietų 
Sąjungą nepripažinimą657. Pirmojo tikslo buvo siekiama per išrinktus Lietuvoje SSRS liaudies depu-

656 Atsižvelgdamas į tokias Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos komisijos išvadas, Baltijos kelio akcijos dieną,  
1989 m. rugpjūčio 23 d. LPS Seimas priėmė Pareiškimą pasaulio tautoms, valstybių vyriausybėms ir visiems geros 
valios žmonėms (žr. Lietuvos kelias. Vilnius: „Viltis“, 1989, p. 56–57), kuriame konstatuota, kad Molotovo–Ribent-
ropo pakto padariniai Lietuvai dar nepanaikinti, 1940 m. birželio 14 d. ultimatumas ir paskesnis sovietų kariuome-
nės įvedimas į Lietuvą kvalifikuotas kaip agresijos aktas, rinkimai į „liaudies seimą“ laikyti neteisėtais, o šio „seimo“ 
nutarimai dėl sovietų valdžios įvedimo ir prašymas priimti į SSRS – niekada neturėjusiais teisinės galios. Todėl 
Sąjūdžio Seimas pakvietė pasaulio tautas ir valstybes nesitaikstyti su Molotovo–Ribentropo pakto nusikalstamomis 
pasekmėmis Lietuvos suverenitetui, Lietuvos statusą laikydamas rimta tarptautine problema. Sąjūdžio Seimas taip 
pat priminė 1,5 mln. Lietuvos žmonių parašais išreikštą reikalavimą išvesti iš šalies okupacinę kariuomenę ir pareiš-
kė, kad „artėja diena, kai TSRS vyriausybė turės pripažinti okupacinį Lietuvos statusą ir jo panaikinimo būtinybę“. 
Svarbiausias turbūt buvo Sąjūdžio Seimo kvietimas Tautai mobilizuotis ir „vieningai taikiu būdu atkurti nepriklau-
somą demokratinę Lietuvos Respubliką, nepavaldžią TSRS administracinei sistemai ir jurisdikcijai“.

657 Žr. Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 
lankos, 2008, p. 542.
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tatus, o antrąjį siūlymą Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba įgyvendino 1990 m. vasario 7 d. nutarimu 
„Dėl 1939 metų Vokietijos–TSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“658.

SSRS lygiu Lietuvoje išrinkti Sovietų Sąjungos liaudies deputatai, kurių daugumą sudarė Są-
jūdžio atstovai, pradėjo kelti Molotovo–Ribentropo pakto įvertinimo klausimą jau pirmajame SSRS 
Liaudies deputatų suvažiavime, įvykusiame 1989 m. gegužės 25 d. – birželio 9 d. Tai nebuvo lengva, 
nes Sovietų Sąjungoje suvokta, jog šio klausimo tyrimas gali ne tik sustiprinti Baltijos šalių nepri-
klausomybės atkūrimo reikalavimus, bet ir kelti grėsmę SSRS egzistavimui apskritai. Todėl, nors lie-
tuviams buvo leista Liaudies deputatų suvažiavime išdėstyti savo požiūrį į Molotovo–Ribentropo 
paktą, buvo aišku, kad nerealu tikėtis, jog iš karto suvažiavimas priims paktą smerkiančią rezoliuciją; 
kaip kompromisas pirmajame Liaudies deputatų suvažiavime buvo sudaryta A. Jakovlevo vadovauja-
ma speciali komisija 1939 m. Sovietų–Vokietijos nepuolimo sutarčiai politiškai ir teisiškai įvertinti, į 
kurią įėjo ir Sąjūdžio atstovai J. Marcinkevičius, V. Landsbergis, K. Motieka, Z. Šličytė659.

Šios SSRS Liaudies deputatų suvažiavimo komisijos išvados, suprantama, negalėjo būti tokios 
aiškios ir vienprasmės, kaip Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos komisijos išvados. Apskritai jau 
pats komisijos tyrimas ir tai, kad ji pripažino Molotovo–Ribentropo pakto slaptųjų protokolų eg-
zistavimą bei jų ryšį su Baltijos valstybių nepriklausomybės praradimu, jau buvo didžiulis pasieki-
mas660. SSRS Liaudies deputatų suvažiavimo komisijos 1939 m. Sovietų-Vokietijos nepuolimo sutar-
čiai politiškai ir teisiškai įvertinti išvados661 buvo parengtos 1989 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn. Jose 
greta siūlymų pripažinti niekiniais Molotovo–Ribentropo pakto slaptuosius protokolus ir pasmerkti, 
„kaip nesuderinamus su leninine užsienio politika“, SSRS teisinių įsipareigojimų trečiosioms šalims 
pažeidimus bei „svetimų socializmui“ ultimatumų metodų ir spaudimo jėga naudojimą buvo gana 
dviprasmiškų, išreikštų kompromisinėmis ir sovietinių klišių pilnomis formuluotėmis nuostatų. 
Apskritai išvadose buvo stengiamasi suteikti Molotovo–Ribentropo pakto vertinimui labiau mora-
linį turinį, nutylėti apie būtinybę likviduoti pakto pasekmes ir taip nedaryti tiesioginės įtakos SSRS 
egzistencijos pagrindams.

Šiomis išvadomis buvo grindžiama oficiali SSRS pozicija, išreikšta 1989 m. gruodžio 24 d. 
SSRS Liaudies deputatų suvažiavimo nutarime „Dėl Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 1939 metų 
nepuolimo sutarties politinio ir teisinio įvertinimo“662 (iš esmės į nutarimo tekstą buvo pažodžiui 
perkelta dauguma išvadų). Jis buvo priimtas jau antrajame SSRS Liaudies deputatų suvažiavime iš-
klausius ir pritarus komisijos 1939 m. Sovietų–Vokietijos nepuolimo sutarčiai politiškai ir teisiškai 
įvertinti ataskaitai663. Nepaisant to, kad, kaip ir komisijos išvadose, šio SSRS Liaudies deputatų su-
važiavimo nutarimo tekste pakako gana dviprasmiškų, kompromisinių formuluočių ir sovietinių 
klišių664 bei jame nebuvo kalbama apie SSRS atsakomybę, Molotovo–Ribentropo pakto pasekmių 
likvidavimą ir taip pat nebuvo tiesiogiai pripažinta agresija prieš Baltijos valstybes (expressis verbis 

658 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 7 d. nutarimas „Dėl 1939 metų Vokietijos–TSRS sutarčių ir 
jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 8-182.

659 Plačiau apie šios komisijos sudarymą žr.: Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvar-
kymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos lankos, 2008, p. 275–277.

660 Pavyzdžiui, V. Landsbergis pažymėjo, kad nieko neteisingo SSRS Liaudies deputatų suvažiavimo komisijos išvadose, 
kuriomis grįstas atitinkamas suvažiavimo nutarimas, nebuvo, bet ten buvo ne visa teisybė. Žr. Laurinavičius, Č.; 
Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos lankos, 2008, p. 431.

661 Vadapalas, V.; Žalys, V. Secret Protocols to the Soviet-German Treaties of 1939 and the Problem of Prescription in 
International Law. Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. 1990, No. 39 (2), p. 165–168.

662 SSRS Liaudies deputatų suvažiavimo 1989 m. gruodžio 24 d. nutarimas „Dėl Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 1939 
metų nepuolimo sutarties politinio ir teisinio įvertinimo“. TSRS Liaudies deputatų suvažiavimo ir TSRS Aukščiau-
siosios Tarybos žinios. 1989, Nr.29-579.

663 Žr. Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 
lankos, 2008, p. 430–432.

664 Pavyzdžiui, nutarimo 2 punkte buvo konstatuota, kad Molotovo–Ribentropo paktas buvo nulemtas kritiškos tarp-
tautinės situacijos, „kai didėjo fašizmo agresijos Europoje ir Japonijos militarizmo agresijos Azijoje pavojus, ir vie-
nas jos tikslų buvo apsaugoti Tarybų Sąjungą nuo artėjusio karo grėsmės“, kad šio pakto slaptieji protokolai buvo 
nukrypimas nuo „lenininių Sovietų Sąjungos užsienio politikos principų“ (5 punktas), kad derybos dėl slaptųjų 
protokolų vyko slaptai, jie buvo Stalino „asmeninės valdžios aktas“, nuslėptas nuo sovietinės liaudies, kuri už šį 
sąmokslą neatsakinga (6 punktas).
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nutarime nevartoti žodžiai „agresija“, „okupacija“ ir „aneksija“), pats tokio nutarimo priėmimas turė-
jo didžiulę įtaką Baltijos valstybių išsilaisvinimui. Juk jis išreiškė atsakingos už agresiją prieš Lietuvą 
valstybės požiūrį, kurį anksčiau buvo sunku įsivaizduoti žinant daugumos SSRS liaudies deputatų 
nuotaikas. Kokios gi buvo nutarimo reikšmingiausios nuostatos?

Visų pirma, nutarime buvo pripažintas Molotovo–Ribentropo pakto slaptųjų protokolų egzis-
tavimo faktas (3 punktas665), kuris Sovietų Sąjungoje iki tol dar buvo ginčijamas, o patys protokolai 
pripažinti teisiškai nepagrįstais ir negaliojančiais nuo pasirašymo momento (t. y. niekiniais)666. Tai 
savaime turėjo kelti paskesnių SSRS veiksmų prieš Baltijos šalis teisėtumo klausimą.

Antra, nutarimo 5 ir 7 punktų nuostatos suponavo numanomą sovietinės agresijos prieš Bal-
tijos valstybes pripažinimą. 5 punkte konstatuota, kad Molotovo–Ribentropo pakto slaptuosiuose 
protokoluose „nustatytos TSRS ir Vokietijos „interesų sferų“ ribos ir kiti veiksmai teisės požiūriu 
prieštaravo kai kurių trečiųjų šalių suverenumui ir nepriklausomybei“, taip pat pažymėta, kad „tuo 
laikotarpiu TSRS santykiai su Latvija, Lietuva ir Estija buvo reguliuojami sutarčių sistema. Pagal 
1920 m. taikos sutartis ir nepuolimo sutartis, sudarytas 1926–1933 metais, jų dalyviai įsipareigojo bet 
kokiomis aplinkybėmis savitarpiškai gerbti vienas kito suverenumą, teritorijos vientisumą ir nelie-
čiamybę“. Tuo tarpu 7 punkte konstatuota, kad nors „protokolai nesudarė Tarybų Sąjungos savitarpio 
santykių su trečiosiomis šalimis naujo teisinio pagrindo, bet Stalinas ir jo pakalikai juos panaudojo 
ultimatumams kelti ir jėgos spaudimui daryti kitoms valstybėms, pažeidžiant teisinius joms prisiim-
tus įsipareigojimus“.

Taigi iš šių SSRS Liaudies deputatų suvažiavimo nutarimo nuostatų aišku, jog Sovietų Sąjunga 
pripažino, kad realizuojant Molotovo–Ribentropo sandėrį buvo pažeistas Baltijos valstybių suvere-
nitetas ir nepriklausomybė, taip pat SSRS tarptautiniai įsipareigojimai pagal 1920 m. taikos sutartis 
ir 1926–1933 m. nepuolimo sutartis su Baltijos valstybėmis. Vadinasi, tuo pačiu implicitiškai Sovietų 
Sąjunga prisipažino įvykdžiusi agresiją prieš Baltijos valstybes, nes kitaip logiškai paaiškinti taikos 
ir nepuolimo sutarčių pažeidimo fakto pripažinimo tiesiog neįmanoma: taikos ir nepuolimo sutartis 
pažeisti galima tik įvykdant agresiją (ginkluotą užpuolimą), kurią tokios sutartys draudžia. Supran-
tama, kad ginkluoto užpuolimo pasekmė, jei pavyksta užpultą teritoriją užimti, yra karinė okupacija. 
Tad atsižvelgiant į tokią pačios SSRS poziciją, teisės požiūriu jai vis dėlto buvo nebeįmanoma neigti 
Baltijos valstybių okupacijos667. Turint eksplicitinį tarptautinių įsipareigojimų Lietuvos Respublikai 
pažeidimo ir implicitinį agresijos fakto pripažinimą, logiškai buvo galima toliau kelti SSRS atsako-
mybės klausimą, nors apie ją SSRS Liaudies deputatų suvažiavimo nutarime ir neužsiminta.

1989 m. gruodžio 24 d. Liaudies deputatų suvažiavimo nutarimu iš esmės pripažinusi agresijos 
prieš Baltijos valstybes faktą, Sovietų Sąjunga pristigo politinės valios toliau vadovautis jo principais ir 
imtis likviduoti Molotovo–Ribentropo pakto pasekmes. Prieštaraudama teisinei logikai SSRS stengėsi 
teikti šiam nutarimui tik moralinę reikšmę, toliau traktuodama Lietuvą kaip sudėtinę savo teritorijos 
dalį, vieną iš sąjunginių respublikų. Tačiau apskritai po 1989 m. gruodžio 24 d. SSRS Liaudies deputatų 
suvažiavimo nutarimo moralinis ir teisinis siekio atkurti Lietuvos valstybės nepriklausomybę pagrįs-
tumas buvo akivaizdus visai tarptautinei bendrijai, įskaitant Sovietų Sąjungą. Todėl SSRS Liaudies de-
putatų suvažiavimo nutarimas paskatino Lietuvą pačią imtis iniciatyvos atkuriant pažeistas savo teises, 
o pirmiausia – Lietuvos TSR Aukščiausiajai Tarybai nebebijoti atvirai pripažinti Lietuvos aneksijos ne-
teisėtumą ir pasiūlyti SSRS pašalinti šio neteisėto akto pasekmes. Tai ir buvo padaryta 1990 m. vasario  
7 d. nutarimu „Dėl 1939 metų Vokietijos–TSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“.

665 Šiame punkte buvo pažymėta, kad „protokolų originalų nerasta nei Tarybų Sąjungos, nei užsienio archyvuose. Ta-
čiau kopijų, žemėlapių ir kitų dokumentų grafologinė, fototechninė ir leksinė ekspertizė, tai, kad paskesni įvykiai 
atitiko protokolo turinį, patvirtina, jog jis buvo pasirašytas ir egzistavo“. Tiesa, 1992 m. paaiškėjo, kad protokolų 
originalai rasti buvusioje SSRS prezidento kanceliarijoje.

666 Nutarimo 7 punkte paskelbta: „TSRS liaudies deputatų suvažiavimas smerkia tai, kad buvo pasirašytas 1939 metų 
rugpjūčio 23 dienos „slaptasis papildomas protokolas“ ir kiti slapti susitarimai su Vokietija. Suvažiavimas pripažįsta 
slaptuosius protokolus teisiškai nepagrįstais ir negaliojančiais nuo jų pasirašymo momento“.

667 Žalimas, D. SSRS agresija prieš Lietuvos Respubliką 1991 m. sausį: tarptautiniai teisiniai aspektai. 1991 metų Sausio 
13-oji Lietuvoje naujausiųjų mokslinių tyrimų kontekste. Straipsnių rinkinys. Vilnius: VPU, 2006, p. 52.
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4.3. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 7 d.   
 nutarimo „Dėl 1939 metų Vokietijos–TSRS sutarčių ir jų  
 pasekmių Lietuvai likvidavimo“ reikšmė

Kaip minėta, Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba priėmė 1990 m. vasario 7 d. nutarimą „Dėl 
1939 metų Vokietijos–TSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“668 įgyvendindama Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos komisijos 1939 metų Vokietijos–TSRS sutartims ir jų pasekmėms tirti 
protokolinius siūlymus paskelbti neteisėta ir negaliojančia nuo priėmimo dienos 1940 m. liepos 21 d. 
„liaudies seimo“ deklaraciją dėl stojimo į SSRS bei paskelbti apie atitinkamo 1940 m. rugpjūčio 3 d. 
SSRS įstatymo dėl Lietuvos SSR priėmimo į Sovietų Sąjungą nepripažinimą669, taip pat atsižvelgda-
ma į šios komisijos išvadas670. Taktiškai teisingai šis nutarimas buvo priimtas po 1989 m. gruodžio 
24 d. SSRS Liaudies deputatų suvažiavimo nutarimo „Dėl Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 1939 metų 
nepuolimo sutarties politinio ir teisinio įvertinimo“671 ir atsižvelgiant į jo nuostatas, pagal kurias Mo-
lotovo–Ribentropo pakto slaptieji protokolai pripažinti niekiniais ir implicitiškai pripažintas Sovietų 
Sąjungos agresijos prieš Baltijos valstybes faktas.

 Kita vertus, 1990 m. vasario 7 d. nutarimą Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba priėmė jau 
vykstant rinkimų į Aukščiausiąją Tarybą (kurie įvyko 1990 m. vasario 24 d.) kampanijai, ir šį nuta-
rimą, kaip ir Molotovo–Ribentropo pakto įvertinimą, galima priskirti tiems žingsniams, kuriais Lie-
tuvos Komunistų Partija (LKP) stengėsi neatsilikti nuo Sąjūdžio672. Juk nutarimu iš esmės įvykdytas 
vienas iš svarbesnių Sąjūdžio rinkimų programos673 tikslų – paskelbti neteisėtais ir negaliojančiais 
1940 m. rinkimus į „liaudies seimą“ bei šio „seimo“ nutarimus. Taip LKP „pavogė“ vieną kertinę 
Sąjūdžio rinkimų programos nuostatą (be to, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario  
7 d. nutarimu įgyvendintos ir Sąjūdžio Seimo 1989 m. birželio 18 d. pareiškimo dėl Lietuvos vals-
tybingumo atkūrimo raidos674 bei 1989 m. rugpjūčio 23 d. pareiškimo pasaulio tautoms, valstybių 
vyriausybėms ir visiems geros valios žmonėms675 nuostatos). Rinkimų kampanijos metu LKP kandi-
datai dažnai pabrėždavo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 7 d. nutarimo reikš-
mę, kurią nepagrįstai mėgindavo sureikšminti kaip prilygstantį nepriklausomybės atkūrimo aktui676.

668 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 7 d. nutarimas „Dėl 1939 metų Vokietijos–TSRS sutarčių ir 
jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 8-182.

669 Žr.: Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Bal-
tos lankos, 2008, p. 542.

670 1989 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos komisijos 1939 metų Vokietijos–TSRS sutartims ir 
jų pasekmėms tirti išvados. Tiesa. 1989 m. rugpjūčio 22 d., Nr. 193 (14112); Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietu-
vos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos lankos, 2008, p. 541–548.

671 1989 m. gruodžio 24 d. SSRS Liaudies deputatų suvažiavimo nutarimas „Dėl Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 1939 
metų nepuolimo sutarties politinio ir teisinio įvertinimo“. TSRS Liaudies deputatų suvažiavimo ir TSRS Aukščiau-
siosios Tarybos žinios. 1989, Nr. 29-579.

672 Žr.: Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Bal-
tos lankos, 2008, p. 340, 492.

673 1990 m. vasario 24 d. rinkimų Sąjūdžio rinkiminė programa. Lietuvos Sąjūdis ir Valstybės idealų įgyvendinimas. Ren. 
Blažytė, D.; Kašauskienė, V. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1998, p. 333–349.

674 Šiame pareiškime, be kita ko, buvo patvirtinta, kad Sąjūdžio programinis tikslas siekti Lietuvos suvereniteto reiškia 
Lietuvos valstybės – Lietuvos Respublikos – atkūrimą panaikinant neteisėtos 1940 m. okupacijos ir aneksijos pada-
rinius; numatytos kelios jam būtinos priemonės, įskaitant 1940 m. „liaudies seimo“ rinkimų paskelbimą neteisėtais, 
o jo nutarimus – negaliojančiais. Žr. Lietuvos kelias. Vilnius: Viltis, 1989, p. 55–56; Sąjūdžio žinios. 1989, Nr. 86. 
Sąjūdžio žinios, 1988–1989. Vilnius: KAM, 2005, p. 351.

675 Šiame pareiškime, be kita ko, konstatuota, kad Molotovo–Ribentropo pakto padariniai Lietuvai dar nepanaikinti, 
1940 m. birželio 14 d. ultimatumas ir paskesnis sovietų kariuomenės įvedimas į Lietuvą kvalifikuotas kaip agresijos 
aktas, rinkimai į „liaudies seimą“ laikyti neteisėtais, o šio „seimo“ nutarimai dėl sovietų valdžios įvedimo ir prašymas 
priimti į SSRS – niekada neturėjusiais teisinės galios. Žr. Lietuvos kelias. Vilnius: Viltis, 1989, p. 56–57.

676 Pavyzdžiui, LKP lyderis A. Brazauskas, 1990 m. kovo 11 d. kandidatuodamas į Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko 
pareigas, teigė, kad iš esmės pakanka Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 7 d. nutarimo, nors 
būtų teisingas ir nepriklausomybės atkūrimo aktas. 1990 m. vasario 7 d. nutarimo, kuriuo Sovietų Sąjungai pasiūlyta 
derėtis dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, dvasią atitiko A. Brazausko vengimas vienareikšmiškai atsakyti, ar 
reikėtų nedelsiant priimti nepriklausomybės atkūrimo aktą, ir pasisakymas už ilgalaikį pereinamąjį derybų laikotarpį, 
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 Vis dėlto galima pripažinti, kad 1990 m. vasario 7 d. nutarimas „Dėl 1939 metų Vokietijos–
SSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“ buvo svarbiausias Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos aktas, vainikavęs jos veiklą. Jis buvo unikalus tuo, kad Lietuvos TSR, kaip marionetinės pri-
gimties darinys, konstatavo savo pačios neteisėtumą677; šiuo žingsniu buvo baigtas Lietuvos TSR for-
malaus pripažinimo neteisėtu dariniu procesas, kuris prasidėjo 1989 m. gegužės 18 d. Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos deklaracija apie Lietuvos valstybinį suverenitetą678. Buvo visiškai logiška po 
tokio Lietuvos TSR žingsnio imtis Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 7 d. nutarimo „Dėl 1939 metų Vokie-
tijos–TSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“ preambulėje pažymėta, kad jis priimtas 
patvirtinant Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos komisijos 1939 metų Vokietijos–TSRS sutartims 
ir jų pasekmėms tirti išvadas, taip pat atsižvelgiant į 1989 m. gruodžio 24 d. SSRS Liaudies deputatų 
suvažiavimo nutarimą, kuriuo Molotovo–Ribentropo pakto slaptieji protokolai pripažinti niekiniais. 
Nutarimo preambulėje taip pat konstatuotas „liaudies seimo“ rinkimų neteisėtumas („1940 m. liepos 
14–15 d. Liaudies Seimo rinkimai vyko pažeidžiant Lietuvos Respublikos Konstituciją“), agresija prieš 
Lietuvą, jos okupacija ir aneksija pasmerktos kaip tarptautiniai nusikaltimai, „kuriuos 1940 metais 
įvykdė stalininė TSRS, realizuodama savo 1939 metų slaptuosius susitarimus su hitlerine Vokietija“; 
atsižvelgiant į tai suformuluotas siekis likviduoti šių susitarimų pasekmes, kuris reiškė pažeistų Lie-
tuvos valstybės teisių, amžiams pripažintų Rusijos, atkūrimą679.

 Todėl vadovaujantis principu ex injuria jus non oritur šių tarptautinių nusikaltimų pasekmės 
pripažintos neteisėtomis ir šalintinomis (pirmuosius du nutarimo punktus suformuluojant pagal mi-
nėtus Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos komisijos 1939 metų Vokietijos–TSRS sutartims ir jų pa-
sekmėms tirti siūlymus). Taigi, visų pirma, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario  
7 d. nutarimo 1 punkte paskelbta apie niekinį „liaudies seimo“ sprendimo prisijungti prie SSRS pobūdį: 
„Lietuvos Liaudies Seimo 1940 metų liepos 21 dienos Lietuvos stojimo į TSRS deklaracija, kaip neišreiš-
kusi lietuvių tautos valios, yra neteisėta ir negaliojanti.“ Šioje nuostatoje akcentuotas laisvo tautų apsi-
sprendimo principo pažeidimas pirmiausia atsižvelgiant į preambulėje esantį „liaudies seimo“ rinkimų 
neteisėtumo pripažinimą. Be to, laikant „liaudies seimą“ marionetine institucija, kurios sprendimai 
neišreiškė Tautos valios, peršasi išvada, kad tokio „seimo“ deklaracija dėl stojimo į Sovietų Sąjungą iš 
tikrųjų traktuotina kaip SSRS aktas; todėl Lietuvos aneksija buvo įvykdyta tik SSRS vienašaliais aktais, 
Lietuvai nepareiškus dėl to savo valios, ir ji negali būti prilyginama sutartinio pobūdžio aktui.

kuris tariamai buvo būtinas dėl sovietinės kariuomenės buvimo Lietuvoje ir Lietuvos integracijos į SSRS ekonomi-
ką. Žr. Bauža, Č. Sąjūdžio pergalė demokratiniuose rinkimuose. Kovo 11-osios aktai. Tautinė revoliucija Lietuvoje. 
Lietuvos suvereniteto atkūrimas: 1988–1991 metai. Vilnius: Diemedis, 2000, p. 239; Bauža, Č. Valstybės atkūrimo 
prielaidos ir eiga (1988–1991). Kovo 11-oji – Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena: straipsnių ir do-
kumentų rinkinys. Ren. Manelis, A.; Samavičius, R. Vilnius: Žaltvykslė, 2008, p. 205; Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausiosios Tarybos pirmosios sesijos antrojo posėdžio 1990 m. kovo 11 d. stenograma. Lietuvos Respublikos Seimas 
[interaktyvus]. <http://www.lrs.lt>. 

677 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 
lankos, 2008, p. 491; Žalimas, D. SSRS agresija prieš Lietuvos Respubliką 1991 m. sausį: tarptautiniai teisiniai aspek-
tai. 1991 metų Sausio 13-oji Lietuvoje naujausiųjų mokslinių tyrimų kontekste. Straipsnių rinkinys. Vilnius: VPU, 
2006, p. 53–54.

678 1989 m. gegužės 18 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deklaracija apie Lietuvos valstybinį suverenitetą. Lietu-
vos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Ministrų Tarybos žinios. 1989, Nr. 15-167. Deklaracijoje apie Lietuvos valstybinį 
suverenitetą buvo išreikštas siekis atkurti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę jos tęstinumo pagrindu (neatsitik-
tinai Deklaracijos pavadinime nurodytas ne Lietuvos TSR, o Lietuvos valstybinis suverenitetas). Joje buvo prisiminta 
XX a. Lietuvos istorija, apeliuota į tebegaliojantį Lietuvos valstybės pripažinimą ir Rusijos pretenzijų į ją atsisakymą 
pagal 1920 m. dvišalę Taikos sutartį, taip pat konstatuotas šios sutarties pažeidimas Molotovo–Ribentropo pakto 
pag rindu neteisėtai prijungiant Lietuvos valstybę prie SSRS. Atsižvelgdama į tai, Lietuvos TSR AT pareiškė, kad 
ji mato išeitį iš tokios neteisėtos padėties „tik atgaunant (Lietuvos) valstybinį suverenitetą, kuris yra jau šiandien 
išryškėjęs lietuvių tautos siekis ir neatimama tautų teisė“, o „ateities santykiai su TSRS ir kitomis valstybėmis turi 
būti nustatomi tik tarpvalstybinėmis sutartimis“. Tai buvo užuomina, kad Lietuvai SSRS yra kita valstybė, su kuria 
būtinos derybos dėl tarpusavio santykių sureguliavimo.

679 Nutarimo preambulėje paskelbta, kad Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba jį priėmė „siekdama likviduoti šių susita-
rimų pasekmes Lietuvai ir atkurti pažeistas Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos teises, kurias Tarybų Rusija amžiams 
pripažino 1920 m. liepos 12 d. Tarybų Rusijos ir Lietuvos taikos sutartimi“.
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Antra, taip pat neteisėtu pripažintas Sovietų Sąjungos įstatymas dėl Lietuvos inkorporavimo, 
kuriuo formaliai baigta Lietuvos aneksija: Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario  
7 d. nutarimo 2 punkte pareikšta, kad „TSRS 1940 metų rugpjūčio 3 dienos įstatymas „Dėl Lietuvos 
Tarybų Socialistinės Respublikos priėmimo į Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungą“, grindžiamas 
Lietuvos Liaudies Seimo 1940 metų liepos 21 dienos deklaracija, yra neteisėtas ir Lietuvos juridiškai 
nesaisto“. Tokia formuluotė pasirinkta neatsitiktinai: Sovietų Sąjungos įstatymo pripažinimo nega-
liojančiu klausimas nepriklausė Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos kompetencijai, tad galima 
buvo konstatuoti tik šio akto neteisėtumą bei juridinių saitų Lietuvai nebuvimą. Tuo tarpu „liaudies 
seimo“ deklaracijos, kaip SSRS įstatymo pagrindo, neteisėtumo konstatavimas parodė ne tik šių aktų 
tarpusavio ryšį, bet ir jų vieną šaltinį – Sovietų valstybės valią.

Trečia, logiška išeitimi iš tokios neteisėtos situacijos, kaip ir 1989 m. gegužės 18 d. Deklaracijoje 
apie Lietuvos valstybinį suverenitetą, Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba matė Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės atkūrimą. Tačiau, kitaip nei 1989 m. gegužės 18 d. Deklaracijoje, 1990 m. vasa-
rio 7 d. nutarimo 3 punkte jau aiškiai suformuluotas pasiūlymas Sovietų Sąjungai „pradėti dvišales 
derybas dėl Lietuvos valstybės nepriklausomybės atstatymo“. Tačiau ši nuostata atrodė nenuosekli, 
prieštaringa ir nelogiška680: derybų objektu negalėjo būti teisėtos situacijos – Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės – atkūrimas, o veikiau tik su šio tikslo įgyvendinimu susiję klausimai (pavyzdžiui, 
okupacinės kariuomenės išvedimo, Lietuvoje esančių ir SSRS jurisdikcijai priklausančių objektų per-
davimo, neteisėtai paimtų tarnauti sovietų kariuomenėje Lietuvos piliečių grąžinimo tvarka, grafikai 
ir pan.)681. Neteisėtos situacijos atkūrimas pats savaime yra privalomas pagal tarptautinę teisę, tad dėl 
jo negali būti deramasi, jis negali priklausyti nuo valstybės agresorės malonės682. Todėl, matyt, Lietu-
vos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 7 d. nutarimo 3 punkto formuluotė buvo netiksli 
ir iš tikrųjų turėti omenyje būtent su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu susiję dvišalių santykių su 
SSRS klausimai, o ne pats nepriklausomybės atkūrimas, kaip derybų objektas.

 Kaip ten bebūtų, svarbiausia tai, kad Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 
7 d. nutarimas galutinai Lietuvos TSR vardu konstatavo, kad Lietuvos teritorija teisės požiūriu SSRS 
nepriklausė, o Lietuvos TSR šioje teritorijoje buvo įsteigta neteisėtai. Tai neabejotinai prisidėjo prie 
sąlygų atkurti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę sudarymo. Tuo metu ką nors daugiau, nei de-
rybas, Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba negalėjo siūlyti, nes nepaisant 1988–1990 m. priimtų aktų 
ir tam tikros transformacijos ji tebebuvo marionetinės prigimties institucija, kuri neturėjo tiesioginių 
Tautos įgaliojimų ir negalėjo spręsti kitos valstybės – Lietuvos Respublikos – reikalų683. Žengti toliau 
teisėtos situacijos atkūrimo keliu ir atkurti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę galėjo tik tam įga-
liota institucija (nauja Aukščiausioji Taryba, kaip Tautos atstovybė), kurios rinkimai buvo numatyti 
1990 m. vasario 24 d. Juo labiau, kad kito pasirinkimo ir nebuvo: SSRS nesirengė jokioms deryboms.

 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 7 d. nutarimas „Dėl 1939 metų Vokie-
tijos–TSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“ buvo paminėtas viename iš 1990 m. vasario 
24 d. rinktos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos aktų, priimtų 1990 m. kovo 11 d. atkuriant 
Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Būtent Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl 1938 metų gegužės 
12 dienos Lietuvos Konstitucijos galiojimo atstatymo“684 preambulėje dėstant jo priėmimo motyvus ir 

680 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Bal-
tos lankos, 2008, p. 491–492; Bauža, Č. Valstybingumo atkūrimo vizija Sąjūdžio dokumentuose. Lietuvos Sąjūdis 
ir Valstybės idealų įgyvendinimas. Ren. Blažytė, D.; Kašauskienė, V. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1998,  
p. 281.

681 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 
lankos, 2008, p. 527.

682 Kaip pabrėžia Č. V. Stankevičius, iš čia ir kilo didžiausias Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario  
7 d. nutarimo pavojus: pati nebūdama teisėta Lietuvos valstybės institucija, Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba pa-
siūlė susaistyti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą ją okupavusios valstybės (SSRS) sutikimo sąlyga, kuri savaime 
išplaukė iš siūlymo derėtis (interviu su Č. V. Stankevičiumi, 2008 m. lapkričio 27 d.).

683 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimas: pagrindiniai klausimai pagal tarptautinę teisę. Vil-
nius: Rosma, 1997, p. 65–66.

684 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl 1938 metų gegužės 12 dienos Lietuvos Konstitucijos galiojimo atstatymo“. 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 9-223.
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tikslus paminėta, kad įstatymas priimtas atsižvelgiant į „Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. 
vasario 7 d. nutarimą „Dėl 1939 metų Vokietijos–TSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“,  
t. y. šis nutarimas paminėtas kaip aktas, kuriuo Lietuvos TSR konstatavo Lietuvos aneksijos ir savo 
pačios įsteigimo neteisėtumą ir kuriuo prisidedama prie konstatavimo įstatymo preambulėje, kad 
„1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijos veikimas buvo neteisėtai sustabdytas, TSR Sąjungai 
1940 m. birželio 15 d. įvykdžius agresiją prieš nepriklausomą Lietuvos valstybę ir ją aneksavus“.

 Įdomu, kad Lietuvos Respublikos diplomatinis atstovas JAV S. Lozoraitis, su kuriuo buvo 
konsultuojamasi dėl 1990 m. kovo 11 d. nepriklausomybės atkūrimo aktų, atkakliai siūlė Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 7 d. nutarimo neminėti, kad būtų išvengta bet kokio 
Lietuvos TSR aktų pripažinimo ir ryšių su sovietinėmis institucijomis deklaravimo685, t. y. būtų tei-
siškai atsiribota nuo svetimos valstybės marionetinių institucijų, „sovietų valdžios bei teisės struk-
tūrų“686. Tai, kad Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 7 d. nutarimo paminėjimas 
buvo paliktas, galima paaiškinti keliomis priežastimis. Visų pirma, 1990 m. kovo 11 d. Deklaracijos 
„Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų įgaliojimų“687, kuria pradėtas Lietuvos Respu-
blikos nepriklausomybės atkūrimas, ketvirtosios pastraipos prasme688 šis Lietuvos TSR Aukščiausio-
sios Tarybos aktas galėjo būti laikomas Tautos valios, įgyvendintos per Lietuvai primestas svetimos 
valstybės institucijas, išraiška. Antra, šis aktas buvo svarbus tuo, kad juo, kaip minėta, Lietuvos TSR 
pati pripažino savo neteisėtumą, tad buvo logiška Lietuvos Respublikai atsižvelgti į jį ir įstatymu „Dėl 
1938 metų gegužės 12 dienos Lietuvos Konstitucijos galiojimo atstatymo“ nutraukti Lietuvos TSR bei 
SSRS konstitucijų galiojimą, taip pat atkurti 1938 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos veikimą. Vis 
dėlto į S. Lozoraičio pastabą buvo iš dalies atsižvelgta, nes įstatymo „Dėl 1938 metų gegužės 12 dienos 
Lietuvos Konstitucijos galiojimo atstatymo“ projekto preambulės nuostata, kad Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba patvirtina Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 7 d. nutari-
mą689, buvo pakeista taip, kad Aukščiausioji Taryba tik atsižvelgia į šį nutarimą (žodis „atsižvelgda-
ma“ nesuponuoja jokio Lietuvos Respublikos teisinio ryšio su Lietuvos TSR ir sovietinių institucijų 
aktų perėmimu).

685 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 
lankos, 2008, p. 532; Landsbergis, V. Pusbrolis Motiejus: knyga apie Stasį Lozoraitį iš jo laiškų ir pasisakymų. Vilnius: 
Vaga, 2002, p. 94.

686 Landsbergis, V. Pusbrolis Motiejus: knyga apie Stasį Lozoraitį iš jo laiškų ir pasisakymų. Vilnius: Vaga, 2002, p. 98.
687 1990 m. kovo 11 d. Deklaracija „Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų įgaliojimų“. Lietuvos Respubli-

kos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 9-220.
688 Ši Deklaracijos pastraipa skamba taip: „Nuo 1988 metų, randantis naujoms galimybėms, tautos atgimimo ir nepri-

klausomybės sąjūdis pradėjo reikštis atvirai, apimdamas plačiausius visuomenės sluoksnius. Tautos valia, viešai pra-
bilusi pilietinėse akcijose, virto jos suvereninės galios išraiška per esamas institucijas“. Su ja susijusi kita (penktoji) 
Deklaracijos pastraipa: „Lietuvai primestų svetimos valstybės struktūrų panaudojimas neturi būti interpretuojamas 
kaip jas primetusios valstybės suvereniteto lietuvių tautai ir jos teritorijai arba tos valstybės įvykdytos aneksijos pri-
pažinimas.“

689 Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos 
lankos, 2008, p. 558. 
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V. 

KONSTITUCINĖS TEISĖS RAIDA ATKŪRUS  
VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMYBĘ

5.1. 1990 m. kovo 11-osios Aktas690

Nepriklausomybės atkūrimą lėmė 1990 m. vasario 24 d. įvykę rinkimai į Lietuvos TSR Aukš-
čiausiąją Tarybą. Per pastaruosius 50 metų tai buvo pirmieji tikrai laisvi ir demokratiniai rinkimai, 
kuriuose tarpusavyje konkuravo ir asmenybės, ir rinkimų programos. 

„Rinkimai“, kurie vyko iki tol, buvo labai paprasti. Nors pagal Rinkimų įstatymą kandidatus į 
deputatus galėjo kelti ne tik komunistų partija, bet ir darbo kolektyvai, visuomeninės organizacijos, 
tačiau realiai tik viena partija – komunistų partija – galėjo naudotis tokia teise. Tuo metu galiojančio-
je Sovietų Sąjungos Konstitucijoje buvo įtvirtinta nuostata, kad komunistų partija yra vadovaujanti 
ir nukreipianti visuomenės ir valstybės jėga, kad ji yra visų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovau-
jantis branduolys (6 str.). Analogiška nuostata buvo įtvirtinta ir Lietuvos TSR Konstitucijoje (6 str.). 
Taigi, komunistų partija buvo ir Aukščiausiosios Tarybos, ir Ministrų Tarybos, ir vietinių liaudies 
deputatų tarybų vadovaujantis branduolys. Iš šios konstitucinės nuostatos kilo tai, kad rinkimai į 
visas tarybas, taip pat ir į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą, turėjo būti organizuojami ir vykdomi 
taip, kad visais atvejais tarybose, taip pat ir Lietuvos TSR Aukščiausiojoje Taryboje komunistų par-
tijos nariai sudarytų daugumą. Tuometinės Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų sudėtis 
buvo formuojama taip: iš Maskvos, iš Sovietų Sąjungos komunistų partijos Centro komiteto (CK) 
ateidavo nurodymai Lietuvos komunistų partijos, kuri buvo Sovietų Sąjungos komunistų partijos 
vietinis padalinys, Centro komitetui dėl būsimų rinkimų; Maskvoje nuspręsdavo, kiek Lietuvos TSR 
Aukščiausiojoje Taryboje turi būti komunistų, kiek nepartinių, kiek iš jų turi būti darbininkų, kolū-
kiečių, inteligentijos atstovų, kiek turi būti vyrų, moterų, kokio jie turi būti amžiaus, kiek turi turėti 
aukštąjį išsilavinimą, kiek vidurinįjį, ir pan. Nukrypti nuo Maskvos nurodymų nebuvo leidžiama. 
Be to, nuo pat 1940 m., nuo vadinamųjų „liaudies seimo rinkimų“, susiformavo praktika, kad į vieną 
deputato vietą buvo keliamas tik vienas kandidatas. Rinkimuose paprastai dalyvaudavo apie 98 proc. 
visų rinkėjų, iš jų maždaug 99,9 proc. pasisakydavo už komunistų partijos iškeltus kandidatus. Prieš 
balsuodavo tik viena šimtoji procento rinkėjų dalis. Taip buvo norima parodyti, kad rinkimai yra 
demokratiniai ir kad galima pareikšti ir kitokią nuomonę. Taigi, ir Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos deputatai, ir vietinių tarybų deputatai būdavo komunistų partijos paskiriami, o rinkimai 
buvo tik farsas, turintis užmaskuoti tokius paskyrimus, nes realių rinkimų nebuvo. Kita vertus, tuo 
metu Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba posėdžiaudavo tik du kartus per metus, po kelias dienas, 
deputatai nebuvo profesionalūs politikai, jie neturėdavo atsisakyti savo kitos nuolatinės darbinės vei-
klos; vadinamoji „deputatystė“ buvo tik priedas prie jų nuolatinio darbo. Beje, už tai kas mėnesį 
buvo mokamas nemažas atlyginimas – tai buvo vienas iš būdų laikyti deputatus paklusnius. Kitokios 
Aukščiausiosios Tarybos tuomet ir nereikėjo, nes visus svarbiausius Lietuvos ekonominio, socialinio, 
kultūrinio gyvenimo ir kitus klausimus sprendė Sovietų Sąjungos komunistų partijos CK, jo politi-
nis biuras (nedidelė niekieno nerinktų žmonių grupė), o jeigu kai kuriuos neesminius sprendimus 
leisdavo priimti Lietuvoje – juos priimdavo Lietuvos komunistų partijos, kuri buvo Sovietų Sąjun-
gos komunistų partijos vietinis teritorinis padalinys, vadovybė. Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba, 
kurioje daugumą sudarė komunistų partijos nariai ir kiti komunistų partijos paskirti asmenys, tik 
patvirtindavo komunistų partijos vadovybės priimtus sprendimus. 

690  5.1. skyrius parengtas pagal Sinkevičius, V. The Act of 11 March 1990 on the Re-establishment of the Independent 
State of Lithuania. Jakubčionis, A. et al. Lithuanian Constitutionalism. The Past and The Present. Vilnius: Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismas, 2017, p. 159-166. 
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Sovietų Sąjungos komunistų partija buvo uzurpavusi ir politinę, ir valstybinę valdžią – tai 
buvo niekam neatskaitinga jėga, besiremianti saugumo ir kitomis represinėmis struktūromis. Komu-
nistų partijos vadovybės sprendimai buvo aukščiausias įstatymas. Sovietų Sąjungoje, taip pat jos oku-
puotoje Lietuvoje kitos politinės partijos buvo uždraustos, negalėjo dalyvauti rinkimuose. Ap skritai, 
jeigu tuo metu būtų pamėginta įkurti kokią nors alternatyvią partiją komunistų partijai, iškelti prie-
šingą programą, tai ketinę padaryti asmenys būtų iš karto apkaltinti mėginimu pažeisti sovietinę 
konstitucinę santvarką, būtų įkalinti ar kitaip izoliuoti nuo visuomenės691.

Maždaug devintojo dešimtmečio pradžioje tapo aišku, kad Sovietų Sąjungos ekonominė sis-
tema, kuri buvo grindžiama valstybine nuosavybe ir griežtu centralizuotu planavimu, jau nepajėgia 
užtikrinti bent kiek pakenčiamo žmonių pragyvenimo lygio. Dabar tai sunku įsivaizduoti, tačiau 
tuomet parduotuvėse stigdavo net elementarių maisto prekių: mėsos, sviesto, žuvies ir kt. Kita vertus, 
Sovietų Sąjungos ekonominė sistema jau visiškai nepajėgė konkuruoti su JAV ir kitų Vakarų valstybių 
ekonomikomis, jai grėsė žlugimas. 1985 m. pasikeitė Sovietų Sąjungos komunistų partijos generalinis 
sekretorius, juo tapo M. Gorbačiovas. Prasidėjo vadinamoji „perestroika“ (persitvarkymas), kurios 
esmė – daugiau viešumo, demokratijos, daugiau ūkinio savarankiškumo atskiriems regionams, dau-
giau galimybių pasireikšti žmonių iniciatyvai. Su viena sąlyga – Sovietų Sąjunga išlieka tokia pati vie-
ninga ir centralizuota komunistų partijos valdoma valstybė. Kitaip tariant, sovietinė imperija išlieka, 
tik truputį modifikuota, kad ją galima būtų apskritai išsaugoti. Kremliuje toli gražu ne visi palaikė 
net ir šias, iš esmės kosmetines reformas; Lietuvos komunistų partijos vadovybė, kuri buvo labai kon-
servatyvi, nieko nedarė, kad M. Gorbačiovo deklaruotas „persitvarkymas“ prasidėtų ir Lietuvoje, ji 
tiesiog laukė, kuo pasibaigs vidinė partinė kova Kremliuje, o kol tai nebuvo aišku – stabdė bet kokias 
visuomeninių organizacijų ir atskirų žmonių iniciatyvas. Taip pat ir siekį atskleisti istorinę tiesą apie 
1939 m. Molotovo–Ribent ropo paktą ir jo slaptuosius protokolus, apie 1940 m. sovietinę okupaciją 
ir aneksiją, apie prievartinį Lietuvos inkorporavimą į Sovietų Sąjungą. Stabdė bet kokias visuome-
ninių organizacijų pastangas apsaugoti Lietuvą nuo „rusifikavimo“, apginti lietuvių kalbą, apsaugoti 
kultūros paminklus, gamtą ir pan. Tokiomis sąlygomis, atsiradus didesnio viešumo ir demokratijos 
galimybei, Lietuvoje 1988 m. susikūrė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. Žodis „persitvarkymo“ pa-
vadinime atsirado neatsitiktinai. Tuo metu žodis „persitvarkymo“ buvo kaip savotiškas skydas prieš 
tuometinius Lietuvos kompartijos „stagnatorius“ – juk prireikus visada buvo galima pasakyti, kad 
Sąjūdis sukurtas siekiant paremti M. Gorbačiovo deklaruotą „perestroiką“, o tie, kas trukdo Sąjū-
džiui veikti, nesupranta persitvarkymo būtinumo, taigi, jam priešinasi, vadinasi, priešinasi pačios 
komunistų partijos kursui. Žinoma, tikroji, giluminė Sąjūdžio idėja, kuri išsikristalizavo labai greitai, 
vos per pusmetį, buvo visiškai kita – pasinaudoti atsiradusiomis galimybėmis ir pamėginti atkurti 
Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Bet Sąjūdžio pradžioje taip toli žvelgė nelabai daug žmonių, taip 
pat ir Sąjūdžio žmonių. Sąjūdis labai greitai įgijo visuomenės pasitikėjimą ir didžiulę paramą. Viešu-
mas, istorinės tiesos siekis darė visuomenę laisvesnę – atsirado galimybė atsikurti prieškaryje veiku-
siai Demokratų partijai, atsikūrė kitos politinės partijos. „Laisviau“ pradėta interpretuoti ir sovietinės 
Konstitucijos nuostatas apie komunistų partijos vadovaujantį vaidmenį – darbo kolektyvai, visuome-
ninės organizacijos jau realiai galėjo kelti kandidatus į deputatus. Sąjūdžio spaudžiama Lietuvos TSR 
Aukščiausioji Taryba 1989 m. rugsėjo 29 d. pakeitė Lietuvos TSR Konstituciją ir nustatė, kad Lietuvos 
TSR Aukščiausioji Taryba susideda iš 141 deputato, išrinkto rinkimų apygardose, turinčiose vieno-
dą rinkėjų skaičių692; buvo priimtas naujas Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų rinki-
mų įstatymas693, pagal kurį kandidatus į deputatus turėjo teisę kelti politinės partijos, visuomeninės 

691 Tai, kad Sovietų Sąjungos komunistų partija nebuvo politinė partija tikrąja šio žodžio prasme, pripažįsta ir Rusija, 
kuri yra buvusios Sovietų Sąjungos teisių ir pareigų tesėja. Rusijos Konstitucinis Teismas 1992 m. lapkričio 30 d. 
nutarime konstatavo, kad komunistų partija buvo tuometinės Sovietų Sąjungos valstybinės valdžios sudedamoji ir 
pagrindinė dalis, lemdavusi visus valstybinės valdžios institucijų, taip pat kitų institucijų priimamus sprendimus. 
Konstitucionnyj Sud Rossijskoj Federaciji (1992–1996). Moskva: Novyj Jurist, 1997, s. 230–260.

692 Lietuvos TSR įstatymas „Dėl Lietuvos TSR konstitucijos (Pagrindinio įstatymo) pakeitimo ir papildymo“. Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1989, Nr. 29-375.

693 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų rinkimų įstatymas. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vy-
riausybės žinios. 1989, Nr. 29-376.



Pirma dalis. Lietuvos  konstitucinės teisės raida 1918–2018 m.

145

organizacijos, visuomeniniai judėjimai, gyvenamosios vietos rinkėjų susirinkimai. Skirtingai nuo 
ankstesnių balsavimų, kai į vieną Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputato vietą buvo kelia-
mas tik vienas kandidatas ir reikėjo „rinktis“ iš vieno asmens, nauja buvo tai, kad įstatyme buvo nu-
statyta, jog rinkimų biuletenyje galėjo būti įrašytas neribotas kandidatų skaičius. Teisę rinkti turėjo 
tik Lietuvos TSR piliečiai. 1989 m. lapkričio 3 d. buvo priimtas Lietuvos TSR pilietybės įstatymas, ku-
ris atribojo Lietuvos TSR piliečius nuo kitų Lietuvoje gyvenančių asmenų. 1989 m. gruodžio 7 d. buvo 
pakeistas Lietuvos TSR Konstitucijos 6 straipsnis dėl komunistų partijos vadovaujančio vaidmens – ši 
nuostata iš Konstitucijos buvo išbraukta, taigi, buvo įteisinta daugpartinė sistema. Svarbus dalykas 
buvo ir tai, kad 1989 m. gruodžio 19 d. Lietuvos komunistų partija atsiskyrė nuo Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos ir tapo savarankiška, ne iš Maskvos valdoma partija. (LKP suskilo – tie, kas norė-
jo likti vieningoje Sovietų Sąjungos komunistų partijoje, tą naktį sukūrė „Lietuvos komunistų partiją 
ant TSKP platformos“, todėl ji buvo praminta „naktine platformininkų“ partija.) Lietuvos komunistų 
partijos atsiskyrimas nuo Sovietų Sąjungos komunistų partijos reiškė, kad Sovietų Sąjunga neteko 
vieno svarbiausių įrankių, kuriuo anksčiau valdė okupuotą Lietuvos teritoriją. Pagaliau, prieš pat rin-
kimus, 1990 m. sausio 15 d. LTSR Aukščiausioji Taryba, Sąjūdžio spaudžiama, buvo priversta priimti 
nutarimą, kad rinkimuose turi teisę dalyvauti tik nuolat Lietuvoje gyvenantys asmenys. To reikalavo 
atsikūrusi Demokratų partija, LTSR Aukščiausioji Taryba ilgai spyriojosi ir tik tada, kai buvo surink-
ti parašai, reikalaujantys tuo klausimu surengti referendumą, Aukščiausioji Taryba priėmė minėtą 
nutarimą. Taip iš rinkimų į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą buvo eliminuoti Lietuvoje esantys 
Sovietų Sąjungos kariškiai, jų šeimų nariai, kurių buvo ne viena dešimtis tūkstančių. 

Nurodytos aplinkybės sudarė prielaidas surengti tikrai laisvus ir demokratinius rinkimus į Lie-
tuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą. 1990 m. vasario 24 d. rinkimuose į vieną deputato vietą apygardose 
pretendavo po kelis kandidatus, kai kuriose net po septynis aštuonis, kuriuos iškėlė ne vien komunis-
tų partija, bet ir Sąjūdis bei įvairios visuomeninės organizacijos. Iš viso buvo įregistruoti 472 kandi-
datai į 141 vietą694. (Sąjūdis turėjo 146 kandidatus: 92 – nepartiniai, 35 – iš savarankiškos LKP narių, 
11 – Lietuvos socialdemokratų partijos, 4 – Lietuvos demokratų partijos, 2 – žaliųjų, 2 – krikdemų. 
Tuometinė LKP iškėlė 210 kandidatų, „naktinė platformininkų“ LKP/SSKP – 78). Tai buvo alterna-
tyvūs, konkurenciniai, rinkimai, kai galėjo rungtis rinkimų programos, kai rinkėjai turėjo galimybę 
pasirinkti už ką balsuoti. Rinkėjai tuo laiku šmaikštavo, kad jie pirmą kartą per rinkimus turi gali-
mybę ne tik pamatyti kandidatą, bet ir užduoti jam klausimų, galės laisvai pasirinkti už ką balsuoti. 
Rinkimus triuškinančia balsų persvara laimėjo Sąjūdžio iškelti ir jo remiami kandidatai, kurie savo 
rinkimų programose atvirai deklaravo siekį atkurti Lietuvos valstybės nepriklausomybę. 

1990 m. vasario 24 d. vykusiuose rinkimuose Į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą buvo išrinkta 
90 deputatų, iš jų net 72 buvo Sąjūdžio iškelti ar jo remiami. Tą dieną ne visose rinkimų apygardose 
pavyko iš karto išsiaiškinti nugalėtojus, tad vėliau, kovo 4, 7, 8 ir 10 dienomis jose vyko pakartotinis 
balsavimas – iki kovo 10 d. vakaro, kai prasidėjo naujai išrinktos Lietuvos TSR Aukščiausiosios Ta-
rybos sesija, buvo išrinkti 133 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatai iš 141. (Dar 8 deputatai 
buvo išrinkti balandžio 7 d. per pakartotinius rinkimus.) Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sudė-
tis buvo tokia: 70 – nepartiniai; 63 – įvairių politinių partijų nariai, iš jų 40 – LKP narių; 9 – socialde-
mokratų partijos nariai; 5 – TSKP nariai („platformininkai); 3 – Lietuvos demokratų partijos nariai; 
4 – Lietuvos žaliųjų partijos nariai; 2 – Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariai695. Sąjūdžio 
iškelti ir jo remiami deputatai iš karto susijungė į Sąjūdžio klubą, kuriame buvo aptariami būsimi 
veiksmai artėjančioje Aukščiausiosios Tarybos sesijoje, kad valstybės nepriklausomybės atkūrimas 
vyktų sklandžiai, neįstrigtų procedūrinėse ir kitose smulkmenose.

Principinė Sąjūdžio nuostata, kad nepriklausomybės atkūrimas turi būti grindžiamas prieška-
rio nepriklausomos Lietuvos Respublikos tęstinumu, buvo suformuota dar iki rinkimų į Aukščiausiąją 
Tarybą. Laimėjus rinkimus reikėjo rasti teisinius sprendimus, kaip Tautos siekį – atkurti Lietuvos 

694 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (pirmojo šaukimo) pirmoji sesija. Stenogramos. Vilnius: Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Taryba, 1990, p. 4.

695 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (pirmojo šaukimo) pirmoji sesija. 1990 m. kovo 10–13 d. posėdžiai. 
Stenogramos. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, Vilnius, 1990, p. 20.
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valstybės nepriklausomybę – išreikšti per esamas Lietuvai primestas sovietines institucijas, kaip ne-
priklausomybei atkurti panaudoti šią Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą ir kartu „neįsiteisinti“ Lie-
tuvos TSR struktūrose? 

Kovo 11-osios Aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ ir kitus su valstybės 
nepriklausomybės atkūrimu tiesiogiai susijusius teisės aktus rengė Sąjūdžio deputatų grupė, kuriai 
vadovavo Vytautas Landsbergis. Į ją dar įėjo deputatai Česlovas Stankevičius, Kęstutis Lapinskas, Vy-
tenis Andriukaitis, Romualdas Ozolas, Algirdas Saudargas, Valdemaras Katkus, taip pat teisininkas 
Vytautas Sinkevičius696. Pirmasis grupės posėdis įvyko 1990 m. kovo 3 d. Nepriklausomybės atkūri-
mo teisės aktų projektai buvo parengti per savaitę. Darbo grupei buvo žinomi keli nepriklausomybės 
atkūrimo projektai. Vienas iš jų – Pasaulio lietuvių bendruomenės vicepirmininko Algimanto Gu-
recko projektas. Šiame projekte buvo siūloma paskelbti, kad išrinktieji deputatai yra tautos atstovai, 
kurie iš karto skelbia, kad „1918 m. vasario l6 d. Aktas niekad nebuvo panaikintas, jis turi pilną galią 
ir yra aukščiausiasis Lietuvos valstybės konstitucinis įstatymas. Šiuo aktu pilnai atstatomas Lietuvos 
valstybės suvereninių galių vykdymas ir jos valdžios veikimas. Mes, rinkti tautos atstovai, sudarome 
valstybės Seimą“. Projekte buvo numatyta, kad išrenkamas Seimo Prezidiumas, priimamas Seimo 
statutas, skelbiama Laikinoji Konstitucija, renkamas Prezidentas, o šis skiria Ministrą Pirmininką ir 
Vyriausybę. Pareikalaujama, kad pasitrauktų sovietinė kariuomenė ir skelbiamas referendumas, ar 
Lietuva turi pasilikti visiškai suvereni ir nepriklausoma valstybė697.

Kitokią nepriklausomybės atkūrimo veiksmų schemą pasiūlė Kaune rinkti deputatai Česlovas 
Stankevičius, Valdemaras Katkus698. Jų pateiktoje schemoje visi veiksmai suskirstyti į tris etapus. Pir-
majame etape numatyta l7 punktų, iš kurių svarbiausi šie: sušaukiama LTSR Aukščiausioji Taryba, 
renkamas jos Pirmininkas, daromi pakeitimai LTSR Konstitucijos straipsniuose dėl karinės tarny-
bos ir dėl Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko įgaliojimų, tai pačiai Vyriausybei pavedama laikinai 
eiti pareigas, patvirtinama 1949 m. Ženevos Konvencija, priimamas kreipimasis į TSRS vyriausybę 
dėl kareivių sugrąžinimo, išrenkama derybų su TSRS delegacija ir apibrėžiami jos įgaliojimai. Ant-
rajame etape iš penkių punktų pažymėtini šie: patvirtinama Aukščiausiosios Tarybos struktūra ir 
Reglamentas, patvirtinama Vyriausybės struktūra, paskiriamas Ministras Pirmininkas ir pavedama 
jam formuoti kabinetą. Iš trečiojo etapo dešimties punktų svarbiausieji yra šie: priimama deklara-
cija, kurioje pareiškiama apie tai, kad 1940 m. seimo rinkimai buvo neteisėti; konstatuojama, kad  
1918 m. vasario l6 d. Lietuvos valstybės aktas niekada nebuvo panaikintas, jis turi visišką galią ir yra 
aukščiausias Lietuvos valstybės konstitucinis įstatymas; skelbiama, kad šiuo aktu visiškai atkuria-
mas 1940 m. kitos valstybės prievarta sustabdytų Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas ir 
jos veikimas; sudaromas Lietuvos valstybės Seimas, kaip vienintelis tautos suverenumo vykdytojas; 
konstatuojama, kad Lietuvos teritorija yra vieninga ir nedaloma; atstatomas 1938 m. Konstitucijos 
veikimas visoje Lietuvos teritorijoje; priimamas kreipimasis į pasaulio valstybes; priimamas nutari-
mas dėl pasienio apsaugos organizavimo; priimamas aktas dėl diplomatinių tarnybų pripažinimo, 
renkamas Seimo Pirmininkas ir Prezidiumas, formuojama Vyriausybė ir teismai. 

Darbo grupei buvo žinoma ir tuometinės Lietuvos komunistų partijos pozicija, t. y. „žingsnis 
po žingsnio, derybos su Sovietų Sąjunga dėl kuo didesnio Respublikos suvereniteto lygio, kurį būtina 
apiforminti sutartimi su Sovietų Sąjunga“699. 

Darbo grupėje labai intensyviai diskutuojant dėl to, kaip turi būti atkurta Lietuvos valstybės 
nepriklausomybė, laipsniškai buvo suformuotos šios pagrindinės nuostatos, kuriomis turėjo būti 
grindžiami nepriklausomybės atkūrimo teisės aktai: nors 1940 m. Lietuvos Respublika buvo Sovietų 
Sąjungos okupuota ir aneksuota, teisiškai (de jure) ji egzistuoja nepertraukiamai; Lietuva kovoja už 

696 Žalimas, D. Sąjūdis ir Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimas. Kelias į nepriklausomybę. Lietuvos Sąjūdis 
1988–1991. Sud. Genzelis, B.; Rupšytė, A. Kaunas: Šviesa, 2010, p. 187. 

697 Lietuvos Respublikos Seimo antroji sesija. 1993 m. kovo 11 d. iškilmingas Seimo posėdis. Stenogramos. Vilnius: 
Lietuvos Respublikos Seimas, 1993, Nr. 34, p. 10.

698 Du nepriklausomybės atkūrimo eigos projektai. Nepriklausomybės sąsiuviniai. 2013, 4 (6), p. 35–38.
699 Lietuvos Respublikos Seimo antroji sesija.1993 m. kovo 11 d. iškilmingas Seimo posėdis. Stenogramos. Vilnius: Lie-

tuvos Respublikos Seimas, 1993, 34, p. 10.
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sovietinės okupacijos ir aneksijos nutraukimą; rinkdami šią Aukščiausiąją Tarybą rinkėjai pareiš-
kė aiškią valią – būtina atkurti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, todėl galima panaudoti Lietu-
vai primestą svetimą struktūrą kaip tarpinę instituciją okupacijai ir aneksijai likviduoti; rinkimai į 
Aukščiausiąją Tarybą buvo laisvi ir demokratiški, todėl deputatai yra Tautos atstovai, turintys Tau-
tos suteiktus įgaliojimus reikšti suverenią Tautos valią per šią Aukščiausiąją Tarybą; būtina remtis  
1918 m. vasario 16 d. aktu, kuris niekada nebuvo netekęs galios; apie nepriklausomybės atkūrimą 
reikia skelbti nedelsiant, kitaip nepriklausomybės atkūrimas teisiškai neprasidės; nepriklausomybės 
atkūrimo paskelbimas nereikš, jog iš karto galėsime įgyvendinti visus vidinius ir išorinius suverenu-
mo požymius, tačiau nepriklausomybę paskelbti būtina.

Nurodytas principines nuostatas, kuriomis turėjo būti grindžiami nepriklausomybės atkūrimo 
teisės aktai, reikėjo išplėtoti, suteikti joms tinkamą teisinę išraišką, išdėstyti konkrečiuose teisės ak-
tuose. Vadovaujantis nuostata, kad Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimas bus grindžiamas 
prieškario Lietuvos valstybės tęstinumu, visų pirma, reikėjo atsakyti į klausimą, ar 1990 m. vasario  
24 d. išrinkta Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausioji Taryba gali iš karto priimti 
sprendimą atkurti Lietuvos valstybės nepriklausomybę? Čia slypėjo tam tikras pavojus. Jeigu būtent 
Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba atkuria nepriklausomybę, tai iš kur atsiranda nepriklausoma Lie-
tuvos valstybė? Su kokiu teritoriniu vienetu yra susijusi ką tik išrinkta Lietuvos TSR Aukščiausioji Ta-
ryba? Jeigu su Lietuvos Tarybų Socialistine Respublika, tai ar „Lietuvos TSR“ yra valstybė? Ar tai, kad 
būtent Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba atkuria nepriklausomybę, vėliau nebus interpretuojama ir 
taip, kad ši demokratiniuose ir laisvuose rinkimuose išrinkta Aukščiausioji Taryba (Tautos atstovy-
bė), tegul ir netiesiogiai, vis dėlto esą pripažįsta, jog Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika yra (buvo) 
Lietuvos valstybingumo forma? Viena iš formų. 

Tarkime, jeigu būtent Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba atkuria nepriklausomybę, būtų gali-
mas kad ir toks klaidingas aiškinimas: iki 1940 m. buvo viena Lietuvos valstybingumo forma (nepri-
klausoma valstybė), nuo 1940 m. – kita, vadinama „socialistine Lietuvos valstybė Sovietų Sąjungos 
sudėtyje“, o dabar, 1990 m., pasirenkama dar kita, nauja valstybingumo forma. (Pažymėtina, kad bū-
tent taip Lietuvos valstybingumo raida klaidingai aiškinama oficialiojoje dabartinės Rusijos istorio-
grafijoje.) Jeigu taip, tai gal 1940 m. Lietuvoje tikrai įvyko „socialistinė revoliucija“, gal tuomet tauta 
pati atsisakė nepriklausomybės, pati pasirinko „socialistinį valstybingumą“, o štai dabar nutaria pasi-
rinkti kitokią valstybingumo formą?! Jeigu taip, tai gal ir sovietinės okupacijos, ir aneksijos nebuvo?! 
Tai kam tada kalbėti apie Sovietų Sąjungos teisinę ir moralinę atsakomybę, apie jos pareigą atlyginti 
padarytą žalą, jeigu demokratiniuose ir laisvuose rinkimuose išrinkta Lietuvos TSR Aukščiausioji 
Taryba, kaip minėta, tegul ir netiesiogiai, vis dėlto pripažįsta, kad Lietuvos Tarybų Socialistinė Res-
publika buvo (yra) Lietuvos valstybingumo forma? Nebuvo galima suteikti jokio preteksto tokiems ar 
panašiems teisiškai visiškai nepagrįstiems ir klaidingiems interpretavimams. 

Vadinamoji „Lietuvos TSR“ niekada nebuvo Lietuvos valstybingumo forma. Minėta, kad vals-
tybės teisinio subjektiškumo šaltinis yra Tautos suvereni valia. Išreikšti šią valią sovietinės okupa-
cijos sąlygomis Tauta neturėjo jokių galimybių. „Lietuvos TSR“ sukūrė ne Tauta ir ne jos atstovai, 
„Lietuvos TSR“ atsirado iš okupacinės valdžios sudaryto ir Tautos valios neatspindinčio vadinamojo 
„liaudies seimo“ 1940 m. liepos 21 d. sprendimo700, kuris teisine prasme visada buvo ir yra niekinis. 
Laikyti vadinamąją „Lietuvos TSR“ valstybe nėra jokio teisinio pagrindo. Tai buvo „popierinė vals-
tybė“701. Galima teigti, kad „Lietuvos TSR“ terminas atspindi okupuotos Lietuvos valstybės teritorijos 
valdymo būdą, kurio esmę galima apibūdinti taip: Sovietų Sąjungos valdžios organai sukūrė jiems pa-
valdžias ir jų kontroliuojamas vietines administracines įstaigas, suteikė joms pavadinimus, turėjusius 
rodyti šių įstaigų neva tautos atstovaujamąjį pobūdį (pavyzdžiui, „Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba“, 
„Lietuvos TSR Ministrų Taryba“), ir per šias įstaigas, pasiremdami represinėmis struktūromis, valdė 
okupuotą Lietuvos valstybės teritoriją. Visos vadinamosios „Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos“, 
veikusios Lietuvoje nuo jos okupacijos iki tol, kol 1990 m. vasario 24 d. laisvuose demokratiniuose 

700 Lietuvos Liaudies Seimas. Stenogramos ir medžiaga. Vilnius: Mintis, 1985, p. 62.
701 Rėmeris, M. Lietuvos sovietizacija 1940–1941. Istorinė Lietuvos sovietizacijos apžvalga ir konstitucinis jos įvertinimas. 

Vilnius: Lituanus,1989, p. 67. 
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rinkimuose buvo išrinkta Aukščiausioji Taryba–Atkuriamasis Seimas, taip pat buvo ne kas kita, o 
tik okupacinės valdžios sudarytos vietinės administracinės įstaigos, turėjusios klusniai legalizuoti ir 
įgyvendinti sovietinės okupacinės valdžios sprendimus, padėti jai valdyti okupuotos ir aneksuotos 
Lietuvos valstybės teritoriją.

Siekiant neleisti iškreipti istorinės tiesos, – o ji buvo ir yra tokia: nepriklausoma Lietuvos vals-
tybė 1940 m. buvo Sovietų Sąjungos okupuota ir aneksuota, – reikėjo labai aiškiai konstatuoti, kad 
nepriklausoma Lietuvos valstybė atkuriama tik kaip prieškario nepriklausomos Lietuvos valstybės tę-
sinys. Tai nėra naujas lietuvių tautos apsisprendimo teisės įgyvendinimas, naujos Lietuvos valstybės 
sukūrimas, nėra „modifikuota Lietuvos TSR“, nėra išstojimas (secesija) iš Sovietų Sąjungos. Pagal 
tarptautinės teisės principą ex injurija jus non oritur jokia valstybė negali įgyti suverenių teisių į jos 
okupuotą ir neteisėtai valdomą teritoriją702. Sovietų Sąjunga, 1940 m. okupavusi ir aneksavusi ne-
priklausomą Lietuvos Respubliką, neįgijo jokių teisių į Lietuvos teritoriją. Prieškario nepriklausoma 
Lietuvos valstybė de jure egzistavo per visą sovietinės okupacijos laikotarpį, nors ji tuo metu buvo 
fiziškai nuslopinta. Tarptautinės teisės požiūriu Lietuva niekada nebuvo sudėtinė SSRS dalis, todėl 
negali būti laikoma „buvusia sovietine respublika“. Lietuva, kaip ir Latvija bei Estija, „negali būti 
laikomos išstojusiomis iš SSRS, nes būdamos SSRS neteisėtai okupuotos ir aneksuotos, teisiškai SSRS 
nepriklausė“703. Lietuvos valstybė okupacijos laikotarpiu išlaikė (formaliai) vadinamąjį teisinį titulą, 
ji egzistavo de jure. Kaip 1954 m. vaizdingai pasakė vienas iš Prancūzijos Valstybės Tarybos pirmi-
ninko pavaduotojų, „Baltijos valstybės teisiškai egzistavo visada ir išlaikė savo teisinį subjektiškumą 
būdamos savotiškos „gyvi mirusieji“ (morts vivants) tiek tarptautinės teisės, tiek moralės požiūriu“704.

Vadovaujantis nuostata, kad Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimas gali ir turi būti 
grindžiamas tik prieškario nepriklausomos Lietuvos valstybės tęstinumo principu, reikėjo būtinai 
atsiriboti nuo „Lietuvos TSR“ kaip „valstybės“ kategorijos, o šią laisvuose ir demokratiniuose rinki-
muose išrinktą Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą labai aiškiai atriboti ir nuo „Lietuvos TSR“, kaip 
sovietinio teritorinio darinio, ir nuo ankstesnių „Lietuvos TSR Aukščiausiųjų Tarybų“ kaip sovieti-
nių institucijų, kurios buvo sudaromos ne laisvų ir demokratinių rinkimų būdu, o Sovietų Sąjungos 
komunistų partijai skiriant deputatus. Kad tarp 1990 m. vasario 24 d. rinkimuose išrinktos Aukš-
čiausiosios Tarybos, kuri priims Nepriklausomybės Atkūrimo Aktą, ir vadinamosios „Lietuvos TSR“ 
neliktų nė menkiausios sąsajos705.

Teisinis atsiribojimas nuo „Lietuvos TSR“. 1990 m. vasario 24 d. rinkimuose išrinkta Lietuvos 
TSR Aukščiausioji Taryba savo esme buvo visiškai kitokia negu ankstesnės Lietuvos TSR Aukščiau-
siosios Tarybos. Tai buvo tikra Tautos atstovybė, nes ji buvo išrinkta demokratiniuose ir laisvuose 
rinkimuose. Ji buvo atribota nuo ankstesnių Lietuvos TSR Aukščiausiųjų Tarybų, kurios nebuvo par-
lamentai, nebuvo Tautos atstovybės, priėmus Deklaraciją „Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
deputatų įgaliojimų“706. Tai pirmasis teisės dokumentas, tiesiogiai susijęs su Kovo 11-osios Aktu. Dek-
laracijoje nurodoma, kad „Lietuvių tautos apsisprendimu 1918 m. vasario 16 d. atstatytoji nepriklauso-
ma Lietuvos valstybė, įtvirtinusi save 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija ir 1922 m. 
Lietuvos valstybės Konstitucija, tapo pasaulio tautų bendrijos pilnateisė narė ir iki 1940 m. birželio 
15 d. suvereninę tautos galią reiškė per Lietuvos valstybės suverenines institucijas“; „1940 m. birželio 
15 d. smurtu ir agresija Tarybų Sąjunga suvaržė tautos suvereninę galią ir neteisėtai inkorporavo 

702 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir 
pasekmės. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2005, p. 108.

703 Vadapalas, V. Tarptautinė teisė. Vilnius: Eugrimas, 2006, p. 218.
704 Cituota pagal Kūris, P. Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimas ir tarptautinė teisė. Teisės problemos. 1998, 1,  

p. 12. (Pezet, E. Les pays baltes au regard du droit international. Kaslas B. La Lituanie et la seconde guerre mondiale. 
Paris: 1984, p. 47–48.) 

705 Apie tai, kad vadinamoji „Lietuvos TSR“ nebuvo valstybė, nebuvo jokia Lietuvos valstybingumo forma, plačiau 
žr. 3.2. skirsnyje. Todėl jokie „buvusios sąjunginės respublikos“, „postsovietinės respublikos“, „postsovietinės vals-
tybės“, o tuo labiau „Lietuvos kaip valstybės, buvusios Sovietų Sąjungos sudėtyje“ terminai Lietuvai negali būti tai-
komi. Apie tai Seimas labai aiškiai pareiškė 1999 m. sausio 12 d. priimtame „Memorandume Šiaurės Atlanto Aljanso 
valstybių parlamentams“. Valstybės žinios. 1999, Nr. 11-241. 

706 Lietuvos Respublikos svarbiausių dokumentų rinkinys (1990 m. kovo 11 d. – 1990 m. gegužės 11 d.). Vilnius: Mintis, 
1990, p. 6–7.
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Lietuvą į TSRS sudėtį“; „Nors tauta nepertraukiamai priešinosi, svetima jėga ilgainiui sugriovė Lietu-
vos valstybės struktūras, pakeisdama jas iš šalies primestomis“; „nuo 1988 metų, randantis naujoms 
galimybėms, tautos atgimimo ir nepriklausomybės sąjūdis pradėjo reikštis atvirai, apimdamas pla-
čiausius visuomenės sluoksnius. Tautos valia, viešai prabilusi pilietinėse akcijose, virto jos suvereni-
nės galios raiška per esamas primestas institucijas“; „Lietuvai primestų svetimos valstybės struktūrų 
panaudojimas neturi būti interpretuojamas kaip jas primetusios valstybės suvereniteto lietuvių tautai 
ir jos teritorijai arba tos valstybės įvykdytos aneksijos pripažinimas“. Deklaracijoje konstatuojama, 
kad „1990 m. vasario 24 d. rinkimuose į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą rinkimų teisę turintys 
Lietuvos gyventojai savo valia suteikė išrinktiems Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatams 
tautos atstovų mandatą ir prievolę atstatyti Lietuvos valstybę ir reikšti tautos suvereninę galią (sup-
rema potestas) per šią Aukščiausiąją Tarybą, kuri nuo 1990 m. kovo 11 d. 18 valandos bus vadinama 
Lietuvos Aukščiausiąja Taryba“. 

Taigi, atrodytų, smulkmena – neliko vos trijų raidžių (TSR). Tačiau svarbu ne vien pavadini-
mas: taip buvo konstatuota, kad atsirado visiškai kitokio pobūdžio institucija – Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba. Toks konstatavimas buvo būtinas, kad institucija, priimsianti sprendimą dėl valstybės nepri-
klausomybės, jokiais būdais nebūtų susieta su vadinamąja „Lietuvos Tarybų Socialistine Respublika“, 
kuri, kaip minėta, niekada nebuvo Lietuvos valstybingumo forma. 

Siekiant išvengti bet kokių spekuliacijų dėl to, kokios valstybės nepriklausomybė bus atkuria-
ma, siekiant išvengti bet kokių mėginimų net ir netiesiogiai susieti tai su „Lietuvos TSR“, buvo priim-
tas įstatymas „Dėl valstybės pavadinimo ir herbo“707. Jame nustatyta, kad Konstitucijoje ir kituose tei-
sės aktuose turi būti vartojamas vienintelis valstybės pavadinimas „Lietuvos Respublika“, o trumpiau 
ir sudėtiniuose pavadinimuose – „Lietuva“, „Lietuvos“. Nurodoma, kad turi būti toliau vartojamas 
oficialus valstybės herbas ir ženklas – Vytis. Įstatyme konstatuojama, kad „Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba yra vadinama Lietuvos Respublikos Aukščiausiąja Taryba, o Lietuvos Aukščiausiosios Tary-
bos Pirmininko pareigybė vadinama „Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko“ 
pareigybe. 

Priimant įstatymą „Dėl valstybės pavadinimo ir herbo“ buvo susidurta su nedidele teisine prob-
lema, kurios esmę atspindi tai, kad šiame teisės akte, t. y. įstatyme „Dėl valstybės pavadinimo ir 
herbo“ nėra žodžių „Lietuvos Respublikos“. Ar teisės aktas, kuris turi įstatymo formą, gali neturėti 
valstybės pavadinimo? Lietuvos teisės tradicijoje, taip pat kaip ir kitų valstybių teisės tradicijoje, įsta-
tymas yra tam tikros valstybės teisės aktas. Be abejo, įstatymus leidžia atitinkamos valstybės insti-
tucijos, paprastai parlamentai, bet įstatymas visada yra tam tikros valstybės įstatymas. Pavyzdžiui, 
Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos valstybinės 
kalbos įstatymas. Nagrinėjamu atveju turime kitokią formą – žodžių „Lietuvos Respublikos“ pava-
dinime nėra, o šis teisės aktas prasideda žodžiu „Įstatymas“. Kodėl? Minėta, kad šiuo įstatymu buvo 
nustatyta, jog Konstitucijoje ir kituose teisės aktuose turi būti naudojamas vienintelis valstybės pa-
vadinimas „Lietuvos Respublika“. Vadinasi, tik po to, kai šis įstatymas įsigalios, visi įstatymai, ku-
riuos priims Lietuvos Aukščiausioji Taryba, bus vadinami „Lietuvos Respublikos įstatymais“. Kol šis 
įstatymas neįsigaliojo, žodžiai „Lietuvos Respublikos įstatymas“ negali būti vartojami. Vadovaujantis 
šia logika, Aukščiausiajai Tarybai buvo pateiktas ne įstatymo „Dėl valstybės pavadinimo ir herbo“ 
projektas, o Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos nutarimo „Dėl valstybės pavadinimo ir herbo“ 
projektas. Matome, kad projekto pavadinime buvo padaryta klaida, nes jame buvo įrašyta „Lietuvos 
TSR“, nors prieš tai priimtoje Deklaracijoje „Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų 
įgaliojimų“, kaip minėta, raidės „TSR“ buvo išbrauktos – buvo nutarta, kad ši Aukščiausioji Taryba 
nuo 18 val. bus vadinama „Lietuvos Aukščiausioji Taryba“. Vadinasi, projekte taip pat turėjo būti nu-
rodyta, kad tai yra ne Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos nutarimo „Dėl valstybės pavadinimo ir 
herbo“ projektas, o „Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos“ nutarimo projektas. Projekto svarstymo metu 
šis netikslumas deputatų iš karto buvo pastebėtas, tad pavadinimą reikėjo keisti. Kaip keisti? Vienas 

707 Lietuvos Respublikos svarbiausių dokumentų rinkinys (1990 m. kovo 11 d. – 1990 m. gegužės 11 d.). Vilnius: Mintis, 
1990, p. 7.
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iš deputatų pasiūlė pakeisti šio teisės akto formą: vietoj nutarimo priimti įstatymą. Motyvas buvo 
toks – kadangi šiame teisės akte kalbama ir apie Konstituciją, tai turėtų būti įstatymas. Kartu buvo 
pasiūlyta pavadinime palikti „Lietuvos TSR“ – tai yra palikti tai, kas jau buvo panaikinta708. Dėl žo-
džių „Lietuvos TSR“ pavadinime buvo greitai išsiaiškinta – vadovaujantis Deklaracija „Dėl Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų įgaliojimų“ jų buvo atsisakyta. Tačiau įvyko kitas dalykas. 
Rea guojant į minėtą deputato pasiūlymą vietoj „nutarimo“ priimti „įstatymą“, svarstant projektą 
buvo nutarta iš pavadinimo išbraukti žodį „nutarimas“ ir vietoje jo įrašyti žodį „įstatymas“. Taigi, 
vietoje žodžio „nutarimas“ įrašius žodį „įstatymas“, buvo priimtas Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
įstatymas „Dėl valstybės pavadinimo ir herbo“. Minėta, kad tokių teisės aktų negali būti, nes įstaty-
mas yra ne Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos įstatymas, o Lietuvos valstybės teisės aktas. Tai, kad įsta-
tymą priima Lietuvos Aukščiausioji Taryba, nereiškia, kad gali būti vartojama formuluotė „Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos įstatymas“. Deja, šiuo atveju atsitiko būtent taip. Prieš pasirašant šį įstatymą 
ir oficialiai jį paskelbiant reikėjo rasti kiek įmanoma teisiškai korektiškesnę teisės akto pavadinimo 
formuluotę. Po įvairių svarstymų buvo nutarta iš pavadinimo „Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
įstatymas“ išbraukti žodžius „Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos“ ir palikti vieną žodį „įstatymas“. 
Taip atsirado įstatymas „Dėl valstybės pavadinimo ir herbo“. Šia, tik redakcinio pobūdžio pataisa, 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos valia nebuvo iškreipta, nes teisės aktas, kurį ji priėmė, išliko tos 
pačios teisinės galios – tai įstatymas. 

Šie du teisės aktai – Deklaracija „Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų įgalioji-
mų“ ir įstatymas „Dėl valstybės pavadinimo ir herbo“ – teisės literatūroje dažnai vadinami nepriklau-
somybės atkūrimo parengiamaisiais teisės aktais709. Juos priėmus 1990 m. vasario 24 d. vykusiuose 
demokratiškuose ir laisvuose rinkimuose išrinkta Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba, kurią sudarė 
Tautos mandatą turintys deputatai, transformavosi į kokybiškai naują instituciją, kuri vadinosi Lie-
tuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba. Nutraukus bet kokias sąsajas su „Lietuvos TSR“ būtent ši 
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba turėjo teisę priimti sprendimą dėl valstybės nepriklauso-
mybės atkūrimo.

 Lietuvos valstybės nepriklausomybė buvo atkurta Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tary-
bos 1990 m. kovo 11 d. priimtu Aktu „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“710. Tai pagrin-
dinis tą dieną Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos priimtas dokumentas. Kovo 11-osios 
Nepriklausomybės Akto tekstas trumpas, bet labai talpus. Lietuvos valstybės tęstinumą išreiškia dvi 
pirmosios Akto nuostatos. Pirmoji nuostata: „Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama 
Tautos valią, nutaria ir iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikin-
tas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė“. 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad rašoma ne apie pačios valstybės atkūrimą, – kaip minėta, Lietuvos 
valstybė teisiškai (de jure) egzistavo ir sovietinės okupacijos sąlygomis, tik ji buvo fiziškai nuslopin-
ta, – o apie tai, kad „atstatomas <...> Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas“. Labai svarbu ir 
tai, kad rašoma ne apie tautos suvereniteto atkūrimą – jis visada priklausė tautai, tik okupacijos sąly-
gomis nebuvo galimybės jo įgyvendinti – o apie tai, kad yra atstatomas suvereninių galių vykdymas. 
Antroji nuostata: „Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktas ir 1920 m. gegužės 
15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada nebuvo nu-
stoję teisinės galios ir yra Lietuvos Valstybės konstitucinis pamatas“. Ši nuostata reiškia ir tai, kad visi 
vadinamojo „liaudies seimo“, o vėliau – Sovietų Sąjungos komunistų partijos paskirtų „Lietuvos TSR 
Aukščiausiųjų Tarybų“, „Lietuvos TSR Ministrų Tarybų“ ir kitų okupacinių struktūrų sprendimai, 
kurie prieštaravo šiems kertiniams Lietuvos valstybės konstituciniams aktams, yra neteisėti.

708 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (pirmojo šaukimo) pirmoji sesija. Stenogramos. Vilnius: Lietuvos Res-
publikos Aukščiausioji Taryba, 1990, p. 78.

709 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir 
pasekmės. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2005, p. 202–204.

710 Lietuvos Respublikos svarbiausių dokumentų rinkinys (1990 m. kovo 11 d. – 1990 m. gegužės 11 d.). Vilnius: Mintis, 
1990, p. 8.
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Toliau Akte konstatuojama, kad „Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma, joje ne-
veikia jokios kitos valstybės konstitucija“. Nuostata, kad Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir 
nedaloma, reiškia inter alia tai, kad jokios valstybės iš Lietuvos negali reikalauti atiduoti ar kam nors 
„grąžinti“ Vilniaus kraštą arba Klaipėdos kraštą, kokias nors kitas teritorijas711. Ši nuostata reiškia 
ir tai, kad Lietuvoje negali būti jokių autonominių ar kitų panašių darinių, kurie galėtų kelti grėsmę 
Lietuvos valstybės teritoriniam vientisumui.

Ketvirtoji Akto nuostata skirta išreikšti tai, kokių pozicijų (nuostatų) Lietuvos valstybė laiky-
sis tarptautiniuose santykiuose: „Lietuvos valstybė pabrėžia savo ištikimybę visuotinai pripažintiems 
tarptautinės teisės principams, pripažįsta sienų neliečiamumą, kaip jis suformuluotas 1975 metų Eu-
ropos saugumo ir bendradarbiavimo pasitarimo Helsinkyje Baigiamajame akte, garantuoja žmogaus, 
piliečio ir tautinių bendrijų teises.“

Ir penktoji Akto nuostata: „Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba kaip suvereninių galių 
reiškėja šiuo aktu pradeda realizuoti visą valstybės suverenitetą“. 

Rengiant Kovo 11-osios Aktą darbo grupėje buvo labai daug diskutuota būtent dėl to, kokia 
formuluotė turi būti pavartota norint išreikšti tai, ką pradeda daryti Lietuvos Respublikos Aukščiau-
sioji Taryba. Žodžiai „pradeda realizuoti visą valstybės suverenitetą“ atsirado tik prieš pat kovo 11 d. 
vykusį Aukščiausiosios Tarybos posėdį, po to, kai Kovo 11-osios Akto projektas jau buvo išdalintas 
deputatams712. Iki tol Akto projektuose buvo įrašyta kita formuluotė: „Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausioji Taryba sieks realizuoti visą valstybės suverenitetą.“ Nereikia aiškinti, kad „sieks realizuoti“ 
nėra tas pats, kas „pradeda realizuoti“. Kodėl iki pat paskutinės akimirkos darbo grupėje vyko disku-
sijos dėl to, ar Aukščiausioji Taryba sieks realizuoti, ar pradeda realizuoti visą valstybės suverenitetą? 
Tik todėl, kad buvo rimtų abejonių, ar paskelbus nepriklausomybę tikrai bus galimybės įgyvendin-
ti valstybės suverenitetą, ar Sovietų Sąjunga nepanaudos ginkluotos jėgos ir prievarta nenumalšins 
paskelbtosios nepriklausomybės. O tokia grėsmė buvo reali713. Deputatų grupėje, rengusioje Kovo 
11-osios Akto projektą, buvo svarstomas ir toks argumentas: jeigu bus įrašyta, kad Aukščiausioji 
Taryba jau pradėjo realizuoti visą valstybės suverenitetą, bet ji neturės realios galimybės tai daryti, ar 
nebus sumenkintas pats nepriklausomybės paskelbimas? Tik dėl to Akto projekte buvo įrašytas žodis 
„sieks“714. Nors žodis „sieks“ pats savaime neužkirto kelio iš karto „pradėti realizuoti visą valstybės 

711 Sovietų Sąjungos komunistų partijos vadovybė 1990 m. kovo 1 d. posėdyje svarstė naujos Sąjunginės sutarties ren-
gimo klausimus. Posėdyje buvo pareikšta, kad jeigu Lietuva neliks Sovietų Sąjungos dalimi, penkis Lietuvos rajonus 
reikia atiduoti Baltarusijai, o Klaipėdą palikti Sovietų Sąjungai. Taigi, buvo planuojama nuo Lietuvos atplėšti 1/7 
teritorijos, kurioje gyveno beveik 180 tūkst. žmonių (M. Garbočiovo slaptieji archyvai (33) 1990 m. kovo 11-ajai 
artėjant Maskva ruošė Lietuvai trumpą pavadį. Lietuvos rytas. 2011 m. gruodžio 8 d.). M. Gorbačiovas 1990 m. kovo 
5 d. įspėjo Lietuvą, kad „atsiskyrimas kainuos Lietuvai maždaug 33 milijardus dolerių“, jis taip pat „pagrasino atimti 
Vilniaus ir Klaipėdos miestus, grąžindamas Lietuvą prie jos 1939 metų sienų“. Senn, A. Gorbačiovo nesėkmė Lietu-
voje. Vilnius: Baltos lankos, 1997, p. 86–87.

712 Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai pristatydamas Kovo 11-osios Akto projektą deputatas Č. Stankevičius 
kalbėjo „Jūsų išdalintuose tekstuose pačiame paskutiniame sakinyje paskutinėje eilutėje mes pataisėme vieną žodį: 
vietoj „sieks“ įrašėme „pradeda“. Aš prašau ištaisyti jį patiems“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (pir-
mojo šaukimo) pirmoji sesija. 1990 m. kovo 10–13 d. I-VII posėdžiai. Stenogramos. Vilnius: Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba, 1990, p. 81.

713 Sovietų Sąjungos komunistų partijos Centro komiteto Politinio biuro 1990 m. kovo 22 d. posėdyje, kuriame buvo 
svarstoma padėtis Lietuvoje, tuometinis Sovietų Sąjungos gynybos ministro pavaduotojas, Vyriausiasis sausumos 
kariuomenės vadas generolas V. Varenikovas kategoriškai reikalavo, kad Sovietų Sąjungos Prezidentas Lietuvoje 
įvestų prezidentinį valdymą, nepaprastąją padėtį, o prireikus – karinę padėtį. M. Gorbačiovas nesutiko, teigdamas, 
kad tai daryti dar per anksti, kad reikia pamėginti panaudoti kitas priemones. Bet apie tai, kad M. Gorbačiovas jau 
tuomet galvojo, jog prieš Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą reikia panaudoti jėgą, liudija jo pokalbis su 
Norvegijos Ministre Pirmininke Gro Harlem Brundtland, įvykęs 1991 m. birželio 5 d., – vertindamas situaciją Lietu-
voje M. Gorbačiovas pareiškė, kad „ko gero praleidau progą – reikėjo tą pačią naktį paleisti tą susirinkimą (Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiąją Tarybą – autoriaus pastaba) ir įvesti prezidentinį valdymą.“ (M. Garbočiovo slaptieji ar-
chyvai (33) 1990 m. kovo 11-ajai artėjant Maskva ruošė Lietuvai trumpą pavadį. Lietuvos rytas. 2011 m. gruodžio 8 d.) 

714 Lietuvos Respublikos diplomatinis atstovas JAV (Vašingtone) S. Lozoraitis laiške, atsiųstame V. Landsbergiui prieš 
pat 1990 m. kovo 11 d., projekte taip pat siūlė įrašyti, kad „<...> Taryba, kaip suverenių galių reiškėja, sieks įgyvendinti 
pilną suverenių galių vykdymą“. Landsbergis, V. Kovo vienuoliktoji prieš dvidešimt metų ir šiandien. Vilnius: Baltijos 
kopija, 2010, p. 180.
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suverenitetą“, bet jis vis dėlto buvo gana dviprasmiškas: kada sieks – ar dabar, iš karto, vos atkūrus 
nepriklausomybę, ar vėliau, kai tam atsiras sąlygos ir pan. Formuluotė „pradeda realizuoti visą vals-
tybės suverenitetą“ labiau tinkama715, nes tiksliau atspindi tai, kas įvyko: paskelbusi nepriklausomybę 
būtent ši Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba „pradeda realizuoti visą valstybės suverenitetą“. 
Iš šio teiginio kyla tai, kad jokios kitos valstybės valdžios Lietuvoje nėra, jokia kita institucija negali 
įgyvendinti valstybės suvereniteto716, nes visą valstybės suverenitetą jau pradėjo įgyvendinti būtent ši 
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba.

Dėl to, kokiu teisės dokumentu turi būti atkurta Lietuvos valstybės nepriklausomybė, nepriklau-
somybės atkūrimo dokumentus rengusioje darbo grupėje taip pat buvo apsispręsta ne iš karto. Buvo 
svarstomi įvairūs dokumento pavadinimai. Pradžioje buvo galvojama apie Deklaraciją dėl Lietuvos 
valstybės tęstinumo, vėliau buvo svarstoma, kad reikia priimti Aktą dėl Lietuvos valstybės nepriklauso-
mybės atkūrimo, dar vėliau buvo diskutuojama, kad galbūt reikia priimti Aukščiausiosios Tarybos Nu-
tarimą dėl Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo, nes ir 1918 m. vasario 16 d. nepriklausomy-
bė buvo paskelbta Lietuvos Tarybos nutarimu. Po diskusijų buvo apsispręsta priimti Aktą „Dėl Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atstatymo“. „Deklaracijos“ termino buvo atsisakyta, nes priėmus tokios for-
mos teisės aktą galėjo susidaryti ir toks įspūdis, kad nepriklausomybės atkūrimas esą tik dek laruojamas, 
o ne realiai paskelbiamas. „Nutarimo“ terminas taip pat buvo atmestas, nes tokios formos teisės aktas 
buvo įvertintas kaip nepakankamai iškilmingas. Buvo diskutuojama ir dėl to, kokį terminą – „valstybės 
atstatymo“ ar „valstybės atkūrimo“ – vartoti Kovo 11-osios Akte. Nors lietuvių kalbos reikalavimus ge-
riau atitiktų „valstybės atkūrimas“, buvo pasirinktas „valstybės atstatymo“ terminas, nes jis vartojamas 
1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akte: „Lietuvos Taryba <...>, skelbia atstatanti nepriklausomą 
demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę“, taip pat Steigiamojo Seimo 1920 m. gegužės  
15 d. rezoliucijoje dėl atstatytos Lietuvos valstybės: „Lietuvos Respublikos Seimas <...> proklamuoja 
esant atstatytą nepriklausomą Lietuvos valstybę <...>“. Taip dar kartą norėta parodyti Kovo 11-osios 
Nepriklausomybės Akto sąsajas su 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktu ir Steigiamojo Sei-
mo 1920 m. gegužės 15 d. rezoliucija, pabrėžti, kad nepriklausomybės atkūrimas grindžiamas Lietu-
vos valstybės tęstinumo principu. 

1938 m. Lietuvos Konstitucijos galiojimo atstatymas. Minėta, kad Kovo 11-osios Akte įtvirtinta 
nuostata, jog „Lietuvoje neveikia jokios kitos valstybės konstitucija“. Valstybė negali būti be konstitu-
cijos, todėl buvo būtina nedelsiant konstatuoti, kad atkurtoji nepriklausoma Lietuvos valstybė turi 
Konstituciją. Kokią? Rengiant Kovo 11-osios Aktą ir kitus nepriklausomybės atkūrimo dokumentus, 
pirmiausia buvo minima 1922 m. Konstitucija, nes ji buvo demokratinė. Bet ji prieš sovietinę okupa-
ciją jau negaliojo, tuo metu galiojo 1938 m. Konstitucija. Ši Konstitucija buvo autoritarinė – visa val-
džia buvo sutelkta Respublikos Prezidento rankose, o tautos atstovybei Seimui iš esmės buvo paliktas 
antraeilis vaidmuo. Ar atkuriamoji nepriklausoma valstybė tikrai turi pradėti savo gyvenimą pagal 
nedemokratinę 1938 m. Konstituciją? Ar jos galiojimo atkūrimas nereiškia, kad kartu yra grąžinamas 
autoritarinis A. Smetonos režimas? Vien dėl to į idėją atkurti 1938 m. Konstitucijos galiojimą buvo 
žiūrima labai atsargiai. Labiausiai dvejojo mažumą sudarę deputatai, kurie šiuo klausimu nevisiškai 
pasitikėjo Aukščiausiosios Tarybos dauguma ir net įtarė, kad gali būti apgauti – esą gal po to, kai bus 
atkurtas 1938 m. Konstitucijos galiojimas, ji ir liks toliau galioti, o nauja Konstitucija nebus priimta. 
Tik po tam tikrų įtikinėjimų ir pažadų, kad dauguma elgsis garbingai, kad paskutinę iki sovietinės 
okupacijos galiojusią Konstituciją reikia atkurti tik siekiant dar kartą įtvirtinti valstybės tęstinumą, 
buvo sutarta atkurti būtent 1938 m. Konstitucijos galiojimą, bet tik trumpam laikui. 

715 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (pirmojo šaukimo) pirmoji sesija. Stenogramos. Vilnius: Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Taryba, 1990, p. 81.

716 Sovietų Sąjungos komunistų partijos Centro komiteto Politinio biuro 1990 m. kovo 22 d. posėdyje, kuriame buvo 
svarstoma padėtis Lietuvoje, tuometinis Sovietų Sąjungos Ministrų Tarybos pirmininkas N. Ryžkovas ragino Lietu-
voje sudaryti alternatyvias valdžios struktūras ir padėti joms perimti valdžią iš teisėtos Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausiosios Tarybos (M. Garbočiovo slaptieji archyvai (33) 1990 m. kovo 11-ajai artėjant Maskva ruošė Lietuvai 
trumpą pavadį. Lietuvos rytas. 2011 m. gruodžio 8 d.).
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1938 m. Konstitucijos galiojimas buvo atkurtas priėmus įstatymą „Dėl 1938 metų gegužės 12 
dienos Lietuvos Konstitucijos galiojimo atstatymo“717. Įstatyme Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba konstatuoja, jog 1938 m. Lietuvos Konstitucijos veikimas buvo neteisėtai sustabdytas, TSR 
Sąjungai 1940 m. birželio 15 d. įvykdžius agresiją prieš nepriklausomą Lietuvos valstybę ir ją anek-
savus. Siekdama atkurti pažeistas tautos ir Lietuvos valstybės suverenines teises, Lietuvos Respu-
blikos Aukščiausioji Taryba nutaria „nutraukti 1978 m. balandžio 20 d. Lietuvos TSR Konstitucijos 
(Pagrindinio įstatymo) galiojimą“; „nutraukti 1977 m. spalio 7 d. TSRS Konstitucijos (Pagrindinio 
įstatymo), taip pat TSRS ir sąjunginių respublikų įstatymų pagrindų, kitų TSRS įstatymų galiojimą 
Lietuvos Respublikos teritorijoje“. (Ši nuostata tiesiogiai susijusi su Kovo 11-osios Akto teiginiu, kad 
Lietuvos teritorijoje neveikia jokios kitos valstybės konstitucija.) Įstatyme nurodoma, kad yra atnauji-
namas 1938 m. Lietuvos Konstitucijos veikimas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tačiau 1990 m. 
pradžioje Lietuvoje veikė ne visos institucijos, kurios buvo numatytos 1938 m. Konstitucijoje, todėl 
tame pačiame sakinyje, – po teiginio, kad yra atnaujinamas 1938 m. Konstitucijos veikimas, – įstaty-
me buvo įrašyta nuostata, kad yra sustabdomas galiojimas „tų skyrių ir straipsnių, kurie reglamen-
tuoja Respublikos Prezidento, Seimo, Valstybės Tarybos ir Valstybės kontrolės statusą“. Atnaujinus  
1938 m. Konstitucijos veikimą, kilo klausimas, ar tai reiškia, kad kartu yra atkuriami ir tuo metu 
veikę įstatymai? Mechaniškai atkurti buvusių įstatymų buvo neįmanoma, nes kiltų teisinis chaosas. 
Todėl įstatyme buvo įtvirtinta nuostata, kad „1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijos galiojimo 
atstatymas pats savaime neatkuria Lietuvos Respublikoje iki 1940 m. birželio 15 d. veikusių įstatymų“. 

Laikinasis Pagrindinis Įstatymas – atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės Laikinoji Konsti-
tucija. Akivaizdu, kad atkūrus nepriklausomybę, gyventi pagal 1938 m. Konstituciją būtų buvę sun-
ku ar net neįmanoma, nes buvo susiklostę iš esmės nauji ekonominiai, socialiniai ir kiti santykiai. 
Todėl buvo nutarta sustabdyti 1938 m. Konstitucijos galiojimą ir priimti Laikinąją Konstituciją. Tam 
skirtas įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo“718. Nors šiame pavadini-
me nėra žodžio „Konstitucija“, bet tai buvo ne kas kita, kaip Laikinoji Konstitucija. Įstatyme „Dėl Lie-
tuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo“ nurodoma, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba, atsižvelgdama į būtinumą suderinti atstatytos 1938 m. Lietuvos Konstitucijos nuostatas su paki-
tusiais politiniais, ekonominiais ir kitais visuomeniniais santykiais, nutaria sustabdyti 1938 m. Lietuvos 
Konstitucijos galiojimą ir patvirtinti Lietuvos Respublikos Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą. 

Gerai žinoma, kad konstitucija turi viršenybę, o konstitucijos viršenybės principas yra demo-
kratinės teisinės valstybės principas, reiškiantis inter alia tai, kad jokie įstatymai ir kiti teisės aktai 
negali prieštarauti konstitucijai. Kaip galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus suderinti su nauja 
Laikinąja Konstitucija? Jeigu būtų imta peržiūrėti kiekvieną įstatymą jo suderinamumo su Konsti-
tucija požiūriu, tas darbas labai užsitęstų. Tuomet net nebuvo žinoma, kiek apskritai įstatymų yra, 
kokios paskutinės galiojančios jų redakcijos ir pan. Nebuvo galima leisti kilti teisiniam chaosui, todėl 
įstatyme „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo“ buvo įtvirtinta nuostata, kad 
„Lietuvos Respublikoje ir toliau galioja tie iki šiol veikę Lietuvoje įstatymai bei kiti teisės aktai, kurie 
neprieštarauja Lietuvos Respub likos Laikinajam Pagrindiniam Įstatymui“. 

1990 m. kovo 11 d priimti teisės aktai – Deklaracija „Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
deputatų įgaliojimų“, įstatymas „Dėl valstybės pavadinimo ir herbo“, Aktas „Dėl Lietuvos nepriklau-
somos valstybės atstatymo“, įstatymas „Dėl 1938 metų gegužės 12 dienos Lietuvos Konstitucijos ga-
liojimo atstatymo“, įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo“ – yra susiję 
vieni su kitais, sudaro vientisą teisinį ir politinį dokumentų paketą, todėl jie buvo priimti nuosekliai 
vienas paskui kitą, būtent nurodyta eilės tvarka. 

Kodėl Lietuvos valstybės nepriklausomybė buvo atkurta būtent kovo 11 d., kodėl to nebuvo 
galima padaryti anksčiau, tarkim, iš karto po 1990 m. vasario 24 d. įvykusių rinkimų, ar po kovo 
11-osios, pavyzdžiui, kovo 15 d.? Anksčiau tai nebuvo įmanoma vien dėl to, kad per 1990 m. vasario 

717 Lietuvos Respublikos svarbiausių dokumentų rinkinys (1990 m. kovo 11 d. – 1990 m. gegužės 11 d.). Vilnius: Mintis, 
1990, p. 8–9.

718 Ibid., p. 9.
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24 d. vykusius rinkimus buvo išrinkta tik 90 deputatų iš 141. Pagal tuo metu galiojusią Lietuvos TSR 
konstituciją Aukščiausiosios Tarybos sesija buvo laikoma teisėta, jeigu joje dalyvauja ne mažiau kaip 
du trečdaliai deputatų, t. y. ne mažiau kaip 94 deputatai. Vadinasi, reikėjo palaukti, kol įvyks pakar-
totinis balsavimas, kol bus išrinkta pakankamai deputatų. Pakartotinis balsavimas vyko kovo 4, 7, 8 
ir 10 dienomis. Iki kovo 10 d. vakaro, kai prasidėjo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesija, buvo 
išrinkti 133 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatai iš 141. Nutarus pradėti sesiją kovo 10 d. 
vakare, t. y. jau pasibaigus pakartotiniam balsavimui, buvo tikimasi, kad bus išrinkta kuo daugiau 
nepriklausomybės atkūrimą remiančių deputatų. Tai buvo labai svarbu, nes jeigu Nepriklausomybės 
Atkūrimo Aktas būtų priimtas tik nedidele balsų persvara, būtų sunkiau pasaulį įtikinti, kad Lietuva 
tikrai nori būti nepriklausoma valstybė.   

Kodėl ne vėliau kaip kovo 11 d.? Kitą dieną, t. y. kovo 12-ąją, Maskvoje turėjo prasidėti Sovie-
tų Sąjungos (tuometinis pavadinimas – Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos, sutrumpintai – 
TSRS) liaudies deputatų suvažiavimas. Formaliai tai buvo aukščiausia tuometinės Tarybų Sąjungos 
valdžios institucija. Šis suvažiavimas turėjo išrinkti pirmąjį TSRS prezidentą. Juo turėjo tapti Tarybų 
Sąjungos komunistų partijos generalinis sekretorius M. Gorbačiovas. Taip ir atsitiko, jis buvo iš-
rinktas pirmuoju ir, beje, paskutiniu TSRS prezidentu, nes po pusantrų metų Tarybų Sąjungos neli-
ko, ji subyrėjo. Buvo baiminamasi, kad išrinktas TSRS prezidentas, turėdamas didelius įgaliojimus, 
Lietuvoje įves prezidentinį valdymą, nepaprastąją ar net karinę padėtį. Tai reikštų, kad visą valdžią 
Lietuvoje perims Sovietų Sąjungos kariuomenė, kariniai komendantai, kad bus labai apribotos žmo-
nių teisės ir laisvės, kariškiai įgis teisę panaudoti ginkluotą jėgą ir pan. Suprantama, tokiu atveju 
išrinktoji Aukščiausioji Taryba negalėtų susirinkti, negalėtų veikti, negalėtų paskelbti apie valstybės 
nepriklausomybės atkūrimą. Kitaip tariant, reikėjo užbėgti TSRS liaudies deputatų suvažiavimui už 
akių, reikėjo suskubti pasinaudoti tautos valia sukurta ir istorijos suteikta galimybe. Ir tai buvo pada-
ryta, padaryta būtent kovo 11-ąją.

Kitą dieną po Nepriklausomybės Atkūrimo Akto priėmimo, t. y. kovo 12-ąją, Lietuvos Respub-
likos Aukščiausioji Taryba nutarė kreiptis į tuometinę TSRS Aukščiausiąją Tarybą, jos pirmininką 
M. Gorbačiovą (būtent tokios buvo jo pareigos iki išrinkimo TSRS prezidentu). Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko V. Landsbergio kabinete buvo susirinkę keli deputatai, taip pat 
teisininkai, kurie turėjo padėti parengti kreipimosi tekstą. Dėl kreipimosi turinio didesnių nesutari-
mų nekilo – kreipimesi buvo pranešama, kad kovo 11-ąją yra priimti teisės aktai dėl Lietuvos vals-
tybės nepriklausomybės atkūrimo, kad šis kreipimasis yra oficialus pasiūlymas pradėti derybas dėl 
sureguliavimo visų klausimų, susijusių su įvykusiu valstybės nepriklausomybės atkūrimu, – o dėl to, 
kaip kreiptis į M. Gorbačiovą, deputatų nuomonės išsiskyrė: ar žodžiu „drauge“ (toks kreipinys tuo-
met buvo įprastas), ar žodžiu „gerbiamasis“, ar tiesiog „TSRS Aukščiausiosios Tarybos Pirmininke“?  
V. Landsbergis pasiūlė kreipinį, daug tiksliau atspindėjusį tai, kas iš tiesų įvyko: „TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininkui Jo Prakilnybei Michailui Gorbačiovui“719. Kreipinys „Jo Prakilnybei“ tarptauti-
nėje teisėje, diplomatinių santykių praktikoje yra įprastas, kai vienas valstybės vadovas oficialiai krei-
piasi į kitos valstybės vadovą. TSRS liaudies deputatų suvažiavime šis kreipinys sukėlė didelį šurmulį. 
Vėliau vienas iš M. Gorbačiovo „perestroikos“ architektų, A. Jakovlevas, savo atsiminimuose rašė, kad 
kai išgirdo kreipinį „Jo Prakilnybei“, suprato, jog Lietuva tikrai „išsprūdo“ iš Sovietų Sąjungos.

1990 m. kovo 11 d. Aktas „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“, – kaip ir 1918 m. 
vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktas, 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl at-
statytos Lietuvos demokratinės valstybės, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 
16 d. Deklaracija, – yra Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas. 1990 m. kovo 11 d. Aktas „Dėl 
Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ yra pirminis aukščiausiosios teisinės galios teisės Ak-
tas, tai inter alia reiškia, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija, visi įstatymai turi būti grindžiami 
Akte įtvirtintomis nuostatomis, negali joms prieštarauti. Pamatinis valstybės principas, kad Lietuva 
yra nepriklausoma valstybė, įtvirtintas 1991 m. vasario 11 d. Konstituciniame įstatyme „Dėl Lietu-
vos valstybės“, Konstituciniame akte „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų 

719 1990 m. kovo 12 d. pasitarimo V. Landsbergio kabinete užrašai. V. Sinkevičiaus asmeninis archyvas.
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sąjungas“, taip pat 1992 m. spalio 25 d. Tautos referendumu priimtos Konstitucijos 1 straipsnyje, 
skelbiančiame, kad „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“. Kovo 11-osios 
Aktas nubrėžė pagrindines valstybės konstitucinės raidos gaires ne tik dabartinei Lietuvos valstybei, 
bet ir jos ateičiai, būsimoms Lietuvos Respublikos piliečių kartoms. Lietuvos Respublikos Konstitu-
cinis Teismas 2014 m. liepos 11 d. nutarime konstatavo, jog Konstitucijos 1 straipsnio nuostata, kad 
Lietuva yra nepriklausoma valstybė, negali būti panaikinta nei Seimo sprendimu, nei referendumu720. 
Tai reiškia, kad 1990 m. kovo 11 d. Aktas „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“, kuriuo 
buvo atkurta Lietuvos valstybės nepriklausomybė, turi ypatingą konstitucinę apsaugą ir niekada, 
jokiais būdais negali būti panaikintas. 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba ne tik atkūrė Lietuvos valstybės nepriklausomy-
bę – per kelerius savo veiklos metus ji įtvirtino Lietuvos valstybingumą, padėjo tvirtus demokratinės 
nepriklausomos valstybės raidos pagrindus. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba įvykdė visus 
Atkuriamojo Seimo uždavinius, todėl ji visiškai pagrįstai Seimo 1996 m. lapkričio 28 d. priimta Dek-
laracija yra pavadinta „Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas“721.

5.2. 1990 m. Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindinis Įstatymas   
 (Laikinoji Konstitucija)722

1990 m. kovo 11 d. Aukščiausioji Taryba priėmė įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos Laikino-
jo Pagrindinio Įstatymo“. Laikinojo Pagrindinio Įstatymo formą, jo normų ir nuostatų turinį visų 
pirma lėmė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio programinės nuostatos, suformuluotos dar 1988 m. 
spalio 22–23 d. vykusiame Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime ir jame patvirtintoje Sąjūdžio bend-
rojoje programoje bei Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo rezoliucijose, vėlesniuose Sąjūdžio Seimo ir 
Sąjūdžio Seimo tarybos dokumentuose. 

Rengiant Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą remtasi konstitucijų projektais, kurie buvo parengti, 
paskelbti ir viešai svarstyti iki 1990 m. kovo 11 d. Ypač paminėtina Sąjūdžio publikacija „Lietuvai 
reikia tikros Konstitucijos (projektas)“, kurioje pateiktos galiojusios konstitucijos 33 straipsnių re-
dakcijos723. 

Ši „konstitucinių pratybų“ medžiaga (ypač nuostatos, kuriomis buvo apibrėžtas valstybės ir 
piliečio santykių turinys, žmogaus teisių ir laisvių pagrindai ir jų konstitucinės garantijos) buvo pa-
naudota tiek, kiek atitiko atkurtos nepriklausomos Lietuvos konstitucinio reguliavimo poreikius. 
Beje, prisimintina ir Baltijos tautų teisių deklaracija, kurią dar 1989 m. gegužės 14 d. paskelbė Baltijos 
Asamblėja: Estijos Liaudies Fronto (Eestimaa Rehvarinne) Taryba, Latvijos Liaudies Fronto (Latvijas 
Tautas fronte) Dūma ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimas724.

Artėjant 1990 m. vasario 24 d. rinkimams į Aukščiausiąją Tarybą, spaudoje buvo paskelbtas Są-
jūdžio rinkimų platformos projektas „Lietuvos žmogui!“725. Platformoje Sąjūdis pareiškė besąlygiškai 
sieksiąs atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę, o pirmiausia turėsianti būti paskelbta nepriklau-
somybė ir parengta Lietuvos Respublikos Konstitucija. Šiame dokumente nubrėžti nepriklausomos 
valstybės konstitucijos kontūrai: „Laisva Lietuva kuriama kaip teisinė valstybė, atgaivinant Lietuvos 
Respublikos demokratines tradicijas ir atsižvelgiant į kitų demokratinių šalių valstybingumo patirtį 
bei istoriškai išlavėjusios demokratijos institutus. Respublikoje piliečiams užtikrinamos visos asmens 
ir politinės teisės bei laisvės, būdingos civilizuotai visuomenei, visų piliečių lygybė prieš įstatymą ir 

720 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimas. TAR. 2014-07-11, Nr. 10117.
721 Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. lapkričio 28 d. Deklaracija „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tary-

bos-Atkuriamojo Seimo“. Valstybės žinios. 1996, Nr. 116-2712.
722 Parengta pagal Žilys, J. Laikinasis Pagrindinis Įstatymas Lietuvos Respublikos konstitucinėje sistemoje. Birmontie-

nė, T. et al. Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda. Vilnius: MRU, 2007, p. 28–95. 
723 Lietuvai reikia tikros Konstitucijos (projektas). Atgimimas. 1989 m. sausio 27 d.
724 Lietuvos kelias. Vilnius: Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, 1989, p. 89.
725 Atgimimas.1990 m. sausio 26 d. – vasario 2 d. 



Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

156

nevaržoma asmens teisių bei laisvių teisminio gynimo galimybė.“ Būsimoji valstybės valdymo forma 
apibūdinta kaip parlamentinė respublika, nes „ji teikia daugiausia garantijų demokratijos plėtotei.“ 

Platformoje buvo numatyta, kad po paskelbimo apie nepriklausomos Lietuvos valstybės at-
kūrimą būsiąs konstitucinio reguliavimo pereinamasis laikotarpis. Pasak jos autorių, nuo pat pra-
džių valstybės struktūros turi būti kuriamos taip, kad „sudarytų reikiamas prielaidas nuosekliai 
įgyvendinti parlamentinės respublikos principus, įskaitant vyriausybės keičiamumą ir parlamento 
pirmalaikio paleidimo galimybę. Valstybės vadovo funkcijos pereinamuoju laikotarpiu paliekamos 
kolegia liam parlamento organui – Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui“.

Platformoje taip pat buvo numatyta sukurti naują valstybės valdžios institucijų ir savivaldybių 
sistemą, peržiūrėti vyriausybės formavimo principus, užtikrinti parlamentinę jos veiklos kontrolę. 
Reformuojant konstitucinius teisminės valdžios funkcionavimo pagrindus numatyta įsteigti konsti-
tucinį ir kitus specializuotus teismus.

Dar konkrečiau būsimieji konstituciniai lūžiai apibrėžti Sąjūdžio rinkimų programoje, kuria 
Sąjūdžio remiami kandidatai vadovavosi rinkimuose į Aukščiausiosios Tarybos deputatus726. Prog-
ramos leitmotyvas: „Atgimusiai Lietuvai – nepriklausomybę, nepriklausomai Lietuvai – demokra-
tiją, demokratiškai Lietuvai – žmonišką gyvenimą! Demokratija, Nepriklausomybė ir gerovė neats-
kiriamos!“ 

Pažymėta, kad išrinkus naujos sudėties Aukščiausiąją Tarybą artimiausias Sąjūdžio uždavinys 
bus „parlamentiniu konstituciniu keliu panaikinti Lietuvos aneksiją ir paskelbti Lietuvos valstybės 
atkūrimo aktą“. Programoje buvo numatyta nedelsiant paskelbti, kad 1940 m. vadinamojo liaudies 
seimo rinkimai, jo priimtos deklaracijos ir nutarimai yra neteisėti ir negalioja nuo jų priėmimo mo-
mento. Apibrėžiant atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės padėtį geopolitinėje erdvėje nuro-
dyti tokie jos užsienio politikos uždaviniai: remti Baltijos nebranduolinės zonos kūrimo idėją ir rei-
kalauti nedelsiant išgabenti iš Lietuvos teritorijos branduolinį bei kitus masinio naikinimo ginklus; 
siekti neutraliteto, kaip aukščiausiojo Lietuvos užsienio politikos principo; siekti, kad Lietuvos deko-
lonizavimas būtų vykdomas pagal tarptautinės teisės principus; atkurti diplomatinius tarptautinius 
kontaktus, grįžti į Europos ir pasaulio valstybių bendriją. 

Be visų kitų veiksmų, numatyta, nieko nelaukiant, iš esmės reformuoti galiojančią konstituci-
ją: pakeisti ar panaikinti visus konstitucijos straipsnius, jų nuostatas, kuriuose Lietuva traktuojama 
kaip sudedamoji SSRS dalis; pakeisti konstitucines normas dėl SSRS ginkluotųjų pajėgų ir panaikinti 
straipsnį apie Lietuvos piliečių pareigą tarnauti SSRS kariuomenėje; papildyti konstituciją įsakmia 
nuostata, kad Lietuvos piliečiai negali būti išgabenti už Lietuvos ribų prieš jų valią; pakeisti ir panai-
kinti visus konstitucijos straipsnius, kuriuose nustatytos piliečių pareigos Sovietų Sąjungai. 

Sąjūdžio rinkimų programoje buvo nurodyta, kad turės būti priimta Lietuvos valstybės laiki-
noji konstitucija. Nors dėl jos turinio konkretesnių nuorodų nebuvo, tačiau principinės gairės buvo 
aiškios: „Ji turi įtvirtinti demokratišką parlamentinės respublikos santvarką, pagrįstą įstatymų lei-
džiamosios, vykdomosios ir teismo valdžių aiškiu atskyrimu, visuotinai ir laisvai renkamos valdžios 
reguliaria kaita <...> Prezidento funkcijas reikia pavesti kolegialiam organui – Aukščiausiosios Tary-
bos Prezidiumui. Piliečių renkami valdžios organai privalės turėti visų kitų valdžios organų skyrimo 
ir kontrolės teisę įstatymo numatytose ribose. Konstitucija ir įstatymai turi garantuoti visas pagrin-
dines žmogaus ir piliečio teises bei laisves ir jų nevaržomą gynimą teisme.“

Deklaruota atkurtos nepriklausomos valstybės priedermė saugoti Lietuvos teritorijos vientisu-
mą ir nedalomumą, sukurti krašto apsaugą, policijos ir valstybės saugumo organus, muitų tarnybą, 
valstybės kontrolę, įtvirtinti daugiapartinę sistemą, įteisinti visas nuosavybės formas ir jų nulemtus 
ekonominius santykius. Taip pat nustatytas reikalavimas sukurti plačią kultūrinę tautinių bendruo-
menių autonomiją, o valstybės ir Bažnyčios santykiuose remtis demokratijos principais. Apibendrin-
tai konstatuota, kad Konstitucijoje skelbiant žmogaus teises ir laisves bus vadovaujamasi tarptautinės 
teisės principais ir konkrečiais dokumentais. 

726 Sąjūdžio rinkiminė programa. Atgimimas. 1990 m. vasario 2 d. – vasario 9 d.
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Laikinojo Pagrindinio Įstatymo politinio, teisinio turinio pagrindiniai bruožai. Nors at-
kurtos nepriklausomos valstybės Laikinoji Konstitucija pagal formą daug kuo priminė iki tol Lie-
tuvoje veikusią sovietinę „konstituciją“, vis dėlto tai buvo jau suverenios Lietuvos Respublikos kons-
titucinę santvarką nustatantis aktas. Jame įtvirtintos Kovo 11-osios dokumentų idėjos ir įvykdyta 
Sąjūdžio politinė programa dėl pereinamojo laikotarpio konstitucinio reguliavimo. 

Visa tai išreikšta įvadinėse Laikinojo Pagrindinio Įstatymo nuostatose, kuriose nebeliko sovie-
tinės konstitucijos socializmo dvasios: „Lietuvos Respublika yra suvereni demokratinė valstybė, iš-
reiškianti Lietuvos liaudies bendrą valią bei interesus“; „Suvereni valstybės valdžia priklauso Lietuvos 
liaudžiai. Liaudis savo suvereninę galią laisvai išreiškia per įstatymų sumanymo iniciatyvą, deputatų 
rinkimus, piliečių arba deputatų balsavimą konstituciniais klausimais ir demokratišką referendumą. 
Niekas negali varžyti šios galios ar jos pasisavinti.“ Tada dar nebuvo suformuluotas visa apimantis 
valdžių atskyrimo principas, bet jo esmė išreikšta nustatant, kad „valstybinę valdžią Lietuvoje vykdo 
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Teismas“. Nebeliko 
ir ankstesnės „demokratinio centralizmo“ dogmos, iš esmės neigusios trijų savarankiškų valstybės 
valdžios šakų buvimą. 

Atsižvelgiant į Aukščiausiosios Tarybos Akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstaty-
mo“ nuostatą, kad Lietuvos valstybė pripažįsta valstybių sienų neliečiamumą, „kaip jis suformuluotas 
1975 metų Europos saugumo ir bendradarbiavimo pasitarimo Helsinkyje Baigiamajame akte“, dek-
laruotas Lietuvos teritorijos vientisumas ir nedalomumas. Priimti šią konstitucinę normą paskatino 
išorės ir vidaus grėsmės, nes Sovietų Sąjunga inspiravo ir palaikė vidaus priešiškų jėgų siekį kai ku-
riuose Lietuvos regionuose steigti autonominius vienetus, sukūrus čia alternatyvias Lietuvos valdžiai 
struktūras. 

Laikinojoje Konstitucijoje Lietuvos politinė sistema buvo pagrįsta daugiapartiškumu, joje nu-
statyta, kad politinės, visuomeninės organizacijos ir visuomeniniai judėjimai steigiami įstatymų nu-
statyta tvarka ir veikia laikydamiesi Laikinojo Pagrindinio Įstatymo bei įstatymų.

Nepriklausomos valstybės tapatumą išreiškė konstitucinė nuostata, kad valstybinė kalba yra 
lietuvių kalba, o oficialiais heraldiniais simboliais pripažinti ženklai, reiškę nepriklausomą Lietu-
vos Respubliką iki jos okupacijos ir aneksijos. Nors istorinė trispalvė vėliava, susidedanti iš geltonos, 
žalios, raudonos spalvų juostų, taip pat Vinco Kudirkos, vieno žymiausių lietuvių tautinio atgimimo 
veikėjų ir ideologų, XIX a. sukurta „Tautiška giesmė“ – Lietuvos himnas – buvo įteisinti dar 1988 m. 
rudenį, jų įtvirtinimas Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme turėjo iš esmės kitą politinę prasmę – 
valstybinė atributika jau simbolizavo ne dviprasmišką, bet visavertį Lietuvos valstybės tapatumą. Į 
politinę apyvartą grąžintas Lietuvos valstybės herbas Vytis – baltas raitelis raudoname lauke, pri-
menantis istorines Lietuvos valstybės ištakas ir 1918–1940 m. Lietuvos Respubliką. Paskelbta, kad 
Lietuvos Respublikos sostinė yra Vilniaus miestas, ilgaamžė istorinė Lietuvos sostinė. Šiais žodžiais 
buvo pasakyta, kad Vilnius nuo seniausių laikų buvo ir yra Lietuvos politinės civilizacijos centras. 

Laikinojo Pagrindinio Įstatymo skirsnyje „Lietuvos pilietybė“ reglamentuoti Lietuvos pilie-
tybės santykiai ir nustatyta, kad pilietybės įgijimo, netekimo sąlygas ir tvarką nustato Pilietybės 
įstatymas. Beje, šį įstatymą jau buvo priėmusi Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba, jo turinys atitiko 
atkurtos nepriklausomybės poreikius, o po 1990 m. kovo 11 d. radosi politinės, teisinės sąlygos jį 
įgyvendinti visa apimtimi. Deklaruotas visų piliečių lygiateisiškumas prieš įstatymą nepriklausomai 
nuo rasės, lyties, kilmės, socialinės ir turtinės padėties, visuomeninių pažiūrų, religijos ir tautybės. 
Ypač pabrėžtas moters ir vyro lygiateisiškumas, atskleistos konstitucinės jo garantijos. 

Įtvirtintas įvairių rasių ir tautybių Lietuvos piliečių lygiateisiškumas, t. y. nediskriminavimo 
principas: už bet kokį tiesioginį ar netiesioginį Lietuvos piliečių teisių apribojimą, tiesioginių ar ne-
tiesioginių pranašumų pagal kilmę, visuomenines pažiūras, tikėjimą ar tautybę nustatymą, piliečio 
žeminimą pagal šiuos požymius, kaip ir visokią rasinio ar nacionalinio išimtinumo, nesantaikos ar 
niekinimo propagandą yra baudžiama pagal įstatymą.

Iš Laikinojo Pagrindinio Įstatymo normų sistemos, apibrėžiančios piliečių teises, laisves ir 
pareigas, buvo pašalinti sovietizmo socialistiniai reliktai, ideologiniai štampai, nebeliko nuostatų, 
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kad teisės ir laisvės turi tarnauti „komunizmo kūrimo tikslams“, „liaudies interesams“, kad siekiama 
„stiprinti bei vystyti socialistinę santvarką“, „tarybinės visuomenės vienybę“ ir pan. 

Trečiame skirsnyje deklaruotos pagrindinės piliečių politinės laisvės: teisė į referendumą; teisė 
rinkti ir būti išrinktam; teisė dalyvauti tvarkant valstybės reikalus; teisė rinkti ir platinti informaciją; 
žodžio, spaudos, susirinkimų, mitingų, demonstracijų laisvė; teisė jungtis į politines ir kitas visuome-
nines organizacijas; minties, sąžinės laisvė. Ryžtingai atsisakyta iki tol vykdytos Bažnyčios diskrimi-
navimo politikos ir oficialiosios ateizmo ideologijos. Bažnyčiai ir kitoms religinėms organizacijoms 
pripažintas juridinio asmens statusas ir teisė vidaus gyvenime tvarkytis savarankiškai. 

Laikinojoje Konstitucijoje plačiai atskleistas teisių į darbą, poilsį, sveikatos apsaugą, materialinį 
aprūpinimą senatvėje, ligos ir nedarbingumo atvejais, teisės į gyvenamąjį plotą, teisės į mokslą, teisės 
naudotis kultūros pasiekimais turinys. Pažymėtina, kad šios ir kitos piliečių socialinės gerovės konsti-
tucinės garantijos buvo grindžiamos Sąjūdžio tikslu siekti, kad socialinį teisingumą užtikrintų valstybė.

Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme įtvirtintos ir kai kurios piliečių pareigos. Tada dar nebu-
vo atsisakyta koncepcijos, kad teisių ir laisvių įgyvendinimas neatskiriamas nuo pareigų vykdymo, 
tačiau iš konstitucinio teksto ir šiuo atžvilgiu pašalinta komunistinė ideologinė dogmatika, pavyz-
džiui, tokie postulatai, kad reikia „gerbti socialistinio bendrojo gyvenimo taisykles“, „pateisinti kilnų 
tarybinio piliečio vardą“, „stiprinti tarybinės daugianacionalinės valstybės nacijų ir tautybių drau-
gystę“, „nesitaikstyti su antivisuomeniškais poelgiais“. 

Laikinojoje Konstitucijoje dar buvo paliktas skirsnis „Ekonominė sistema“. Jame atsisakyta 
sąvokos „socialistinė nuosavybė“, tokių nuostatų kaip „valstybinė nuosavybė – bendras visos tary-
binės liaudies turtas, pagrindinė socialistinės nuosavybės forma“ ar „Lietuvos TSR ekonomika yra 
vieningo liaudies komplekso <...> grandis TSRS teritorijoje“. Šiame skirsnyje buvo palikta nuostata, 
kad Lietuvos Respublikos nuosavybę sudaro piliečių privati nuosavybė, piliečių, susijungusių į grupes 
(kolektyvus), nuosavybė ir valstybinė nuosavybė. Lietuvos Respublika garantavo visiems nuosavybės 
subjektams galimybę savarankiškai valdyti jiems nuosavybės teise priklausančius objektus, jais nau-
dotis ir disponuoti. Visiems savininkams turėjo būti nustatytos vienodos teisinės gynimo priemonės. 

Aukščiausiosios Tarybos konstitucinio statuso pagrindai. Laikinojoje Konstitucijoje buvo 
nustatyta, kad pagrindinė Lietuvos Respublikos atstovaujamoji institucija, įgyvendinanti valstybės 
valdžios funkcijas, yra Aukščiausioji Taryba. Būtent jai buvo lemta priimti istorinius sprendimus at-
kurti nepriklausomybę, pakloti valstybės politinius, socialinius, konstitucinius pamatus, įgyvendinti 
visa apimančias reformas.

Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme nustatytas Aukščiausiosios Tarybos statusas ir vien jos 
kompetencijai priskirta: priimti konstituciją; skirti rinkimus; tvirtinti ekonominio ir socialinio vys-
tymo programas ir biudžetą; steigti jai atskaitingas valstybės institucijas; sudaryti Vyriausybę; steigti 
ministerijas; reglamentuoti teismų, prokuratūros ir kitų teisėsaugos institucijų veiklos tvarką, for-
muoti jų personalinę sudėtį; spręsti Lietuvos teritorinio administracinio suskirstymo klausimus; ra-
tifikuoti ir denonsuoti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis; steigti valstybės apdovanojimus; 
leisti amnestijos aktus; panaikinti Ministrų Tarybos (Vyriausybės) nutarimus ir potvarkius, taip pat 
rajonų ir respublikos miestų tarybų sprendimus, jeigu jie prieštarauja įstatymams. 

Buvo nustatyta, kad įstatymų leidimo iniciatyvos teisė priklauso Aukščiausiosios Tarybos de-
putatams, Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui, Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui, Aukščiau-
siosios Tarybos nuolatinėms komisijoms, Vyriausybei, Aukščiausiajam Teismui, Lietuvos Respubli-
kos prokurorui, taip pat politinėms partijoms, visuomeninėms organizacijoms. 

Teisėkūros proceso taisyklės buvo nuosekliai konkretinamos Lietuvos Respublikos Aukščiausio-
sios Tarybos reglamente, atsižvelgiant į užsienio šalių parlamentinės demokratijos tradicijas ir patirtį727.

Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme buvo nustatyta, kad Aukščiausiosios Tarybos deputatai 
renkasi į eilines pavasario ir rudens sesijas: pavasario sesija prasideda kovo 1 d. ir baigiasi ne vėliau 
kaip birželio 30 d., rudens sesija vyksta nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d. Galėjo būti rengiamos 

727 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos reglamentas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriau-
sybės žinios. 1991, Nr. 14-359.
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neeilinės sesijos, kurias galėjo šaukti Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas savo iniciatyva arba pa-
siūlius ne mažiau kaip vienam trečdaliui deputatų. Nors Laikinojoje Konstitucijoje buvo nustatytas 
eilinių sesijų periodiškumas ir trukmė, tačiau dėl to laikotarpio politinės situacijos ir aplinkybių jos 
būdavo nuolat pratęsiamos, ne kartą šauktos neeilinės sesijos arba Aukščiausiosios Tarybos posėdžiai.

Pagal Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą Aukščiausiąją Tarybą sudarė 141 deputatas, išrinktas ma-
žoritarinės rinkimų sistemos pagrindais atitinkamose rinkimų apygardose. Laikinojoje Konstituci-
joje buvo nurodyta, kad savo veikloje deputatas turi vadovautis valstybės interesais, atsižvelgti į rin-
kimų apygardos gyventojų poreikius, siekti, kad būtų įgyvendinti rinkėjų priesakai.

Deputato, paskirto ar išrinkto į Aukščiausiosios Tarybos sudaromų valstybės institucijų sudėtį, 
pavyzdžiui, paskirto ministru, atitinkami įgaliojimai, kol jis ėjo pareigas, buvo apribojami tiek, kiek 
nustatė įstatymas. Aukščiausiosios Tarybos reglamente buvo patikslinta, kad tokiu atveju deputatas 
netenka teisės: 1) balsuoti Aukščiausiosios Tarybos posėdžiuose; 2) rinkti ir būti išrinktas į bet kurias 
Aukščiausiosios Tarybos pareigas, nuolatines komisijas ir siūlyti kandidatus į tokias pareigybes; 3) 
kreiptis su klausimais į valstybės institucijų vadovus.

Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme dar buvo paliktas sovietinio laikotarpio konstitucinis re-
liktas – vadinamasis imperatyviojo mandato principas. Tai reiškė, kad deputatas privalo atsiskaityti 
už savo darbą rinkėjams, taip pat politinėms partijoms, visuomeninėms organizacijoms ir judėji-
mams, iškėlusiems jį kandidatu į deputatus. Deputatas, nepateisinęs rinkėjų pasitikėjimo, daugumos 
rinkėjų sprendimu galėjo būti bet kuriuo metu atšauktas.

Daugelis deputatų statuso aspektų buvo sukonkretinti 1990 m. balandžio 11 d. įstatyme „Dėl 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputato statuso“728. Šiame įstatyme buvo nustatyta, 
kad deputato įgaliojimai gali nutrūkti šiais atvejais: 1) rinkėjams jį atšaukus; 2) Aukščiausiajai Ta-
rybai pri ėmus nutarimą pagal asmeninį deputato pareiškimą, kad jis atsisako deputato įgaliojimų;  
3) kai deputatas netenka Lietuvos Respublikos pilietybės; 4) įsiteisėjus teismo apkaltinamajam nuos-
prendžiui. 

Vėliau buvo nustatytas dar vienas deputato mandato netekimo pagrindas: deputatas netenka 
mandato paaiškėjus jo bendradarbiavimo su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis faktui. 1991 
m. gruodžio 17 d. priimtame įstatyme „Dėl deputatų, įtariamų sąmoningu bendradarbiavimu su kitų 
valstybių specialiosiomis tarnybomis, mandatų patikrinimo“729 buvo nustatyta, kad po rinkimų į 
viešumą iškilusiems Aukščiausiosios Tarybos deputato sąmoningo bendradarbiavimo su Sovietų Są-
jungos ar kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis (saugumo, žvalgybos, kontržvalgybos) faktams 
patikrinti ir ištirti sudaroma speciali deputatų komisija, kuri apklausia įtariamąjį deputatą, supažin-
dina jį su tyrimo medžiaga, išklauso paaiškinimus ir vertina pateikiamus nekaltumo įrodymus. Dėl 
surinktų faktų teisinio įvertinimo komisija galėjo kreiptis į teismą, o savo išvadą ir teismo sprendimą 
turėjo nedelsdama perduoti Aukščiausiajai Tarybai. Ši turėjo be svarstymo priimti nutarimą paves-
ti respublikos rinkimų komisijai surengti konkrečioje rinkimų apygardoje balsavimą dėl deputato 
mandato patvirtinimo ar anuliavimo ir nutarimą dėl deputato įgaliojimų sustabdymo tol, kol bus 
patikrintas jo deputato mandatas. Asmens, dėl kurio buvo balsuojama, deputato mandatas buvo lai-
komas patvirtintu, jeigu tam pritarė daugiau nei pusė rinkėjų, įrašytų į rinkimų apygardos rinkėjų 
sąrašus. Jeigu už deputato mandato patvirtinimą pasisakė mažiau kaip pusė visų rinkėjų, deputato 
mandatas buvo laikomas anuliuotu, t. y. nebegaliojančiu nuo balsavimo dienos. 

Analogišką procedūrą dėl vietos (savivaldybių) tarybų deputatų turėjo organizuoti atitinkamų 
miestų, rajonų, apylinkių ir gyvenviečių tarybos. 

Įstatyme dėl Aukščiausiosios Tarybos deputato statuso buvo numatytos deputato veiklos 
materia linės, socialinės, taip pat asmens neliečiamybės teisinės garantijos. Deputatas negalėjo būti 
patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, suimtas arba kitaip apribota jo laisvė, be Aukščiausiosios 

728 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputato statuso“. Lietuvos Res-
publikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 12-366.

729 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl deputatų, įtariamų sąmoningu bendradarbiavimu su kitų valstybių specialio-
siomis tarnybomis, mandatų patikrinimo“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, 
Nr. 1-1.
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Tarybos sutikimo jam negalėjo būti skiriama administracinė nuobauda teismine tvarka, išskyrus 
atvejus, kai jis užtinkamas darantis nusikaltimą (in flagranti). Šiais atvejais Lietuvos Respublikos 
prokuroras apie tai nedelsdamas privalėjo pranešti Aukščiausiajai Tarybai. Gavus Aukščiausiosios 
Tarybos sutikimą patraukti deputatą baudžiamojon atsakomybėn, deputatas negalėjo būti suimtas 
Aukščiausiosios Tarybos rūmuose. 

Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas. Ši institucija buvo viena svarbiausių Aukščiausiosios 
Tarybos vidaus politinės struktūros grandžių, ji darė įtaką daugelio Aukščiausiosios Tarybos spren-
dimų turiniui, o kartais ir jį lėmė. Prezidiumas buvo atskaitingas Aukščiausiajai Tarybai, užtikrino 
Aukščiausiosios Tarybos darbo organizavimą ir vykdė kitus įgaliojimus, kaip nustatyta Laikinajame 
Pagrindiniame Įstatyme ir kituose įstatymuose. 

Prezidiumo nariai pagal pareigas buvo Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas ir jo pavaduotojai, 
Aukščiausiosios Tarybos sekretorius, nuolatinių komisijų pirmininkai. Kitus narius rinko Aukščiau-
sioji Taryba iš kandidatų, kuriuos siūlė nuolatinės komisijos arba ne mažesnė kaip 15 deputatų grupė. 

Laikinojo Pagrindinio Įstatymo normos, nustatančios konstitucinį Prezidiumo statusą, iš da-
lies taip pat buvo perimtos iš sovietinės konstitucijos, tačiau pataisytos atsižvelgiant į Sąjūdžio rinki-
mų programos tezę, kad „Laikinojoje Konstitucijoje Prezidento funkcijas reikia pavesti kolegialiam 
organui – Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui“. Kai kurie Prezidiumo įgaliojimai akivaizdžiai buvo 
tapatūs tradicinėms valstybės vadovo prezidento priedermėms, numatytoms daugelio šalių konstitu-
cijose arba kituose aukščiausios galios aktuose. Taigi Prezidiumas vykdė tokias funkcijas: teikė pilie-
tybę, sprendė klausimus dėl pilietybės netekimo, prieglobsčio suteikimo; skyrė valstybės apdovanoji-
mus ir garbės vardus; teikė malonę asmenims, kuriuos buvo nuteisę Lietuvos teismai; skyrė ir atšaukė 
Lietuvos diplomatinius atstovus užsienio valstybėse; priėmė prie jo akredituotų užsienio valstybių 
diplomatinių atstovų įgaliojimus ir atšaukiamuosius raštus. Atsižvelgus į tarptautinėje bendrijoje 
pripažintą diplomatinį protokolą, pastaroji funkcija vėliau buvo perleista Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkui, kuris pagal Laikinąją Konstituciją atstovavo Lietuvos Respublikai. 

Kita Prezidiumo įgaliojimų dalis – Aukščiausiosios Tarybos sesijų organizavimas: sesijų darbų 
programų svarstymas, savaitės posėdžių darbotvarkių projektų svarstymas ir teikimas Aukščiausia-
jai Tarybai; įstatymų projektų rengimo koordinavimas; įstatymų projektų vertinimas ir pasiūlymų 
dėl jų teikimas Aukščiausiajai Tarybai; prireikus – darbo grupių, komisijų aktų projektams ir kitiems 
dokumentams rengti sudarymas; pasiūlymų Aukščiausiajai Tarybai dėl Vyriausybės aktų, kurie ne-
atitinka įstatymų, teikimas. 

Prezidiumo konstitucinį statusą įtvirtino nuostatos, kad Lietuvos Vyriausybė – Ministrų Tary-
ba – yra atsakinga Aukščiausiajai Tarybai ir jai atskaitinga, o laikotarpiu tarp Aukščiausiosios Tary-
bos sesijų ji atskaitinga Prezidiumui. Nors šis atskaitingumo principas kituose teisės aktuose nebuvo 
visiškai atskleistas, praktinėje veikloje buvo visiškai įprasta valdymo institucijų vadovus – ministrus 
ir kitus pareigūnus kviesti į Prezidiumo posėdžius, išklausyti jų pranešimus svarstomais klausimais. 
Kurį laiką buvo rengiami bendri Prezidiumo ir Vyriausybės pasitarimai. Bendrais pareiškimais, krei-
pimaisis buvo reaguojama į svarbiausias vidaus ir užsienio aktualijas. Tais atvejais, kai sprendimus 
Prezidiume svarstomais klausimais turėjo priimti Vyriausybė, jai būdavo pavedama, rekomenduoja-
ma, o kartais ji tiesiog būdavo įpareigojama imtis atitinkamų veiksmų. 

Prezidiumas ne tik vykdė konstitucinius įgaliojimus skirti Lietuvos diplomatinius atstovus, bet 
ir kitaip užtikrino Lietuvos užsienio politikos siekių įgyvendinimą – pritardavo prisijungimui prie 
konvencijų, kitų tarptautinių sutarčių, įpareigodavo Vyriausybę, kitas valstybės institucijas pasirašyti 
ar ratifikuoti daugiašales ar dvišales sutartis. Rengiantis deryboms su užsienio valstybėmis Prezidiu-
mo nutarimais buvo sudaromos darbo grupės, ekspertų kolektyvai, derybų delegacijos. Oficialiais 
Prezidiu mo pareiškimais, kreipimaisis ar kitais dokumentais buvo išreiškiama Lietuvos pozicija ak-
tualiausiais užsienio politikos klausimais. 

Prie Prezidiumo veikė įvairaus statuso komisijos. Pavyzdžiui, Malonės, Pilietybės, Apdova-
nojimų komisijos pagal savo kompetenciją teikė išvadas ir pasiūlymus Prezidiumui. Prezidiumo ju-
risdikcijai priklausė Lietuvos heraldikos, Valstybinė lietuvių kalbos, Rezistencijos (pasipriešinimo)  
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dalyvių teisių, Valstybinė regioninių problemų ir kitos komisijos. Prezidiumo sudarytos darbo gru-
pės tyrė probleminius politinius, socialinius reiškinius ir teikė išvadas, o jo laikinai sudaryti teisinin-
kų kolektyvai rengė civilinio, civilinio proceso, baudžiamojo ir baudžiamojo proceso, darbo kodeksų 
projektus. 

Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko konstitucinis statusas. Laikinajame Pagrindiniame 
Įstatyme buvo nustatyta: „Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas yra aukščiausias Lietuvos pareigū-
nas ir atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose santykiuose.“ 

Lietuvos parlamento vadovo konstitucinis statusas taip buvo apibrėžiamas ir dar 1989 m. vy-
kusioje politinėje, teisinėje diskusijoje dėl Lietuvos konstitucinės ateities, ir tada sukurtuose konstitu-
cijos projektuose. Nors visuomenė jau polemizavo dėl prielaidų atkurti prezidento instituciją, nuo to 
buvo susilaikyta vadovaujantis tuo, kad šis klausimas turi būti sprendžiamas tik atkūrus nepriklau-
somybę ir valstybės santvarkos pagrindus nustačius naujoje Lietuvos Konstitucijoje. 

1990 m. kovo 11 d. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininku buvo išrinktas Sąjūdžio Seimo tary-
bos vadovas Vytautas Landsbergis. Apibendrinus visas Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui paves-
tas funkcijas matyti, kad jo įgaliojimus galima priskirti dviem sritims: pirmoji sritis apėmė jo, kaip 
parlamento vadovo, pareigas ir teises vykdant „bendrąjį vadovavimą rengimui klausimų, kuriuos turi 
apsvarstyti Aukščiausioji Taryba“, antroji sritis siejosi su tradicinėmis valstybės vadovo priedermė-
mis, kurios žinomos lyginamojoje konstitucinėje teisėje ir puoselėjamos ne tik parlamentinės, bet ir 
prezidentinės demokratijos politinėse sistemose. 

1. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko, kaip parlamento vadovo, statusas. Tokį Aukščiau-
siosios Tarybos Pirmininko statusą laidavo šie įgaliojimai: 

– vadovauti Aukščiausiosios Tarybos posėdžiams; šios prerogatyvos turinys išsamiau api-
būdintas Aukščiausiosios Tarybos reglamente – jame numatyta, kad posėdžiams gali vadovauti ir 
pirmininko pavaduotojai; pirmininkas bet kuriuo Aukščiausiosios Tarybos, nuolatinių ar laikinųjų 
komisijų posėdžiuose svarstomu klausimu galėjo be eilės išsakyti savo arba Prezidiumo nuomonę, jo 
reikalavimu galėjo būti rengiamas uždaras Aukščiausiosios Tarybos posėdis, taip pat daromos neei-
linės posėdžių pertraukos; 

– pirmininkauti Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo posėdžiams; turint galvoje Prezidiumo 
galias organizuojant parlamento veiklą ir įgyvendinant kitas funkcijas, ši Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininko prerogatyva dar labiau plėtė jo galimybes politiniame procese; 

– nustatyti Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduotojų veiklos sritis; šie pareigūnai vyk-
dė Pirmininko įgaliojimus ir kai kurias jo funkcijas, kai „Pirmininko nėra arba jis negali eiti savo 
pareigų“; 

– įstatymų leidimo iniciatyvos teisė; Aukščiausiosios Tarybos funkcionavimo laikotarpiu Pir-
mininkas buvo aktyvus įstatymų leidimo proceso dalyvis, teikiantis, skatinantis, remiantis teisinių 
sprendimų projektus. Šiuo atžvilgiu ypač paminėtini Aukščiausiosios Tarybos politiniai dokumen-
tai – pareiškimai, kreipimaisi, laiškai, deklaracijos, kuriuos savo ar Prezidiumo vardu inicijavo Aukš-
čiausiosios Tarybos Pirmininkas. Jais buvo atsiliepiama į svarbiausius Lietuvos įvykius, reaguojama į 
tarptautinės politikos reiškinius. Taip formavosi parlamento rezoliucijų, arba vadinamoji minkštoji, 
teisė. 

2. Valstybės vadovo įgaliojimai Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko kompetencijoje. Laiki-
nojoje Konstitucijoje Aukščiausiosios Tarybos Pirmininką apibūdinus kaip „aukščiausiąjį Lietuvos 
Respub likos pareigūną“, buvo nustatyti ir konkretūs šį statusą atitinkantys jo įgaliojimai.

Pirmininko įgaliojimai užsienio politikos ir tarptautinių santykių srityse. Tuo metu Aukščiau-
sioji Taryba veikė ekstremaliomis sąlygomis, nes Sovietų Sąjungos politinė vadovybė ne tik grasino 
Lietuvai įvairiomis ekonominėmis, politinėmis sankcijomis, bet ir ėmėsi jų. Buvo trukdoma Lietuvai 
kontaktuoti su Vakarų valstybėmis siekiant atkurtos nepriklausomos valstybės oficialaus tarptauti-
nio pripažinimo. Šios ir kitos aplinkybės lėmė, kad Aukščiausioji Taryba tapo svarbiausiu pasiprieši-
nimo Sovietų Sąjungos ekspansijai centru. Laisvos Lietuvos parlamente telkėsi politinė galia įveikti 
Sovietų Sąjungos siekį izoliuoti Lietuvą nuo išorinio pasaulio. Būtent tokiame politinės, socialinės 



Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

162

įtampos lauke veikė Aukščiausioji Taryba, Vyriausybė, visos kitos valstybės aparato grandys ir parei-
gūnai, jame aiškėjo ir Aukščiausiosios Tarybos, jos Pirmininko įgaliojimų prasmė ir vaidmuo užti-
krinant valstybės išorinių funkcijų įgyvendinimą. 

Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme buvo nustatyta, kad „Lietuvos Respublikos Aukščiausio-
sios Tarybos Pirmininkas <...> atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose santykiuose“. Kitoje 
konstitucinėje normoje tiesiog buvo įtvirtinta, kad pirmininkas „veda derybas ir pasirašo Lietuvos 
Respub likos tarptautines sutartis, pateikdamas jas ratifikuoti Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai 
Tarybai“. Pastaroji nuostata sukonkretinta 1991 m. gegužės 21 d. įstatyme „Dėl Lietuvos Respublikos 
tarptautinių sutarčių“730 nustačius, kad Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas, ministras pirmininkas 
ir užsienio reikalų ministras turi teisę derėtis dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudary-
mo, tvirtinti jų tekstus ar jas pasirašyti.

Laikinojoje Konstitucijoje pateikta Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko įgaliojimų užsienio 
politikos ir tarptautinių santykių srityse apibrėžtis tik formaliai ir tik iš dalies atspindėjo jo vaidmenį 
užtikrinant Lietuvos valstybės tikslų ir interesų įgyvendinimą tuo istoriniu laikotarpiu. Paminėtini 
individualūs Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko V. Landsbergio veiksmai, kuriais kryptingai siekta 
įgyvendinti Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės formuotos politikos gaires. Pirmininkas savo 
laiškais, pareiškimais ir kitais dokumentais ne kartą kreipėsi į Sovietų Sąjungos ir kitų užsienio vals-
tybių vadovus, parlamentus, vyriausybes ir ragino oficialiai pripažinti Lietuvos nepriklausomybę, 
nutraukti okupaciją ir aneksiją, išvesti iš Lietuvos SSRS ginkluotąsias pajėgas ir taip demilitarizuoti 
ne tik Lietuvos, bet ir kitų Baltijos šalių teritoriją. 

Pacituosime tik vieną pirmųjų – 1990 m. kovo 12 d. – Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko  
V. Landsbergio laiškų, adresuotą SSRS Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui „Jo Prakilnybei Michai-
lui Gorbačiovui“. Pranešdamas apie 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tary-
bos priimtus aktus, kuriais buvo atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė, Pirmininkas išreiškė tikė-
jimą, kad „<...> Jūs pats ir visa Tarybų Sąjungos vadovybė supratingai ir geranoriškai traktuos mūsų 
sprendimus, ir Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga pripažins atstatytą nepriklausomą Lietuvos 
Respubliką <...> Šį kreipimąsi į Jus prašome laikyti mūsų oficialiu pasiūlymu pradėti derybas dėl 
sureguliavimo visų klausimų, susijusių su įvykusiu nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymu.“

Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas vadovavo Lietuvos valstybės delegacijoms pradedant de-
rybas su Sovietų Sąjunga, pasirašant Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartis dėl tarpvals-
tybinių santykių. 1990 m. gegužės 12 d. Taline Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis, 
Estijos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Arnoldas Rüütelis ir Latvijos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Anatolijus Gorbunovas pasirašė Lietuvos Respublikos, Estijos 
Respublikos ir Latvijos Respublikos santarvės ir bendradarbiavimo deklaraciją.

Tai tik keli epizodai, atskleidžiantys Lietuvos užsienio politikos užmojus ir diplomatinę veiklą. 
1991 m. rugpjūčio mėn. Maskvoje žlugus kariniam pučui, prasidėjo visuotinis tarptautinis oficia-
lus Lietuvos pripažinimas, buvo atkuriami diplomatiniai santykiai su užsienio valstybėmis, Lietuvos 
Respublika buvo priimta į Jungtines Tautas ir tapo visaverte tarptautinės bendrijos nare. Ryškėjo 
naujos Lietuvos užsienio politikos gairės ir uždaviniai, kuriuos turėjo įgyvendinti Aukščiausioji Ta-
ryba, jos Pirmininkas ir Vyriausybė. 

Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pranešimai dėl respublikos padėties ir svarbių Lietuvos vi-
daus ir užsienio politikos klausimų. Tokios prerogatyvos šaltinis – Laikinasis Pagrindinis Įstatymas. 
Aukščiausiosios Tarybos reglamente buvo patikslinta, kad Pirmininkas arba jo pavedimu Pirminin-
ko pavaduotojas pranešimus Aukščiausiosios Tarybos posėdžiuose pateikia ne rečiau kaip kartą per 
mėnesį. Numatant šią pirmininko funkciją buvo atsižvelgta į prezidentinės demokratijos šalių, ku-
riose tokius pranešimus visada teikia valstybių vadovai prezidentai, tradiciją. Nuostatą, kad šie pra-
nešimai turi būti teikiami „ne rečiau kaip kartą per mėnesį“, lėmė sudėtinga vidaus politinė padėtis 

730 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių“. Lietuvos Respublikos Aukščiausio-
sios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1991, Nr. 16-415. 
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ir poreikis reguliariai apibendrinti dinamiškai kintančią politinę aplinką Lietuvoje bei tarptautinę 
situaciją ir viešai pranešti apie tai. 

Neretai šie pranešimai buvo įvardijami kaip politiniai pranešimai, informacijos, o kartais – 
kaip Pirmininko įžanginis žodis, Pirmininko kalba. Po 1990 m. kovo 11-osios kurį laiką pranešimai 
buvo skaitomi kiekvieną dieną, nes reikėjo nuolat informuoti Aukščiausiosios Tarybos deputatus apie 
Mask vos, užsienio valstybių politinių vadovybių reakciją į nepriklausomybės paskelbimą. Taip buvo 
daroma ir po 1991 m. sausio 13-osios, kai Sovietų Sąjunga Vilniuje ėmėsi karinių veiksmų, dėl kurių 
žuvo žmonių, šimtai jų buvo sužeista ir suluošinta, ir 1991 m. rugpjūčio mėn. Maskvoje vykusio ka-
rinio pučo metu. 

Galima išskirti keletą būdingų šių pranešimų turinio ypatumų. Viena pagrindinių temų – šalies 
vidaus politinės aplinkybės ir aktualijos. Buvo vertinama Lietuvos visuomenės ir valstybės politinė 
raida, nepriklausomybei priešiškų jėgų veikla ir daugelis kitų reiškinių. Antroji temų grupė – Lietuvos 
valstybės užsienio politika tarptautiniame kontekste. Visapusiškai vertintos bendresnės tendencijos, 
konkretūs faktai ir jų sąsajos su Lietuvos valstybės institucijų praktiniais veiksniais. Kitaip tariant, 
buvo atskleidžiama plati Lietuvos politinės, socialinės būties panorama. Pranešimuose neretai buvo 
formuluojamos konkrečios Lietuvos parlamento, Vyriausybės, kitų institucijų, pareigūnų užduotys. 
Pirmininkas informuodavo apie Prezidiumo ir savo paties pastangas įgyvendinti Aukščiausiosios 
Tarybos nurodymus, pranešdavo apie vizitus į užsienio šalis, susitikimus su jų politiniais lyderiais. 

Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko konstitucinės galios formuojant Vyriausybę, skiriant svar-
biausius valstybės pareigūnus. Ypač pažymėtina pirmininko prerogatyva teikti parlamentui ministro 
pirmininko kandidatūrą, t. y. pradėti Vyriausybės formavimo procedūrą. Ši teisė akivaizdžiai buvo 
tapati parlamentinės demokratijos šalių valstybės vadovo prezidento teisei, pasitarus su rinkimus lai-
mėjusių politinių partijų lyderiais ir parlamentinėmis frakcijomis, siūlyti parlamentui vykdomosios 
valdžios vadovą. 

Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme įtvirtinta konstitucinė Aukščiausiosios Tarybos Pirmi-
ninko pareiga teikti Aukščiausiajai Tarybai ministro pirmininko kandidatūrą buvo konkrečiau nu-
statyta Aukščiausiosios Tarybos reglamente. Apie numatomą pretendentą turėjo būti paskelbta ne 
vėliau kaip prieš penkias dienas iki jo oficialaus pristatymo. Išvadas dėl kandidatūros galėjo pareikšti 
Aukščiausiosios Tarybos nuolatinės komisijos, deputatų frakcijos. Pretendentas į ministro pirminin-
ko pareigas privalėjo pristatyti savo politinę programą. 

Pagal Laikinąją Konstituciją Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui priklausė ir teisė teikti 
Aukščiausiojo Teismo pirmininko, Lietuvos Respublikos prokuroro, vyriausiojo valstybės arbitro ir 
kitų Aukščiausiajai Tarybai atskaitingų valstybės institucijų vadovų kandidatūras.

Konstitucinė pareiga pasirašyti teisės aktus. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas pasirašydavo 
visus Aukščiausiosios Tarybos priimtus įstatymus, kitus aktus, taip baigdamas teisėkūros procesą. 
Pirmininko parašas tarytum reiškė, kad teisės aktas priimtas laikantis visų nustatytų taisyklių ir turi 
būti vykdomas.

Pažymėtina, kad ši pirmininko priedermė tik iš dalies priminė lyginamojoje konstitucinėje 
teisėje žinomą tradicinę promulgavimo teisę, kuri siejama ne tik su akto pasirašymu, bet ir su gali-
mybe vetuoti įstatymą, grąžinti jį parlamentui pakartotinai svarstyti. Šiuo atžvilgiu aktų pasirašymo 
funkcija iš esmės buvo ne teisė tikrąja šio žodžio prasme, bet prievolė be alternatyvų.

Lietuvos Respublikos laikinoji gynybos vadovybė (LGV) ir Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko 
konstitucinis statusas. Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 12 d. nutarime „Dėl priemonių Lietuvos 
Respublikai ginti“731, atsižvelgiant į Sovietų Sąjungos karinės agresijos mastą Lietuvoje, buvo numaty-
tos pasipriešinimo jai ir kitos priemonės. Ankstyvą 1991 m. sausio 13 d. rytą po tragiškų nakties įvy-
kių Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos laikinosios gynybos vadovybės 

731 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 12 d. nutarimas „Dėl priemonių Lietuvos Respublikai 
ginti“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios.1991, Nr. 3-56.
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sudarymo“732, o šiuo nutarimu sudarytos LGV nariai buvo Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas  
V. Landsbergis, Vyriausybės, ginkluotųjų pajėgų, vidaus reikalų, saugumo tarnybų vadovai. Skel-
biant LGV sudėtį jos vadovas nebuvo nurodytas, tačiau buvo daroma prielaida, kad pagal pareigas jai 
vadovaus Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas. Buvo numatytos LGV pagrindinės funkcijos, kurių 
esmė – vadovauti Lietuvos Respublikos fizinės (karinės), politinės, informacinės ir kitokios gynybos 
veiksmams, kol Sovietų Sąjunga nutrauks karinę agresiją prieš Lietuvą. LGV buvo atskaitinga Aukš-
čiausiajai Tarybai. 

Vėliau, 1991 m. liepos 30 d., Aukščiausioji Taryba priėmė įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos 
laikinosios gynybos vadovybės įgaliojimų“733, kuriame nustatyta, kad LGV ypatingo pavojaus atve-
ju turi teisę priimti valstybės gynimui reikalingus neatidėliotinus sprendimus, privalomus visoms 
vykdomosios valdžios institucijoms. Šie sprendimai negalėjo apriboti piliečių konstitucinių teisių ir 
laisvių. Nustačius, kad LGV apie savo sprendimus ir atliktus veiksmus informuoja Aukščiausiąją 
Tarybą, kartu įtvirtinta, kad bet kurį sprendimą Aukščiausioji Taryba gali sustabdyti arba atšaukti.

Tai, kad organizuojant LGV veiklą Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas atliko koordinavimo 
funkciją, formaliai nereiškė, kad buvo išplėstos jo individualios teisinės galios, tačiau jo vaidmuo tel-
kiant valstybės institucijų pastangas priešintis agresijai buvo akivaizdžiai visapusiškas. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Pagal Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą vykdomąją valdžią 
Lietuvoje įgyvendino Vyriausybė (Ministrų Taryba). Ją sudarė ministras pirmininkas, ministro pir-
mininko pavaduotojai, ministrai. Vėliau buvo įsteigta ministro be portfelio pareigybė. 

 Vyriausybė sprendė visus valstybės valdymo klausimus, jeigu jie pagal Laikinąją Konstituci-
ją nebuvo priskirti Aukščiausiosios Tarybos, jos Prezidiumo, Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko 
kompetencijai. Konkretūs įgaliojimai, pagrindinės veiklos kryptys buvo numatytos 1990 m. kovo  
22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme734 ir kituose teisės aktuose. 

Vyriausybei vadovavo ministras pirmininkas. Jį skyrė Aukščiausioji Taryba Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko teikimu, o ministro pirmininko pavaduotojus ir ministrus – Aukščiausioji Ta-
ryba ministro pirmininko teikimu. Ministro pirmininko kompetencijai priklausė ne tik organizuoti 
Vyriausybės posėdžius ir jiems vadovauti, bet ir skirti ir atleisti iš pareigų ministrų pavaduotojus, 
valstybinių tarnybų ir inspekcijų vadovus, jų pavaduotojus, teikti Aukščiausiajai Tarybai pasiūlymus 
dėl Vyriausybės organizavimo, neatidėliotinais atvejais valstybės valdymo klausimais priimti spren-
dimus pagal Vyriausybės kompetenciją ir informuoti apie tai Vyriausybę. Ministras pirmininkas, 
nesutikdamas su Vyriausybės nariais principiniais veiklos klausimais, turėjo teisę pateikti Aukščiau-
siajai Tarybai klausimą dėl atskirų Vyriausybės narių pakeitimo. 

Vyriausybė buvo atsakinga Aukščiausiajai Tarybai ir jai atskaitinga, o laikotarpiu tarp Aukš-
čiausiosios Tarybos sesijų – Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui, kuriam buvo atskaitinga. Šis 
atskaitingumo principas reiškė, kad Vyriausybė ne rečiau kaip kartą per metus turėjo atsiskaityti už 
savo veiklą Aukščiausiajai Tarybai, kiekvieną savaitę atsakyti į deputatų klausimus apie einamuosius 
reikalus. 

Aukščiausioji Taryba galėjo pareikšti nepasitikėjimą Vyriausybe arba ministru. Sprendimas 
dėl nepasitikėjimo galėjo būti priimtas, jeigu už jį balsavo du trečdaliai bendro deputatų skaičiaus. 
Pareiškus nepasitikėjimą, visa Vyriausybė arba konkretus ministras privalėjo atsistatydinti. Minist-
ras pirmininkas ir ministrai galėjo atsistatydinti individualiai. Jei apie savo atsistatydinimą būtų pa-
reiškęs ministras pirmininkas, atsistatydinti būtų turėjusi visa Vyriausybė. 

Pagrindinė valdymo sistemos grandis buvo ministerijos. Jos privalėjo vykdyti Vyriausybės po-
litiką, rengti ekonominės, socialinės pažangos programas. Tuo metu buvo įsteigtos šios ministerijos: 

732 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 13 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos laikinosios 
gynybos vadovybės sudarymo“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios, 1991, Nr. 3-56.

733 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos laikinosios gynybos vadovybės įgaliojimų“. Lietuvos Res-
publikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1991, Nr. 23-597.

734 Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 
1990, Nr. 11-330.
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Ekonomikos, Energetikos, Finansų, Krašto apsaugos, Kultūros ir švietimo, Materialinių išteklių, 
Miškų ūkio, Pramonės, Prekybos, Ryšių, Statybos ir urbanistikos, Susisiekimo, Socialinės apsaugos, 
Sveikatos apsaugos, Teisingumo, Užsienio reikalų, Vidaus reikalų ir Žemės ūkio. 

Valstybės valdymo klausimams spręsti Vyriausybė galėjo steigti kitas valstybines tarnybas ir 
inspekcijas. Vyriausybė turėjo teisę panaikinti ministerijų, kitų pavaldžių institucijų teisės aktus, jei-
gu jie prieštaravo įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir potvarkiams. 

Vyriausybei buvo suteiktos teisinės galimybės reaguoti į savivaldybių priimtus sprendimus. Ji 
turėjo teisę sustabdyti ir užprotestuoti aukštesniosios pakopos savivaldybės valdymo institucijų ak-
tus, o kilus ginčui klausimus galutinai sprendė Aukščiausioji Taryba. 

Savivaldybės. Vietos savivaldos organizavimo pagrindas buvo Lietuvos Respublikos admi-
nistracinis teritorinis suskirstymas: 427 apylinkės, 19 gyvenviečių, 80 rajono pavaldumo miestų,  
44 rajonai, 12 respublikos pavaldumo miestų. 

Savivalda buvo grindžiama dviejų pakopų sistema. Žemesniajai pakopai priskirtos apylinkės, 
gyvenvietės, rajono pavaldumo miestai, o aukštesniajai – rajonai ir respublikos pavaldumo miestai. 
Šiuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose iš renkamų deputatų buvo sudaromos tarybos. 

Savivaldos turinį, organizavimo pagrindus reguliavo Laikinasis Pagrindinis Įstatymas,  
1990 m. vasario 12 d. Vietos savivaldos pagrindų įstatymas735. Visų grandžių savivaldybių tarybų 
deputatų rinkimų tvarka nustatyta 1989 m. gruodžio 7 d. Vietinių liaudies deputatų tarybų deputatų 
rinkimų įstatyme736. 

Vietos savivaldos pagrindų įstatyme buvo nustatyta, kad „vietos savivaldybės atstovaujamasis 
valstybinės valdžios organas yra Liaudies deputatų taryba“. Tokia apibrėžtis suponavo ir atitinkamą 
tarybų kompetenciją. Pagrindinė tarybos darbo forma buvo sesijos. Tarybos darbą žemesniosios pa-
kopos savivaldybėje organizavo tarybos pirmininkas, o aukštesniosios pakopos savivaldybėje – tary-
bos prezidiumas. 

Viena svarbiausių tarybų funkcijų buvo sudaryti savivaldybių valdymo institucijas, paskirti 
atitinkamus pareigūnus. Žemesniosios pakopos savivaldybių, apylinkių, gyvenviečių tarybos slaptu 
balsavimu rinko apylinkės, gyvenvietės viršaitį, o rajono pavaldumo miestuose – merą. Viršaitis, me-
ras, jų pavaduotojai buvo atsakingi ir atskaitingi juos išrinkusiai tarybai. Deputatų siūlymu jie galėjo 
būti atleisti nepasibaigus kadencijos terminui. 

Aukštesniosios pakopos savivaldybėse darbą organizavo, deputatų veiklą koordinavo tarybų 
prezidiumai, kurių sudėtyje buvo tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas, tarybų nuolatinių komisijų 
pirmininkai, kiti deputatai. Šiose savivaldybėse valdymo funkcijas įgyvendino slaptu balsavimu ta-
rybų renkami rajonų valdytojai ir miestų merai. Jų teikimu buvo skiriami pavaduotojai ir sekretorius. 
Buvo sudaromos rajonų ar miestų valdybos – kolegialūs valdymo organai, į kurių sudėtį įėjo rajono 
valdytojas, o miestuose – meras, jų pavaduotojai ir sekretorius bei kiti nariai. Valdybos nariai negalė-
jo būti atitinkamų tarybų deputatais. 

Aukštesniosios pakopos savivaldybės taryba turėjo teisę sustabdyti žemesniosios pakopos sa-
vivaldybių organų sprendimus, jeigu jie prieštaravo įstatymams, o galutinai ginčą sprendė Aukš-
čiausioji Taryba. Savo ruožtu žemesniosios pakopos taryba galėjo Aukščiausiojoje Taryboje užpro-
testuoti aukštesniosios pakopos savivaldybės organų sprendimus, jeigu jais buvo pažeidžiama jos 
kompetencija. 

Savivaldybių veiklą kontroliavo ir kitos valstybės institucijos: prokuratūra prižiūrėjo savival-
dybių valdymo organų teisės aktų teisėtumą, o prokurorai galėjo užprotestuoti šiuos aktus ir parei-
kalauti juos panaikinti. Visi juridiniai ir fiziniai asmenys turėjo teisę savivaldybės valdymo organų ir 
pareigūnų sprendimus bei veiksmus skųsti teismui, arbitražui arba atitinkamai tarybai. 

735 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos pagrindų įstatymas. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės 
žinios. 1990, Nr. 7-170.

736 Lietuvos Respublikos vietinių liaudies deputatų tarybų deputatų rinkimų įstatymas. Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1989, Nr. 36-538.
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Pagal Vietos savivaldos pagrindų įstatymą Aukščiausioji Taryba galėjo paleisti savivaldybių 
tarybą ir sustabdyti jos valdymo organų veiklą, kai savivaldybės organai vykdo veiksmus, priešta-
raujančius Konstitucijai ar įstatymams, taip pat kitais atvejais. Paleidusi tarybą, Aukščiausioji Taryba 
galėjo nuspręsti per tris mėnesius surengti neeilinius tarybos rinkimus, pavedusi valdymo funkcijas 
įgyvendinti specialiam Vyriausybės įgaliotiniui, sustabdyti atitinkamos savivaldybės teritorijoje vie-
tos savivaldos įstatymų galiojimą ir įvesti tiesioginį valdymą iki vienų metų. Tokios valdymo sistemos 
įgyvendinimo tvarka buvo reglamentuota 1990 m. gruodžio 27 d. įstatymu „Dėl administracinių 
teritorinių vienetų tiesioginio valdymo“737. 

1992 m. liepos 7 d. Aukščiausioji Taryba priėmė įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo 
Pagrindinio Įstatymo pakeitimo ir papildymo ir Lietuvos Respublikos aukščiausiosios valstybinės 
valdžios institucijos pavadinimo pakeitimo“738, kuriuo panaikino Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 
skirsnį „Liaudies deputatų tarybų sistema ir jų veiklos principai“. Tai reiškė, kad negrįžtamai atsi-
sakyta sovietinės politinės sistemos relikto – nuostatos, kad „Liaudies deputatų tarybos – Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Taryba, rajonų, miestų, gyvenviečių ir apylinkių Liaudies deputatų tary-
bos – sudaro vieningą Lietuvos atstovaujamųjų valstybinės valdžios organų sistemą“. Įstatymu pa-
keistas vietos valdžios institucijų – liaudies deputatų tarybų – pavadinimas, nutarta jas toliau vadinti 
savivaldybių tarybomis. 

Teismas. Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme buvo nustatyti teisminės valdžios konstituci-
niai pagrindai. 1990 m. vasario 13 d. Teismų santvarkos ir teisėjų statuso įstatymas739 galiojo tiek, 
kiek jo nuostatos neprieštaravo Laikinajam Pagrindiniam Įstatymui. 1990 m. kovo 11 d. Aukščiau-
sioji Taryba priėmė nutarimą „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos valstybės organų įgaliojimų pra-
tęsimo“740. Aukščiausiajam Teismui, rajonų ir miestų teismams, kitoms valstybės institucijoms buvo 
pavesta vykdyti turimus įgaliojimus tol, kol Aukščiausioji Taryba sudarys naujos sudėties valstybės 
institucijas. 

Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme buvo nustatyta, kad teisingumą Lietuvoje vykdo tik teis-
mas, o ypatingus įgaliojimus turintys teismai negali būti steigiami. Tuo metu Lietuvos Respublikoje 
veikė Aukščiausiasis Teismas ir rajonų (miestų) teismai, sudaromi iš renkamų teisėjų ir teismo tarėjų. 
Teismų teisėjus rinko Aukščiausioji Taryba. Rajonų (miestų) teismų tarėjus rinko savivaldybių tary-
bos, o Aukščiausiojo Teismo tarėjus – Aukščiausioji Taryba. Teisėjai buvo renkami dešimčiai metų, 
o tarėjai – penkeriems metams. Skelbta, kad teisėjai ir teismo tarėjai nepriklausomi ir klauso tik įsta-
tymo. Valstybės valdžios ir valdymo institucijų, politinių partijų, visuomeninių judėjimų, pareigūnų 
ir kitų piliečių kišimasis į teisėjų ir teismo tarėjų veiklą vykdant teisingumą buvo draudžiamas ir 
užtraukė atsakomybę pagal įstatymą.

1992 m. sausio 16 d. įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo kai 
kurių straipsnių pakeitimo ir papildymo“741 buvo numatyta Lietuvos teismų reforma. Nustatyta, kad 
Lietuvos Respublikos teismai yra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, apy-
gardų ir apylinkių teismai. Įtvirtinta nauja teisėjų skyrimo tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
pirmininką, šio teismo skyrių pirmininkus ir teisėjus pavesta skirti Aukščiausiajai Tarybai, apylin-
kių, apygardų teismų ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjus – Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui, 
tačiau jo paskirtus Lietuvos apeliacinio teismo teisėjus turėjo tvirtinti Aukščiausioji Taryba. 

737 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl administracinių teritorinių vienetų tiesioginio valdymo“. Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1991, Nr. 2-27.

738 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo pakeitimo ir papildymo 
ir Lietuvos Respublikos aukščiausiosios valstybinės valdžios institucijos pavadinimo pakeitimo“. Lietuvos Respubli-
kos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 22-634.

739 Teismų santvarkos ir teisėjų statuso įstatymas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 
1990, Nr. 8-185.

740 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. nutarimas „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos 
valstybės organų įgaliojimų pratęsimo“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990,  
Nr. 9-219.

741 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo kai kurių straipsnių pa-
keitimo ir papildymo“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 3-42.
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1992 m. vasario 6 d. buvo priimtas naujas Teismų įstatymas742. Jame nustatyta visų grandžių 
teismų kompetencija, reikalavimai teisėjams, jų skyrimo, atleidimo, atšaukimo tvarka ir atsakomy-
bė, patikslintas teismų pirmininkų, jų pavaduotojų statusas, teisėjo ir teismo nepriklausomumo bei 
socialinės garantijos. Šiuo įstatymu likvidavus tarėjų institutą, vykdyti teisingumą perduota profe-
sionaliems teisėjams. Pagal įstatymą apylinkių teismuose bylas teisėjas nagrinėjo vienas. Apygardų 
teismuose, Lietuvos apeliaciniame teisme ir Lietuvos Aukščiausiajame Teisme bylas nagrinėjo trijų 
teisėjų kolegijos. 

Visiškas įstatymo įgyvendinimas užtruko, nes reikėjo įsteigti naujus teismus, pakeisti daugelį 
įstatymų, tarp jų – civilinio, baudžiamojo proceso kodeksus. Reforma buvo įgyvendinama palaips-
niui: 1992 m. kovo 12 d. įsteigti ir pradėjo veikti nauji apylinkių teismai743, 1992 m. spalio 29 d., t. y. 
jau po referendumo, kuriame buvo priimta 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucija, 
įsteigti apygardų teismai, Lietuvos apeliacinis teismas ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas744.

Advokatūra. Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme buvo nustatyta, kad teisinę pagalbą pilie-
čiams ir organizacijoms teikia advokatų kolegijos, kurias sudaro advokatai. Įstatymų numatytais 
atvejais teisinė pagalba piliečiams buvo teikiama nemokamai.

1992 m. rugsėjo 16 d. Aukščiausioji Taryba priėmė Advokatūros įstatymą, kuriuo iš esmės 
pakeitė advokatų teisinį statusą, įtvirtino advokatų nepriklausomumo, savarankiškumo garantijas, 
laisvos korporacijos principus745. Verstis advokato praktika ir vadintis advokatu galėjo asmuo, kuris 
atitiko įstatymo reikalavimus ir buvo įrašytas į Lietuvos Respublikos advokatų sąrašą.

Išskirtines garantijas suteikė draudimas kliudyti advokatui be pašalinių susitikti su klientu. 
Advokatas negalėjo būti liudytoju ir teikti paaiškinimų dėl aplinkybių, kurias sužinojo dėl savo pro-
fesinės veiklos. Niekas negalėjo areštuoti, konfiskuoti ar tikrinti advokatų dokumentų, kuriuose buvo 
profesinės veiklos duomenų.

Advokatūros veikla buvo grindžiama savivalda, o advokatai savo profesiniams interesams ginti 
galėjo jungtis į įvairius susivienijimus. Advokatai kasmet rinkosi į Lietuvos Respublikos advokatų 
susirinkimą (konferenciją), kuriame buvo renkama Lietuvos advokatų taryba, jos pirmininkas ir re-
vizijos komisija. Advokatų drausmės bylas nagrinėjo Advokatų drausmės teismas.

Arbitražas. Ši institucija sprendė ūkinius įmonių, įstaigų ir organizacijų ginčus. Savo veikloje 
ji vadovavosi valdymo institucijų teisės aktais, kurie galiojo iki 1990 m. kovo 11 d., ir veikė tiek, kiek 
neprieštaravo Laikinajai Konstitucijai ir kitiems Lietuvos Respublikos įstatymams. Ilgainiui arbitra-
žo funkcijos buvo perduotos bendrosios kompetencijos teismams. 

Prokuratūra. Dar iki 1990 m. kovo 11 d. buvo pakeistos tada galiojusios sovietinės konstituci-
jos normos, reglamentavusios prokuratūros statusą. Nekeičiant prokuratūros institucinės sandaros 
buvo nustatyta, kad prokuratūros veiklos reguliavimas priklauso ne Sovietų Sąjungos, bet Lietuvos 
jurisdikcijai ir, svarbiausia, kad ne SSRS generalinis prokuroras, bet Lietuvos TSR Aukščiausioji Ta-
ryba skiria Lietuvos prokurorą, kuris jai atsakingas ir atskaitingas746. Atsižvelgiant į naujas konstitu-
cines nuostatas buvo sustabdytas SSRS prokuratūros įstatymo normų, prieštaravusių Lietuvos TSR 
konstitucijai, galiojimas Lietuvos teritorijoje747.

742 Lietuvos Respublikos teismų įstatymas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992,  
Nr. 8-208.

743 1992 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos apylinkių teismų įsteigimo ir jų veiklos teritorijų nustatymo įstatymas. 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 10-240.

744 1992 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl apygardos teismų, Lietuvos apeliacinio teismo ir Lietu-
vos Aukščiausiojo Teismo įsteigimo ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 15 straipsnio papildymo“. Lietuvos 
Respub likos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 32-976.

745 Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 
1992, Nr. 30-911.

746 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 13 d. įstatymas „Dėl Lietuvos TSR Konstitucijos (Pagrindinio 
Įstatymo) 18 skirsnio pakeitimo ir papildymo“. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990,  
Nr. 7-174.

747 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 13 d. nutarimas „Dėl 1979 m. lapkričio 30 d. TSRS įstatymo 
„Dėl TSRS prokuratūros“ normų, prieštaraujančių Lietuvos TSR Konstitucijos 18 skirsnio nuostatoms, galiojimo 
sustabdymo“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 7-175.
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Naujo teisinio prokuratūros veiklos reguliavimo poreikį po 1990 m. kovo 11 d. lėmė daugelis 
veiksnių, ypač tai, kad tuo metu, be nepriklausomos Lietuvos Respublikos prokuratūros, veikė al-
ternatyvus SSRS prokuratūros padalinys Lietuvoje, kuris savo veikloje vadovavosi Sovietų Sąjungos 
įstatymais ir varžė Lietuvos prokuratūros veiklą. Absoliučiai daugumai prokurorų, tardytojų, kitų 
prokuratūros tarnybų darbuotojų atsisakius bendradarbiauti su SSRS generalinio prokuroro pasiun-
tiniais Lietuvoje, ginkluoti kariškiai užėmė prokuratūros pastatą, terorizavo tarnautojus.

Aukščiausioji Taryba 1990 m. liepos 27 d. įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pa-
grindinio Įstatymo pakeitimo ir papildymo“748 pakeitė teisinį prokuratūros statusą, Lietuvos Respu-
blikos prokuroro pavadinimą – jis tapo Lietuvos Respublikos generaliniu prokuroru, naujai išdėstė 
Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 15 skirsnį „Prokuratūra“. Tą pačią dieną priimtas ir Prokuratūros 
įstatymas749. Jame, be kitų funkcijų, buvo nustatyta prokurorų teisė tikrinti, ar Vyriausybės, kitų val-
dymo institucijų, vietos valstybinės valdžios ir valdymo organų, komercinės ūkinės veiklos dalyvių, 
profesinių sąjungų ir kitų visuomeninių organizacijų aktai neprieštarauja Laikinajam Pagrindiniam 
Įstatymui ir kitiems įstatymams. 

Pagal bendrąją prokuroro kompetenciją prokuroras turėjo teisę tikrinti, ar minėtos instituci-
jos, jų pareigūnai ir piliečiai vykdo įstatymus. Prokuroras, nustatęs, kad priimti aktai yra neteisėti, 
galėjo paduoti tai institucijai protestą. Protesto nepatenkinus, prokuroras galėjo kreiptis į teismą dėl 
neteisėto akto panaikinimo ar pakeitimo. Generalinis prokuroras, nustatęs, kad priimti Vyriausybės 
teisės aktai prieštarauja Laikinajam Pagrindiniam Įstatymui ar kitiems įstatymams, privalėjo nedels-
damas apie tai pranešti Aukščiausiajai Tarybai.

Be to, prokurorai galėjo užprotestuoti teismų ir arbitražo sprendimus, nuosprendžius, nutartis 
ar nutarimus. Generalinis prokuroras turėjo pranešti Aukščiausiajai Tarybai, jeigu Lietuvos Aukš-
čiausiojo Teismo plenumo nutarimai dėl teisminės praktikos neatitiko įstatymo, taip pat turėjo teisę 
kreiptis į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plenumą ir siūlyti teikti teismams vadovaujamuosius išaiš-
kinimus įstatymų taikymo klausimais, kylančiais nagrinėjant bylas teismuose.

Apibendrintai vertinant Laikinojo Pagrindinio Įstatymo įstorinę, politinę reikšmę, reikėtų pa-
brėžti, kad jo nuostatos iš esmės rėmėsi Atgimimo laikotarpio Sąjūdžio veiklos politine programa 
ir konkrečiais politiniais dokumentais. Nors Laikinasis Pagrindinis Istatymas pagal formą ir buvo 
panašus į sovietinio laikotarpio teisinio reguliavimo būdą, tačiau jame buvo įtvirtinta jau atkurtos 
nepriklausomos demokratinės Lietuvos valstybės politinės sistemos santykių sankloda. Jame nu-
statytais politiniais teisiniais pag rindais buvo atkuriamos žmonių teisės ir laisvės, veikė valstybės 
institucinė sistema, brendo parlamentinė demokratija ir jos principų diegimas politinėje praktinėje 
veikloje. 

5.3. Konstitucinis įstatymas „Dėl Lietuvos valstybės“750

Konstitucinį įstatymą „Dėl Lietuvos valstybės“751 Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 
priėmė 1991 m. vasario 11 d. Tai buvo pirmas konstitucinis įstatymas Lietuvos teisės aktų sistemoje, 
anksčiau tokios rūšies teisės aktų – konstitucinių įstatymų Lietuvoje nebuvo. Norint suprasti, kodėl 
šis Konstitucinis įstatymas buvo priimtas, būtina atskleisti jo priėmimą lėmusias aplinkybes, jo sąsa-
jas su 1991 m. vasario 9 d. įvykusia visuotine gyventojų apklausa (plebiscitu). 

Lietuvos valstybės nepriklausomybė buvo atkurta 1990 m. kovo 11 d. Aktu „Dėl Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atstatymo“, tačiau Sovietų Sąjunga nenorėjo su tuo susitaikyti. Sovietų 

748 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo pakeitimo ir papildy-
mo“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 23-556.

749 Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 
1990, Nr. 23-557.

750 5.3. skyrius parengtas pagal Sinkevičius, V. The Constitutional Law of the State of Lithuania. Jakubčionis, A. et al. 
Lithuanian Constitutionalism. The Past and The Present. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2017, 
p. 190–196.

751 Lietuvos aidas. 1991, Nr. 31-0.
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Sąjungos liaudies deputatų suvažiavimas 1990 m. kovo 15 d. priėmė nutarimą, kuriame paskelbė, kad 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d sprendimas atkurti Lietuvos nepri-
klausomybę prieštarauja Sovietų Sąjungos Konstitucijai, todėl esą negalioja. Sovietų Sąjunga nepaisė to, 
kad ji 1940 m. birželio 15 d. prieš nepriklausomą Lietuvos Respubliką įvykdė karinę agresiją, okupavo 
Lietuvos Respubliką, o po to ją aneksavo ir neteisėtai įjungė į Sovietų Sąjungos sudėtį. Nepaisė ir to, 
kad Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba Lietuvos valstybės nepriklausomybę atkūrė prieš tai 
visuotiniuose rinkimuose, vykusiuose 1990 m. vasario 24 d., gavusi Tautos mandatą ir įpareigojimą 
tai padaryti. Lietuvos valstybės nepriklausomybė negalėjo būti atkuriama pagal Lietuvą okupavusios 
Sovietų Sąjungos Konstituciją, nes tarptautinės teisės požiūriu Lietuva teisiškai niekada nepriklau-
sė Sovietų Sąjungai, o tai reiškė, kad Sovietų Sąjungos Konstitucija Lietuvoje negaliojo. Pabrėžtina, 
kad Lietuvos nepriklausomybė buvo atkurta vykdant Tautos valią, pagal tarptautinę teisę, remiantis 
1918–1940 m. egzistavusios nepriklausomos Lietuvos Respublikos tęstinumu. Lietuvių tauta neturėjo 
prašyti okupanto ir jo neprašė leisti atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. 

Sovietų Sąjunga, rengdamasi karine jėga nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, grasino Lietuvoje 
įvesti nepaprastąją ar net karinę padėtį, prezidentinį valdymą, iš Lietuvos atimti ir Baltarusijai per-
duoti beveik 1/7 Lietuvos teritorijos, kurioje gyveno apie 180 tūkst. gyventojų, o Klaipėdą priskirti 
Rusijai. 1990 m. kovo 23 d. Sovietų Sąjunga į Lietuvą įvedė papildomus savo kariuomenės dalinius 
(apie 3 tūkst. karių), kurie pradėjo užiminėti Lietuvos Respublikos valstybės institucijas, Lietuvai 
priklausančius pastatus752. Tuometinis Sovietų Sąjungos prezidentas M. Gorbačiovas 1990 m. kovo  
31 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą reikalaudamas atšaukti Nepriklausomy-
bės Aktą ir pabrėždamas, kad „tik toks žingsnis atvers galimybes svarstyti visą kompleksą atsiradusių 
problemų vieninteliu pagrindu – SSRS Konstitucijos rėmuose“753. Absoliuti Lietuvos gyventojų dau-
guma palaikė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. priimtą sprendimą 
atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę, rėmė jos pastangas sustiprinti Lietuvos valstybingumą, to-
dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba atmetė Sovietų Sąjungos reikalavimus. Nepavykus 
grasinimais priversti Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą atšaukti Nepriklausomybės Aktą, 
Sovietų Sąjunga 1990 m. balandžio 14 d. pateikė Lietuvai ultimatumą: Lietuva turi per dvi dienas 
atšaukti Nepriklausomybės Aktą, jeigu tai nebus padaryta, Sovietų Sąjunga nutrauks Lietuvai gy-
vybiškai svarbių žaliavų (dujų, naftos ir kt.), taip pat kitų Lietuvai būtinų prekių tiekimą. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Taryba nepakluso ultimatumui, todėl Sovietų Sąjunga 1990 m. balandžio 
18 d. pradėjo Lietuvos ekonominę blokadą: beveik visiškai nutraukė dujų, naftos ir kitos svarbios 
produkcijos tiekimą Lietuvai754. Nors ekonominė blokada darė Lietuvos ūkiui milžinišką žalą, iš-
augo infliacija, labai krito žmonių pragyvenimo lygis, atsirado didelių socialinių problemų – Lietu-
vos Respublikos Aukščiausioji Taryba nesutiko atšaukti Nepriklausomybės Akto. Sovietų Sąjungos 
grasinimai Lietuvai vis stiprėjo, buvo baiminamasi, kad Sovietų Sąjunga panaudos prieš Lietuvą ir 
jos piliečius ginkluotą karinę jėgą. Siekdamos to išvengti kai kurios Vakarų demokratinės valstybės 
(Prancūzija, Vokietija) ragino Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą ne panaikinti Nepriklau-
somybės Aktą, o laikinai sustabdyti iš šio Akto kylančius veiksmus, – tai, jų nuomone, leistų pradėti 
Lietuvos Respub likos ir Sovietų Sąjungos derybas dėl to, kaip išspręsti susidariusią situaciją. Pran-
cūzijos Prezidento F. Mitterrando ir Vokietijos Kanclerio H. Kohlio 1990 m. balandžio 26 d. laiške 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui V. Landsbergiui buvo išreikštas pageida-
vimas, kad „kuo greičiau prasidėtų pokalbiai tarp Jūsų ir sovietinės vadovybės“, ir kad „tokių derybų 
pradžia, be abejo, palengvėtų, laikinai sustabdžius pasekmes Jūsų parlamento sprendimų, kurie nė 
trupučio neprarastų savo vertės“755. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba vadovavosi nuostata, 

752 Čepaitis, V. Santykių su TSRS įtampa ir atvira TSRS agresija 1991 m. sausio 13 d. Valstybės atkūrimas. Lietuvos 
parlamentas 1990–1992. Vilnius: Standartų spaustuvė, 2013, p. 73.

753 Stankevičius, Č. Kaip buvo apgintas Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktas. Nepriklausomybės sąsiuviniai. 2016,  
1 (15), p. 9.

754 Senn, A. Gorbačiovo nesėkmė Lietuvoje. Vilnius: Baltos lankos, 1997, p. 99.
755 F. Mitterrando ir H. Kohlio laiškas V. Landsbergiui. Landsbergis, V. Kovo vienuoliktoji prieš dvidešimt metų ir šian-

dien. Vilnius: Baltijos kopija, p. 71. 
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kad apie Nepriklausomybės Akto sustabdymą negali būti jokios kalbos, nes jo sustabdymas, nors ir 
laikinas, galėjo būti interpretuojamas kaip reiškiantis ir tai, kad Lietuva esą laikinai atsisako paskelb-
tos nepriklausomybės, kad Lietuvoje vėl galioja Sovietų Sąjungos Konstitucija ir pan. Taip rizikuoti 
ką tik paskelbta Lietuvos valstybės nepriklausomybe nebuvo galima. Bet idėja sustabdyti teisinius 
veiksmus, kylančius iš Nepriklausomybės Akto, nebuvo visiškai atmesta, dėl jos buvo labai karštai 
diskutuojama. 1990 m. viduryje situacija dar labiau paaštrėjo. Ieškodama politinių sprendimų Lietu-
vos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1990 m. birželio 29 d. priėmė pareiškimą756, kuris skelbė, kad 
Lietuvos Respub likos Aukščiausioji Taryba, siekdama tarpvalstybinių derybų su Sovietų Sąjunga, 
skelbia nuo tokių derybų pradžios 100 dienų moratoriumą 1990 m. kovo 11 d. Aktui „Dėl Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atstatymo“, t. y. sustabdo iš jo kylančius teisinius veiksmus. Pareiškime nu-
rodoma, kad „Lietuvos Respublikos – TSR Sąjungos derybų pradžia, jų tikslai ir sąlygos fiksuojami 
šalių įgaliotųjų delegacijų specialiu protokolu“, kad „moratoriumas savaime netenka galios nutrūkus 
deryboms“. Taigi Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pareiškimas buvo išdėstytas taip, 
kad 1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės Aktas liko nepajudintas, o moratoriumas buvo paskelbtas 
tik iš jo kylantiems teisiniams veiksmams. Moratoriumas tapo derybų sąlyga, bet ir derybos tapo 
moratoriumo sąlyga. Kol derybos neprasidės, moratoriumas liks tik popieriuje. Pareiškimo nuostata, 
kad moratoriumas prasidės nuo Lietuvos Respublikos ir Sovietų Sąjungos tarpvalstybinių derybų 
pradžios, reiškė, kad kalbama apie dviejų tarptautinės teisės subjektų, t. y. Lietuvos Respublikos ir 
TSRS tarpvalstybines derybas, kad TSR Sąjunga pripažįsta Lietuvos Respubliką kaip nepriklausomą 
valstybę. Sovietų Sąjunga suprato, ką reiškia nurodyto pareiškimo formuluotės, todėl ji tik imitavo 
pasirengimą deryboms su Lietuvos Respublika. Bet Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pareiškime pavartotas žodis „moratoriumas“ leido Sovietų Sąjungai atsiliepti į Vakarų demokrati-
nių valstybių primygtinius raginimus panaikinti Lietuvos ekonominę blokadą, – į Lietuvą vėl buvo 
pradėta tiekti naftą, dujas, blokadą buvo pradėta švelninti. Lietuvos Respublikos ir Sovietų Sąjun-
gos tarpvalstybinės derybos, apie kurias buvo rašoma Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
1990 m. birželio 29 d. pareiškime, taip ir neprasidėjo, taigi, neprasidėjo ir moratoriumas veiksmams, 
kylantiems iš Kovo 11-osios Akto. Aukščiausioji Taryba, atsižvelgdama į tai, kad SSRS delegacija ne-
sutinka pasirašyti derybų pradžios protokolo, t. y. fiksuoti, kad prasideda būtent tarpvalstybinės de-
rybos, 1990 m. gruodžio 28 d. priėmė nutarimą, kuriuo pripažino netekusiu galios 1990 m. birželio 
29 d. pareiškimą, taigi ir nuostatas dėl laikino teisinių veiksmų, kylančių iš Kovo 11-osios Nepriklau-
somybės Akto, sustabdymo757. 

Matydama, kad Lietuva stiprina savo valstybės sienų apsaugą, kuria savarankišką kraš-
to apsaugos sistemą, reformuoja ekonomiką pagal rinkos dėsnius, kuria savarankišką bankų sis-
temą, atribojo savo valstybės biudžetą nuo Sovietų Sąjungos valstybės biudžeto, pradėjo valstybės 
turto privatizavimą, ėmėsi kitų veiksmų stiprinant valstybingumą, Sovietų Sąjunga vėl pradėjo 
Lietuvos ekonominę blokadą, tik šį kartą apie tai oficialiai nepaskelbdama. Labai padidėjo įtam-
pa Lietuvos viduje, nes Sovietų Sąjunga kurstė rusakalbius Lietuvos gyventojus nepaklusti teisė-
tai Lietuvos valdžiai, ragino juos streikuoti, kūrė vadinamas „darbininkų draugoves“, pradėjo or-
ganizuoti įvairių autonominių darinių (pavz., lenkų gyvenamuose administraciniuose vienetuose) 
kūrimą, grasindama šias teritorijas atskirti nuo Lietuvos. Didėjo nesutarimai tarp Vyriausybės, 
kuri buvo linkusi laikytis „lankstesnės“ politikos santykiuose su Sovietų Sąjunga, ir Aukščiau-
siosios Tarybos daugumos, kuri reikalavo iš Vyriausybės nenusileisti Sovietų Sąjungos spau-
dimui. O Sovietų Sąjungos ekonominis, politinis ir karinis spaudimas nuolat didėjo. Sovietų 
Sąjunga įvairiais būdais siekė sukelti Lietuvoje tarpnacionalinius konfliktus, neramumus, destabi-
lizuoti padėtį, sukurti paralelines valdžios struktūras, kurios, jeigu pavyktų nuversti teisėtą Lietu-
vos valdžią, galėtų perimti Lietuvos valdymą ir „grąžintų ją į reformuotos Sovietų Sąjungos sudėtį“. 

756 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo dokumentų rinkinys. Vilnius: 
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, 1991, p. 392.

757 Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos 1990 m. gruodžio 28 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos ir TSR 
Sąjungos tasrpvalstybinių derybų“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1991,  
Nr. 1-36.
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Sovietų Sąjunga darė viską, kad teisėta Lietuvos valdžia būtų nuversta. Sovietų Sąjungos prezidentas  
M. Gorbačiovas 1990 m. gruodžio 1 d. išleido įsaką, leidžiantį Lietuvoje esantiems Sovietų Sąjun-
gos kariniams daliniams naudoti jėgą, kad būtų užtikrintas Lietuvos jaunuolių prievartinis šauki-
mas į Sovietų Sąjungos kariuomenę. Buvo akivaizdu, kad Sovietų Sąjunga tuo neapsiribos, kad ji 
rengiasi panaudoti ginkluotą karinę jėgą prieš Lietuvos Respubliką, jos teisėtą valdžią. Sovietų Są-
junga ieškojo bet kokio formalaus preteksto imtis karinių veiksmų. Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybė 1991 m. sausio 4 d. posėdyje priėmė nutarimą labai pakelti kainas daugeliui pirmo būtinu-
mo maisto prekių. Po kelių dienų (sausio 8 d.) prie Aukščiausiosios Tarybos protestuoti susirinko 
būriai rusakalbių Lietuvos gyventojų, tarp kurių buvo nemažai persirengusių Sovietų Sąjungos 
kariškių, kurie mėgino įsiveržti į Aukščiausiosios Tarybos rūmus ir išvaikyti juose tuo metu po-
sėdžiavusį Lietuvos parlamentą. To padaryti nepavyko, nes prie rūmų susirinko tūkstančiai vil-
niečių, kurie palaikė Aukščiausiąją Tarybą. Nors Aukščiausioji Taryba atšaukė Vyriausybės spren-
dimą pakelti kainas, Sovietų Sąjungos inspiruoti rusakalbių Lietuvos gyventojų, – daugiausia 
tų, kurie atvyko gyventi į Lietuvą iš įvairių Sovietų Sąjungos vietovių po to, kai Sovietų Sąjunga 
1940 m. birželio 15 d. okupavo Lietuvą, – protestai prie Aukščiausiosios Tarybos nesiliovė. So-
vietų Sąjungos kariuomenės sraigtasparniai mėtė atsišaukimus, raginančius gyventojus nuversti 
Aukščiausiąją Tarybą. 1991 m. sausio 9–10 d. Sovietų Sąjungos kariuomenė blokavo Lietuvos ra-
dijo ir televizijos komiteto pastatą, Televizijos bokštą, Vilniaus tiltus. Sovietų Sąjungos prezidentas  
M. Gorbačiovas sausio 10 d. atsiuntė „Lietuvos TSR Aukščiausiajai Tarybai“ ultimatumą: nedelsiant 
panaikinti 1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės Aktą, grąžinti Sovietų Sąjungos Konstitucijos ga-
liojimą Lietuvoje. Įvykiai klostėsi labai greitai: sausio 11 d. Sovietų Sąjungos kariuomenė visoje Lie-
tuvoje pradėjo užiminėti įvairius valstybinius pastatus, „Jedinstvo“ ir kitos prorusiškos organizacijos 
pareikalavo, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba įvykdytų M. Gorbačiovo reikalavimus, 
kitaip ji sudarysianti „nacionalinio gelbėjimo komitetą“. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, 
atsakydama į M. Gorbačiovo ultimatumą, pareiškė, kad ji neturi nei teisės, nei rinkėjų mandato atsi-
sakyti Lietuvos Respublikos nepriklausomybės, todėl ultimatumo nevykdys. Įtampą truputį sušvel-
nino žinia, kad Sovietų Sąjungos Federacijos Taryba 1991 m. sausio 12 d. pareiškė, jog tokioje situaci-
joje „labai svarbu veikti politiniais metodais“ ir kad ji siunčia į Lietuvą savo delegaciją. Nors delegacija 
turėjo atvykti į Lietuvą sausio 12 d., bet tą dieną ji neatvyko, o nakčiai iš sausio 12-os į sausio 13-tą ap-
sistojo Baltarusijoje, Minske. Ko gero, tai buvo padaryta neatsitiktinai, nes sausio 13-osios naktį prasi-
dėjo ginkluota Sovietų Sąjungos agresija prieš nepriklausomybę atkūrusią Lietuvos Respubliką. Sovietų 
Sąjungos kariuomenė ir specialūs daliniai, naudodami tankus, kitą šarvuotą techniką, automatinius 
ginklus, puolė Televizijos bokštą, taip pat Radijo ir televizijos komiteto pastatą saugojusius beginklius 
žmones, užgrobė šiuos objektus. Gindami Lietuvos laisvę žuvo 13 beginklių žmonių, apie 500 buvo 
sužeista. Išgirdę apie Sovietų Sąjungos kariuomenės brutalų siautėjimą ir jos nužudytus žmones, prie 
Aukščiausiosios Tarybos rūmų susirinko tūkstančiai vilniečių, žmonių iš kitų Lietuvos vietovių ir 
apjuosė Aukščiausiąją Tarybą gyvu žiedu. Vilniuje buvę užsienio šalių žurnalistai nepraėjus nė va-
landai po kruvinų žudynių pranešė pasauliui apie tai, kad Sovietų Sąjunga prieš beginklius Lietu-
vos žmones panaudojo tankus, kitą šarvuotą techniką, automatinius šaunamuosius ginklus, kad yra 
žmonių aukų, daug sužeistų. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba tą naktį kreipėsi į pasaulio 
vyriausybes758, informuodama, kad Sovietų Sąjunga pradėjo nepaskelbtą karą prieš Lietuvos Respub-
liką, kad žūsta niekuo nekalti žmonės, kad iškilo grėsmė, jog demokratiniuose rinkimuose išrinkta 
teisėta valdžia bus svetimos valstybės nušalinta jėga. Demokratinės pasaulio valstybės pasmerkė So-
vietų Sąjungos veiksmus. Neigiama įtakingų pasaulio valstybių vadovų ir tų valstybių visuomenės 
reakcija, o ypač tai, kad puolant Televizijos bokštą, taip pat Radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 
daug žmonių, buvo labai daug sužeistų, o Aukščiausiąją Tarybą gyvu žiedu juosė tūkstančiai begink-
lių Lietuvos gyventojų, nepabūgusių Sovietų Sąjungos tankų ir ginkluotų desantininkų, lėmė, kad 

758 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 13 d. Kreipimasis į pasaulio vyriausybes. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1991, Nr. 3-65.
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Sovietų Sąjungos kariuomenė tą naktį nedrįso šturmuoti Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kuriuose 
posėdžiavo Lietuvos parlamentas. Lietuvos valstybės nepriklausomybė ir laisvė buvo apgintos. 

Sovietų Sąjungos vadovybė, matydama, kad ankstesniu pavidalu Sovietų Sąjunga toliau ne-
galės egzistuoti, mėgino sustabdyti jos griuvimo procesą. Buvo priimtas sprendimas surengti refe-
rendumą dėl Sovietų Sąjungos ateities, kuris turėjo vykti 1991 m. kovo 17 d. visoje Sovietų Sąjungos 
teritorijoje. Lietuvos pozicija dėl Sovietų Sąjungos organizuojamo referendumo buvo vienareikšmė – 
jokie Sovietų Sąjungos organizuojami referendumai Lietuvoje negali vykti. Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas ir Vyriausybė 1991 m. vasario 22 d. paskelbė pareiškimą „Dėl  
1991 m. kovo 17 d. Tarybų Sąjungoje rengiamo TSRS referendumo“759, kuriame konstatuota, kad nuo 
1990 m. kovo 11 d., kai buvo atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė, jokie Sovietų Sąjungos įstaty-
mai Lietuvoje neveikia ir jos žmonių niekaip neįpareigoja, o Sovietų Sąjungos valstybinių struktūrų 
mėginimas organizuoti referendumą ir Lietuvoje yra šiurkštus ir neleistinas Sovietų Sąjungos kiši-
masis į Lietuvos Respublikos vidaus reikalus ir naujas pasikėsinimas į jos suverenitetą. Lietuvos Res-
publikos Aukščiausioji Taryba pareiškė, kad joks Sovietų Sąjungos organizuojamas „referendumas“ 
Lietuvoje nevyks, nes Lietuva yra nepriklausoma valstybė, ji nėra ir pagal tarptautinę teisę niekada 
nebuvo Sovietų Sąjungos dalis. 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, norėdama dar kartą pasaulio valstybių bendrijai 
parodyti, kad lietuvių tauta jau pasirinko Lietuvos nepriklausomybę (tautos valią 1990 m. kovo 11 d. 
Nepriklausomybės Aktu išreiškė demokratiškuose ir laisvuose rinkimuose išrinkti Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatai), taip pat siekdama paskatinti užsienio valstybių (taip pat 
ir Vakarų demokratinių valstybių) vadovus kuo greičiau pripažinti Lietuvos valstybės nepriklau-
somybę, 1991 m. sausio 16 d. priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų apklausos“760, 
kurios metu Lietuvos piliečiai buvo kviečiami atsakyti į klausimą: ar jie pritaria naujos rengiamos 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos teiginiui, kad „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė 
respublika“. 

Gyventojų visuotinė apklausa (plebiscitas) įvyko 1991 m. vasario 9 d. Visuotinei gyventojų ap-
klausai (plebiscitui) surengti buvo sudarytos 2 087 rinkimų apylinkės Lietuvoje ir penkios už šalies 
ribų: Rusijoje – Maskvoje, Smolensko mieste, Tiumenės srities Kogalymo mieste, Armėnijoje – Ar-
tyko mieste, taip pat Estijoje – Taline. Į balsuotojų sąrašus buvo įrašyti 2 652 738 balsuotojai, kurie 
yra sukakę 18 metų ir yra Lietuvos piliečiai arba turi teisę į Lietuvos pilietybę. Atvyko į apylinkes 
balsuoti ir gavo apklausos biuletenius 2 247 810 asmenų, tai yra 84,43 proc. visų rinkėjų. Iš jų apklau-
sos teiginiui „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“ slaptu balsavimu pritarė 
2 milijonai 28 tūkstančiai 339 balsuotojai, arba 90,47 proc. Tai 3/4 visų Lietuvos piliečių, turinčių 
rinkimų teisę. Nepritarė 147 tūkstančiai 39 asmenys, arba 6,56 proc. dalyvavusiųjų apklausoje761. Ap-
klausos rezultatų analizė parodė, kad už teiginį „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė 
respublika“ pasisakė ne tik lietuviai, bet ir įvairių kitų Lietuvoje gyvenančių tautybių asmenys762. Pa-
brėžtina, jog gyventojų visuotinė apklausa (plebiscitas) nebuvo skirta išsiaiškinti, ar Lietuvos piliečiai 
pritaria / nepritaria 1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui. Nepriklausomybės Akto nerei-
kėjo vėliau kaip nors galutinai legitimizuoti gyventojų visuotinės apklausos ar referendumo būdu, 
nes Lietuvos valstybės nepriklausomybė 1990 m. kovo 11 d. buvo atkurta vienkartiniu, neatšaukiamu 
ir nepaneigiamu tautos atstovų sprendimu, ji buvo atkurta ir legaliai, ir legitimiai, Aukščiausiosios 
Tarybos deputatai turėjo visus tam būtinus tautos jai suteiktus įgaliojimus ir garbingai įvykdė tautos 

759 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo dokumen-
tų rinkinys. Vilnius: Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, 1991, 2, p. 538. 

760 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 16 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų 
apklausos“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1991, Nr. 3-80.

761 Respublikos rinkimų komisijos pirmininko J. Bulovo pranešimas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
1991 m. vasario 11 d. posėdyje. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (pirmojo šaukimo) antroji sesija. 
Stenogramos (Nr. 25). Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimas, 1993, p. 437–438.

762 Žilys, J. Iš konstitucionalizmo istorijos. 1991 m. vasario 9 d. apklausa (plebiscitas) Lietuvos konstitucionalizmo po-
žiūriu. Justitia. 2001, 1, p. 11.
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valią. Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. vasario 11 d. posėdyje Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas  
V. Landsbergis kalbėjo: „<...> iš mūsų štai vis reikalauja kažkokio referendumo, kad pasirodę  
neapdairūs patys ir pripažintume, jog kovo 11 dienos aktai neva dar nepakankami, ir tada įkliūtume 
į žinomą „neišstojimo įstatymo“ kilpą. Todėl atsisakydavome, matydami klastą ir primindami, jog 
rinkėjų mums duotas mandatas atkurti nepriklausomybę taip pat yra tautos suverenios galios raiška, 
kurią mes, išrinkti deputatai, tik paskelbėme ir po to vis labiau praktiškai įgyvendiname. Bet dabar 
jau patys nutarėme pasitikrinti. <...> Pasitikrinome. Žmonės nėmaž nesuabejoję dėl nepriklausomy-
bės, veikiau priešingai – dar tvirčiau apsisprendę, įsitikinę; jų balsai patvirtino, kad Kovo 11-oji buvo 
reikalinga ir teisinga, o dabar yra atėjęs laikas žengti toliau.“763 Aukščiausioji Taryba 1991 m. vasario 
11 d. priėmė deklaraciją „Dėl Lietuvos Respublikos lygiateisio dalyvavimo pasaulio valstybių bendri-
joje“, kuria kreipėsi į visas valstybes, jų parlamentus ir vyriausybes, ragindama atsižvelgti į 1991 m. 
vasario 9 d. įvykusios apklausos (plebiscito) rezultatus, ir kvietė valstybes paremti Lietuvos laisvės ir 
demokratijos siekius764. 

Nors visuotinėje gyventojų apklausoje (plebiscite) net 3/4 visų Lietuvos piliečių, turinčių rin-
kimų teisę, balsavo už tai, jog naujai rengiamoje Konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata „Lietuvos 
valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“, visuotinės apklausos (plebiscito) būdu išreikšta 
piliečių valia pati tiesiogiai nesukūrė visiems privalomos teisės normos, nes piliečių valia buvo iš-
reikšta apklausoje (plebiscite), o ne referendume. Aukščiausioji Taryba negalėjo neatsižvelgti į visuo-
tinėje gyventojų apklausoje (plebiscite) pareikštą piliečių valią, todėl buvo nutarta tautos priimtam 
sprendimui suteikti ypatingą teisinę formą, kuri atitiktų tautos sprendimo reikšmingumą. Tai buvo 
padaryta Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai 1991 m. vasario 11 d. priėmus Konstitucinį 
įstatymą „Dėl Lietuvos valstybės“. Tai buvo pirmas konstitucinis įstatymas Lietuvos teisės aktų siste-
moje, anksčiau tokios rūšies teisės aktų – konstitucinių įstatymų Lietuvoje nebuvo. Konstituciniame 
įstatyme „Dėl Lietuvos valstybės“ nurodoma, jog tai, kad daugiau kaip trys ketvirtadaliai Lietuvos 
gyventojų, turinčių aktyviąją rinkimų teisę, pasisakė už tai, kad „Lietuvos valstybė būtų nepriklau-
soma demokratinė respublika“, reiškia, jog „šiuo suvereninių galių ir valios pareiškimu Lietuvos tauta 
vėl patvirtino savo nekintamą nuostatą dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės“. Konstatuota ir tai, 
kad apklausos (plebiscito) rezultatai „vertintini kaip visuotinis pasiryžimas stiprinti ir ginti Lietuvos 
nepriklausomybę bei kurti demokratinę respub liką“. Konstitucinio įstatymo „Dėl Lietuvos valstybės“ 
1 straipsnyje nustatyta, kad „teiginys „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“ 
yra Lietuvos Respublikos konstitucinė norma ir pamatinis principas“. Tai reiškia, kad teiginiui „Lie-
tuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“, kuriam visuotinėje gyventojų apklausoje 
(plebiscite) pritarė net 3/4 visų Lietuvos piliečių, turinčių rinkimų teisę, buvo suteiktas konstitucinis 
teisinis statusas. Vadinasi, tiek rengiama nauja Lietuvos Respublikos Konstitucija, tiek kiti įstatymai 
ir teisės aktai turėjo būti grindžiami nuostata, kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė 
respublika. Nurodyta nuostata ne tik įtvirtino Lietuvos nepriklausomos valstybės valdymo formą 
– respubliką, bet ir lėmė būsimos Konstitucijos turinį, nes Konstitucijoje tapo privalu įtvirtinti dau-
gybę demokratijos elementų: suvereniteto priklausymą tautai, demokratiškus ir laisvus rinkimus, 
žmogaus teises ir laisves, valdžios galių ribojimą, valdžių padalijimą ir jų pusiausvyrą, teismų ne-
priklausomybę, nekaltumo prezumpciją, žiniasklaidos laisvę ir kitus elementus, be kurių valstybė 
negalėtų būti laikoma demokratine. Konstituciniame įstatyme „Dėl Lietuvos valstybės“ taip pat buvo 
nustatyta ypatinga nuostatos „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“ apsau-
ga: ši nuostata, kuri yra konstitucinė norma ir pamatinis valstybės principas, „gali būti pakeista tik 
Lietuvos tautos visuotinės apklausos (plebiscito) būdu, jeigu už tai pasisakytų ne mažiau kaip trys 
ketvirtadaliai Lietuvos piliečių, turinčių aktyviąją rinkimų teisę“ (2 str.). 

Tai, kad Konstituciniame įstatyme „Dėl Lietuvos valstybės“ nuostata „Lietuvos valstybė yra 
nepriklausoma demokratinė respublika“ buvo paskelbta „konstitucine norma ir pamatiniu valstybės 
principu“, lėmė, kad nurodyta nuostata yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 straipsnyje. 

763 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (pirmojo šaukimo) antroji sesija. Stenogramos (Nr. 25). Vilnius: Lie-
tuvos Respublikos Seimas, 1993, p. 441.

764 Ibid., p. 495–496.
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Be to, Konstitucinis įstatymas „Dėl Lietuvos valstybės“ yra įtrauktas į 1992 m. Konstituciją kaip jos 
sudedamoji dalis (Konstitucijos 150 str.), todėl jis, kaip visos kitos Konstitucijos nuostatos, turi aukš-
čiausią teisinę galią. Konstitucijos 1 straipsnis, pagal kurį „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma de-
mokratinė respublika“, taip pat 1991 m. vasario 11 d. priimtas Konstitucinis įstatymas „Dėl Lietuvos 
valstybės“ turi ypatingą konstitucinę apsaugą: Konstitucinis Teismas 2014 m. liepos 11 d. nutarime 
yra konstatavęs, kad juose įtvirtintos nuostatos, jog Lietuvos valstybė yra nepriklausoma ir demokra-
tinė, negali panaikinti nei Seimas, nei Tauta referendumu765. 

5.4. Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į  
 postsovietines Rytų Sąjungas“766

Konstitucinį aktą „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų Sąjungas“767 
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė 1992 m. birželio 8 d. Tai buvo Lietuvos valstybės 
reakcija į Lietuvai įvairiais būdais teikiamus siūlymus prisijungti prie subyrėjusios Sovietų Sąjungos 
pagrindu įsteigtos Nepriklausomų Valstybių Sandraugos768 ir planuojamų steigti kitų postsovietinių 
sąjungų. Rusijos siūlymai, kuriais buvo siekiama įtraukti nepriklausomą Lietuvos Respubliką į buvu-
sių „sovietinių respublikų“ politines, karines, ekonomines, muitų ir kitokias sąjungas sukėlė Lietuvos 
gyventojų nerimą, kad Lietuva, jeigu ji priimtų tokius pasiūlymus, vėl gali prarasti nepriklausomybę. 
Lietuvos Respub likos Aukščiausioji Taryba, siekdama išsklaidyti visuomenėje kylantį nerimą ir už-
kirsti kelią bet kada ateityje Lietuvai įsijungti į bet kokias sąjungas, kurios kuriamos buvusios Sovie-
tų Sąjungos pagrindu, nutarė aiškiai išdėstyti savo principinę poziciją šiuo klausimu. Tai padaryta 
Konstituciniame akte „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų Sąjungas“, kurio 
pagrindinė nuostata yra tokia: Lietuvos Respublika niekada ir jokiu pavidalu nesijungs į jokias buvu-
sios Sovietų Sąjungos pagrindu kuriamas naujas politines, karines, ekonomines ir kitokias valstybių 
sąjungas bei sandraugas. 

Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų Sąjungas“ 
preambulėje nurodomi teisiniai pagrindai, kuriais remdamasi Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba nutaria, kad Lietuva niekada ir jokiu pavidalu nesijungs į jokias buvusios Sovietų Sąjungos 
pagrindu kuriamas valstybių sąjungas bei sandraugas. Tai 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės 
Aktas, kuriame skelbiama, jog yra atstatyta nepriklausoma demokratiniais pamatais sutvarkyta Lie-
tuvos valstybė; 1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės Aktas, kuriame skelbiama, kad „nuo šiol Lie-
tuva vėl yra nepriklausoma valstybė“; 1991 m. vasario 9 d. gyventojų visuotinėje apklausoje (plebisci-
te) pareikšta tautos valia, kad Lietuva turi būti nepriklausoma demokratinė respublika. Minėta, kad 
1991 m. vasario 9 d. gyventojų visuotinėje apklausoje (plebiscite) pareikšta tautos valia, kad Lietuva 
turi būti nepriklausoma demokratinė respublika, teisiškai įtvirtinta 1991 m. vasario 11 d. priimtame 
Konstituciniame įstatyme „Dėl Lietuvos valstybės“, kuriame nustatyta, kad „teiginys „Lietuvos vals-
tybė yra nepriklausoma demok ratinė respublika“ yra Lietuvos Respublikos konstitucinė norma ir pa-
matinis valstybės principas“. Visi nurodyti teisės aktai turi konstitucinę reikšmę, jie sudaro Lietuvos 
valstybės pagrindą. Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų 
Sąjungas“ nuostata, kad „Lietuvos Respublika niekada ir jokiu pavidalu nesijungs į jokias buvusios 
Sovietų Sąjungos pagrindu kuriamas naujas politines, karines, ekonomines ir kitokias valstybių są-

765 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 10117.
766 5.4. skyrius parengtas pagal Sinkevičius, V. The Constitutional Act on the Non-Alignment of the Republic of 

Lithuania to Post-Soviet Eastern Unions. Jakubčionis, A. et al. Lithuanian Constitutionalism. The Past and The 
Present. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2017, p. 197–201.

767 Lietuvos aidas. 1992 m. birželio 9 d., Nr. 111-0. 
768 Nepriklausomų Valstybių Sandrauga (NVS) buvo sukurta 1991 m. pabaigoje vietoj subyrėjusios Sovietų Sąjungos. Į 

NVS įėjo beveik visos anksčiau Sovietų Sąjungą sudariusios buvusios sovietų socialistinės respublikos, paskelbusios 
savo nepriklausomybę. Lietuva, Latvija, Estija 1940 m. buvo Sovietų Sąjungos okupuotos ir aneksuotos, jos teisiškai 
Sovietų Sąjungai niekada nepriklausė, o visus mėginimus jas įtraukti į NVS vertino kaip didelę grėsmę jų valstybin-
gumui ir nepriklausomybei. 
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jungas bei sandraugas“, yra skirta užtikrinti, kad Lietuvos nepriklausomybė, kuri deklaruota nuro-
dytais teisės aktais, bus išsaugota ir stiprinama. 

Konstitucinio akto preambulėje nurodoma, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą šį 
Konstitucinį aktą priimti paskatino „pastangos bet kokiu nauju pavidalu išsaugoti buvusią Sovietų 
Sąjungą su visais jos užkariavimais“ ir „įtraukti Lietuvą į postsovietines Rytų bloko gynybines, eko-
nomines, finansines ir kitokias „erdves“. Nors konkreti valstybė, kuri siekia nauju pavidalu išsaugoti 
buvusią Sovietų Sąjungą ir įtraukti Lietuvą į postsovietinio Rytų bloko erdves, Konstituciniame akte 
„Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų Sąjungas“ nėra įvardijama, šio akto 
svarstymo Lietuvos Respublikos Aukščiausioje Taryboje medžiaga rodo, kad tai Rusija. Konstituci-
nio akto preambulėje vartojama formuluotė „postsovietinis Rytų blokas“ suprantama kaip buvusios 
Sovietų Sąjungos europinės dalies, pirmiausia, Rusijos, ir Sovietų Sąjungai priklausiusių Vidurinės 
Azijos valstybių – Turkmėnijos, Kirgizijos ir kitų valstybių blokas. Nenorint nurodyti kurios nors 
konkrečios valstybės ar valstybių pavadinimų, kurios sudaro minėtą „postsovietinį bloką“, jis įvar-
dijamas bendresnio pobūdžio formuluote, t. y. kaip „postsovietinis Rytų blokas“. Toks bloko apibū-
dinimas reiškė, kad neturi reikšmės, kiek valstybių šį bloką sudarė tuo metu, kai buvo priimamas 
Konstitucinis aktas, taip pat neturi reikšmės, kiek valstybių šį bloką sudarys ateityje. Pagrindinis 
kriterijus yra ne bloką sudarančių ar sudarysiančių valstybių skaičius, bet tai, kad blokas sukurtas 
buvusiai Sovietų Sąjungai priklausiusių vadinamųjų „sąjunginių respublikų“, tapusių nepriklauso-
momis valstybėmis, pagrindu. 

Dar bendresnio pobūdžio yra preambulėje vartojama sąvoka „erdvės“. Preambulėje nurodytos 
tik kai kurios svarbiausios postsovietinio Rytų bloko „erdvės“: gynybinė, ekonominė, finansinė. Ta-
čiau šių „erdvių“ sąrašas nėra išsamus (baigtinis) – tai ir bet kokios kitos erdvės, pavyzdžiui, muitų, 
valiutos, bankų, mokslo ir kt. 

Konstituciniame akte „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų Sąjungas“ 
išdėstyta principinė Lietuvos pozicija buvusios Sovietų Sąjungos pagrindu kuriamų sąjungų ir san-
draugų atžvilgiu: Lietuvos Respublika niekada ir jokiu pavidalu nesijungs į jokias buvusios Sovie-
tų Sąjungos pagrindu kuriamas naujas politines, karines, ekonomines ir kitokias valstybių sąjungas 
bei sandraugas (1 str.). Tai nereiškia, kad nutraukiami bet kokie ekonominiai, kultūriniai ir kitokie 
ryšiai su valstybėmis, kurios anksčiau buvo Sovietų Sąjungos sudėtyje (vadinamosios „sąjunginės 
respublikos“). Konstituciniame akte nurodoma, kad „Lietuva puoselės abipusiai naudingus ryšius su 
kiekviena valstybe, kuri anksčiau buvo Sovietų Sąjungos sudėtyje“ (1 str.). Taigi Konstitucinis aktas 
uždraudė jungtis į bet kokias buvusios Sovietų Sąjungos pagrindu kuriamas naujas politines, karines, 
ekonomines ir kitokias valstybių sąjungas bei sandraugas, bet neužkirto galimybės sudaryti abipusiai 
naudingas dvišales ir daugiašales konkrečias ekonomines ir kitokias sutartis su valstybėmis, kurios 
anksčiau buvo Sovietų Sąjungos sudėtyje. 

Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų Sąjungas“ 
nuostata, kad Lietuvos Respublika niekada ir jokiu pavidalu nesijungs į jokias buvusios Sovietų Są-
jungos pagrindu kuriamas naujas politines, karines, ekonomines ir kitokias valstybių sąjungas bei 
sandraugas, atspindi Lietuvos geopolitinę orientaciją, – tai ne Rytų erdvė. Nors Konstituciniame akte 
tiesiogiai nerašoma apie tai, kad Lietuva siekia įsijungti į Vakarų demokratinių valstybių sudary-
tas politines, ekonomines ir kitokias sąjungas, iš daugkartinių Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pareiškimų, kuriais buvo kreipiamasi į Vakarų demokratines valstybes, prašant padėti iš-
saugoti Lietuvos nepriklausomybę ir atremti buvusios Sovietų Sąjungos mėginimus nuversti teisėtą 
Lietuvos valdžią, akivaizdu, kad Lietuva savo ateitį siejo su demokratinių Vakarų valstybių bendrija. 

Konstituciniame akte „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų Sąjungas“ 
įtvirtinta principinė nuostata, kad „Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti jokių Rusijos, Ne-
priklausomų Valstybių Sandraugos ar į ją įeinančių valstybių karinių bazių ir kariuomenės dalinių“  
(3 str.). Ši nuostata susijusi su vėliau, t. y. 1992 m. spalio 25 d., priimtos Konstitucijos 137 straips-
niu, pagal kurį Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti užsienio valstybių karinių bazių. Kons-
titucinis Teismas 2011 m. kovo 15 d. nutarime769 yra konstatavęs, kad „Konstitucijos 137 straipsnio 

769 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. kovo 15 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2011, Nr. 3-1503.
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nuostata reiškia, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti tokių karinių bazių, kurias valdo ir 
kontroliuoja užsienio valstybės. Tačiau toks draudimas nereiškia, kad Lietuvos Respublikos teritori-
joje negali būti tokių karinių bazių, kurias pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, inter alia 
Seimo ratifikuotą kolektyvinės gynybos sutartį, valdo ir kontroliuoja Lietuvos Respublika bendrai 
(kartu) su valstybėmis sąjungininkėmis“.

 Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“ 
3 straips nyje nustatytas imperatyvas, kad „Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti jokių Rusi-
jos, Nepriklausomų Valstybių Sandraugos ar į ją įeinančių valstybių karinių bazių ir kariuomenės 
dalinių“ reiškia, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti tokių karinių bazių, kariuomenės 
vienetų, kurių buvimą, panaudojimą valdo ir kontroliuoja Rusija, Nepriklausomų Valstybių Sandrau-
ga ar į ją įeinančios valstybės770. Tačiau, kaip konstatuota Konstitucinio Teismo 2011 m. kovo 15 d. 
nutarime, „nurodytas draudimas nereiškia, kad pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis,  
inter alia Seimo ratifikuotą kolektyvinės gynybos sutartį, ir joms įgyvendinti priimtus įstatymus esą 
nėra galimas ir toks Rusijos, Nepriklausomų Valstybių Sandraugos ar į ją įeinančių valstybių ribo-
to dydžio kariuomenės vienetų trumpalaikis buvimas Lietuvos Respublikos teritorijoje vykstančiose 
tarptautinėse karinėse pratybose, kurias valdo ir kontroliuoja Lietuvos Respublika bendrai (kartu) 
su valstybėmis sąjungininkėmis“. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad „minėtas kons-
titucinis draudimas taip pat nereiškia, kad pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir joms 
įgyvendinti priimtus įstatymus esą negalima numatyti ir tokio Rusijos, Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugos ar į ją įeinančių valstybių riboto dydžio kariuomenės vienetų trumpalaikio pasitelkimo 
tarptautinėms katastrofų, epidemijų, gaivalinių ir kitų didelių nelaimių padarinių šalinimo priemo-
nėms Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdyti, kai tokio pasitelkimo pagrindas, tikslas, pobūdis yra 
aiškūs, konstituciškai pateisinami ir tas priemones valdo bei kontroliuoja Lietuvos Respublika“. Pagal 
Konstitucijos 135 straipsnį įstatymų leidėjas, paisydamas Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respub-
likos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“ nustatytų ribojimų ir draudimų, gali nustatyti 
ir tokį Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, inter alia Seimo ratifikuojamai kolektyvinės 
gynybos sutarčiai, įgyvendinti skirtą teisinį reguliavimą, pagal kurį inter alia numatomas griežtai 
ribotų Rusijos, Nepriklausomų Valstybių Sandraugos ar į ją įeinančių valstybių riboto dydžio kariuo-
menės vienetų trumpalaikis dalyvavimas Lietuvos Respublikos teritorijoje rengiamose kolektyvinės 
gynybos sutarties šalių ir kitų valstybių pratybose, kurias valdo ir kontroliuoja Lietuvos Respublika 
bendrai (kartu) su valstybėmis sąjungininkėmis, taip pat tokių kariuomenės vienetų pasitelkimas 
tarptautinėms katastrofų, epidemijų, gaivalinių ir kitų didelių nelaimių padarinių šalinimo priemo-
nėms Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdyti, kai tokio pasitelkimo pagrindas, tikslas, pobūdis yra 
aiškūs, konstituciškai pateisinami ir tas priemones valdo bei kontroliuoja Lietuvos Respublika.

 Konstituciniame akte „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“ 
įtvirtinant nuostatą, kad „Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti jokių Rusijos, Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugos ar į ją įeinančių valstybių karinių bazių ir kariuomenės dalinių“, buvo siekiama 
dar vieno tikslo – paskatinti Rusijos Federaciją nevilkinti tarpvalstybinių Lietuvos Respublikos ir 
Rusijos Federacijos derybų dėl Lietuvoje likusios buvusios Sovietų Sąjungos kariuomenės, kuri, suby-
rėjus Sovietų Sąjungai, tapo Rusijos kariuomene, išvedimo iš Lietuvos. Lietuvos Respublika siekė, kad 
Rusijos kariuomenė iš Lietuvos būtų išvesta 1992 m., bet Rusija norėjo, kad jos kariuomenė Lietuvoje 
liktų ilgesnį laiką. Konstituciniame akte įtvirtinus nuostatą, kad „Lietuvos Respublikos teritorijoje 
negali būti jokių Rusijos, Nepriklausomų Valstybių Sandraugos ar į ją įeinančių valstybių karinių 
bazių ir kariuomenės dalinių“, buvo labai sustiprintos Lietuvos Respublikos valstybinės derybų dele-
gacijos pozicijos derantis su Rusija dėl jos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos771. 

 Siekiant užtikrinti Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovieti-
nes Rytų sąjungas“ įgyvendinimą, jame nustatyta, kad veikla, kuria siekiama įtraukti Lietuvos vals-

770 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. kovo 15 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2011, Nr. 3-1503.
771 Rusijos kariuomenė iš Lietuvos buvo išvesta 1993 m. rugsėjo 1 d. Iš Lietuvos ji buvo išvesta anksčiau negu iš kitų 

Europos valstybių, kuriose ji buvo neteisėtai pasilikusi po Antrojo pasaulinio karo.
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tybę į buvusios Sovietų Sąjungos pagrindu kuriamas naujas politines, karines, ekonomines ir kitokias 
valstybių sąjungas bei sandraugas, yra laikoma priešiška Lietuvos nepriklausomybei ir atsakomybė 
už ją numatoma įstatymais (2 str.). 

Kartu su Konstituciniu aktu „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų Są-
jungas“ buvo priimtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimas dėl jo įgyvendini-
mo772. Nutarimu Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba įpareigojo Vyriausybę ir Valstybinę de-
rybų su Rusija dėl kariuomenės išvedimo delegaciją griežtai laikytis Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos 
Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų Sąjungas“ nuostatų ir toliau reikalauti, kad visa Rusi-
jos kariuomenė būtų besąlygiškai išvesta iš Lietuvos Respublikos teritorijos 1992 metais. Vyriausybė 
ir Krašto apsaugos ministerija buvo įpareigotos nedelsiant perimti visos Lietuvos valstybės sienos 
sausumoje ir jūroje, taip pat Lietuvos oro erdvės kontrolę.

Rengiant Konstitucinį aktą „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų Są-
jungas“ buvo keliamas klausimas, ar nuostatos, kurias norima išdėstyti šiame akte, neturėtų būti 
įtrauktos į 1990 m. Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą (Laikinąją Konstituciją). Taip nurodytoms nuosta-
toms norėta suteikti didesnę teisinę galią, be to, jas būtų sunkiau pakeisti. Šios minties buvo atsisa-
kyta, motyvuojant tuo, kad Lietuvos pozicija dėl nedalyvavimo buvusios Sovietų Sąjungos pagrindu 
kuriamose naujose politinėse, karinėse, ekonominėse ir kitokiose valstybių sąjungose bei sandrau-
gose turi būti pareikšta kuo greičiau, o Laikinojo Pagrindinio Įstatymo (Laikinosios Konstitucijos) 
pataisos pareikalautų daugiau laiko. Svarbi aplinkybė, paskatinusi nurodytas nuostatas įtvirtinti bū-
tent Konstituciniame akte, o ne Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme (Laikinojoje Konstitucijoje), 
buvo ir tai, kad jau buvo pradėta rengti naują Konstituciją, kurioje buvo planuojama atspindėti ir 
nurodytas Konstitucinio akto nuostatas. Naujojoje Konstitucijoje, kuri buvo priimta 1992 m. spalio 
25 d. tautos referendumu, tai buvo padaryta: 1991 m. birželio 8 d. Konstitucinis aktas „Dėl Lietu-
vos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų Sąjungas“ tapo Konstitucijos sudedamąja dalimi 
(Konstitucijos 150 str.); jis, kaip ir visos kitos Konstitucijos nuostatos, turi aukščiausią teisinę galią. 
Konstitucinis Teismas 2014 m. liepos 11 d. nutarime yra konstatavęs, kad Konstituciniame akte „Dėl 
Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų Sąjungas“ įtvirtintos nuostatos, jog Lietuva 
yra nepriklausoma valstybė, negali panaikinti nei Seimas, nei Tauta referendumu773. 

5.5. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimas,  
 priėmimas, įsigaliojimas774

Galiojant 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Laikinajam Pagrindiniam Įstatymui vis 
labiau buvo regima, kad būtina laikinąjį konstitucinį reguliavimą keisti nauju, t. y. pradėti rengti ir 
priimti nuolatinę Lietuvos Respublikos Konstituciją, kurioje atsispindėtų ne tik Lietuvos istorinis 
konstitucinis paveldas, bet ir Europoje bei pasaulyje sukaupta naujųjų laikų demokratinio konstitu-
cionalizmo raidos patirtis.

Naujos konstitucijos būtinybę akivaizdžiai liudijo atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respubli-
kos politiniai, socialiniai, teisiniai poreikiai: reikėjo suformuoti modernios politinės sistemos kons-
titucinius pamatus, apibrėžti valstybės valdžių atskyrimo ir bendradarbiavimo principus, institu-
cines kompetencijas ir jų sąveiką, remiantis tarptautinės teisės standartais konstituciškai įtvirtinti 
žmogaus teises ir laisves, nustatyti teisines priemones konstitucijos saugumui užtikrinti – teisės aktų 
konstitucingumo kontrolę, atsakomybę už konstitucijos pažeidimus.

Visuomeninio gyvenimo raida buvo tokia sparti, kad Laikinojo Pagrindinio Įstatymo nor-
momis, nors ir nuolat koreguojamomis, tiesiog nebuvo įmanoma užtikrinti demokratinės sistemos 
plėtros, o konstitucinio reguliavimo problemos politinėje, teisinėje tikrovėje darėsi vis aktualesnės. 

772 Lietuvos aidas. 1992 m. birželio 9 d., Nr. 111-0. 
773 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimas. TAR. 2014-07-11, Nr. 10117.
774 Parengta pagal Žilys, J. Kelias į Lietuvos Respublikos Konstituciją: pagrindiniai teisiniai politiniai ženklai. Nepri-

klausomybės sąsiuviniai. 2012, 2, p. 6–25.
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Nauja Konstitucija turėjo išreikšti tarptautinėje bendruomenėje atpažįstamą Lietuvos Respublikos 
politinę, teisinę tapatybę.

Pirmieji žingsniai kelyje į Konstitucijos priėmimą. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tary-
bos Prezidiumas 1990 m. lapkričio 7 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos rengimo“ 
sudarė Konstitucijos projekto rengimo darbo grupę, kurios vadovas buvo Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas Vytautas Landsbergis, o nariai – Aukščiausiosios Tarybos deputatai ir konstitucinės 
teisės specialistai teisininkai775. Šios darbo grupės nariais buvo: Juozas Bulavas, Algimantas Dziego-
raitis, Juozas Galginaitis, Valdemaras Katkus, Pranas Kūris, Kęstutis Lapinskas, Zenonas Namavi-
čius, Vytautas Pakalniškis, Artūras Paulauskas, Jonas Prapiestis, Stasys Stačiokas, Česlovas Vytautas 
Stankevičius, Gediminas Šerkšnys, Aurimas Taurantas, Juozas Žilys.

Konstitucijos vizija brendo dramatiškoje politinėje aplinkoje, SSRS kariniams daliniams vis 
aktyviau demonstruojant karinę galią. 1990 m. rudenį ir 1991 m. sausio mėn. SSRS reguliariosios 
gink luotosios pajėgos Lietuvoje plėtė karines operacijas. Buvo ginklu užgrobiami, niokojami vals-
tybiniai objektai ir teisėsaugos įstaigos, blokuojami keliai, trukdomas transporto judėjimas ir ryšiai. 
Kai kur skelbtas komendanto valandos režimas. Įvertinusi įvykių pobūdį ir mastą, Aukščiausioji Ta-
ryba visa tai įvardijo kaip „atvirą karinę agresiją, kuri turi būti nedelsiant nutraukta“. Sudaryta Lietu-
vos Respublikos laikinoji gynybos vadovybė, vidaus reikalų ir krašto apsaugos struktūroms suteikta 
teisė priešintis bet kuriam užpuolikui. 

Sklandė žinios, kad SSRS Lietuvoje įves prezidentinį valdymą. SSRS prezidentas Michailas Gor-
bačiovas paskelbė kreipimąsi į nebesančią Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą ir pareikalavo pripa-
žinti SSRS konstitucijos veikimą Lietuvoje. Aukščiausioji Taryba, atsakydama į šį ultimatumą, 1991 
m. sausio 11 d. pareiškė, kad „ji neturi nei teisės, nei rinkėjų mandato atsisakyti Lietuvos Respublikos 
suvereniteto“, o visi ginčytini klausimai turi būti sprendžiami ne karine prievarta, ne šantažu, bet 
laikantis tarptautinėje bendrijoje pripažintų derybų ir sutarčių principų. 

SSRS vykdytos politinės ir karinės agresijos kulminacija – 1991 m. sausio 13-oji. Naktį iš sausio 
12-osios į 13-ąją Vilniuje SSRS kariškiai smurtu užgrobė Spaudos rūmus, Lietuvos radijo ir televizi-
jos pastatą, Televizijos bokštą, Vilniaus radijo mazgą, kitų įstaigų pastatus. Žuvo keliolika pastatus 
saugojusių žmonių, daugybė buvo sužaloti. Iškilo reali grėsmė, kad demokratiniuose rinkimuose iš-
rinkta teisėta Lietuvos valdžia – Aukščiausioji Taryba, Vyriausybė gali būti nušalintos. Aukščiausioji 
Taryba konstatavo, kad „TSR Sąjunga pradėjo nepaskelbtą karą prieš Lietuvos Respubliką“.

SSRS politinės, karinės užmačios Lietuvoje tada nebuvo įgyvendintos, Lietuvos gyventojai tai-
kiomis priemonėmis sustabdė agresiją, o užsienio valstybių parlamentai, vadovai, tarptautinė demo-
kratinė bendrija ryžtingai pasmerkė SSRS veiksmus.

Būtent tokioje visais atžvilgiais sudėtingoje ir dramatiškoje aplinkoje pradėjo veikti darbo 
grupė, išsikėlusi uždavinį sukurti Lietuvos Respublikos konstitucinį modelį. Taip gimė dokumentas 
pavadinimu „Lietuvos Respublikos Konstitucijos koncepcijos metmenys“. 1991 m. gegužės 1 d. Aukš-
čiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimu jis buvo paskelbtas spaudoje776.

Dokumento pavadinimas bylojo, kad nepretenduojama į vientisą būsimosios Konstitucijos 
tekstą. Iš tiesų, tai buvo konstitucinė koncepcija, tiksliau – šios koncepcijos apmatai, kuriuose iškelti 
pagrindiniai aktualūs klausimai, svarstomi jau prasidedančioje visuotinėje žmonių diskusijoje dėl 
Lietuvos konstitucinės santvarkos ateities. 

Metmenyse įtvirtinta Lietuvos valstybės demokratinė prigimtis, apibrėžta valstybės valdymo 
forma: „Lietuvos Respublika pagal valdymo formą yra demokratinė Respublika, kurioje valstybės 
valdžią įgyvendina demokratiniais rinkimais išrinktas Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausy-
bė, taip pat Teismas.“ 

Valstybės valdžių padalijimo principas pripažintas pamatiniu valstybės organizavimo dės-
niu, nustatytos kiekvienos valdžios funkcijos: Seimas yra vienintelis įstatymų leidėjas, prezidentui ir  

775 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo dokumen-
tų rinkinys. T. 2. Vilnius: Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos leidykla, 1991, p. 600, 601.

776 Lietuvos aidas. 1991 m. gegužės 10 d. 
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Vyriausybei tenka vykdomosios valdžios funkcijos, teismas vykdo teisingumą. Pabrėžiant valstybės 
valdžių institucinę sąveiką, nurodyta: visos valdžios institucijos yra viena su kita susijusios, Konsti-
tucija ir įstatymai nustato jų tarpusavio santykius, veiklos kontrolės būdus ir formas. Valdžios galių 
ribojimas ir jų atsvaros reiškia, kad jokia valstybės institucija negali turėti visos ir absoliučios val-
džios, visos jos yra viena kitos kontroliuojamos. Deklaruota, kad Lietuvos Respublika yra vieninga 
(unitarinė) valstybė, todėl jos teritorija negali būti daloma į jokius valstybinius darinius. 

Pabrėžta, kad Lietuvos Respublika yra teisinė valstybė, todėl jokie teisės aktai ir veiksmai ne-
gali prieštarauti Konstitucijai. Kad valstybės valdžia veiktų pagal Konstituciją, valstybė garantuoja 
konstitucinę priežiūrą. Nuostata kurti teisinę valstybę išreikšta nustatant pagrindinius valstybės ir 
žmogaus sąveikos teisinius pagrindus, įtvirtinant asmens teises ir laisves. 

Metmenys buvo kuriami sudėtingomis politinėmis sąlygomis, t. y. tada, kai reikėjo atremti 
SSRS politinę, karinę agresiją ir kartu kloti Lietuvos Respublikos teisinius, politinius pamatus, siek-
ti tarptautinio pripažinimoradosi. Juose nustatyti konstitucinės sandaros rėmai, kuriuos pirmiausia 
reikėtų apsvarstyti kuriant nuolatinę Konstituciją. Esminis spręstas klausimas – valstybės valdžios 
konstitucinė sandara. Tai buvo daugiareikšmė, su įvairių socialinių, politinių grupių lūkesčiais, kul-
tūros, politinės ideologijos, teisės reiškiniais susijusi problema. Metmenyse išreikštas akivaizdus 
prielankumas parlamentinės demokratijos prioritetams, konkrečiau tariant, tokiems konstitucinės 
santvarkos principams, kokie buvo įtvirtinti 1922 m. rugpjūčio 1 d. priimtoje Lietuvos Valstybės 
Konstitucijoje. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos koncepcijos metmenų paskelbimas paskatino diskusiją apie 
būsimojo konstitucinio reguliavimo modelį ir ypač apie valstybės valdymo formą ir valstybės sanda-
rą. Tuo metu radosi ir pirmieji alternatyvūs Konstitucijos projektai. 

Antai Lietuvos teisininkų draugijos konstitucinės teisės komisija, dalyvaujant Lietuvos filosofų 
draugijos atstovams, parengė Lietuvos Konstitucijos projekto principus777. Juose akivaizdžiai buvo 
linkstama suteikti prezidentui visapusiškesnes konstitucines galias. Tai patvirtina vien nuostata, kad 
„vykdomoji valdžia Lietuvos Valstybėje priklauso jos Prezidentui, kuris pats ir savo nuožiūra for-
muojama Vyriausybe vykdo Lietuvos įstatymus“. Įstatymų leidybos teisė turėjo priklausyti išimtinai 
Seimui (parlamentui), sudarytam iš Seniūnų rūmų ir Atstovų rūmų. 

Spaudoje paskelbtas ir amerikiečių Lowry Wyman ir Barnabo Johnsono Konstitucijos pro-
jektas, kuris buvo ne kas kita, kaip Lietuvai pritaikyta modifikuota JAV konstitucinės santvarkos 
versija778. 

Vienas ryškiausių to laikotarpio politinio proceso reiškinių buvo iniciatyvos nedelsiant, nelau-
kiant, kol bus priimta nauja Konstitucija, atkurti prezidento institutą. Dar 1991 m. rugsėjo mėn. apie 
tai pareiškė Nepriklausomybės partija. Vėliau Sąjūdis ne tik parėmė šį siekį, bet ir ėmėsi konkrečių 
veiksmų šiai idėjai įgyvendinti. Pasiūlymams atkurti prezidento institutą pritarė ir kitos politinės 
partijos, visuomeninės organizacijos. 1991 m. lapkričio mėn. buvo paskelbti pirmieji teisės aktų dėl 
prezidento projektai, kuriais siūlyta atitinkamai pakeisti Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą, kitaip sa-
kant, brandinta stipraus prezidento koncepcija. Sąjūdis valingai ragino Aukščiausiąją Tarybą nieko 
nelaukiant priimti įstatymus dėl prezidento, o jei nepavyktų, – skelbti referendumą. 

Nors tokią konstitucinę raidą palaikė didelė dalis Lietuvos žmonių, dėl jos kilo aštri polemi-
ka tiek Aukščiausiojoje Taryboje, tiek visuomenėje. Nedaug kas prieštaravo prezidentinės valdžios 
funkcijų atkūrimui, tačiau aiškėjo ir kita pozicija – visa tai turi būti modeliuojama ir nustatoma ne 
Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme, bet naujoje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, kurioje būtų 
įtvirtinta valstybės valdžios institucinių galių pusiausvyra, atsvaros ir tai, kad įsteigtas konstitucinis 
teismas prižiūrės įstatymų, kitų teisės aktų atitiktį Konstitucijai. 

Kylantis platus politinis judėjimas dėl prezidento institucijos buvo vienas svarbiausių veiksnių, 
ne tik apibūdinusių to laikotarpio politinę aplinką Lietuvoje, bet ir skatinusių spartinti Konstitucijos 
rengimą ir priėmimą. 

777 Vilčinskas, S. Lietuvos Konstitucijos projekto principai. Vilnius: Viltis, 1991.
778 Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektas. Atgimimas. 1991 m. birželio 20–27 d.
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1991 m. spalio mėn. įvairioms tuometinėms parlamentinėms frakcijoms priklausę Aukščiau-
siosios Tarybos deputatai inicijavo diskusiją dėl Konstitucijos rengimo etapų, politinių socialinių 
sąlygų, į kurias atsižvelgtina nustatant konstitucinio reguliavimo gaires. Tada prabilta apie Aukš-
čiausiosios Tarybos veiklos organizavimo problemas, pirmalaikių parlamento rinkimų prielaidas. 
Konstitucijos rengimą objektyviai paveikė parlamentinės demokratijos patirtis ir raida po 1990 m. 
kovo 11-osios, taip pat akivaizdus poreikis sukurti tokį konstitucinį modelį, kad valstybės valdžios 
šakos ne tik būtų atskirtos, o jų galios apribotos, bet kad jos ir bendradarbiautų vykdydamos vals-
tybės vidaus ir išorės funkcijas. Naujos Konstitucijos poreikį patvirtino atsikuriančių ir naujai besi-
steigiančių politinių partijų programos. Konstitucijos rengimą lėmė Lietuvos valstybės tarptautinis 
pripažinimas, Lietuvos Respublikos tapsmas organiška tarptautinės demokratinių šalių, kuriose po 
Antrojo pasaulinio karo buvo priimtos modernios konstitucijos, bendrijos dalimi. 

Parlamentinių diskusijų pasekmė – 1991 m. lapkričio 5 d. Aukščiausiosios Tarybos nutari-
mas „Dėl Lietuvos Respublikos konstitucingumo raidos“779. Šiame dokumente numatytos pagrindi-
nės Konstitucijos rengimo kryptys, politinės, socialinės, teisinės prielaidos, į kurias reikia atsižvelgti 
rengiant Konstitucijos tekstą. Ypač buvo pabrėžta, kad Konstitucijoje turi būti atspindėtas naujų vi-
suomeninių santykių formavimasis, nustatyta, kad, vadovaujantis tęstinumo principu, visi Lietuvos 
valstybės raidos etapai turėtų būti susieti su dabartine valstybingumo raiška. Konstitucijos priėmi-
mas buvo siejamas su SSRS okupacinės kariuomenės nedelsiamu išvedimu, ekonominės reformos 
vykdymu, Pilietybės įstatymo įgyvendinimu, taip pat administracinės teritorinės sistemos, savival-
dos ir teisinės sistemos pertvarkymu. Nutarime numatyti konkretūs terminai, Konstitucijos rengimo 
organizavimas. 

Įgyvendinant Aukščiausiosios Tarybos nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos konstitucingumo 
raidos“, sudaryta Laikinoji komisija Konstitucijos projektui parengti (toliau – Komisija)780. Buvo su-
tarta į ją įtraukti visų frakcijų atstovus atsižvelgiant į frakcijas sudarančių deputatų skaičių. Komisijos 
sudėtyje buvo: Vytenis Povilas Andriukaitis (Centro frakcija), Zbignevas Balcevičius (Lenkų frakci-
ja), Bronislovas Genzelis (Kairiųjų frakcija), Egidijus Jarašiūnas (Jungtinė Sąjūdžio frakcija), Stasys 
Kropas (Nuosaikiųjų frakcija), Kęstutis Lapinskas (nepriklausantis frakcijoms), Jonas Liaučius (Tau-
tininkų frakcija), Donatas Morkūnas (Liberalų frakcija), Kazimieras Motieka (Aukščiausiosios Tary-
bos Pirmininko pavaduotojas), Romualdas Ozolas (Centro frakcija), Rolandas Paulauskas (Tautos pa-
žangos frakcija), Liudvikas Narcizas Rasimavičius (Jungtinė Sąjūdžio frakcija), Zita Šličytė (Jungtinė 
Sąjūdžio frakcija), Aurimas Taurantas (nepriklausantis frakcijoms). Komisijos pirmininku paskirtas 
deputatas Kęstutis Lapinskas. Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas patvirtino Laikinosios komisijos 
Konstitucijos projektui parengti nuostatus, sudarė darbo grupę, paskyrė jos narius ir ekspertus781. 
Prezidiumas nustatė būsimosios Konstitucijos koncepcijos projekto bendruosius vertybinius orien-
tyrus: vadovautis ilgaamže valstybingumo patirtimi, atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
koncepcijos metmenis ir tarpukario Lietuvos valstybės Konstitucijas, taip pat į Europos valstybių ir 
kitų šalių konstitucijų demokratines ištakas.

Konstitucijos projektas ir politinės peripetijos. Pagrindinis veiksnys, nulėmęs Konstitucijos pro-
jekto rengimo sudėtingumą, buvo skirtingos politinės, teisinės Aukščiausiosios Tarybos ir visuome-
nės pozicijos dėl prezidentinės valdžios santykių su parlamentu ir Vyriausybe, dėl valstybės vadovo 
vaidmens valstybės valdžių struktūroje apskritai. Visa tai kurstė aštrią politinę polemiką ir pradėju-
sioje rengti konkretų konstitucinį modelį Komisijoje.

779 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. lapkričio 5 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos konsti-
tucingumo raidos“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1991, Nr. 32-874.

780 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. gruodžio 10 d. nutarimas „Dėl Laikinosios komisijos Kons-
titucijos projektui parengti sudarymo“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1991,  
Nr. 36-978.

781 Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1992 m. sausio 22 d. nutarimas „Dėl Laikinosios komisijos Konsti-
tucijos projektui parengti darbo organizavimo“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos Respub-
likos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo dokumentų rinkinys. T. 4. Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1992,  
p. 588–590.
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Dauguma Komisijos narių besąlygiškai rėmėsi parlamentinės demokratijos prioritetais, ir tai 
atsispindėjo rengtuose tekstuose. Po intensyvių debatų 1992 m. balandžio 21 d. Aukščiausioji Taryba 
pritarė Komisijos parengtam Konstitucijos projektui782, ir jis buvo paskelbtas spaudoje783.

Jau pirmuosiuose Komisijos posėdžiuose dešiniosios politinės pakraipos narių grupė (Egidijus 
Jarašiūnas, Liudvikas Narcizas Rasimavičius, Zita Šličytė) pateikė alternatyvias projekto nuostatų 
formuluotes, o vėliau – ir visą Konstitucijos projektą. Motyvuota tuo, kad Konstitucijoje „turėtų būti 
užtikrintas ne parlamentinės ar prezidentinės valdymo formos modelis, ne vienos ar kitos valdžios 
dominavimas, bet valdžių gyvybingumas“. Kritiškai vertintos žmogaus teisių ir laisvių apibrėžtys, 
Seimo, Prezidento ir Vyriausybės konstitucinės sąveikos, kai kurie Seimo nario statuso aspektai ir kt. 
Apibend rintai galima sakyti, kad vadovautasi nuostata, jog Prezidento galios neturi būti tik repre-
zentacinės. 

Komisijos narių grupės parengtą alternatyvų Konstitucijos projektą parėmė kitos politinės 
jėgos  – 1992 m. gegužės 6 d. buvo paskelbta Deklaracija dėl Lietuvos Konstitucijos, kurią pasira-
šė Lietuvos Sąjūdis, Lietuvos demokratų partija, Lietuvos krikščionių demokratų partija, Lietuvos 
tautininkų sąjunga. Deklaracijoje pranešta apie koalicijos Konstitucijos projektui rengti sudarymą 
ir siekimą, kad jis būtų priimtas784. Spaudoje buvo paskelbtas Sąjūdžio koalicijos „Už demokratinę 
Lietuvą“ darbo grupės Konstitucijos projektas785.

Taip radosi alternatyvūs Konstitucijos projektai, kurie lėmė ir politinio proceso turinį iki pat 
1992 m. spalio 25 d. įvykusių Seimo rinkimų ir Konstitucijos priėmimo referendume. 

Paminėtini bent keli šių projektų skiriamieji bruožai. Vienas iš jų – būsimojo parlamento, Sei-
mo, konstitucinis statusas. Komisijos Konstitucijos projekte buvo numatyta, kad Seimas atsakingas 
tik tautai, „todėl niekas jokia dingstimi negali jo veiklos riboti, nutraukti ar stabdyti“. Vadovaujantis 
tokia nuostata nebuvo numatyta jokių prielaidų paleisti parlamentą ir surengti neeilinius rinkimus. 
Alternatyviame projekte buvo siūlomos normos, konstituciškai legalizuojančios atvejus, kada galėjo 
būti surengti neeiliniai Seimo rinkimai. 

Kitas aspektas tas, kad Komisijos parengtame Konstitucijos projekte buvo numatyta, jog Seimą 
sudaro 140 ketveriems metams renkamų deputatų ir Seimas kas dveji metai atnaujinamas per pusę. 
Alternatyvaus projekto autoriai buvo įsitikinę, kad tokia Seimo sudarymo tvarka parlamentinės 
demok ratijos šalyje bus destabilizuojantis veiksnys, todėl teigė, kad Seimą turėtų sudaryti 120 Seimo 
narių (tautos atstovų), kurie būtų renkami ketveriems metams pagal mažoritarinę rinkimų sistemą. 

Skirtingai buvo nustatytas konstitucinis Prezidento statusas. Kai kurių alternatyviame Konsti-
tucijos projekte numatytų Prezidento santykių su Seimu konstitucinių prerogatyvų Komisijos projek-
te nebuvo, kaip antai: valstybės vadovas galėjo papildyti neeilinės sesijos dienotvarkę, teikti pirmiau-
sia svarstytinus Seimo dienotvarkės klausimus, reikalauti kurį nors įstatymą ar klausimą svarstyti 
Seime be eilės, priimti įstatymą skubos tvarka. Tas pats pasakytina ir apie Prezidento galias Vyriau-
sybės atžvilgiu. Jis turėjo teisę ne tik dalyvauti Vyriausybės posėdžiuose, bet ir jiems pirmininkauti, 
galėjo atleisti ministrą pirmininką, reorganizuoti Vyriausybę, sustabdyti įstatymams prieštaraujan-
čius Vyriausybės nutarimus ir potvarkius ir siūlyti Seimui juos panaikinti. 

Nesiderino požiūris ir į konstitucinę kontrolę. Pagal Komisijos parengtą Konstitucijos projektą 
šią funkciją turėjo vykdyti konstitucinis teismas, o alternatyvų rengėjai buvo įsitikinę, kad įstatymų 
atitiktį Konstitucijai turi vertinti vyriausiasis tribunolas, apibūdinamas kaip aukščiausiasis teismas, 
t. y. aukščiausioji teisminės sistemos grandis. 

Šiame politinių įvykių ir reiškinių kontekste paminėtina ir tai, kad kai kurios Lietuvoje vei-
kusios politinės partijos savarankiškai rengė savus konstitucinius modelius ir konkrečius projektus. 

782 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. balandžio 21 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos projekto paskelbimo visuomenei svarstyti“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos 
Respub likos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo dokumentų rinkinys. T. 5. Vilnius: Lietuvos Respublikos Aukščiau-
sioji Taryba, 1992, p. 100.

783 Lietuvos aidas. 1992 m. gegužės 1 d.
784 Lietuvos aidas. 1992 m. gegužės 6 d.
785 Lietuvos aidas. 1992 m. gegužės 14 d.
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Konstitucijos projektą parengė Lietuvos demokratinės darbo partijos tarybos sudaryta komisi-
ja, kuriai vadovavo Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas Juozas Bulavas786. Šio projekto 
priori tetai – parlamentinės demokratijos vertybės, įtvirtintos nustatant valstybės organizavimą, vals-
tybės valdžios institucijų kompetenciją, žmogaus teises ir laisves. Projekte pabrėžta, kad „Lietuvos 
Respublikos demokratinė parlamentinė santvarka grindžiama funkciniu valdžios suskirstymu į tris 
savarankiškas valstybės organų sistemas – įstatymų leidybos, valdymo ir teismo. Valstybės valdžią 
vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas su Vyriausybe ir Teismas.“

Lietuvos liberalų sąjungos valdyba paskelbė 1938 m. Lietuvos Konstitucijos naujos redakcijos 
projektą, kuriuo buvo siekiama „tęsti Lietuvos Respublikos konstitucingumo tradicijas“787. Vertinant 
šį projektą paminėtina, kad nors ir buvo deklaruojamas 1938 m. Lietuvos Konstitucijos tęstinumo 
principas, jos tekstas ir turinys buvo iš esmės pakeistas. Atsisakyta „Tautos vado“ idėjos, suformuluo-
ta moderni žmogaus teisių ir laisvių koncepcija, nustatytos valstybės valdžių galios ir jų pusiausvyra. 
Ne tik paskelbta, kad „neturi galios joks įstatymas, priešingas Konstitucijai“, bet ir įtvirtinta šio prin-
cipo įgyvendinimo institucinė forma. Nors orientuotasi į reikšmingesnį Prezidento vaidmenį valsty-
bės valdžių sandaroje, vis dėlto jo konstitucinės galios buvo subordinuotos kitų valdžios institucijų 
įgaliojimų atžvilgiu. 

Būta ir kitų projektų, kurie, nors ir nepaskelbti, patvirtino prieraišumą parlamentinės ar prezi-
dentinės demokratijos principams. Šiuo atžvilgiu buvo aktyvūs JAV gyvenę Lietuvos išeiviai, raginę 
nenutolti nuo 1938 m. Lietuvos Konstitucijos teisinės, politinės filosofijos ir deklaravę prezidentinės 
valdžios prioritetus. 

Naujos, nuolatinės, Konstitucijos kūrimo procesą lydėjo ir kiti veiksniai, vienas iš jų – pastan-
gos atkurti prezidento institutą ir suteikti valstybės vadovui išskirtines konstitucines galias. Jau mi-
nėta 1991 m. rudenį kilusi iniciatyva ne tik neblėso, bet net stiprėjo – reikalauta surengti referendumą 
šiuo klausimu. 1991 m. gruodžio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryboje registruota iniciatyvinė 
grupė suorganizavo rinkėjų parašų rinkimą dėl referendumo surengimo. 1991 m. gruodžio mėn. vy-
kusiame Sąjūdžio trečiajame suvažiavime buvo priimta rezoliucija „Dėl Respublikos Prezidento ins-
titucijos atkūrimo“788. Suvažiavimas įpareigojo Sąjūdžio Seimo tarybą tęsti pradėtą darbą, kad kons-
truktyviai ir kuo greičiau būtų pasiektas tikslas, o Sąjūdžio remti Aukščiausiosios Tarybos deputatai 
buvo paraginti visokeriopai palaikyti Prezidento instituto atkūrimą.

Referendumo paskelbimo klausimas buvo svarstomas Aukščiausiojoje Taryboje konfrontuo-
jant frakcijoms ir kitoms deputatų grupėms. Vis intensyvėjant politinei kovai 1992 m. kovo 12 d. 
Aukščiausioji Taryba pagaliau priėmė nutarimą referendumą dėl Prezidento surengti 1992 m. gegu-
žės 23 d.789 Referendumui teikiamų įstatymų projektų tekstai buvo paskelbti spaudoje790. 

Įstatymai, dėl kurių balsuota 1992 m. gegužės 23 d. referendume, nebuvo priimti. Referendu-
me dalyvavo 59,18 proc. visų rinkėjų. Įstatymams pritarė 69,27 proc. dalyvavusių rinkėjų, tačiau tai 
sudarė tik 40,99 proc. bendro rinkėjų skaičiaus. Įstatymų projektai nesulaukė pagal Referendumo 
įstatymą reikalaujamo rinkėjų pritarimo. 

Vertinant referendumą ir jo rezultatus konstitucingumo raidos kontekste pažymėtina, kad Lie-
tuvos piliečių valia buvo svarbus veiksnys pasirenkant Lietuvos valstybės valdymo formą, nustatant 
valdžių institucines galias. Referendumo rezultatai bylojo apie tautos prielankumą tokiai konstitu-
cinei sandarai, kurioje realiai veikia valstybės valdžių galių pusiausvyros mechanizmai, kai parla-

786 Tiesa. 1992 m. balandžio 23 d.
787 Lietuvos aidas. 1992 m. vasario 25 d.
788 Lietuvos aidas. 1991 m. gruodžio 19 d.
789 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. kovo 12 d. nutarimas „Dėl referendumo dėl Lietuvos 

Respub likos Prezidento institucijos atstatymo“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 
1992, Nr. 7-169.

790 Lietuvos Respublikos konstitucinio įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento“, Lietuvos Respublikos įstatymo 
„Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo pakeitimo ir papildymo atkuriant Lietuvos Respublikos 
Prezidento instituciją“ projektai. Lietuvos aidas. 1992 m. gegužės 7 d.
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mentas yra vienintelis įstatymų leidėjas, taip pat kontroliuojantis vykdomąją valdžią. Referendume 
priimtas piliečių sprendimas nustatė atitinkamus orientyrus ir Konstitucijos rengėjams. 

Politinė įtampa, tvyrojusi Aukščiausiojoje Taryboje ir visuomenėje iki referendumo, ne tik iš-
liko, bet ir, ryškėjant naujoms politinėms sankirtoms, nulėmė politinio gyvenimo akcentus bei vertė 
ieškoti principinių susitarimų ir sprendimų. Dėl politinės priešpriešos, vadinamosios parlamentinės 
rezistencijos, po referendumo susidarė tokia padėtis, kad parlamentas nebegalėjo priimti bent kiek 
reikšmingesnių sprendimų. Vis labiau ryškėjo neeilinių parlamento rinkimų perspektyva. 

Politinio proceso kryptis – pirmalaikiai parlamento rinkimai ir Konstitucijos priėmimas. Sie-
kiant įveikti politinę krizę pagaliau buvo nuspręsta 1992 m. spalio 25 d. paskelbti neeilinius Aukš-
čiausiosios Tarybos rinkimus, parengti suderintą Konstitucijos projektą, aprobuoti jį Aukščiausiojoje 
Taryboje ir pateikti Lietuvos piliečių referendumui, kuris turėjo vykti kartu su rinkimais. Šis kelias 
taip pat buvo komplikuotas, nes realiai egzistavo pirmiau minėtos dvi konstitucinės koncepcijos – du 
Konstitucijos projektai. 

Jau nuo birželio mėn. vidurio Aukščiausiojoje Taryboje pradėjo veikti neformalios įvairioms 
frakcijoms priklausančių deputatų grupės, siekusios ieškoti bendrų susitarimo prielaidų. Pradėjo 
veikti ir konstitucinių problemų derinimo grupė. Jos veikla buvo konstruktyvi, nes 1992 m. rugpjū-
čio 4 d. Aukščiausioji Taryba, išvengdama aštresnės polemikos, pritarė parengtam konsoliduotam 
protokolui, kuriame apibrėžė esmines pozicijas dėl būsimosios Konstitucijos791.

Protokole numatyta, kad suderinto Konstitucijos projekto rengimo pagrindas – Komisijos ir 
Sąjūdžio koalicijos „Už demokratinę Lietuvą“ darbo grupės parengti projektai. Nustatyta, kad sude-
rintu Konstitucijos projektu bus laikomas bendras tekstas arba bendras tekstas su alternatyviomis 
atskirų straipsnių formuluotėmis. Darbo rezultatai turėjo būti pristatyti Aukščiausiajai Tarybai, o 
projektui turėjo pritarti absoliuti visų deputatų dauguma, ir tik tada jis galėjo būti teikiamas referen-
dumui. 

Nors buvo žengtas žingsnis siekiant išeiti iš šios politinės situacijos, tačiau padėtis tebebuvo 
sudėtinga. Aiškėjant, kad ir vėl nepavyksta suderinti dviejų Konstitucijos projektų, Komisija priėjo 
išvadą, kad dėl tokių aplinkybių ji savarankiškai tobulins savąjį projektą ir rengs naują Konstitucijos 
versiją. Prieš rinkimus susikūręs politinis darinys, vienijęs dešiniąsias politines jėgas ir pasivadinęs 
„Santara „Už demokratinę Lietuvą“, taip pat paskelbė naują Konstitucijos projektą. Jis pristatytas kaip 
jų rinkimų programos dalis792.

Situacija buvo tiesiog dramatiška, nes laiko iki referendumo buvo visiškai nedaug, o Kons-
titucijos projekto teksto, kuris galėtų būti teikiamas referendumui, nebuvo. 1992 m. rugsėjo 22 d. 
Aukščiausiosios Tarybos Juridinio skyriaus vedėjo kabinete įvyko visų pagrindinių Aukščiausiosios 
Tarybos deputatų frakcijų atstovų susitikimas su šio skyriaus vedėju Juozu Žiliu ir vedėjo pavaduoto-
ju Vytautu Sinkevičiumi. Buvo nuspręsta, kad šie parlamento teisininkai, pasitelkdami ir kitus dar-
buotojus, remdamiesi jau egzistuojančiais konstitucijų projektais ir kitais Aukščiausiosios Tarybos 
dokumentais, parengs Konstitucijos projekto naują versiją. Jų parengtas Konstitucijos projektas, kurį 
rengiant dalyvavo ir Juridinio skyriaus darbuotojas Gediminas Bulotas, tapo prielaida tęsti Konstitu-
cijos kūrimo darbą. Būtent šis projektas buvo pradėtas svarstyti Aukščiausiosios Tarybos frakcijose. 
Derinant skirtingas nuomones, savaime susidarė neformalus, visoms Aukščiausiosios Tarybos frak-
cijoms atstovaujantis kolektyvas, kuriam vadovavo Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Lands-
bergis. Suprasta, kad visas idėjas vienijančio Konstitucijos projekto parengimas yra ypatingos svarbos 
uždavinys, o darbo rezultatai lems visuomenės ir valstybės raidą, ilgalaikę konstitucinę jos ateitį.

Po intensyvių debatų pagaliau radosi Konstitucijos projekto tekstas, kuris su atitinkamomis išly-
gomis buvo priimtinas daugumai deputatų. Projektas svarstytas Aukščiausiosios Tarybos posėdžiuo-
se, frakcijų pasitarimuose. Nors ir toliau būta įvairių nuomonių dėl kai kurių nuostatų, Aukščiausioji 

791 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. rugpjūčio 4 d. nutarimas „Dėl pritarimo Aukščiausiosios 
Tarybos konstitucinių problemų derinimo grupės protokolui“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vy-
riausybės žinios. 1992, Nr. 24-708.

792 Atgimimas (priedėlis „Teisė“). 1992 m. spalio 5 d.
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Taryba didele balsų persvara pritarė Konstitucijos projekto tekstui793, paskelbė jį spaudoje794 ir pateikė 
referendumui795. 

Žvelgiant į Konstitucijos rengimo baigiamojo etapo politines, teisines peripetijas ir pastangas 
surasti kompromisus reikėtų pabrėžti, kad viena iš susitarimo prielaidų buvo Konstitucijos projekto 
153 straipsnis. Jame buvo nurodytos Konstitucijos normos, kurias išrinktasis Seimas iki 1993 m. spalio  
25 d. galės keisti paprastesne tvarka, t. y. trijų penktadalių visų Seimo narių balsų dauguma. Daugelis 
šių nuostatų buvo susijusios su konstituciniu Seimo, Seimo narių, prezidento, Vyriausybės statusu. 
Taigi Konstitucijos 153 straipsnis buvo labai svarbus veiksnys, leidęs pasiekti kompromisus ne tik 
dėl Konstitucijos visumos, bet ir dėl konkrečių konstitucinių normų, nes buvo numatyta galimybė 
išrinktajam Seimui vienus metus lengvatinėmis sąlygomis koreguoti kai kurias konstitucines api-
brėžtis.

1992 m. spalio 25 d. referendumui buvo pateiktas ne tik Konstitucijos, bet ir įstatymo „Dėl 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“ projektas796.

Konstitucijos priėmimas. Aukščiausiojoje Taryboje vyravo bendras nusistatymas, kad Konsti-
tucija turi būti priimama ne parlamente, bet referendumu, taip išreiškiant bendrą Lietuvos Respubli-
kos piliečių valią dėl visuomenės ir valstybės konstitucinės santvarkos. Referendumo organizavimas 
ir vykdymas reglamentuotas specialiu 1992 m. spalio 13 d. įstatymu „Dėl referendumo Lietuvos Res-
publikos Konstitucijai priimti“797.

Pagal įstatymą dalyvavimas referendume buvo laisvas ir grindžiamas demokratiniais rinkimų 
teisės principais – visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu. Bet kokie tiesio-
giniai arba netiesioginiai piliečių teisių dalyvauti referendume apribojimai dėl kilmės, socialinės ir 
turtinės padėties, rasinės ir nacionalinės priklausomybės, lyties, išsilavinimo, kalbos, santykio su 
religija, politinių pažiūrų, gyvenimo tam tikroje vietovėje laiko, užsiėmimo rūšies ir pobūdžio buvo 
uždrausti. Visoms politinėms partijoms ir visuomeniniams politiniams judėjimams, piliečiams su-
teikta teisė nekliudomai agituoti, pritarti arba nepritarti Konstitucijai. Šiai teisei įgyvendinti turėjo 
būti suteikiamos patalpos, galimybė naudotis informacinėmis priemonėmis. Organizuojant ir vyk-
dant referendumą vadovautasi viešumo pagrindais, o išlaidas apmokėjo valstybė. 

Referendumą organizavo ir vykdė Vyriausioji rinkimų komisija, apygardų ir apylinkių rinki-
mų komisijos. Piliečių balsavimo tvarka buvo analogiška tai, kuria balsuota renkant Seimo narius.

Buvo pakartotos Konstitucijos projekto nuostatos, kad Konstitucija bus laikoma priimta, jeigu 
referendume jai pritars daugiau kaip pusė visų Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę. 
Jeigu už Konstituciją nepasisakytų dauguma visų piliečių, numatyta alternatyva: jeigu referendume 
dalyvautų daugiau kaip pusė visų piliečių, turinčių rinkimų teisę, ir Konstitucijai pritartų daugiau 
kaip pusė visų dalyvavusiųjų referendume, būtų laikoma, kad įvyko patariamasis referendumas. To-
kiu atveju, atsižvelgdamas į patariamojo referendumo rezultatus, Seimas nustatytų tolesnę Konstitu-
cijos rengimo, svarstymo ir priėmimo tvarką. 

Referendumas būtų laikomas neįvykusiu, jeigu balsavime dalyvautų mažiau negu pusė šalies 
piliečių, turinčių rinkimų teisę. Referendumas galėjo būti pripažįstamas negaliojančiu, jeigu jo metu 
būtų buvę suklastoti dokumentai ar įvykdyti kiti neteisėti veiksmai, turėję esminę įtaką balsavimo 
rezultatams.

793 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. spalio 13 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijos projekto“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 31-954.

794 Ibid.
795 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. spalio 13 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitu-

cijos projekto pateikimo referendumui“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992,  
Nr. 31-957.

796 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. spalio 23 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo 
„Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos projekto“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tary-
bos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 31-956.

797 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl referendumo Lietuvos Respublikos Konstitucijai priimti“. Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 31-955.
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Referendumas įvyko – balsavime dalyvavo 75,26 proc. visų rinkėjų. Konstitucijai pritarė  
75,42 proc. piliečių, kurie dalyvavo referendume, o tai sudarė 56,75 proc. bendro rinkėjų skaičiaus. 
Tai buvo įspūdingas istorinis faktas, bylojantis apie tautos pasiryžimą sukurti tvirtus demokratinius 
pag rindus tolesnei valstybingumo raidai, kurie taptų ilgalaike visuomenės ir valstybės plėtros prog-
rama. Konstitucija atitiko Lietuvos žmonių lūkesčius, siejamus su teise ir teisingumu, visuomeninių 
santykių darna ir gerove grindžiama socialine tvarka.

Konstitucijos įsigaliojimas. Konstitucijos „Baigiamuosiuose nuostatuose“ buvo įtvirtinta, kad 
Konstitucija įsigalios kitą dieną po referendumo rezultatų oficialaus paskelbimo, jeigu referendume 
jai pritars daugiau kaip pusė visų Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę. Referendume 
priimtą Konstituciją ir įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“ turėjo 
pasirašyti ir ne vėliau kaip per 15 dienų paskelbti Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas. 

1992 m. lapkričio 6 d. Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo posėdžių salėje, vėliau pavadintoje 
Konstitucijos sale, įvyko Konstitucijos pasirašymo ceremonija. Iškilmingoje aplinkoje, dalyvaujant 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo, Vyriausybės nariams, Aukščiausiosios Tarybos nuolatinių 
komisijų ir frakcijų vadovams, Lietuvos konfesijų hierarchams, politinių partijų ir judėjimų, visuo-
meninių organizacijų atstovams, Vilniuje akredituotiems užsienio valstybių diplomatams, Aukš-
čiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis, remdamasis Konstitucijos 154 straipsniu, pasirašė 
Konstituciją ir įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“798. Atsižvelgus 
į Vyriausiosios rinkimų komisijos pranešimą apie oficialius referendumo rezultatus buvo paskelbta, 
kad Konstitucija įsigalioja lapkričio 2 d. Šią jos įsigaliojimo datą vėliau patvirtino ir Lietuvos Res-
publikos Konstitucinis Teismas vienoje iš konstitucinės justicijos bylų799. Konstitucijos tekstas buvo 
paskelbtas oficialiai800.

5.6. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindiniai bruožai801

Vertinant Lietuvos Respublikos Konstituciją istoriniame kontekste, pažymėtina, kad ji buvo 
priimta tuo laikotarpiu, kuris lyginamojoje konstitucinėje teisėje įvardijamas kaip pasaulinės kons-
titucinės raidos ketvirtasis etapas. Šiam etapui, prasidėjusiam praėjusio amžiaus devintajame dešim-
tmetyje, būdingas totalitarinių režimų žlugimas Vidurio ir Rytų Europoje. Politinį ir socialinį virsmą 
lėmė tautų siekis išsivaduoti iš Sovietų Sąjungos imperijos priespaudos ir diktato. Būtent tada šioje 
Europos dalyje gimė naujos konstitucijos, kurios reiškė socialistinių konstitucinių sistemų pabaigą 
Europoje.

Vykdant konstitucines reformas vadovautasi tvariomis konstitucinėmis vertybėmis, brendu-
siomis ilgaamžėje tautų kovoje dėl demokratijos ir laisvės. Naujos konstitucijos buvo grindžiamos 
demok ratinio konstitucionalizmo raidos patirtimi, o valstybėse, kuriose jau gyvavo konstitucinio 
reguliavimo tradicijos, – ir nacionaliniu teisiniu paveldu.

Konstitucijų kūrėjai, atsižvelgdami į dramatišką istorinę patirtį, siekė sukurti valstybės val-
džios struktūrą, galinčią užtikrinti demokratinį vyksmą. Vadovaujantis valdžių padalijimo principu 
ieškota politinių, socialinių, teisinių mechanizmų atstovaujamosios institucijos, t. y. parlamento, ir 
vykdomosios valdžios galioms ir atsvaroms suderinti. Turint galvoje tai, kad beveik visose Vidurio ir 
Rytų Europos šalyse buvo steigiama ar atkuriama prezidento institucija, įtemptai polemizuota apie 
valstybės vadovo vaidmenį politinėje sistemoje. Visur vyko teisminės valdžios reforma, kuria siekta 
užtikrinti politines, teisines sąlygas veikti nepriklausomam teismui. Šiose šalyse įsteigti konstituci-
niai teismai, kurių priedermė – užtikrinti, kad konstitucinės normos būtų ne politinės abstrakcijos, 

798 Plačiau apie šį renginį žr. Kertinis valstybės akmuo. Paskelbta trečioji nuolatinė Lietuvos Respublikos Konstitucija. 
Lietuvos aidas. 1992 m. lapkričio 7 d. 

799 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. balandžio 21 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1994, Nr. 31-562.
800 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992,  

Nr. 33-1014.
801 Parengta pagal Žilys, J. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos esmė ir pagrindiniai bruožai. Konstitucinė ju-

risprudencija. 2016, 3, p. 64-100.
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bet realus valstybės ir visuomenės funkcionavimo veiksnys. Taigi teisinės valstybės principui, kaip 
demokratijos pradui, teikta ypatinga reikšmė. 

Panašus procesas vyko ir Lietuvoje. Jo pasekmė – Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmi-
mas, ženklinantis naują nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos valstybės konstitucingumo raidos 
etapą. 

Šioje Konstitucijoje atsispindi visuomenės sutartis – visų Lietuvos Respublikos piliečių 
demokratiškai prisiimtas įsipareigojimas dabartinei ir būsimosioms kartoms gyventi pagal 
Konstitucijoje įtvirtintas pamatines taisykles ir joms paklusti, idant būtų užtikrintas valdžios 
legitimumas, sprendimų teisėtumas, žmogaus teisės ir laisvės. Ši Konstitucija, kaip aukščiausiosios 
teisinės galios aktas ir visuomenės sutartis, pagrįsta universaliomis, nekvestionuojamomis 
vertybėmis – suvereniteto priklausymu Tautai, demokratija, žmogaus teisių ir laisvių pripažinimu ir 
jų gerbimu, pagarba teisei ir teisės viešpatavimui, valdžios galių ribojimu, valdžios įstaigų priederme 
tarnauti žmonėms ir atsakomybe visuomenei, pilietiškumu, teisingumu, atviros, teisingos, darnios 
pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiu802.

5.6.1. Konstitucijos principai 

Konstitucijos principai yra besąlygiškai susiję su visa konstitucinio reguliavimo materija, jie – 
svarbus veiksnys, atskleidžiantis šios materijos vientisumą. Kitaip sakant, konstituciniai principai 
lemia visą teisinę sandarą, apibrėžia jos vertybines orientacijas803.

Konstitucija kaip teisinė realybė suvokiama ne tik kaip tekstas, ne tik kaip eksplicitinės nuos-
tatos, suformuluotos šiame tekste. Ji laikoma sudėtingesniu politiniu, teisiniu reiškiniu jau vien todėl, 
kad, be konkrečių normų (nuostatų), joje yra konstituciniai principai. Konstitucinėje jurisprudenci-
joje konstatuojama, kad vieni konstituciniai principai yra įtvirtinti expressis verbis suformuluotose 
konstitucinėse normose, kiti, nors jose ir nėra įtvirtinti, išvedami iš konstitucinių normų visumos ir 
Konstitucijos prasmės804. 

Konstituciniai principai gali būti traktuojami kaip esminis veiksnys, lemiantis konstitucinės 
norminės materijos prigimtį ir pobūdį, tartum sulydantis visas konstitucines normas į vientisą or-
ganišką sistemą. Taip užtikrinamas konstitucinio reguliavimo neprieštaringumas ir nuoseklumas.

Mokslo koncepcijose klasifikuojant konstitucinius principus išskiriami pirminiai, sudėtiniai ir 
išvestiniai principai. Pirminiais principais laikomi tie, kurie tiesiogiai expressis verbis įtvirtinti Kons-
titucijoje. Tokiais laikytini Lietuvos valstybės teritorijos vientisumo (10 straipsnis), valstybinės lietu-
vių kalbos (14 straipsnis), žmogaus teisių ir laisvių prigimtinio pobūdžio (18 straipsnis) principai. Prie 
jų priskirtinos ir konstitucinės nuostatos, kad Lietuvos valstybę kuria Tauta, suverenitetas priklauso 
Tautai (2 straipsnis), niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklau-
sančių suverenių galių (3 straipsnis) ir t. t.

Sudėtiniai principai atsispindi įvairiose konstitucinėse nuostatose. Antai Konstitucijos viršenybės 
principas, nors konkrečia kalbine raiška Konstitucijos tekste ir neapibrėžtas, yra išreikštas daugelyje 
konstitucinių nuostatų: negalioja joks įstatymas ar kitas aktas, priešingas Konstitucijai (7 straipsnio  
1 dalis); svarbiausi valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu (9 straipsnio  
1 dalis); valdžios galias riboja Konstitucija (5 straipsnio 2 dalis); teisingumą Lietuvos Respublikoje 
vykdo tik teismai (109 straipsnio 1 dalis). 

Išvestiniais principais laikomi principai, tiesiogiai Konstitucijoje neįtvirtinti, tačiau kylantys 
iš konstitucinių normų turinio ir pačioje Konstitucijoje apibrėžtų kitų principų. Šie konstituciniai 
dėsniai visapusiškai išskleidžiami konstitucinėje jurisprudencijoje, t. y. oficialiojoje konstitucinėje  

802 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 85-3094. 
803 Plačiau apie tai žr. Kūris, E. Lietuvos Respublikos Konstitucijos principai. Bimontienė, T. et al. Lietuvos konstitucinė 

teisė. 2-as leidimas. Vilnius: LTU, 2002, p. 201–272.
804 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 85-3094; 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 181-6708.
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doktrinoje, kurią formuoja Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Antai Konstitucijoje valsty-
bės valdžių padalijimo principas formaliai neapibrėžtas, tačiau konstitucinės justicijos bylose Kons-
titucinis Teismas, įvertinęs konstitucinės materijos visumą, konstatuoja, kad būtent šis dėsnis yra 
esminis ir įtvirtinantis valstybės valdžių organizavimo politinius, teisinius pagrindus805.

Konstitucijos viršenybė teisinėje sistemoje. Konstitucija yra pagrindinis šalies įstatymas, aukš-
čiausioji Lietuvos teisė, valstybinės bendruomenės funkcionavimo norminis pamatas. Ji – svarbiau-
sias nacionalinės teisės šaltinis, kuriuo pagrįstas Lietuvos teisės sistemos veikimas. Taigi Konstitucija 
yra Lietuvos teisės branduolys, reikšmingiausias politinis teisinis veiksnys, lemiantis ir teisės kūrimo, 
ir taikymo praktiką konkrečiuose politiniuose socialiniuose santykiuose. 

Konstitucija teisės aktų hierarchijoje užima išskirtinę – aukščiausią – vietą, nes niekam nelei-
džiama jos pažeisti. Tai reiškia, kad konstitucinė tvarka turi būti ginama, o pati Konstitucija įtvirtina 
mechanizmą, įgalinantį nustatyti, ar teisės aktai neprieštarauja Konstitucijai. Šiuo atžvilgiu Konsti-
tucijos viršenybės principas yra neatsiejamas nuo konstitucinio teisinės valstybės principo – univer-
salaus konstitucinio dėsnio, kuriuo grindžiama Lietuvos teisinė sistema ir pati Konstitucija. Konsti-
tucijos viršenybės principo pažeidimas reikštų, kad pažeidžiamas ir teisinės valstybės principas806.

Konstitucijoje ne tik nustatyta, kad negalioja joks įstatymas ar kitas teisės aktas, priešingas 
Konstitucijai, bet ir numatytas Konstitucijos apsaugos teisinis mechanizmas. Teisės aktų teisėtumas 
suponuoja tai, kad visi įstatymų leidybos proceso dalyviai rengiamus ir priimamus teisės aktus priva-
lo derinti su Konstitucija. Lietuvoje nevykdoma rengiamų teisės aktų projektų teisėtumo išankstinė 
kontrolė, tačiau veikia vėlesnioji kontrolė, t. y. jau priimtų ir įsigaliojusių įstatymų ir kitų teisės aktų 
atitikties Konstitucijai patikra. 

Konstitucijos stabilumas. Ši Konstitucijos savybė siejasi su Konstitucijos viršenybės principu, 
nes konstitucinio reguliavimo tvarumas yra viena svarbiausių konstitucinių vertybių. Atsižvelgiant į 
tai, kad Lietuvos valstybės teisės aktų hierarchijoje Konstitucijai, kaip aukščiausios galios aktui, tenka 
ypatingas vaidmuo, Konstitucijos kūrėjai siekė visų pirma užtikrinti konstitucinio teksto stabilumą. 
Šis tikslas išreikštas nustačius specialias Konstitucijos keitimo ir papildymo naujomis nuostatomis 
normas ir procedūras. 

Nelanksčių (griežtų) konstitucijų kategorijai Konstitucija priskiriama jau vien todėl, kad suma-
nymo keisti ar papildyti ją teisę turi ne visi subjektai, turintys tradicinę įstatymų leidybos iniciatyvos 
teisę, o tik ne mažesnė kaip 1/4 Seimo (t. y. parlamento) narių grupė arba ne mažiau kaip 300 tūkst. 
rinkėjų. Nepaprastosios padėties ar karo atveju Konstitucija iš viso negali būti taisoma. 

Konstitucijos pataisų projektai turi būti svarstomi ir Seime dėl jų balsuojama du kartus. 
Tarp šių balsavimų daroma ne mažesnė kaip trijų mėnesių pertrauka. Įstatymas, kuriuo keičiama 
Konstitucija, laikomas priimtu, jeigu per kiekvieną balsavimą už tai balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų 
Seimo narių. Nepriimta Konstitucijos pataisa iš naujo svarstyti Seimui gali būti teikiama ne anksčiau 
kaip po metų. 

Dar sudėtingesne tvarka, tik referendumu, gali būti pakeistos Konstitucijos I skirsnio „Lietuvos 
valstybė“ ir XIV skirsnio „Konstitucijos keitimas“ nuostatos. 

Ypatinga teisinė apsauga numatyta Konstitucijos 1 straipsniui, kuriame nustatyta, kad „Lietuvos 
valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“. Ši konstitucinė norma gali būti koreguojama 
tik referendumu ir tik tuo atveju, jeigu už tai pasisakytų ne mažiau kaip 3/4 Lietuvos piliečių, turinčių 
rinkimų teisę. 

Vienas svarbiausių teisinių veiksnių, užtikrinančių Konstitucijos tvarumą, yra konstitucinė 
jurisprudencija. Oficialioji konstitucinė doktrina, formuojama Konstitucinio Teismo aktuose, leidžia 
atskleisti giluminį Konstitucijos potencialą nekeičiant jos teksto, kartu pritaikyti ją prie socialinio 
gyvenimo pokyčių, užtikrinti jos gyvybingumą. Taigi konstitucinės justicijos bylose aiškinant 
Konstitucijos principų, normų turinį, surandant ir atskleidžiant tikrąsias jų prasmes yra mažinamas 
poreikis kištis į jos tekstą.

805 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. balandžio 21 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 39-1044.
806 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 19-828.
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Konstitucinėje jurisprudencijoje nuolatos pabrėžiamas Konstitucijos stabilumas kaip Konstitu-
cijos vertybė, kuri užtikrina valstybės tęstinumą, pagarbą konstitucinei santvarkai ir teisei, Konstitu-
cijoje paskelbtų lietuvių tautos siekių, kuriais grindžiama Konstitucija, įgyvendinimą. Konstitucijos 
tekstas neturi būti koreguojamas vien pasikeitus terminijai ar kokiems nors teisiškai reguliuotiniems 
visuomeniniams santykiams807. Konstitucinis Teismas pabrėžia, kad kiekviena Konstitucijos pataisa, 
jos teksto koregavimas turi būti pagrindžiamas svariais argumentais ir motyvais, o ne trumpalaikiais 
politiniais interesais. 

Konstitucijos vientisumas – vienas esminių konstitucinio reguliavimo bruožų. Konstitucijos  
6 straips  nyje įtvirtinant, kad „Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas“, įvardijamas ne 
tik teorinio pobūdžio Konstitucijos pradmuo. Ši nuostata įgyja praktinę reikšmę politinėje, socialinė-
je, teisinėje tikrovėje įgyvendinant konstitucinius principus ir taikant konstitucines normas. 

Konstitucijos vientisumas suponuoja tai, kad konstitucinės nuostatos yra tarpusavyje susijusios 
ne tik formaliai, pagal išdėstymo struktūrą, bet ir pagal turinį. Taigi Konstitucijos preambulė, jos 
skirsniai ir straipsniai sudaro prasmingą Konstitucijos visumą808. Nė vienos Konstitucijos nuostatos 
negalima aiškinti taip, kad būtų iškreiptas arba paneigtas kurios nors kitos konstitucinės nuostatos 
turinys, antraip būtų iškreipta ir viso konstitucinio reguliavimo esmė, pažeista konstitucinių verty-
bių pusiau svyra. Pažymėtina ir tai, kad konstitucijos normų ir principų negalima aiškinti remiantis 
įstatymų leidėjo ir kitų teisėkūros subjektų priimtais aktais, nes taip būtų paneigta Konstitucijos 
viršenybė teisės sistemoje809.

Konstitucijos vientisumo dėsnis aprėpia ne tik Konstitucijos struktūrines dalis ir jas sudaran-
čias normas, bet ir konstitucinius principus. Per konstitucinius principus atsiskleidžia ne tik Konsti-
tucijos raidė, bet ir jos dvasia – tos vertybės ir siekiai, kuriuos Tauta įtvirtino Konstitucijoje pasirin-
kusi tam tikrą jos nuostatų tekstinę formą, kalbinę išraišką. Tarp konstitucinių principų ir normų, 
Konstitucijos dvasios ir raidės nėra priešpriešos810. Būtent tokia Konstitucijos samprata vyrauja moks-
lo doktrinoje ir plėtojama konstitucinėje jurisprudencijoje oficialiai aiškinant konstitucinių nuostatų 
sąveiką ir visuminį konstitucinį reguliavimą. 

Konstitucinėje jurisprudencijoje Konstitucija laikoma aukščiausiąja teise be konstitucinio re-
guliavimo pertrūkių. Konstitucijos, kaip aukščiausios teisinės galios akto, prigimtis, konstitucingu-
mo idėja suponuoja tai, kad joje negali būti ir nėra spragų811. Tai reiškia, kad konstitucinė teisė šiuo 
atžvilgiu skiriasi nuo ordinarinės teisės sistemos, kurioje gali rastis teisės spraga arba legislatyvinė 
omisija, kuri reiškia, kad nors atitinkamų visuomeninių santykių teisinis reguliavimas nėra nustaty-
tas teisės aktuose, tačiau jo poreikis yra ir jis turi būti nustatytas, nes to reikalauja aukštesnės galios 
teisės aktas arba pati Konstitucija812.

Vadinasi, kadangi Konstitucija yra be spragų, negali būti ir nėra tokio žemesnės galios teisės ak-
tuose nustatyto teisinio reguliavimo, kurio nebūtų galima vertinti jo atitikties Konstitucijai požiūriu.

Konstitucija – tiesiogiai taikomas aktas. Tokia apibrėžtis yra Konstitucijoje, vadinasi, toks 
Konstitucijos vertinimas nėra teorinė koncepcija. Šia nuostata turi būti vadovaujamasi įgyvendinant 
konstitucines nuostatas teisėkūroje, visų valstybės institucijų veikloje, užtikrinant žmogaus teises 
ir laisves, bend rosios kompetencijos ir administracinių teismų jurisprudencijoje. Pagal Konstituciją 
įstatymų leidėjas neturi teisės nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų apribota ar paneigta 
galimybė tiesiogiai taikyti Konstituciją813.

Konstitucija – ne tik politinis dokumentas, kuriame postuluojamos abstrakčios politinės 
vertybės ir nustatoma socialinė orientacija. Svarbiausioji jos savybė ta, kad ji visų pirma yra pagrindinis 
teisės normų aktas, kurio nustatytos taisyklės galioja ir yra privalomos visiems.

807 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-1292.
808 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. sausio 24 d. išvada. Valstybės žinios. 1995, Nr. 9-199.
809 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2001, Nr. 62-2276.
810 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 85-3094.
811 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 181-6708.
812 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2008, Nr. 130-4993.
813 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 19-828.



Pirma dalis. Lietuvos  konstitucinės teisės raida 1918–2018 m.

189

Atkreiptinas dėmesys, kad tiesioginio Konstitucijos taikymo dėsnis nurodytas kitose Konsti-
tucijos normose: „kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija“ (6 straipsnio 2 dalis). Tai 
reiškia, kad visi fiziniai ir juridiniai asmenys, neatsižvelgiant į jų socialinį, teisinį statusą, gali siekti, 
kad būtų užtikrinti jų teisėti interesai, pagrindžiami Konstitucijoje skelbiamomis asmens teisėmis 
ir laisvėmis. Iš šios konstitucinės nuostatos darytina pagrįsta išvada, kad teisių ir laisvių gynybos 
prielaidos negali būti ribojamos ordinariniu teisiniu reglamentavimu ir nustatant papildomas, Kons-
titucijoje nenumatytas, kliūtis.

Ypač reikšminga konstitucinė nuostata „asmuo, kurio konstitucinės teisės ir laisvės pažeidžia-
mos, turi teisę kreiptis į teismą“ (30 straipsnio 1 dalis). Pažeistos teisės gali būti ginamos teisme ne-
priklausomai nuo to, ar Konstitucijoje garantuota asmens teisė paminėta įstatyme arba poįstatymi-
niame akte814.

Teisė kreiptis į teismą yra absoliuti815. Tai reiškia, jog konstitucinis teisminės gynybos principas 
yra universalus, o įstatymų leidėjas turi konstitucinę pareigą nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad 
visus ginčus dėl įgytų asmens teisių ir laisvių pažeidimo būtų galima spręsti teisme. Teisės aktais gali 
būti nustatyta ir ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka, tačiau negalima numatyti tokio reglamentavi-
mo, kuriuo būtų paneigta teisė ginti teises ir laisves teisme816.

Tiesioginis Konstitucijos taikymas yra Lietuvos teisinės sistemos, grindžiamos Konstitucijos 
principais ir normomis, realybė. Šio dėsnio įgyvendinimas konkrečiose teisinėse situacijose – vienas 
svarbiausių būdų užtikrinti realų Konstitucijos poveikį visuomeniniams santykiams, apsaugoti kons-
titucines vertybes, kurios atitinkama teisine forma įrėmintos Konstitucijos tekste. Tiesioginis Konsti-
tucijos taikymas nepaneigia ordinarinio teisinio reguliavimo svarbos. Tačiau visais atvejais žemesnio 
rango teisės aktais negalima pažeisti konstitucinių principų ir normų, o jų teisėtumas, t. y. atitiktis 
Konstitucijai, gali būti patikrintas nagrinėjant konstitucinės justicijos bylas.

5.6.2. Konstitucijos forma ir struktūra

Vertinant Konstituciją lyginamosios konstitucinės teisės požiūriu pažymėtina, kad ji priskirti-
na sudėtinių kodifikuotų konstitucijų kategorijai. Tokia išvada darytina dėl Konstitucijos struktūros 
ir konstitucinių normų sistemos, kuri sudaro vientisą konstitucinio reguliavimo audinį. Be pagrindi-
nio teksto, Konstituciją sudaro preambulė ir „Lietuvos Respublikos Konstitucijos sudedamoji dalis“ 
(toliau – sudedamoji dalis), susidedanti iš keturių konstitucinės galios teisės aktų.

Lietuvos konstitucinės teisės teorijoje vyrauja nuomonė, kad tai – ne atskirų dokumentų visu-
ma, bet vientisa organiškai susietų konstitucinės reikšmės normų sistema, išreiškianti visuomenės ir 
valstybės politinę, teisinę, vertybinę orientaciją.

Konstitucijos struktūra grindžiama lyginamojoje konstitucinėje teisėje sukaupta daugelio pa-
saulio demokratinių šalių konstitucinės raidos patirtimi ir Lietuvos valstybės konstituciniu paveldu. 
Kuriant Konstituciją vadovautasi tuo, kad joje turi būti atskleistos Lietuvos valstybės istorinės, politi-
nės ištakos, valstybės organizavimo principai, valstybės valdžios sąveika su visuomene, t. y. valdžios 
galių ribos, asmens teisės ir laisvės, valdymo ir savivaldos funkcijų derinimo pagrindai ir kiti dalykai, 
apibūdinantys funkcionuojančią demokratinę politinę, teisinę sistemą. 

Konstitucijos tekstą sudaro: 1) preambulė; 2) pagrindinė dalis (I–XIV skirsniai); 3) „Baigiamieji 
nuostatai“; 4) sudedamoji dalis.

Visose struktūrinėse Konstitucijos teksto dalyse, atsižvelgiant į politinius, teisinius prioritetus 
ir konkrečių konstitucinių santykių reglamentavimo specifiką, atskleidžiamos ir įtvirtinamos kons-
titucinės vertybės, kuriomis grindžiama Lietuvos Respublikos konstitucinė santvarka. Visos Kons-
titucijos nuostatos yra susijusios tarpusavyje ne tik formaliai, bet ir pagal turinį: vienų Konstitucijos 

814 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. kovo 4 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1999, Nr. 23-666.
815 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 54-1588.
816 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. vasario 7 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2005, Nr. 19-623.
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nuostatų turinys lemia kitų turinį. Konstitucijos nuostatos sudaro darnią sistemą, o tarp Konstituci-
joje įtvirtintų vertybių yra pusiausvyra, jų negalima priešpriešinti vienos kitai817.

Konstitucijos preambulė. 1992 m. Konstitucijoje tęsiama Lietuvos konstitucinė tradicija, nes ir 
1922 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Valstybės Konstitucija, ir 1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucija 
pradedamos preambule. Jas vienijantis bruožas yra tas, kad čia iškeliamas Lietuvos valstybės istoriš-
kumas, žmonių pastangos užtikrinti valstybės politinį, teisinį buvimą ir raidą.

Preambulėje pabrėžiamas lietuvių tautos istorinis vaidmuo kuriant valstybę ir dedant tvarius 
jos funkcionavimo pagrindus. Preambulėje rašoma, kad lietuvių tauta prieš daugelį amžių sukūrė 
Lietuvos valstybę, jos teisinius pamatus grindė Lietuvos statutais ir Lietuvos Respublikos konstituci-
jomis, šimt mečiais gynė savo laisvę ir nepriklausomybę, išsaugojo savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą 
ir papročius.

Preambulėje ne tik deklaruojamas Lietuvos valstybės istoriškumas, bet ir žymimos Lietuvos 
konstitucinės raidos gairės: Konstitucija įkūnija prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir 
kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, puoselėti Lietuvos žemėje 
tautinę santarvę, siekti atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės. Taigi 
preambulėje apibūdinti lietuvių tautos politiniai, socialiniai ir teisiniai lūkesčiai priimant ir skelbiant 
šią Konstituciją. 

Preambulė yra tartum raktas konstitucinio reguliavimo sistemai suprasti, nes joje skelbiami 
svarbiausi Lietuvos valstybinio gyvenimo dėsniai, didžiausios konstitucinės vertybės ir siekiai. Kons-
titucinis Teismas, aiškindamas konstitucinių normų prasmes, principus, ne kartą vertino Konsti-
tucijos preambulės vaidmenį konstitucinėje sistemoje. Vadovaudamasis Konstitucijos vientisumo 
principu, kuris suformuluotas jos 6 straipsnyje, Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad Konstitucijos 
preambulė išreiškia teisę, jos nuostatas sudaro teisinė materija. Toks apibūdinimas suponuoja ir ne-
dviprasmišką išvadą, kad preambulės normatyvumas gali būti svarus argumentas įstatymų ar kitų 
teisės aktų nekonstitucingumui, t. y. jų neteisiškumui, pagrįsti. 

Konstitucijos „Baigiamieji nuostatai“ (150–154 straipsniai). „Baigiamieji nuostatai“ organiškai 
siejasi su visa konstitucine materija ir yra neatskiriamas jos elementas. Šių straipsnių nuostatomis 
tartum įtvirtinama Konstitucijos rengimo politinio proceso baigtis ir konstatuojamos pagrindinės 
teisinės pasekmės, kylančios priėmus Konstituciją.

Būtent čia nurodomi politiniai reiškiniai ir teisiniai faktai, turėję lemtingą įtaką Lietuvos kons-
titucingumo raidai ir įtvirtinti Konstitucijos tekste. 

1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos 150 straipsnio pirmojoje redakcijoje buvo nustatyta, kad 
Konstitucijos sudedamoji dalis yra: 

1991 m. vasario 11 d. Konstitucinis įstatymas „Dėl Lietuvos valstybės“;
1992 m. birželio 8 d. Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovieti-

nes Rytų sąjungas“. 
Vėliau, 2004 m. liepos 13 d., Seimas priėmė Konstitucijos papildymo Konstituciniu aktu „Dėl 

Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 150 straips-
nio papildymo“ įstatymą818. Šiuo įstatymu Konstitucijos 150 straipsnis papildytas nuostata, kad Kons-
titucijos sudedamoji dalis yra 1992 m. spalio 25 d. Įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
įsigaliojimo tvarkos“, taip pat Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Są-
jungoje“.

Taip buvo ne tik konstituciškai atskleistas ir įvertintas šių aktų politinis, teisinis vaidmuo, bet 
ir nustatyta, kad šie dokumentai nėra vienkartiniai, laikino pobūdžio.

Nors atitinkamos teisinės normos buvo suformuluotos Įstatyme „Dėl Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos ir įsigaliojimo tvarkos“, tačiau ir „Baigiamuosiuose nuostatuose“ nustatyta, kad Konsti-

817 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. birželio 6 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 65-2400.
818 Konstitucijos papildymo Konstituciniu aktu „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje ir Lietuvos Res-

publikos Konstitucijos 150 straipsnio papildymo“ įstatymas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 111-4123.
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tucija įsigalioja kitą dieną po referendumo rezultatų oficialaus paskelbimo ir su sąlyga, jeigu referen-
dume jai pritars daugiau kaip pusė visų Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę. 

„Baigiamuosiuose nuostatuose“ buvo dar viena labai svarbi nuostata, dėl kurios susitarta dar 
svarstant Konstitucijos projektą ir kuri sudarė prielaidas surasti politinius kompromisus teikiant 
Konstituciją referendumui. Tai nuostata, kad, priėmus Konstituciją referendumu, Seimas iki 1993 m. 
spalio 25 d. 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma gali pakeisti Konstitucijos 47, 55, 56, 68, 69 straips-
nių, 58 straipsnio 2 dalies 2 punkto, 65, 68, 69 straipsnių, 84 straipsnio 11 ir 12 punktų, 87 straipsnio 
1 dalies, 96, 103, 118 straipsnių, 119 straipsnio 4 dalies nuostatas, kuriomis nustatytas Seimo, Seimo 
narių, Respublikos Prezidento, Vyriausybės, Konstitucinio Teismo, prokuratūros, savivaldybių kons-
titucinis statusas.

Taigi išrinktajam Seimui buvo palikta galimybė per vienus metus ir Seimo narių balsų dau-
guma pakoreguoti kai kurias Konstitucijos normas. Beje, nors išrinkus Seimą ir siekta pasinaudoti 
šiomis galimybėmis, vis dėlto nepavyko sutelkti atitinkamos Seimo narių konstitucinės daugumos, 
kad Konstitucija būtų pakeista. 

Konstitucijos sudedamoji dalis. Kaip minėta, šią dalį sudaro teisinės, politinės reikšmės aktai, 
atskleidžiantys konstitucinės raidos aktualijas, kurios buvo svarbios kelyje į Konstitucijos priėmimą 
ir vėliau. 

1. 1991 m. vasario 11 d. Konstitucinis įstatymas „Dėl Lietuvos valstybės“819. Šį įstatymą priėmė 
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba po 1991 m. vasario 9-ąją įvykusios visuotinės gyventojų 
apklausos (plebiscito), per kurią Lietuvos piliečiai pritarė teiginiui, kad „Lietuvos valstybė yra nepri-
klausoma demokratinė respublika“.

Aukščiausioji Taryba, atsižvelgdama į tai, kad daugiau kaip 3/4 Lietuvos gyventojų, turinčių 
aktyviąją rinkimų teisę, pasisakė už tai, kad „Lietuvos valstybė būtų nepriklausoma demokratinė 
respub lika“, pažymėdama, kad šiuo suverenių galių ir valios pareiškimu Lietuvos tauta vėl patvirtino 
savo nekintamą nuostatą dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės, suprasdama plebiscito rezultatus 
kaip visuotinį pasiryžimą stiprinti Lietuvos nepriklausomybę bei kurti demokratinę respubliką ir 
vykdydama Lietuvos tautos valią, priėmė ir paskelbė konstitucinį įstatymą, kuriuo konstatavo:

1) teiginys „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“ yra Lietuvos Respu-
blikos konstitucinė norma ir pamatinis valstybės principas;

2) ši konstitucinė norma ir pamatinis valstybės principas gali būti pakeisti tik Lietuvos tautos 
visuotinės apklausos (plebiscito) būdu, jeigu už tai pasisakytų ne mažiau kaip 3/4 Lietuvos piliečių, 
turinčių aktyviąją rinkimų teisę.

2. 1992 m. birželio 8 d. Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos nesijungimo į postsovietines Rytų są-
jungas“820. Priimdama šį aktą Aukščiausioji Taryba rėmėsi 1918 m. vasario 16 d. ir 1990 m. kovo 11 d. 
aktais dėl nepriklausomos valstybės atkūrimo ir 1991 m. vasario 9 d. Tautos pareikšta valia. Dar vie-
nas motyvas ir paskata priimti šį konstitucinį aktą – matomos pastangos bet kokiu pavidalu išsaugoti 
buvusią Sovietų Sąjungą ir visus jos užkariavimus bei ketinimus įtraukti Lietuvą į posovietinio Rytų 
bloko gynybines, ekonomines, finansines ir kitokias „erdves“.

Aukščiausioji Taryba konstituciniame akte apibrėžė vidaus ir užsienio politikos kryptį: puo-
selėti abipusiškai naudingus ryšius su kiekviena valstybe, anksčiau buvusia SSRS sudėtyje, tačiau 
niekada ir jokiu pavidalu nesijungti į jokias buvusios SSRS kuriamas naujas politines, karines, eko-
nomines ar kitokias valstybių sąjungas ar sandraugas. Kartu paskelbta, kad veikla, kuria siekiama 
įtraukti Lietuvos valstybę į nurodytas valstybių sąjungas ar sandraugas, yra laikoma priešiška Lietu-
vos nepriklausomybei ir atsakomybė už ją nustatoma pagal įstatymus.

Aukščiausioji Taryba pareiškė, kad Lietuvos Respublikoje negali būti jokių Rusijos, Nepriklau-
somų Valstybių Sandraugos ar į ją įeinančių valstybių karinių bazių ir kariuomenės dalinių. 

819 Konstitucinis įstatymas „Dėl Lietuvos valstybės“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 
1991, Nr. 6-166.

820 Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 18-513.
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Beje, priėmus šį konstitucinį aktą, netrukus – 1992 m. birželio 14 d. – įvyko referendumas dėl 
buvusios SSRS kariuomenės besąlygiško ir neatidėliotino išvedimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos 
1992 m. ir žalos Lietuvai atlyginimo. Referendume dalyvavo 1 931 278 rinkėjai, arba 70,05 proc. visų 
rinkėjų. Už SSRS kariuomenės išvedimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos balsavo 1 751 026 piliečiai, 
arba 68,95 proc. bendro rinkėjų ir 90,67 proc. dalyvavusiųjų balsavime skaičiaus.

Atsižvelgdama į balsavimo rezultatus, Aukščiausioji Taryba konstatavo, kad Lietuvos Respu-
blikos piliečiai referendume absoliučia balsų dauguma pritarė reikalavimui, kad buvusios SSRS ka-
riuomenės išvedimas iš Lietuvos Respublikos teritorijos būtų pradėtas tuoj pat ir užbaigtas 1992 m. ir 
kad būtų atlyginta Lietuvos žmonėms bei Lietuvos valstybei padaryta žala821.

3. 2004 m. liepos 13 d. Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungo-
je“822. Šio akto priėmimas ženklino ir užbaigė politinį, teisinį procesą, vykusį Lietuvai rengiantis stoti 
į Europos Sąjungą (ES) ir į ją stojant. Dar 2003 m. balandžio 16 d. Lietuvos Respublikos atstovai Atė-
nuose pasirašė Europos Sąjungos sutartį, o 2003 m. gegužės 10–11 d. Lietuvoje įvyko referendumas 
dėl Lietuvos Respublikos narystės ES. Referendume dalyvavo daugiau kaip 63 proc. balsavimo teisę 
turinčių piliečių, iš jų daugiau kaip 91 proc. pritarė narystei. Po referendumo, 2003 m. rugsėjo 16 d., 
Seimas ratifikavo Lietuvos stojimo į ES sutartį. 

Priimdamas konstitucinį aktą Seimas išreiškė įsitikinimą, kad ES gerbia žmogaus teises ir pagrin-
dines laisves, o Lietuvos narystė joje prisidės prie žmogaus teisių ir laisvių efektyvesnio užtikrinimo, 
taip pat pažymėjo, kad ES gerbia savo valstybių narių nacionalinį tapatumą ir konstitucines tradicijas.

Konstituciniame akte pabrėžta, kad Lietuvos Respublika, būdama ES valstybė narė, dalijasi ir 
patiki jai valstybės institucijų kompetenciją sutartyse, kuriomis grindžiama ES, numatytose srityse ir 
tiek, kad kartu su ES valstybėmis narėmis bendrai vykdytų narystės įsipareigojimus šiose srityse, taip 
pat naudotųsi narystės teisėmis. 

Konstatuota, kad ES teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos da-
lis. Jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama ES, ES teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės 
normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. 

4. 1992 m. spalio 25 d. Įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“823. 
Šis kartu su Konstitucija referendume priimtas įstatymas priskirtas Konstitucijos sudedamajai daliai, 
nes jo normomis buvo reglamentuojami esminiai Konstitucijos įgyvendinimo veiksmai ir jis lėmė 
tiesioginį Konstitucijos veikimą. Pagal šį įstatymą įsigaliojus Konstitucijai, neteko galios Lietuvos 
Respublikos Laikinasis Pagrindinis Įstatymas, o įstatymai ir kiti teisės aktai turėjo galioti tiek, kiek 
neprieštaraus Konstitucijai iki to laiko, kol bus pripažinti netekusiais galios ar suderinti su Konstitu-
cijos nuostatomis.

Buvo nustatyta, kad Aukščiausiosios Tarybos ir jos deputatų įgaliojimai baigiasi tada, kai iš-
rinktas Seimas susirenka į pirmąjį posėdį. Numatyta, kad Seimo nariai į pirmąjį posėdį rinksis tre-
čiąją darbo dieną po to, kai Vyriausioji rinkimų komisija po abiejų rinkimų turų oficialiai paskelbs, 
jog yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 visų Seimo narių.

Pagal įstatymą dėl Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos laikotarpiu, iki bus išrinktas Respublikos 
Prezidentas, turėjo būti vadovaujamasi Konstitucijos 89 straipsniu, kuriame nustatyta, kaip turi būti 
elgiamasi, kai Respublikos Prezidento nėra – jis miršta, sveikatos būklė neleidžia jam eiti pareigų ar 
jis pašalinamas iš pareigų apkaltos proceso tvarka. Beje, Seimas, po įvykusių rinkimų susirinkęs į 
pirmąjį posėdį, 1992 m. lapkričio 25 d. priėmė nutarimą, kuriuo sukonkretino aplinkybes, kylančias 
iš minėtos Konstitucijos nuostatos824.

821 Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. birželio 30 d. nutarimas „Dėl 1992 m. birželio 14 d. referendume priimto Lietuvos 
Respublikos piliečių sprendimo“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 21-
615.

822 Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“. Valstybės žinios. 2004, Nr. 111-4123.
823 Įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tary-

bos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 33-1015.
824 Lietuvos Respublikos Seimo 1992 m. lapkričio 25 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento pareigų laikino 

ėjimo“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 35-1064.
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Įstatyme apibrėžtos Konstitucinio Teismo sudarymo teisinės procedūros, nurodyta, kad jo pir-
mininkas ir teisėjai turi būti paskirti ne vėliau kaip per vieną mėnesį po Respublikos Prezidento 
išrinkimo.

5.6.3. Lietuvos valstybės konstitucinis apibūdinimas

Lietuvos valstybė apibūdinta Konstitucijos I skirsnyje „Lietuvos valstybė“. Taip tęsiama Lie-
tuvos konstitucinė tradicija, kylanti iš 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos ir 1938 m. Lietuvos 
Konstitucijos, kurių pagrindinė teksto dalis pradedama būtent valstybės politinėmis, teisinėmis api-
brėžtimis.

Konstitucijos 1 straipsnyje skelbiama: „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė 
respublika.“ Tai reiškia, kad respublikos kaip valstybės valdymo formos dėsnis yra valstybės kaip 
organizacijos funkcionavimo pagrindas ir kartu saugoma konstitucinė vertybė, kurios laikytasi Lie-
tuvos politinėje istorijoje, valstybingumo raidoje. Sąvoka „valstybės nepriklausomumas“ reiškia ne 
ką kita, kaip valstybės suverenitetą, t. y. valstybės valdžios savarankiškumą tvarkant vidaus reikalus 
ir įgyvendinant užsienio politiką, formuojant teisinę sistemą. Lietuvos valstybei suvereniteto niekas 
nesuteikė ir negalėjo suteikti, nes jis radosi savaime Tautai įkūrus valstybę, aukščiausios galios teisės 
aktais įteisinus valdžios galias ir nustačius jos ribas. Valstybės suverenitetas yra visa apimantis, išim-
tinis ir nedalomas. 

Valstybės suverenitetas susijęs su Tautos suverenitetu. Konstitucijoje 2 straipsnyje skelbiama: 
„Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.“ Jos 3 straipsnyje pabrėžiama, kad 
niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių galių. Tai reiš-
kia, kad tik brutalia jėga kuriam laikui gali būti trukdoma įgyvendinti Tautos suverenitetą, bet jis 
niekados neišnyks ir egzistuos kaip nepaneigiamas šaltinis, iš kurio kyla Tautos politinė valia ir tei-
sinė galia.

Konstitucijoje vartojamos dvi sąvokos: „lietuvių tauta“ ir „Lietuvos tauta“. Jų negalima prieš-
priešinti, nes lietuvių tauta yra Lietuvos pilietinės tautos – valstybinės bendruomenės – pagrindas, 
būtina egzistavimo prielaida. 

Lietuvos valstybė kūrėsi etninės – lietuvių – tautos pagrindu ir tai atspindėta Konstitucijos 
preambulėje, kurioje įtvirtinta, kad lietuvių tauta (t. y. titulinė tauta) prieš daugelį amžių sukūrė Lie-
tuvos nacionalinę valstybę. Būtent nacionalinė valstybė yra etninės tautos bendro gyvenimo politinė 
forma, užtikrinanti galimybę puoselėti lietuvių tautos tapatumą, kultūrą, mentalitetą, kalbą, tradici-
jas, papročius, padedanti kaupti ir perduoti valstybingumo patirtį ir įgyti brandą, suteikianti būtinas 
išlikimo garantijas. Be nacionalinės valstybės visavertis lietuvių tautos gyvenimas būtų ypač pasun-
kintas ar net neįmanomas825.

Pagal Konstituciją Lietuvos valstybės piliečių visuma sudaro pilietinę Tautą – valstybinę bend-
ruomenę – Lietuvos tautą. Lietuvos tauta kuria valstybę ir įgyvendina suverenitetą, rinkimuose for-
muoja Tautos atstovybę – parlamentą, priima sprendimus referendumuose. Lietuvos tauta yra integra-
li valstybinė bendruomenė, kurią vienija teisiniai pilietybės santykiai. Pilietinei Tautai priklauso visi 
Lietuvos Respublikos piliečiai – nesvarbu, ar jie priklauso titulinei nacijai (yra lietuviai), ar tautinėms 
mažumoms. 

Konstitucijos 4 straipsnyje nustatyta, kad aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai – 
per nacionalinius rinkimus, t. y. per demokratiškai išrinktus atstovus arba referendumus. Šis prin-
cipas sukonkretintas nustatant, kad svarbiausi valstybės ir Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami 
referendumu, kai to reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkst. piliečių, turinčių rinkimų teisę. Referendu-
mą gali skelbti ir Seimas (9 straipsnis).

Konstitucijoje įtvirtinta: „Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Preziden-
tas ir Vyriausybė, Teismas. Valdžios galias riboja Konstitucija. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“  

825 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 123-4650.
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(5 straipsnis). Konstitucinio valdžių padalijimo principo esmė visapusiškiau išplėtota Konstitucinio 
Teismo aktuose, kuriuose vertinta, ar įstatymai ir kiti teisės aktai neprieštarauja Konstitucijoje įtvir-
tintiems valstybės valdžios visų grandžių veikimo pagrindams.

Konstitucinėje jurisprudencijoje pabrėžiama, jog valdžių padalijimas suponuoja tai, kad įsta-
tymų leidžiamoji, vykdomoji ir teisminė valdžios turi būti atskirtos, pakankamai savarankiškos, bet 
kartu turi būti jų pusiausvyra. Tai reiškia, kad, Konstitucijoje tiesiogiai nustačius konkrečios valsty-
bės valdžios institucijos įgaliojimus, viena institucija negali iš kitos perimti įgaliojimų, jų perduoti 
ar atsisakyti. Tokie įgaliojimai negali būti pakeisti ar apriboti įstatymu826. Įgyvendinant valstybės 
uždavinius, vykdant jos funkcijas, valstybės institucijų sąveika apibūdintina kaip tarpfunkcinė part-
nerystė, kuriai būdinga tarpusavio kontrolė ir atsvara827.

Valdžių sąveika negali būti traktuojama kaip jų priešprieša ar konkurencija, vadinasi, stabdžiai 
ir atsvaros, kuriuos teisminė valdžia (jos institucijos) ir kitos valstybės valdžios (jų institucijos) turi 
viena kitos atžvilgiu, negali būti laikomi valdžių priešpriešos mechanizmais. Valdžių sąveikos modelį 
taip pat apibūdina valdžių (jų institucijų) tarpusavio kontrolė ir atsvara, neleidžianti vienai valdžiai 
dominuoti prieš kitą, ir jų bendradarbiavimas neperžengiant Konstitucijoje nustatytų ribų – neįsiter-
piant į kitos valdžios įgaliojimų vykdymą828.

Konstitucijos I skirsnyje nurodomi ir kiti Lietuvos valstybės požymiai, vienas jų – pilietybės 
institutas. Konstitucijos 12 straipsnyje įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gims-
tant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas 
negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.

Tai reiškia, jog įstatymų leidėjas, reguliuodamas pilietybės santykius, turi paisyti konstitucinio 
reikalavimo, kad Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis tik atskirais 
įstatymo numatytais atvejais, o šie atvejai gali būti tik labai reti (atskiri) – išimtiniai829. Pagal Konsti-
tuciją negalimas ir toks įstatymo nuostatų, įtvirtinančių galimybę tuo pat metu būti Lietuvos Respub-
likos ir kitos valstybės piliečiu, išplėstas aiškinimas, pagal kurį dviguba pilietybė būtų ne atskiros, 
ypač retos išimtys, bet paplitęs reiškinys830.

Valstybinė kalba – lietuvių kalba (14 straipsnis). Šiuo konstituciniu principu įvertinamas tituli-
nės, t. y. lietuvių, tautos istorinis vaidmuo kuriant valstybę, kurios oficialusis pavadinimas istoriškai 
byloja apie jos lietuvišką prigimtį. Lietuvos valstybės teritorija yra vienintelė vieta pasaulyje, kur užti-
krinamos lietuvių kalbos, kaip lietuvių kultūrinės savasties, garantijos, sudaromos sąlygos jai išlikti.

Lietuvių kalba yra viena pagrindinių konstitucinių vertybių, nes saugo tautos identitetą, integruo-
ja politinę tautą, užtikrina tautos suvereniteto raišką, valstybės vientisumą ir nedalomumą. Valstybinė 
kalba yra svarbi piliečių lygiateisiškumo garantija įgyvendinant savo teises ir teisėtus interesus. Valsty-
binės kalbos konstitucinis principas suponuoja ir tai, kad įstatymų leidėjas privalo įstatymais nustatyti, 
kaip šios kalbos vartojimas užtikrinamas viešajame gyvenime, numatyti jos apsaugos priemones. 

Konstitucinis valstybinės kalbos statusas reiškia, kad lietuvių kalba privalomai vartojama tik 
viešajame Lietuvos gyvenime, o kitose gyvenimo srityse asmenys nevaržomai gali vartoti bet kokią 
jiems priimtiną kalbą831.

Konstitucijoje užtikrinama, kad piliečiai, priklausantys tautinėms bendrijoms, turi teisę puo-
selėti savo kalbą, kultūrą ir papročius (37 straipsnis). Lietuvos valstybės tapatumą išreiškia ne tik 
valstybinė kalba, bet ir oficialūs heraldiniai ženklai: geltonos, žalios, raudonos spalvų valstybės vėlia-
va; herbas – baltas Vytis raudoname lauke (15 straipsnis). Valstybės himnas yra dar XIX a. pabaigoje 
Vinco Kudirkos sukurta „Tautiška giesmė“ (16 straipsnis). Lietuvos valstybės sostinė yra Vilniaus 
miestas – ilgaamžė istorinė Lietuvos sostinė (17 straipsnis). 

826 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 19-828.
827 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 51-1894.
828 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 9 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 51-1894.
829 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 123-4650.
830 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 124-5643.
831 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 21 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1999, Nr. 90-2662.



Pirma dalis. Lietuvos  konstitucinės teisės raida 1918–2018 m.

195

Lietuvos valstybės valdymo forma. Pagal Konstitucijoje nustatytą valdžios institucijų kompe-
tenciją Lietuvos valstybės valdymo modelis priskirtinas parlamentinės respublikos valdymo formai. 
Valstybės valdymo formai būdingi ir kai kurie vadinamosios mišriosios (pusiau prezidentinės) valdy-
mo formos ypatumai. Tai atsispindi Seimo, valstybės vadovo – Respublikos Prezidento, Vyriausybės 
įgaliojimuose ir jų tarpusavio santykių teisinėje konstrukcijoje. Yra prielaidų konstatuoti, kad Konsti-
tucijoje atsižvelgta į parlamentinės ir prezidentinės demokratijos istorinę raidą ir iš jos išplaukiančius 
apibendrinimus832.

Lietuvos valstybės sandara. Konstitucijos 10 straipsnyje nustatyta, kad Lietuvos valstybės teri-
torija yra vientisa ir nedaloma į jokius valstybinius darinius. Konstituciškai apsaugant šį vientisumą 
ir nedalomumą įtvirtinta, kad valstybės sienos gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos tarptauti-
ne sutartimi, kai ją ratifikuoja 4/5 visų Seimo narių. Taigi darytina išvada, kad Lietuva yra unitarinė 
valstybė. Pagal Konstituciją valstybės sandara negali būti grindžiama jokiais federaciniais, konfede-
raciniais ar kitokiais joje nenumatytais santykiais, kurie nesiderintų su nustatytaisiais Konstitucijoje.

Lietuvos unitarizmą užtikrina tai, kad jos teritorijoje galioja vienintelė Konstitucija kaip vieną 
konstitucinę sanklodą užtikrinantis aukščiausios galios teisės aktas. Lietuvoje negali veikti jokie kiti 
alternatyvūs aktai, kurie konkuruotų su Konstitucija ar keistų joje apibrėžtų konstitucinių santykių 
reguliavimą. 

Pagal Konstituciją visoje Lietuvos teritorijoje veikia bendra nacionalinė teisės sistema, užtikri-
nanti iš Konstitucijos kylančius politinius, socialinius santykius, žmogaus teises ir laisves, valdymo 
poreikius. Teisės sistemos darną saugo ir tai, kad visi teisės aktai turi būti teisėti – jie negali priešta-
rauti konstituciniams principams ir konkrečioms konstitucinėms normoms. Lietuvoje funkcionuoja 
valdžios ir valdymo bei savivaldos institucinė sistema, kuri savo ruožtu remiasi konstituciniais im-
peratyvais. 

Konstitucinis Lietuvos teritorijos vientisumo ir nedalomumo principas suponuoja ir tai, kad 
Lietuvoje negali būti organizuojami, steigiami politiniai autonominiai teritoriniai dariniai, kuriuose 
veiktų skirtinga teisinė sankloda ir kuria būtų pažeidžiamas Lietuvos Respublikos suverenitetas. Ši 
fundamentali teisinė nuostata radosi neatsitiktinai. Praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio pabai-
goje ir vėliau sovietinės imperijos – SSRS komunistų partijos ir valstybinės struktūros, pasitelkusios 
Lietuvoje veikusias Lietuvos nepriklausomybei priešiškas jėgas, siekė kai kuriose jos teritorijos da-
lyse sukurti politiškai ir teisiškai savarankiškus, autonominius teritorinius darinius. Šių agresyvių 
imperinių užmačių įgyvendinti nepavyko, tačiau tokie siekiai buvo reali grėsmė Lietuvos valstybės 
nedalomumui ir suverenitetui.

Konstitucijos 11 straipsnyje įtvirtinta, kad Lietuvos valstybės teritorija skirstoma į adminis-
tracinius vienetus, kurių ribas nustato įstatymas. 119 straipsnyje nustatyta, kad šiems administraci-
niams vienetams laiduojama savivaldos teisė.

Lietuvos Respublika yra pasaulietinė valstybė. Nors tokia valstybės apibrėžtis tiesiogiai nesufor-
muluota Konstitucijoje, tačiau ji išplaukia iš daugelio konstitucinių nuostatų: žmogus turi teisę turėti 
savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti (25 straipsnis); minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra neliečiama 
(26 straipsnio 1 dalis); kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą  
(26 straipsnio 2 dalis); niekas negali kito asmens versti nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią 
nors religiją ir tikėjimą (26 straipsnio 3 dalis) ir kt. 

Pasaulietinės valstybės doktrina išplėtota konstitucinėje jurisprudencijoje833. Pagal ją valstybė 
yra neutrali įsitikinimų atžvilgiu, ji neturi teisės nustatyti kokias nors privalomas pažiūras, o tikė-
jimo laisvė – absoliuti žmogaus laisvė. Šį neutralumą atspindi tai, kad joje skelbiama, jog valstybės 
ir savivaldybių mokymo ir auklėjimo įstaigos yra pasaulietinės, tačiau tėvų pageidavimu gali būti 
mokoma tikybos (40 straipsnio 1 dalis).

Valstybės ir Bažnyčios bendradarbiavimas reiškia, kad bažnyčios, kitos religinės organizacijos 
nesikiša į valstybės, jos institucijų ir pareigūnų veiklą, o valstybė nesikiša į jų vidaus reikalus. Visa tai 

832 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 5-99.
833 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 49-1424.
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išreikšta konkrečiose Konstitucijos nuostatose: valstybė pripažįsta tradicines Lietuvoje bažnyčias bei 
religines organizacijas, o kitas – jeigu jos turi atramą visuomenėje ir jų mokymas bei apeigos neprieš-
tarauja įstatymui ir dorai; valstybės pripažintos bažnyčios skelbia savo mokslą, atlieka apeigas, turi 
maldos namus, labdaros įstaigas ir mokyklas dvasininkams rengti; bažnyčios ir religinės organizaci-
jos laisvai tvarkosi pagal savo kanonus ir statutus. 

Lietuvos valstybės socialinė orientacija. Konstitucijoje Lietuvos Respublika tiesiogiai neapibū-
dinta kaip socialinė valstybė, o konstitucinėje jurisprudencijoje tik fragmentiškai atskleidžiami kai 
kurie tokios valstybės bruožai. Vis dėlto Konstitucijos principų, nuostatų analizė rodo, kad valstybės 
socialinė orientacija yra akivaizdi834. Konstitucijoje šiuo aspektu atsižvelgta į daugelio šalių, kuriose 
po Antrojo pasaulinio karo buvo priimtos naujos konstitucijos, patirtį. 

 Apie socialinę valstybės orientaciją byloja konkrečios konstitucinės normos: valstybė reguliuoja 
ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei (46 straipsnio 3 dalis); valstybė saugo ir globoja 
šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę (38 straipsnio 2 dalis); valstybė globoja šeimas, auginančias ir 
auk lėjančias vaikus namuose, teikia joms paramą (39 straipsnio 1 dalis); dirbančioms motinoms 
įstatymas numato mokamas atostogas iki gimdymo ir po jo, palankias darbo sąlygas ir kitas lengvatas 
(39 straipsnio 2 dalis); mokymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo, profesinėse bei 
aukštesniosiose mokyklose yra nemokamas (41 straipsnio 2 dalis); gerai besimokantiems piliečiams 
valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas (41 straipsnio 3 dalis); valstybė 
remia kultūrą ir mokslą (42 straipsnio 2 dalis); kiekvienas dirbantis žmogus turi teisę turėti poilsį 
ir laisvalaikį, kasmetines mokamas atostogas (49 straipsnio 1 dalis); valstybė laiduoja teisę gauti 
senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo 
ir kitais įstatymų numatytais atvejais (52 straipsnis); valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja 
medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose teikimo tvarką (53 straipsnio 1 dalis) ir kt. 

Konstitucijoje valstybės socialinė orientacija, socialinis teisingumas nepriešpriešinami teisinės 
valstybės principui – jie sudaro nedalom visumą, būdingą demokratinei valstybei: visos politinės so-
cialinės, ekonominės, kultūrinės teisės ir laisvės užtikrinamos vienodais konstituciniais pagrindais. 

Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija. Lietuvos Respublika, įgyvendindama užsienio poli-
tiką, vadovaujasi visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis, siekia užtikrinti 
šalies saugumą ir nepriklausomybę, piliečių gerovę ir pagrindines jų teises ir laisves, prisideda prie 
teise ir teisingumu pagrįstos tarptautinės tvarkos kūrimo (135 straipsnio 1 dalis). Tarptautinių įsi-
pareigojimų laikymasis, pagarba visuotinai pripažintiems tarptautiniams teisės principams (taip pat 
ir principui pacta sunt servanda) yra atkurtos nepriklausomos valstybės teisinė tradicija ir konstitu-
cinis principas835.

Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija 
reiškia šalies natystę ES ir NATO (o ne kokiose nors dar organizacijose) bei būtinybę vykdyti su šia 
narystę susijusius įsipareigojimus. Dalyvavimas šiuose politiniuose dariniuose reiškia, kad Lietuvos 
euroatlantinė orientacija yra tvirta. 

Lietuvos geopolitinės orientacijos kontekste vertintina ir Konstitucijos 137 straipsnio nuostata, 
kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių kari-
nių bazių836. Šia nuostata visų pirma buvo siekiama pabrėžti Sovietų Sąjungos, o vėliau – Rusijos Fe-
deracijos ginkluotųjų pajėgų buvimo Lietuvos teritorijoje neteisėtumą ir neleistinumą. Atsižvelgiant 
į poreikį užtikrinti visapusišką Lietuvos valstybės ir visuomenės saugumą ir gyvavimą, šis draudimas 
nebuvo absoliutus. 

Aiškindamas šią konstitucinę nuostatą Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad Konstitucijos 137 
straipsnyje draudžiama Lietuvos Respublikos teritorijoje būti tokioms karinėms bazėms, kurias val-
do ir kontroliuoja užsienio valstybės. Toks draudimas nereiškia, kad negali būti tokių karinių bazių, 

834 Plačiau apie tai žr. Žilys, J. Konstitucijos socialinės prasmės. Konstitucinė jurisprudencija. 2006, Nr. 4, p. 310–324.
835 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 30-1050.
836 Plačiau apie tai žr. Žalimas, D. Konstitucinio užsienio valstybių karinių bazių draudimo turinys. Konstitucinė ju-

risprudencija. 2008, 1, p. 343–346.
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kurias pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis valdo ir kontroliuoja Lietuvos Respublika 
bendrai (kartu) su valstybėmis sąjungininkėmis837. Taigi Lietuvos teritorijoje gali būti steigiamos ir 
funkcionuoti Lietuvos ir bendroms NATO valstybių gynybos reikmėms skirtos kitų NATO šalių 
karinės bazės, jeigu jos atitinka vieną sąlygą – yra valdomos ir kontroliuojamos kartu su Lietuvos 
Respublika.

5.6.4. Žmogaus teisių, laisvių ir pareigų konstitucinė koncepcija

Žmogaus teisės, laisvės ir pareigos suformuluotos Konstitucijos II skirsnyje „Lietuvos valstybė“ 
(18–37 straipsniai), III skirsnyje „Visuomenė ir valstybė“ (38–45 straipsniai) ir IV skirsnyje „Tautos 
ūkis ir darbas“ (46–54 straipsniai). Kai kurios konstitucinės teisės ir laisvės atskleidžiamos ir kitose 
konstitucinėse normose arba kyla iš konstitucinių principų.

Rengiant Konstituciją ir ją priimant orientuotasi į tarptautinės teisės aktus, kuriuose apibrėžta 
ir įtvirtinta ne tik žmogaus santykių su visuomene ir valstybe samprata, bet ir konkrečios teisės ir 
laisvės. Formuluojant daugelį konstitucinių normų tiesiogiai ar netiesiogiai remtasi Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos priimta Visuotine žmogaus teisių deklaracija (1948), Tarptautiniu pilietinių 
ir politinių teisių paktu (1966), Tarptautiniu ekonominių, kultūrinių ir socialinių teisių paktu (1966), 
Europos Tarybos priimta Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (1950), taip pat 
orientuotasi į Europos Žmogaus Teisių Teismo teisminius precedentus. 

Vadovaujantis tarptautinės teisės aktais Konstitucijoje atskleidžiamas civilinių (asmeninių) 
politinių, socialinių, ekonominių ir kultūrinių teisių katalogas ir jį sudarančios konkrečios teisės ir 
laisvės. Būtent tokia teisių ir laisvių struktūra grindžiamas Konstitucijos tekstas ir čia formuluojamos 
normos, kuriomis apibrėžiamas žmogaus konstitucinis statusas visuomenėje ir valstybėje. Vertinant 
Konstitucijoje skelbiamas teises ir laisves, jų politines, socialines, teisines garantijas pažymėtina, kad 
jos yra vientisa sistema, suponuojanti darnų ir tvarų konstitucinį, taip pat ordinarine teise grindžia-
mą reguliavimą838.

Vertinant žmogaus teisių ir laisvių konstitucinę doktriną turi būti atsižvelgiama bent į du esmi-
nius aspektus, kuriais apibrėžiami žmogaus statusą lemiantys konstituciniai pradai: prigimtinį teisių 
ir laisvių pobūdį ir visų asmenų lygiateisiškumą.

Konstitucijos 18 straipsnyje nustatyta, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Šiame 
straipsnyje konkrečios teisės ir laisvės neapibrėžiamos, tačiau jos atskleidžiamos daugelyje kitų Kons-
titucijos nuostatų ir konstituciniuose principuose. Prigimtinis teisių pobūdis reiškia, kad jos yra ne-
atskiriamos nuo individo, nesusietos nei su teritorija, nei su tauta, žmogus jas turi ipso facto. Šias 
teises žmogus turi nepriklausomai nuo to, ar jos yra įtvirtintos valstybės teisės aktuose839. Šis dėsnis 
yra vienas iš Lietuvos Respublikos, kaip demokratinės teisinės valstybės, konstitucinės santvarkos 
pagrindų, vienas svarbiausių demokratinės teisinės valstybės uždavinių – ginti ir saugoti teises ir 
laisves.

Šio konstitucinio dėsnio įtvirtinimas suponuoja įstatymų leidėjo, kitų teisėkūros subjektų pa-
reigą leidžiant asmens ir valstybės santykius reguliuojančius teisės aktus vadovautis žmogaus teisių 
ir laisvių prioritetu, nustatyti jų apsaugos ir gynimo priemones, jokiu būdu šių teisių ir laisvių nepa-
žeisti ir neleisti, kad jas pažeistų kiti840.

Asmenų lygybė (lygiateisiškumas). Konstitucijoje pabrėžiama, kad įstatymui, teismui ir kitoms 
valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys yra lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir 
teikti privilegijų dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų 
ar pažiūrų (29 straipsnis). Asmenų lygybės principas gali būti apibūdinamas ir kaip nediskriminacija.

837 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. kovo 15 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2011, Nr. 32-1503.
838 Plačiau apie tai žr. Birmontienė, T. Žmogaus teisės ir laisvės. Birmontienė, T. et al. Lietuvos konstitucinė teisė. Vil-

nius: MRU, 2012, p. 347–397.
839 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 109-3004.
840 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2005, Nr. 1-7.
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Asmenų lygiateisiškumo principas siejasi su kitais konstituciniais dėsniais, apibrėžia kitas 
konstitucines normas.

Asmenų lygybės turi būti laikomasi leidžiant įstatymus, juos taikant ir vykdant teisingumą. 
Žmogaus prigimtinė teisė būti traktuojamam vienodai su kitais reiškia formalią visų asmenų lygybę, 
įpareigoja vienodus faktus teisiškai vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus vertinti 
skirtingai841.

Konstitucinėje jurisprudencijoje ne kartą konstatuota, kad asmenų lygiateisiškumas nepanei-
gia galimybės įstatymuose nustatyti diferencijuotą teisinį reguliavimą tam tikrų asmenų kategorijų, 
kurių padėtis skirtinga, atžvilgiu. Diskriminacija ar privilegijomis nelaikytinas toks diferencijuotas 
teisinis reguliavimas, kuris taikomas tam tikroms vienodais požymiais pasižyminčioms asmenų gru-
pėms, jeigu taip siekiama pozityvių, visuomeniškai reikšmingų tikslų842.

Lietuvos Respublikos konstitucinių teisių ir laisvių katalogą sudaro:
1) Civilinės (asmeninės) teisės ir laisvės. Dažnai jos apibūdinamos ir kaip individualios, jų gyni-

mas užtikrinamas teismo procese, kitose valstybės institucijose. Prie jų priskiriamos: teisė į gyvybę  
(19 straipsnis); teisė į asmens laisvę ir asmens bei privataus gyvenimo neliečiamybę (20–22 straips-
niai); nekaltumo prezumpcija (31 straipsnis); saviraiškos laisvė (25 straipsnis); tikėjimo laisvė (26, 27 
straipsniai); teisė laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamąją vietą (32 straipsnis) ir kt.

2) Politinės teisės ir laisvės: teisė dalyvauti valdant savo šalį (33 straipsnis); teisė rinkti ir būti 
išrinktam (34 straipsnis); referendumo teisė (9 straipsnis); teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines 
partijas ir asociacijas (35 straipsnis); žodžio laisvė (25 straipsnis) ir kt.

3) Socialinės teisės. Jos apima ekonomines, kultūrines teises. Konstitucijoje įtvirtinant šias 
teises ir laisves atsižvelgta į jų išskirtinį pobūdį, tačiau visais atvejais socialinės teisės negali būti 
vertinamos tik kaip programinio pobūdžio deklaracijos, nes įgyvendinimo ribojimas turi būti pa-
grindžiamas proporcingumo, teisių pusiausvyros, teisingumo dėsniais. Prie socialinių teisių priski-
riama teisė į sveikatos priežiūrą (53 straipsnis). Ši teisė gali būti apibūdinama ir kaip pacientų teisė. 
Teisė į sveiką aplinką įtvirtinta Konstitucijos 54 straipsnyje nustačius, kad valstybė rūpinasi natūra-
lios gamtinės aplinkos apsauga.

Ekonominės teisės tiesiogiai apibūdintos Konstitucijos IV skirsnyje „Tautos ūkis ir darbas“ arba 
kyla iš šio skirsnio nuostatų. Vienoje iš jų nustatyta, kad Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosa-
vybės teise ir iniciatyva (46 straipsnis). 48 straipsnyje skelbiama, kad kiekvienas žmogus gali laisvai 
pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą 
apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą. Ekonominių teisių kategorijai priskirtina žmogaus teisė 
į poilsį ir laisvalaikį, kasmetines atostogas (49 straipsnis), taip pat teisė gauti senatvės ir invalidumo 
pensiją, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo atvejais (52 straipsnis).

Kultūrinės teisės apima: teisę į mokslą (41 straipsnis); teisę pasirinkti savo vaikams mokyklas ir 
religinį bei dorovinį auklėjimą (26 straipsnį); teisę naudotis mokslo pažangos laimėjimais (42 straips-
nis); mokslinių tyrimų ir kūrybos laisvę (42 straipsnis). 

Konstitucinių teisių nedalomumas. Teisių ir laisvių nedalomumas randasi iš Konstitucijos vien-
tisumo dėsnio. Teisių ir laisvių katalogas taip pat yra vientisas, nes apima visas konstitucines normas, 
nuostatas, principus, apibūdinančius asmens statusą. Akivaizdu, kad teisės ir laisvės lemia viena kitą, 
o tikrąjį Konstitucijos turinį galima suprasti gretinant įvairias normas ir įsitikinant organiška jų 
sąveika.

Konstitucinėje jurisprudencijoje pabrėžiamas teisių ir laisvių nedalomumas: Konstitucijoje vie-
nų asmenų teisės ir laisvės sugyvena su kitų asmenų teisėmis ir laisvėmis843. Negalima nustatyti tokio 
teisinio reguliavimo, pagal kurį asmuo, įgyvendindamas vieną konstitucinę teisę, netektų galimybės 
įgyvendinti kitą844. Aiškindamas konstitucinę nuosavybės teisių apsaugos normą Konsti tucinis Teis-

841 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2005, Nr. 134-4819.
842 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. birželio 30 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2008, Nr. 75-2965.
843 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. spalio 23 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 104-4675.
844 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 54-1588.
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mas pažymėjo, kad ji neatsiejama nuo Konstitucijos nuostatos dėl žmogaus teisių ir laisvių prigimti-
nio pobūdžio, nuo asmenų lygybės principo bei daugelio kitų konstitucinių principų ir nuostatų845.

Žmogaus teisių ir laisvių ribojimo konstitucinės prielaidos. Tokios prielaidos numatytos kai ku-
riose Konstitucijos nuostatose ir gali būti taikomos prie absoliučių nepriskiriamoms teisėms ir lais-
vėms. Antai 23 straipsnio 1 dalyje įtvirtinus, kad nuosavybė yra neliečiama, nurodoma, kad nuosa-
vybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama. 
24 straipsnyje nustatyta, kad žmogaus būstas neliečiamas, bet kartu pažymima, kad be gyventojo 
sutikimo įeiti į būstą neleidžiama kitaip, kaip tik teismo sprendimu arba įstatymo nustatyta tvarka 
tada, kai reikia garantuoti viešąją tvarką, sulaikyti nusikaltėlį, gelbėti žmogaus gyvybę, sveikatą ar 
turtą. 25 straipsnyje konstatuojama, kad laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali 
būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, 
privačiam gyvenimui, dorovei, ginti konstitucinei santvarkai. 

Aiškinant konstitucines normas, sudarančias prielaidas riboti teisių ir laisvių įgyvendinimą, 
Konstitucinio Teismo suformuotoje konstitucinėje doktrinoje nurodytos pagrindinės sąlygos, kurių 
privalo laikytis įstatymų leidėjas priimdamas teises ir laisves ribojančias teisės normas846: tai gali būti 
daroma įstatymu; ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų 
teises ir laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; riboji-
mais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis ir jų esmė, yra laikomasi konstitucinio proporcin-
gumo principo – vieno iš konstitucinio teisinės valstybės principo elementų, kuris reiškia ir tai, kad 
įstatyme numatytos priemonės turi atitikti teisėtus ir visuomenei svarbius tikslus, kad šios priemonės 
turi būti būtinos minėtiems tikslams pasiekti ir kad jos neturi varžyti asmens teisių ir laisvių labiau, 
negu reikia šiems tikslams pasiekti.

5.6.5. Konstituciniai valstybės valdžios institucinės sandaros pagrindai

Konstitucinė valstybės valdžios institucinė sandara grindžiama teisinės valstybės koncepcija ir 
iš jos kylančiu valdžių padalijimo principu. Kaip minėta, pagrindiniai šios sandaros bruožai atskleis-
ti Konstitucijos I skirsnio „Lietuvos valstybė“ nuostatose. Valstybės institucijos vykdo kiekvienai iš 
jų Konstitucijoje numatytas funkcijas, sukonkretintas kituose įstatymuose, neprieštaraujančiuose 
Konstitucijai. 

Pabrėžiant, kad valstybės valdžios institucijos yra viešosios valdžios struktūros elementas, kar-
tu pažymėtina, kad viešosios valdžios samprata apima ir vietos valdžios (savivaldos) institucijas. 

Lietuvos Respublikos Seimas. Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, renkamas ket-
veriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu (5 straipsnio  
1 dalis). Atsižvelgiant į šią konstitucinę nuostatą konstatuojama, kad tik Seimas yra Tautos atstovy-
bė847. 

Seimo, kaip Tautos atstovybės, konstitucinė prigimtis lemia išskirtinę jo vietą valstybės val-
džios institucijų sistemoje, funkcijas ir įgaliojimus. Seimas yra atstovaujamosios demokratijos, po-
litinės sistemos centras, konsoliduojantis visas politinės sistemos grandis ir užtikrinantis valstybės 
mechanizmo funkcionavimą. Per Seimą įgyvendinamas Tautos suverenitetas, kuris yra vienintelis 
Seimo konstitucinių galių šaltinis. Esminė Seimo priedermė – išreikšti Tautos valią įstatymuose ir 
kituose teisės aktuose, t. y. Tautos valią ir lūkesčius paversti valstybės valia.

Seimas, kaip įstatymų leidybos institucija, įgyvendindamas valdžios galias yra savarankiškas 
tiek, kiek šių galių neriboja Konstitucija, bet visada privalo užtikrinti nepertraukiamą Konstitucijoje 
numatytų savo įgaliojimų įgyvendinimą848. 

845 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 68-3094.
846 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. gruodžio 11 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2009, Nr. 148-6632.
847 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 124-5643.
848 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. vasario 24 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1994, Nr. 16-271.



Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

200

Seimo įgaliojimai apibrėžiami Konstitucijos 67 straipsnyje, tačiau šių įgaliojimų sąrašas nėra 
baigtinis. Kitos kompetencijos gali būti numatytos įstatymuose, tačiau negali būti pažeistas Konsti-
tucijoje įtvirtintas Seimo statusas ir konstitucinis valdžių padalijimo principas. Seimas, kaip ir kitos 
valstybės institucijos, negali atsisakyti ar perleisti kitoms institucijoms tų įgaliojimų ar funkcijų, ku-
rios numatytos Konstitucijoje. 

Iš Konstitucijos kyla šios Seimo funkcijos ir įgaliojimai: leisti įstatymus (įstatymų leidybos 
funkcija); vykdyti vykdomosios valdžios ir kitų valstybės institucijų (išskyrus teismus) parlamentinę 
kontrolę (kontrolės funkcija); steigti valstybės institucijas, skirti ir atleisti jų vadovus bei kitus vals-
tybės pareigūnus (steigiamoji funkcija); tvirtinti valstybės biudžetą ir prižiūrėti, kaip jis vykdomas 
(biudžetinė funkcija)849.

Seimo politinės, teisinės veiklos parametrus apibrėžia Konstitucija, o struktūrą, darbo tvarką 
nustato Seimo statutas. Toks apibūdinimas suponuoja, kad Seimo statutas yra ypatingas teisės aktas, 
kuris, nors pagal formą ir nėra įstatymas, turi įstatymo galią. Seimo statutas priimamas, keičiamas 
ir papildomas ne įstatymu, bet statutu, o šioms procedūroms netaikomos visos įstatymų leidybos 
taisyk lės, nes priimtą statutą promulguoja ne Respublikos Prezidentas, bet Seimo Pirmininkas. Tai 
reiškia, kad valstybės vadovas neturi galimybės vetuoti statuto ar jo pataisų. Taip užtikrinamas Sei-
mo savarankiškumas pačiam nustatyti savo struktūrą ir darbo tvarką. Konstitucinėje jurisprudenci-
joje konstatuojama, kad tokiu būdu įtvirtinama Seimo diskrecija šioje srityje, tačiau tai reiškia, kad 
šia diskrecija negali būti pažeisti Konstitucijos principai ir normos850. Statuto normų teisėtumą, t. y. 
jų atitiktį Konstitucijai, gali patikrinti Konstitucinis Teismas. 

Seimo nario, kaip Tautos atstovo, statuso konstituciniai pradai. Reikšmingiausias šio statuso 
bruožas yra laisvo mandato principas, kuris Konstitucijoje apibrėžiamas taip: „Pareigas eidami Seimo 
nariai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės interesais, savo sąžine ir negali būti 
varžomi jokių mandatų.“

Seimo nario laisvo mandato principas reiškia Seimo nario teisę balsuoti savo nuožiūra, įgy-
vendinti teises ir pareigas nevaržant šios laisvės rinkėjų priesakais, jį iškėlusių partijų ir organizacijų 
politiniais reikalavimais, nepripažįstant teisės atšaukti Seimo narį851. Laisvas mandatas yra būtina 
Seimo nario konstitucinės priedermės atstovauti ne kuriai nors rinkėjų grupei, bet visai Tautai vyk-
dymo sąlyga, jis užtikrina visų Seimo narių savarankiškumą ir lygiateisiškumą852.

Laisvas mandatas nereiškia Seimo nario nevaržomos absoliučios laisvės veikti taip, kad Sei-
mas negalėtų įgyvendinti iš Konstitucijos kylančių reikalavimų ir kad būtų priimti nesuderinami su 
Konstitucija sprendimai. Jis negali būti naudojamas ne Tautos ir Lietuvos valstybės interesais. 

Parlamento narių pagrindinės teisės ir pareigos apibrėžtos Konstitucijoje, o konkrečiai apibū-
dintos Seimo statute, kuriame detaliau reglamentuojamos jų veiklos garantijos. Esminės garantijos 
yra draudimas be Seimo sutikimo patraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip 
suvaržyti jo laisvę, draudimas persekioti Seimo narį už kalbas ir balsavimą Seime. Įtvirtinant Seimo 
nario imunitetą ir indemnitetą apibrėžiančias nuostatas negalima suteikti tokių garantijų, kurios Sei-
mo nariams suteiktų nepagrįstų privilegijų. 

Imunitetas gali būti panaikinamas, kai yra pagrindas manyti, kad Seimo narys padarė nusikal-
timą. Šiuo atveju generalinis prokuroras kreipiasi į Seimą, o jis turi nuspręsti, ar sudaryti komisiją dėl 
sutikimo Seimo narį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti, kitaip suvaržyti jo laisvę ar pra-
dėti apkaltos proceso parengiamuosius veiksmus. Atsižvelgdamas į komisijos parengtą išvadą, Sei-
mas pri ima rezoliuciją, kuria patenkinamas arba nepatenkinamas generalinio prokuroro prašymas.

Konstitucijoje nustatyta ypatinga Seimo nario mandato netekimo tvarka: Seimas 3/5 visų narių 
balsų dauguma gali panaikinti Seimo nario mandatą, jeigu Seimo narys šiurkščiai pažeidė Konstitu-
ciją, sulaužė priesaiką, padarė nusikaltimą (74 straipsnis). Šios procedūros taisyklės nustatytos Seimo 

849 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. liepos 1 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 105-3894.
850 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. sausio 25 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2001, Nr. 10-295.
851 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 9 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1999, Nr. 96-2769.
852 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. sausio 21 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2001, Nr. 10-295.
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statute. Sprendžiant Seimo nario mandato panaikinimo klausimą turi būti pateikiama konstitucinės 
justicijos byloje remiantis Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytomis procesinėmis taisyklėmis su-
formuluota Konstitucinio Teismo išvada. 

Seimo struktūra. Seimo struktūros ir darbo tvarkos reglamentavimas priklauso Seimo diskre-
cijai, tačiau turi būti vadovaujamasi konstituciniu atsakingo valdymo principu. Iš šio principo kyla 
Seimo pareiga nustatyti tokią savo struktūrą ir darbo tvarką, kad Seimas galėtų konstruktyviai, efek-
tyviai ir nepertraukiamai įgyvendinti aukščiausią Tautos valią, Konstitucijoje nustatytas valdžios ga-
lias, sudaryti sąlygas kiekvienam Seimo nariui vykdyti Tautos atstovo įgaliojimus853.

Seimo struktūriniai padaliniai yra Seimo narių frakcijos, Seimo komitetai, Seimo komisijos, 
Seimo valdyba, Seniūnų sueiga, Seimo narių laikinosios grupės.

Seimo frakcijos. Nors šie parlamento dariniai dažniausiai sudaromi pagal Seimo narių partinę 
priklausomybę, svarbiausia jų paskirtis – užtikrinti Seimo darbingumą, efektyvų jo veikimą. Seimo 
frakcijas formuoja tik patys Seimo nariai vadovaudamiesi Seimo statute nustatyta jų sudarymo tvar-
ka, bet ne politinės partijos, politinės organizacijos arba jų koalicijos, kurių nariais yra Tautos atsto-
vai. Frakcijos paprastai yra glaudžiai susijusios su politinėmis partijomis, tačiau tai nereiškia, kad 
frakcija yra politinė partija Seime. Tokia išvada darytina iš Konstitucijoje įtvirtinto laisvo mandato 
principų. 

Seimo statute nustatyta pareikštinė frakcijų sudarymo tvarka, pagal kurią Seimo nariai, įkūrę 
frakciją, pateikia atitinkamą pareiškimą Seimo Pirmininkui.

Tos Seimo frakcijos, kurių narių bendras skaičius yra daugiau kaip pusė Seimo narių ir kurios 
yra pasirašiusios bendros veiklos deklaraciją arba sutartį dėl koalicinės Vyriausybės, laikomos Seimo 
dauguma. Seimo narių frakcijos arba jų koalicijos, nesutinkančios su Vyriausybės programa, gali pa-
siskelbti opozicinėmis. Šioms frakcijoms ir koalicijoms garantuojamos visos frakcijų teisės. Daugiau 
kaip pusę Seimo mažumai priklausančių Seimo narių turinčios opozicinės partijos frakcijos seniūnas 
arba tiek pat narių turinčios koalicijos vadovas yra vadinamas Seimo opozicijos lyderiu. Jis turi pa-
pildomų teisių. 

Seimo nariai, neįregistravę frakcijos, laikomi vienos mišrios Seimo narių grupės nariais. Opozi-
cinės bei kitos Seimo daugumai nepriklausančios frakcijos ir mišri Seimo narių grupė yra laikomos 
Seimo mažuma.

Seimo komitetai. Nustatant komitetų ir jų narių skaičių atsižvelgiama į komitetų vykdomas 
funkcijas, Seimo narių profesinį pasirengimą, būtinumą užtikrinti Seimo mažumos teises ir kt. Sei-
mo komitetai yra atsakingi ir atskaitingi Seimui. 

Pagrindiniai komitetų įgaliojimai yra šie: svarstyti įstatymų projektus, rengti dėl jų išvadas 
ir nagrinėti klausimus, perduotus komitetui; savo iniciatyva arba Seimo pavedimu rengti įstatymų, 
kitų teisės aktų projektus; svarstyti Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų veiklos programas pa-
gal atskiras sritis ir teikti savo išvadas; svarstyti valstybės institucijų vadovų, kuriuos skiria Seimas 
arba kurių paskyrimui reikalingas Seimo pritarimas, kandidatūras; svarstyti pasiūlymus steigti ar 
panaikinti ministerijas ir kitas valstybės institucijas, išklausyti ministerijų ir kitų valstybės instituci-
jų informacijas, pranešimus, kaip vykdomi įstatymai ir kiti Seimo aktai; savo iniciatyva arba Seimo 
pavedimu atlikti parlamentinius tyrimus; dalyvauti ES teisės aktų derinimo procese, kai rengiama 
Lietuvos Respublikos oficiali pozicija dėl tų teisės aktų.

Seimo komisijos. Seimas gali sudaryti nuolat veikiančias ir laikinąsias komisijas. Nuolat veikian-
čios komisijos sudaromos specialioms problemoms nagrinėti, ilgalaikiams ir platiems klausimams 
spręsti. Laikinosios komisijos sudaromos konkrečiam tikslui pasiekti, Seimo atskiriems pavedimams 
vykdyti. Atlikusios Seimo pavedimą, laikinosios komisijos paprastai baigia veiklą. Gali būti sudaro-
mos tyrimo, kontrolės, revizijos, parengiamosios, redakcinės ir kitos laikinosios komisijos. Laikino-
sios, kaip ir nuolatinės, komisijos steigiamos paisant proporcingo atstovavimo frakcijoms. Gali būti 
numatomos kai kurios išimtys, tačiau komisijos negali sudaryti vienos frakcijos ar komiteto atstovai. 

853 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1993 m. lapkričio 26 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1993, Nr. 66-1260.
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Seimo Pirmininko konstitucinis statusas. Konstitucijos 66 straipsnyje įtvirtinta pagrindinė Sei-
mo Pirmininko priedermė – vadovauti Seimo posėdžiams. Kiti šio pareigūno įgaliojimai nustatyti 
Konstitucijos nuostatose, taip pat Seimo statute.

Seimo Pirmininkas renkamas iš Seimo narių pirmajame po rinkimų Seimo posėdyje. Kandi-
datus gali siūlyti ne mažiau kaip 1/10 Seimo narių. Pirmininkas laikomas išrinktu, jeigu už kandidatą 
balsavo daugiau kaip pusė balsavusių Seimo narių, išskyrus Seimo statute numatytus pakartotinius 
balsavimus, kai išrinktu laikomas kandidatas, gavęs daugiausia balsų.

Seimo Pirmininkas laikinai eina Respublikos Prezidento pareigas šiais atvejais: Respublikos 
Prezidentui mirus; Respublikos Prezidentui atsistatydinus; Seimui pašalinus Respublikos Prezidentą 
iš pareigų apkaltos proceso tvarka; kai Seimas nutaria, kad Respublikos Prezidento sveikatos būklė 
neleidžia jam eiti pareigų. Šiais atvejais Seimo Pirmininkas Respublikos Prezidento pareigas eina tol, 
kol prisiekia naujai išrinktas Respublikos Prezidentas.

Seimo Pirmininkas laikinai pavaduoja Respublikos Prezidentą šiais atvejais: kai Respublikos 
Prezidentas laikinai išvykęs į užsienį ar suserga ir dėl to laikinai negali eiti pareigų. 

Kai kurie Seimo Pirmininko įgaliojimai įtvirtinti Konstitucijoje, o dauguma – Seimo statute. 
Paminėtinos šios jo prerogatyvos: atstovauti Lietuvos Respublikos Seimui; patvirtinti parašu Seimo 
priimto įstatymo teksto autentiškumą ir perduoti jį Respublikos Prezidentui; pasirašyti Seimo statutą 
ir jo pakeitimus; pasirašyti įstatymus, kurių Respublikos Prezidentas nepasirašo ir negrąžina Seimui 
pakartotinai svarstyti; pasirašyti Seimo nutarimus ir kitus Seimo priimtus aktus; teikti Seimo Pir-
mininko pavaduotojų kandidatūras Seimui; Konstitucijoje nustatytais atvejais teikti Seimui Konsti-
tucinio Teismo teisėjų kandidatūras; teikti Seimui skirti ir atleisti Seimo kontrolierių ir šios įstaigos 
vadovo kandidatūras; Konstitucijoje ir įstatymuose nustatytais atvejais teikti Seimui skirti ir atleisti 
valstybės institucijų vadovų ir jų pavaduotojų kandidatūras; teikti Seniūnų sueigai Seimo sesijos dar-
bų programas, savaitės ir dienos posėdžių darbotvarkių projektus.

Seimo valdybą sudaro Seimo Pirmininkas, jo pavaduotojai ir Seimo opozicijos lyderis. Pagrin-
dinės valdybos priedermės yra spręsti organizacinius Seimo darbo klausimus: tvirtinti Seimo sesijos 
posėdžių grafiką, šaukti nenumatytus Seimo posėdžius, apsvarstyti Seimo sesijos darbų projektus ir 
teikti išvadas Seniūnų sueigai arba Seimui, reikalui esant sudaryti darbo grupes įstatymų projektams 
rengti, padėti organizuoti bendrą komisijų darbą ir kt.

Seimo Seniūnų sueiga. Jos nariai yra frakcijų atstovai ir visi Seimo valdybos nariai. Pagrindinis 
Seniūnų sueigos uždavinys – svarstyti Seimo sesijos darbų programas bei posėdžių darbotvarkes ir 
pritarti joms, derinti Seimo komiteto ir frakcijų darbo organizavimą.

Lietuvos Respublikos Prezidentas. Konstitucijos 77 straipsnyje nustatyta, kad Respublikos 
Prezidentas yra valstybės vadovas. Jis atstovauja Lietuvos valstybei ir daro visa, kas jam pavesta Kons-
titucijos ir įstatymų. Respublikos Prezidento statusas įtvirtintas ne tik konstitucinėse normose, bet ir 
Lietuvos Respublikos Prezidento įstatyme854.

Konstitucijos 5 straipsnio nuostata, kad valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos 
Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas, patvirtina, kad Respublikos Prezidentas neabejotinai yra vykdo-
mosios valdžios dalis. Taigi Lietuvos valstybės konstitucinei santvarkai yra būdingas dualistinis vyk-
domosios valdžios modelis855. Respublikos Prezidentas vienus įgaliojimus įgyvendina savarankiškai, 
o kitus – kartu su Vyriausybe.

Respublikos Prezidento, kaip valstybės vadovo, statusas yra išskirtinis, nuo kitų valstybės 
pareigūnų jis skiriasi visų pirma tuo, kad yra renkamas tiesiogiai visuotiniuose rinkimuose. Tokiu 
būdu suteiktas mandatas reiškia, kad Respublikos Prezidentas simbolizuoja Lietuvos valstybę, Tautos 
vertybes ir personifikuoja Lietuvos Respubliką tarptautiniuose santykiuose. Respublikos Prezidento 
konstituciniai įgaliojimai ir nustatytos garantijos suponuoja ir ypatingą jo atsakomybę valstybinei 
bendruomenei – pilietinei Tautai856. 

854 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Valstybės žinios. 1993, Nr. 5-89.
855 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 181-6708.
856 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 85-3094.
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Šiuo atžvilgiu pabrėžtina Respublikos Prezidento priesaikos politinė, teisinė reikšmė. Išrink-
tasis Respublikos Prezidentas pradeda eiti savo pareigas po to, kai Vilniuje, dalyvaujant Tautos atsto-
vams – Seimo nariams, prisiekia Tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, sąžinin-
gai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas. Priesaikos aktą pasirašo jis pats ir Konstitucinio 
Teismo pirmininkas, o jo nesant – vienas iš Konstitucinio Teismo teisėjų. Tai, kad priesaikos tekstą 
pasirašo ir Konstitucinio Teismo atstovas, simbolizuoja Respublikos Prezidento priedermę besąlygiš-
kai laikytis Konstitucijos ir tik iš jos kylančių teisių ir pareigų. Asmuo, išrinktas Respublikos Prezi-
dentu, turi sustabdyti savo veiklą politinėse partijose ir politinėse organizacijose iki naujos Respubli-
kos Prezidento rinkimų kampanijos pradžios (83 straipsnio 2 dalis).

Respublikos Prezidento, kaip valstybės vadovo, asmeniui numatytos išskirtinės apsaugos tei-
sinės priemonės – imunitetas. Konstitucijos 86 straipsnyje įtvirtinta, kad Respublikos Prezidento as-
muo neliečiamas – kol eina pareigas, jis negali būti suimtas, patrauktas baudžiamojon ar administra-
cinėn atsakomybėn. Respublikos Prezidentas gali būti prieš laiką pašalintas iš pareigų tik šiurkščiai 
pažeidęs Konstituciją arba sulaužęs priesaiką, taip pat paaiškėjus, kad padarytas nusikaltimas. Res-
publikos Prezidento pašalinimo iš pareigų klausimą sprendžia Seimas apkaltos proceso tvarka. Prieš 
priimant Seime šį verdiktą turi būti gauta Konstitucinio Teismo išvada, ar Respublikos Prezidento 
konkretūs veiksmai prieštarauja Konstitucijai.

Respublikos Prezidentas ir Seimas. Šių dviejų Lietuvos valstybės institucijų sąveika grindžiama 
ne tik kiekvienos iš jų savarankiškumu, bet ir bendradarbiavimu įgyvendinant valdžios priedermes. 
Respublikos Prezidentas skelbia eilinius Seimo rinkimus, kurie rengiami Seimo narių įgaliojimų pa-
baigos metais spalio mėnesio antrą sekmadienį. Taigi visada, baigiantis Seimo kadencijai, Respubli-
kos Prezidentas savo dekretu konstatuoja teisinį faktą, t. y. paskiria konkrečią Seimo rinkimų datą. 
Dėl eilinių Seimo rinkimų Konstitucijos 143 straipsnyje numatyta viena išimtis: jeigu karo veiksmų 
metu turėtų būti rengiami eiliniai rinkimai, Seimas arba Respublikos Prezidentas galėtų pratęsti Sei-
mo įgaliojimus.

Pirmalaikius Seimo rinkimus gali paskelbti ne tik pats Seimas, bet ir Respublikos Prezidentas 
Konstitucijoje nurodytais atvejais (58 straipsnio 2 dalis). Kai Respublikos Prezidentas paskelbia pir-
malaikius Seimo rinkimus, naujai išrinktas Seimas 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma per 30 dienų 
nuo pirmosios posėdžio dienos gali paskelbti pirmalaikius Respublikos Prezidento rinkimus. 

Naujai išrinktą Seimą susirinkti į pirmąjį posėdį, kuris turi įvykti ne vėliau kaip po 15 dienų po 
Seimo išrinkimo, kviečia Respublikos Prezidentas. Tuo atveju, kai tokio kvietimo nėra, Seimo nariai 
renkasi patys kitą dieną pasibaigus 15 dienų terminui. 

Respublikos Prezidentas gali šaukti neeilines Seimo sesijas ginkluoto užpuolimo atveju, kai 
kyla grėsmė valstybės suverenumui ar teritorijos vientisumui, taip pat tada, kai iškyla grėsmė vals-
tybės konstitucinei santvarkai ar visuomenės rimčiai (142 straipsnio 2 dalis, 144 straipsnio 2 dalis). 

Respublikos Prezidentui suteikta įstatymų leidybos iniciatyvos teisė Seime (68 straipsnio 1 da-
lis). Šią teisę jis įgyvendina teikdamas Seimui įstatymų projektus, kuriais siekia įgyvendinti savo vei-
klos politinę programą arba reaguoti į socialinį poreikį, kad atitinkamas teisinis reguliavimas būtų 
nustatytas. 

Vykdant įstatymų promulgavimo, t. y. įstatymų pasirašymo ir jų paskelbimo, funkciją Respub-
likos Prezidentui suteikta atidedamoji veto teisė, kuri reiškia, kad jis gali motyvuotai grąžinti Seimui 
pakartotinai svarstyti priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė. Prezidento santykiai su Vyriausybe pasireiškia visų pir-
ma tuo, kad jis tiesiogiai dalyvauja formuojant Vyriausybės sudėtį po Seimo rinkimų ir vėliau, kai dėl 
įvairių priežasčių keičiasi Vyriausybės sudėtis.

Respublikos Prezidento įgaliojimai šioje srityje yra šie: Seimo pritarimu skirti ir atleisti Mi-
nistrą Pirmininką, pavesti jam sudaryti Vyriausybę ir tvirtinti jos sudėtį; priimti Vyriausybės atsi-
statydinimą ir prireikus pavesti jai toliau eiti pareigas arba pavesti vienam iš ministrų eiti Ministro 
Pirmininko pareigas, kol bus sudaryta nauja Vyriausybė; priimti ministrų atsistatydinimą ir pavesti 
(arba nepavesti) jiems eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministras; Ministro Pirmininko teikimu 
skirti ir atleisti ministrus.
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Formuojant Vyriausybę Respublikos Prezidento veiksmai turi laiduoti valdžios institucijų są-
veiką, kad būtų sudaryta veiksminga, t. y. turinti Seimo pasitikėjimą, Vyriausybė. Respublikos Pre-
zidentas iš esmės negali laisvai pasirinkti Ministro Pirmininko ar ministrų kandidatūrų, nes visais 
atvejais jų paskyrimas priklauso nuo Seimo pasitikėjimo ar nepasitikėjimo jais. Be to, Respublikos 
Prezidentas, būdamas vykdomosios valdžios dalis, turi tam tikrų galimybių daryti politinį poveikį 
formuojant Vyriausybės personalinę sudėtį. Respublikos Prezidentui patvirtinus Vyriausybės sudėtį, 
ji įgauna įgaliojimus veikti tik tuomet, kai Seimas pritaria jos programai857.

Po Respublikos Prezidento rinkimų Vyriausybė grąžina savo įgaliojimus naujai išrinktam Pre-
zidentui. Tai nereiškia, kad Vyriausybė privalo atsistatydinti, nes pasikeitus valstybės vadovui toliau 
išlieka Seimo politinis pasitikėjimas Vyriausybe. Įgaliojimų grąžinimo procedūra yra ne tik instituci-
jų tarpusavio mandagumo išraiška – Respublikos Prezidentui ji suteikia galimybę patikrinti, ar Sei-
mas pasitiki Vyriausybe. Respublikos Prezidentui pateikus Seimui svarstyti įgaliojimus grąžinusios 
Vyriausybės Ministro Pirmininko kandidatūrą ir Seimui pritarus jai, Prezidentas paskiria Ministrą 
Pirmininką, patvirtina jo pateiktos Vyriausybės sudėtį, ir, jeigu nepasikeitė daugiau kaip pusė minis-
trų, tai reiškia, kad Vyriausybė yra iš naujo gavusi įgaliojimus veikti. Taip prasideda naujas Vyriau-
sybės įgaliojimų tarpsnis ir todėl ministrų pasikeitimai Vyriausybėje skaičiuojami nuo šių įgaliojimų 
gavimo pradžios858. 

Jei Seimas nepritartų Ministro Pirmininko kandidatūrai, Vyriausybė privalėtų atsistatydinti. 
Tai būtų konstitucinis pagrindas pradėti naujos Vyriausybės sudarymo procedūrą859.

Konstitucijos 96 straipsnyje nustatyta, kad ministrai, vadovaudami jiems pavestoms valdymo 
sritims, atsakingi ne tik Seimui, bet ir Respublikos Prezidentui. Nors šis atsakingumas teisės aktuose 
nesukonkretintas, jis suponuoja tai, kad ministrai, jei reikia, teikia informaciją Respublikos Prezi-
dentui, praneša apie svarbiausias valdymo aktualijas, o užsienio reikalų ministras derina veiksmus 
įgyvendinant Lietuvos valstybės užsienio politiką. 

Respublikos Prezidento ir Vyriausybės sąveikos konstitucinis aspektas yra ir tai, kad pagal 
Konstituciją Respublikos Prezidentas gali kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Vyriausybės aktų sutiki-
mo su Konstitucija ir įstatymais (106 straipsnio 3 dalis). Toks kreipimasis sustabdo šio akto galiojimą. 

Respublikos Prezidentas, įgyvendindamas savo įgaliojimus, leidžia aktus – dekretus. Konsti-
tucijos 84 straipsnyje nurodytus dekretus, kuriais skiriami ir atšaukiami Lietuvos Respublikos dip-
lomatiniai atstovai užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų, teikiami aukščiausi diplo-
matiniai rangai ir specialūs vardai, suteikiami aukščiausi kariniai laipsniai, skelbiama nepaprastoji 
padėtis, suteikiama Lietuvos Respublikos pilietybė, privalo pasirašyti (kontrasignuoti) Ministras Pir-
mininkas arba atitinkamas ministras. Konstitucijoje įtvirtinta, kad atsakomybė už tokį dekretą tenka 
jį pasirašiusiam Ministrui Pirmininkui arba ministrui. 

Respublikos Prezidentas ir teisminė valdžia. Šią sąveiką apibūdina Konstitucijos nuostatos, kad 
teisėjas ar teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi. Valstybės valdžios ir valdymo ins-
titucijų, Seimo narių ir kitų pareigūnų, politinių partijų, politinių ir visuomeninių organizacijų ar 
piliečių kišimasis į teisėjo ar teismo veiklą draudžiamas ir užtraukia įstatymo numatytą atsakomybę. 

Valstybės vadovo kompetencija teismų atžvilgiu iš esmės apima tik įgaliojimus formuoti teis-
minės valdžios institucijas, t. y. skirti teisėjus ir teismų vadovus. Pagal Konstituciją Respublikos Pre-
zidentas skiria bendrosios kompetencijos apylinkių, apygardų teismų teisėjus ir pirmininkus, o pagal 
Administracinių teismų steigimo įstatymą – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir apygardų 
administracinių teismų teisėjus ir jų vadovus.

Skiriant aukštesnės grandies bendrosios kompetencijos teismų teisėjus ir teismų vadovus da-
lyvauja ir Seimas. Aukščiausiojo Teismo teisėjus, o iš jų – pirmininką, skiria Seimas Respublikos 
Prezidento teikimu. Apeliacinio teismo teisėjus, o iš jų – pirmininką, skiria Respublikos Prezidentas 
Seimo pritarimu. 

857 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 5-99.
858 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 17 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 112-3114.
859 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 5-99.
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Konstitucijos 112 straipsnyje nustatyta, kad dėl teisėjų paskyrimo, perkėlimo ar atleidimo iš 
pareigų Respublikos Prezidentui pataria speciali teisėjų institucija. Tokia institucija yra Teisėjų ta-
ryba. Šios institucijos patarimas sukelia teisinius padarinius; jei nėra tokio patarimo, Respublikos 
Prezidentas negali priimti sprendimo dėl teisėjų paskyrimo, paaukštinimo, perkėlimo ar atleidimo iš 
pareigų. Teisėjų taryba ne tik padeda jam formuoti teismus, bet yra ir atsvara Respublikos Preziden-
tui, kaip vykdomosios valdžios subjektui, formuojant teisėjų korpusą860.

Respublikos Prezidentas dalyvauja ir sudarant Konstitucinį Teismą – jis teikia Seimui trijų 
šio teismo teisėjų kandidatūras, o paskyrus visus Konstitucinio Teismo teisėjus, teikia Seimui iš jų 
skirti Konstitucinio Teismo pirmininko kandidatūrą. Šiuo atveju Konstitucijoje nenustatytos jokios 
Respub likos Prezidento galias ribojančios taisyklės, tačiau jis negali ignoruoti Konstitucijos nuostatų, 
kad šio teismo teisėjai turi būti nepriekaištingos reputacijos, Lietuvos Respublikos piliečiai, turėti 
aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 10 metų teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pa-
gal teisininko specialybę stažą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos vykdomosios valdžios sistemoje Vyriausybė – ko-
legiali bendros kompetencijos institucija – susideda iš Ministro Pirmininko ir ministrų. Konstitu-
cijos 93 straipsnyje nustatyti pagrindiniai, bendri Vyriausybės įgaliojimai, o Vyriausybės įstatyme 
sukonkretinta, kaip šie įgaliojimai įgyvendinami, kokiomis teisinėmis, organizacinėmis formomis 
remiamasi Vyriausybės veikloje sprendžiant valstybės administracijai tenkančius uždavinius. 

Vyriausybės statusą politinėje sistemoje apibūdina tai, kad Vyriausybė solidariai atsako Seimui 
už bendrą Vyriausybės veiklą. Ši Konstitucijos nuostata yra fundamentalus dėsnis, lemiantis Vyriau-
sybės vaidmenį ir vietą valstybės valdžios sandaroje. Jis suponuoja tai, kad Vyriausybė gali veikti tik 
turėdama Seimo pasitikėjimą, t. y. tik tada, kai Seimas, po įvykusių rinkimų pritaręs Respublikos 
Prezidento pateiktai Ministro Pirmininko kandidatūrai ir Respublikos Prezidentui patvirtinus Vy-
riausybės sudėtį, pritaria Vyriausybės programai.

Vyriausybės programos pagrindas yra parlamento rinkimus laimėjusių politinių jėgų progra-
mos, tačiau jų nuostatos tik per Vyriausybės programą įgyja teisinę reikšmę įpareigodamos tiek Vy-
riausybę, tiek ją palaikančią Seimo daugumą atitinkamai veikti. Vyriausybės programa yra teisinis 
dokumentas, kuriame išdėstytos tam tikro laikotarpio valstybės veiklos gairės. Seimas, išreikšda-
mas pasitikėjimą Vyriausybės programa, įsipareigoja prižiūrėti, kaip Vyriausybė ją įgyvendins. Taigi 
Vyriausybės programa – Vyriausybės politinės ir teisinės atsakomybės Seimui pagrindas, nes, kaip 
minėta, ji solidariai atsako Seimui. Programos nevykdymas gali išprovokuoti Seimo nepasitikėjimą 
Vyriausybe861.

Vyriausybės atsistatydinimo konstituciniai pagrindai. Konstitucijos 101 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta, kad Vyriausybė privalo atsistatydinti tada, kai pasikeičia daugiau kaip pusė ministrų, o 
Vyriausybė iš naujo negauna Seimo įgaliojimų. Konstitucijos 101 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad 
Vyriausybė privalo atsistatydinti ir šiais atvejais:

1) kai Seimas du kartus iš eilės nepritaria naujai sudarytos Vyriausybės programai;
2) kai Seimas visų Seimo narių balsų dauguma slaptu balsavimu pareiškia nepasitikėjimą Vy-

riausybe ir Ministru Pirmininku;
3) kai Ministras Pirmininkas atsistatydina ar miršta;
4) po Seimo rinkimų, kai sudaroma nauja Vyriausybė.
Ministras privalo atsistatydinti, kai nepasitikėjimą slaptu balsavimu pareiškia daugiau kaip 

pusė visų Seimo narių.
Akivaizdu, kad viena svarbiausių atsistatydinimo priežasčių – Seimo pasitikėjimo Vyriausybe 

praradimas ar neįgijimas. Tačiau Konstitucijoje numatytos įvairios nepasitikėjimo raiškos formos: 
vienu atveju Seimas nepasitikėjimą išreiškia tiesiogiai, kitu – du kartus iš eilės nepritardamas naujai 
sudarytos Vyriausybės programai, trečiuoju Vyriausybė turi pakartotinai, t. y. iš naujo, gauti Seimo 

860 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodžio 21 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1999, Nr. 109-3192.
861 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 5-99.
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įgaliojimus. Vyriausybės atsistatydinimas reiškia, kad jos veikla pasibaigia ir prasideda naujos Vy-
riausybės formavimo procedūra.

Vyriausybės įgaliojimų grąžinimas. Šios procedūros poreikis iškyla įvykus Seimo ar Respubli-
kos Prezidento rinkimams. Vyriausybės įgaliojimai grąžinami, nes nebelieka to Seimo, kuris patvir-
tino Vyriausybės programą, ar to Respublikos Prezidento, kuris patvirtino Vyriausybės sudėtį. 

Pirmuoju atveju, t. y po Seimo rinkimų, Vyriausybės grąžinamus įgaliojimus priima Respubli-
kos Prezidentas ir paveda jai eiti pareigas, kol bus sudaryta nauja Vyriausybė. Įgaliojimų grąžinimas 
yra pirmas veiksmas prieš Vyriausybei privalomai, kaip įsakmiai nurodyta Konstitucijoje, atsistaty-
dinant.

Antruoju atveju, t. y. po Respublikos Prezidento rinkimų, Vyriausybė taip pat grąžina savo 
įgaliojimus naujai išrinktam Respublikos Prezidentui, tačiau Konstitucijoje nenumatyta, kad tuomet 
Vyriausybė privalo atsistatydinti. Taip yra dėl to, kad pasikeitus valstybės vadovui toliau išlieka Sei-
mo pasitikėjimas Vyriausybe, kurio pagrindas – Seimo patvirtinta Vyriausybės programa. Valstybės 
vadovo pavedimas Vyriausybei toliau eiti savo pareigas turėtų būti duodamas tai pačiai Vyriausybei o 
Vyriausybės atsistatydinimo atveju Respublikos Prezidentas gali pavesti Ministro Pirmininko parei-
gas laikinai eiti ir kitam Vyriausybės nariui.

Taigi nėra pagrindo sąvokas „Vyriausybės atsistatydinimas“ ir „Vyriausybės įgaliojimų grąžini-
mas“ laikyti tapačiomis, nes jos susijusios su skirtingomis konstitucinėmis situacijomis, kurios lemia 
ir skirtingus teisinius padarinius. 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Konstitucijoje yra nustatyta, kad Konstituci-
nis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams. 
Konstitucijoje reglamentuojama Konstitucinio Teismo sudarymo tvarka ir kas turi teisę į jį kreiptis, 
įtvirtintas teisėjų statusas, Konstitucinio Teismo aktų veikimo teisinės pasekmės ir kiti dalykai.

Konstitucinis reguliavimas suponuoja apibendrinančią išvadą, kad Konstitucinis Teismas vals-
tybės konstitucinėje sistemoje užima ypatingą vietą, nes užtikrina Konstitucijos viršenybę, nustaty-
tąja tvarka spręsdamas, ar teisės aktai yra teisėti, t. y. ar atitinka Konstituciją. Konstitucinio Teismo 
įstatyme nustatyta, kad Konstitucinis Teismas yra teisminė institucija, savarankiškas ir nepriklauso-
mas teismas, kuris teisminę valdžią įgyvendina Konstitucijos ir įstatymų nustatyta tvarka.

Taigi Konstitucinis Teismas yra ne kas kita, kaip konstitucinės justicijos institucija, vykdanti 
konstitucinę teisminę kontrolę. Pagal savo kompetenciją spręsdamas, ar žemesnės galios aktai atitin-
ka aukštesnės galios teisės aktus, ir vykdydamas kitus savo konstitucinius įgaliojimus, Konstituci-
nis Teismas – savarankiškas ir nepriklausomas teismas – vykdo konstitucinį teisingumą, garantuoja 
Konstitucijos viršenybę teisės sistemoje.

Konstitucinio Teismo įgaliojimai pripažinti kitų valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų – 
Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės – teisės aktus prieštaraujančiais aukštesnės galios teisės 
aktams, taip pat įgaliojimai oficialiai aiškinti Konstituciją – pateikti Konstitucijos nuostatų sampra-
tą – akivaizdžiai liudija, kad jis negali būti ne valstybės valdžią įgyvendinanti institucija862.

Konstitucijos 105 straipsnyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, 
ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams: 1) Respublikos Prezidento aktai; 2) Vyriausybės aktai.

Būdingas Lietuvos teisės bruožas yra tai, kad Konstitucijoje numatyti ne tik ordinariniai, bet ir 
konstituciniai įstatymai (69 straipsnio 3 dalis)863. Atsižvelgiant į tai, kad konstituciniai įstatymai yra 
aukštesnės galios negu įstatymai, daroma išvada, jog įstatymai negali prieštarauti ne tik Konstituci-
jai, bet ir konstituciniams įstatymams, o patys konstituciniai įstatymai – Konstitucijai864.

Pagal konstitucinėje jurisprudencijoje suformuotą oficialiąją konstitucinę doktriną, tiriant teisės 
aktų konstitucingumą turi būti vertinama: 1) ar konstitucinis įstatymas neprieštarauja Konstitucijai;  
2) ar kuris nors įstatymas (taip pat priimtas referendumu), Seimo statutas neprieštarauja Konstitucijai 

862 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. birželio 6 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 65-2400.
863 Plačiau apie tai žr. Sinkevičius, V. Konstitucinių įstatymų samprata: teoriniai aspektai. Jurisprudencija. 2008, 2 (104), 

p. 28–38.
864 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. balandžio 2 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2001, Nr. 29-938.
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ir konstituciniams įstatymas; 3) ar Seimo kitas aktas neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams 
įstatymams ir įstatymams; 5) ar Respublikos Prezidento aktas neprieštarauja Konstitucijai, konstitu-
ciniams įstatymams ir įstatymams; 6) ar Vyriausybės aktas neprieštarauja Konstitucijai, konstituci-
niams įstatymams ir įstatymams865.

Konstitucinis Teismas, vadovaudamasis konstitucinio teisminio proceso taisyklėmis, kurios 
nustatytos Konstitucinio Teismo įstatyme, priima nutarimus, ar visi šie teisės aktai sutinka su Kons-
titucija. Konstatavus, kad šie aktai (jų dalys) prieštarauja Konstitucijai, jie negali būti taikomi nuo 
tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo nutarimas. Toks Konstitucinio Teismo 
nutarimas yra privalomas visoms valdžios institucijoms, teismams, visoms įmonėms, įstaigoms ir 
organizacijoms, pareigūnams ir piliečiams. Kitaip tariant, visi šie aktai (jų dalys) šalinami iš Lietuvos 
teisės sistemos, nes nesiderina su konstitucinio reguliavimo principais ir normomis.

Konstitucijos 105 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas ne tik tikrina teisės 
aktų teisėtumą, bet ir teikia išvadas: 1) ar nebuvo pažeisti rinkimų įstatymai per Respublikos Prezi-
dento ar Seimo narių rinkimus; 2) ar Respublikos Prezidento sveikatos būklė leidžia jam ir toliau eiti 
pareigas; 3) ar Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys neprieštarauja Konstitucijai; 4) ar Seimo 
narių ir valstybės pareigūnų, kuriems pradėta apkaltos byla, konkretūs veiksmai prieštarauja Kons-
titucijai.

Konstitucinio Teismo išvados pagal savo teisinę galią ir teisinius padarinius skiriasi nuo Kons-
titucinio Teismo nutarimų jau vien todėl, kad galutinį sprendimą šiais klausimais visada priima Sei-
mas. Šiuo atžvilgiu vertinant Konstitucinio Teismo išvadų teisinę reikšmę reikia pabrėžti, kad Sei-
mas, priimdamas galutinius sprendimus minėtais klausimais, negali paneigti išvadose konstatuotų 
teisinių faktų. 

Išskirtinai pažymėtina Konstitucinio Teismo išvadų, kuriomis konstatuojama, ar Seimo nariai 
ir valstybės pareigūnai (Respublikos Prezidentas, Konstitucinio Teismo pirmininkas ir teisėjai, Lietu-
vos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas ir teisėjai, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ir teisėjai), 
kuriems pradėta apkaltos byla Seime, šiurkščiai pažeidė Konstituciją, sulaužė priesaiką arba padarė 
nusikaltimą, teisinė reikšmė. 

Konstitucinėje jurisprudencijoje pabrėžiama, kad pagal Konstituciją tik Konstitucinis Teismas 
turi įgaliojimus spręsti, ar asmens veiksmais yra šiurkščiai pažeista Konstitucija, sulaužyta priesai-
ka. Nors galutinį sprendimą panaikinti Seimo nario mandatą ar pašalinti asmenį iš pareigų apkal-
tos procese priima Seimas – politinio pobūdžio institucija, įvykusius teisinius faktus įvertina būtent 
Konstitucinis Teismas, kuris sudaromas ir veikia ne politiniu, bet profesiniu pagrindu. Konstitucinio 
Teismo išvada susaisto Seimą tuo požiūriu, kad pagal Konstituciją Seimas neturi įgaliojimų spręsti, ar 
Konstitucinio Teismo išvada yra pagrįsta ir teisėta.

Oficialioji konstitucinė doktrina ir Konstitucinis Teismas. Konstitucijoje expressis verbis nėra 
įtvirtinta Konstitucinio Teismo funkcija aiškinti Konstituciją, tačiau ji neišvengiamai sietina su 
Konstitucinio Teismo prigimtimi ir jo priederme užtikrinti Konstitucijos viršenybę. Konstitucijos 
oficialaus aiškinimo poreikis visada kyla, kai nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos ir kai reikia 
išsiaiškinti ir suprasti Konstitucijos principų ir nuostatų tikrąsias prasmes. 

Konstitucinėje jurisprudencijoje remiamasi tęstinumo dėsniu, kuris reiškia, kad Konstitucinis 
Teismas, spręsdamas analogiškus konstitucinius ginčus, vadovaujasi ankstesnėse bylose suformuluo-
tomis teisinėmis pozicijomis. Tirdamas teisės aktų atitiktį Konstitucijai jis plėtoja savo ankstesniuose 
sprendimuose pateiktą Konstitucijos nuostatų sampratą, atskleidžia naujus Konstitucijoje nustatyto 
teisinio reguliavimo aspektus. Taip formuojama oficialioji konstitucinė doktrina, kurios vienintelis 
kūrėjas yra Konstitucinis Teismas.

Oficialioji konstitucinė doktrina bet kuriuo konstitucinio reguliavimo klausimu yra formuo-
jama ne visa iškart, bet nuosekliai, byla po bylos. Tai yra ne vienkartinis aktas, bet laipsniškas, nuo-
seklus, nepertraukiamas procesas, kuris niekuomet nebūna visiškai baigtas. Visi teisę kuriantys ir 

865 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-1292.
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taikantys subjektai (neišskiriant nė teismų), taikydami Konstituciją, privalo remtis oficialiąja konsti-
tucine dokt rina ir neaiškinti Konstitucijos nuostatų kitaip, nei savo aktuose yra išaiškinęs Konstitu-
cinis Teismas. 

Konstituciniam Teismui aiškinant konstitucines nuostatas ir principus yra kuriama gyvosios 
konstitucijos samprata. Jos esmė – Konstitucija yra ne vien tekstas, bet ir atitinkamų konstitucinės 
justicijos bylų precedentai. Taip brandinamos prielaidos, nekeičiant Konstitucijos teksto, reaguoti į 
pokyčius, užtikrinti konstitucinio reguliavimo tęstinumą ir išsamumą.

Politinėje ir teisinėje apyvartoje, moksle vis plačiau vartojama jurisprudencinės konstitucijos 
sąvoka. Jurisprudencinė konstitucija suvokiama kaip konstitucijos, laikomos neatskiriama dviejų 
konstitucinės norminės tikrovės elementų, t. y. aukščiausiosios galios akto, vadinamo konstitucija, 
ir konstitucinės jurisprudencijos, kurioje šis aktas aiškinamas ir plėtojamas, jungtis. Taigi jurispru-
dencinės konstitucijos kategorija atspindi veikiančios, evoliucionuojančios gyvosios konstitucijos idėją. 
Jurisprudencinė konstitucija reiškia, kad konstitucija – potencialas yra virtusi realia teisine tvarka, 
kad realiai užtikrinama konstitucinių teisių ir laisvių apsauga, valdžios institucijų pusiausvyra nuolat 
kintančioje tikrovėje866.

Teismas. Konstitucijoje nustatyti teisminės valdžios pagrindai: 1) teisingumą vykdo tik teis-
mai; 2) teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi; 3) teisėjas negali taikyti įstaty-
mo, kuris prieštarauja Konstitucijai; 4) visuose teismuose bylos nagrinėjamos viešai; 5) teismo proce-
sas vyksta lietuvių kalba.

Šiuo metu Lietuvoje yra trys teismų sistemos:
1) Konstitucinis Teismas vykdo konstitucinę teisminę kontrolę;
2) bendrosios kompetencijos teismai – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis 

teismas, apygardų ir apylinkių teismai;
3) administracinių, darbo, šeimos ir kitų kategorijų byloms nagrinėti gali būti įsteigti speciali-

zuoti teismai. Šiuo metu veikia administraciniai teismai: Lietuvos vyriausiasis administracinis teis-
mas ir apygardų administraciniai teismai. 

Bendrosios kompetencijos teismų institucinę sandarą sudaro trijų instancijų teismai. Žemutinė 
grandis – apylinkių teismai yra pirmoji instancija byloms, įstatymų priskirtoms jų kompetencijai, 
taip pat byloms, susijusioms su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu, spręsti. Įstatyme numatytais 
atvejais apylinkės teismo teisėjai atlieka ir kitas ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas.

Apygardos teismai yra pirmoji instancija kai kuriose civilinėse ir baudžiamosiose bylose, taip 
pat apeliacinė instancija dėl apylinkių teismų priimtų aktų, vykdo kitus įstatyme numatytus įgalio-
jimus.

Lietuvos apeliacinis teismas yra apeliacinė instancija bylose dėl apygardų teismų aktų, taip pat 
nagrinėja prašymus dėl užsienio valstybių ir tarptautinių teismų bei arbitražo sprendimų pripažini-
mo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra vienintelis kasacinės instancijos teismas, įsiteisėjusiems 
bendrosios kompetencijos teismų sprendimams, nuosprendžiams, nutartims, nutarimams (išskyrus 
nutarimus administracinių nusižengimų bylose) ir įsakymams peržiūrėti. Aukščiausiasis Teismas 
nagrinėja prašymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose administracinių nusižengimų bylose. Aukš-
čiausiasis Teismas taip pat formuoja vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką aiškinant ir 
taikant įstatymus ir kitus teisės aktus.

Administracinių teismų sistemą sudaro penki apygardų teismai ir Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas. Administracinių teismų apygardų teritorijos sutampa su bendrosios kompetenci-
jos apygardų teismų teritorijomis. Šių teismų kompetencijos nustatytos Administracinių bylų teisenos 
įstatyme. Pirmoji instancija yra apygardos teismas, kuris nagrinėja visas bylas, įstatymu priskirtas jo 
kompetencijai. Apygardos teismuose išnagrinėtos bylos gali būti apeliacijos pagrindu tiriamos Lie-
tuvos vyriausiajame administraciniame teisme, kuris nagrinėja tiek teisės, tiek fakto klausimus, for-

866 Jarašiūnas, E. Jurisprudencinė konstitucija. Jurisprudencija. 2006, 12 (90), p. 32.
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muoja vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus. Kadangi administra-
cinėje justicijoje nėra kasacijos, teisė kreiptis apeliaciniu skundu į Lietuvos vyriausiąjį administracinį 
teismą nėra ribojama.

Ginčus dėl teismingumo, t. y. dėl bendrosios kompetencijos teismų ir administracinių teismų 
kompetencijų sąveikos, sprendžia teismingumo kolegija. Ją sudaro Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pava-
duotojas ir po vieną šių teismų pirmininkų paskirtą teisėją.

Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje veikia prokuratūra. Jos statuso pagrindai įtvirtinti 
Konstitucijos IX skirsnyje „Teismas“. Tai, kad šios institucijos teisinė padėtis reglamentuojama būtent 
šiame Konstitucijos skirsnyje, suponuoja, kad daugelis prokuratūros funkcijų yra susijusios su teismi-
ne veikla, o įgyvendinant teisingumą prokuratūra dalyvauja užtikrindama teisminio proceso tikslų 
pasiekimą ir uždavinių įgyvendinimą.

Pagal Konstitucijos 118 straipsnį prokuroras organizuoja ikiteisminį tyrimą ir jam vadovau-
ja, palaiko valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatyme 
nustatytais atvejais prokurorai užtikrina viešuosius poreikius – gina asmens, visuomenės ir valstybės 
teises bei teisėtus interesus.

Lietuvos Respublikos prokuratūra – centralizuota, specifinius valdingus įgaliojimus turinti 
valstybės institucija. Prokurorai kaip valstybės pareigūnai turi valdingus įgaliojimus organizuoti iki-
teisminį tyrimą ir jam vadovauti, palaikyti valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose, tačiau tai 
nėra teisingumo vykdymas867. Konstitucijoje pabrėžiama, kad, siekiant užtikrinti prokuratūros funk-
cijų veiksmingumą, prokurorai yra nepriklausomi. 

Lietuvos Respublikos institucinę sistemą sudaro generalinė prokuratūra ir teritorinės prokura-
tūros. Generalinį prokurorą skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu. Taip laiduo-
jama prokuratūros kaip institucijos ir prokurorų kaip pareigūnų nepriklausoma veikla. Tai reiškia, 
kad politinė valdžia, pareigūnai negali daryti neteisėto poveikio prokuratūrai, trikdyti jos funkcijų 
nepriklausomo vykdymo. 

1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos politinė, teisinė reikšmė visų pirma 
yra ta, kad šiame istoriniame akte išreikšti lietuvių tautos istoriniai siekiai sukurti atvirą, teisingą, 
darnią pilietinę visuomenę ir teisinę valstybę. Pirmą kartą Lietuvos valstybės istorijoje Konstitucijos 
priėmimo funkciją atliko aukščiausias suverenas – Tauta. Rengiant ir priimant Konstituciją vado-
vautasi Lietuvos konstituciniu paveldu, taip pat demokratijos raidos patyrimu pasaulyje ir Europo-
je. Dar kartą galima būtų pasakyti, kad ši Konstitucija, kaip aukščiausiosios teisinės galios aktas, 
grindžiama Tautos suverenitetu, demokratija, žmogaus teisėmis ir laisvėmis, pagarba teisei ir teisės 
viešpatavimui. Akcentuotina ir tai, kad Konstitucijoje įtvirtintas vienas fundamentaliausių valstybės 
organizavimo dėsnių – valdžios galių ribojimas. Visų valdžios įstaigų veiklos konstitucinė esmė yra 
ta, kad valdžia privalo tarnauti žmonėms. Įtvirtinus principą, kad negalioja joks įstatymas ar kitas 
aktas, priešingas Konstitucijai, užtikrinamas Konstitucijos tvarumas, kuris visapusiškai pasiteisino 
Lietuvos valstybingumo raidoje.

867 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 81-2903.
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VI. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE 
KONSTITUCINIAI PAGRINDAI868

6.1. Konstitucija kaip Lietuvos Respublikos narystės  
 Europos Sąjungoje pagrindas

Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje klausimų nagrinėjimą tikslinga pradėti nuo 
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinto Europos integracijos teisinio modelio studijų. Lietuvai, 
kaip ir kitoms Europos Sąjungos (ES) valstybėms narėms „<...> Europos integracija ir su ja susijęs ES 
teisės supranacionalumas yra įmanomi tik dėl to, kad tą leidžia valstybių narių konstitucijos“869.

Lietuvos Respublika nuo 2004 m. gegužės 1 d. yra ES narė. Lietuvos Respublikos Konstituciją 
suprantant kaip aukščiausiąją šalies teisę, įtvirtinančią ne tik valstybės vidaus, bet ir išorės santykių 
pagrindus, tiek Lietuvos stojimo į ES, tiek dalyvavimo joje pagrindų ieškome šiame akte. Pirmiausia 
su Europos integracija siejamos Lietuvos Respublikos konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos 
narystės Europos Sąjungoje“ (toliau – Konstitucinis aktas), kuris yra sudedamoji Konstitucijos dalis, 
nuostatos. Tačiau ir kituose Konstitucijos skirsniuose rasime nuostatų, kuriose fiksuojami Lietuvos 
Respublikos narystei ES reikšmingų aspektų. Konstitucija – vientisas ir darnus aktas, tai suponuoja 
konstitucinių narystės ES pagrindų aiškinimą viso konstitucinio reguliavimo kontekste.

Konstitucinis reguliavimas oficialiai aiškinamas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, ku-
riam priskirta konstitucinės kontrolės misija, nutarimuose ir sprendimuose. Konstitucinėje jurispru-
dencijoje plėtojama oficialioji doktrina atskleidžia konstitucinių nuostatų turinį ir prasmę, jų tarpusavio 
ryšius. Konstitucinio Teismo aktuose, tegul kartais ir fragmentiškai, atskleistas ne vienas Lietuvos Res-
publikos integravimosi į Europą aspektas. Galima kalbėti ir apie konstitucinėje jurisprudencijoje aiškius 
kontūrus įgavusią Lietuvos Respublikos narystės ES konstitucinių pagrindų oficialią koncepciją.

Lietuvos Respublikos Konstitucijai (kaip ir kitoms XX a. pabaigos naujosioms konstitucijoms 
Europoje) būdingas atvirumas tarptautinei teisei ir europinei integracijai. Konstitucinis Teismas, aiš-
kindamas Konstituciją, atskleidė joje įtvirtintą Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos principą, 
lemiantį Lietuvos narystę ES. Lietuvos Respublikos visateisė narystė ES kaip konstitucinė vertybė, 
konstitucinių tokios narystės pagrindų būtinumas, draudimas, referendumu nepanaikinus konstitu-
cinių Lietuvos Respublikos narystės pagrindų, įtvirtintų Konstitucinio akto 1, 2 straipsniuose, daryti 
Konstitucijos pataisas, kuriomis būtų paneigti tokios narystės įsipareigojimui – svarbiausios oficia-
liosios konstitucinės doktrinos gairės, išryškintos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje.

 Beje, jeigu kalbame apie Konstituciją, kaip veikiančią šalies aukščiausiąją teisę, turime pri-
pažinti, kad jos normos ir principai yra išreikšti ne vien teisės akto, įvardyto Konstitucija, nuosta-
tose, bet ir konstitucinėje jurisprudencijoje, kurioje minėto konstitucinio akto nuostatų turinys yra 
atskleidžiamas ir plėtojamas, išryškinamos konstitucinių nuostatų sąsajos ir prasmė. Realiai taiko-
mas konstitucinis reguliavimas yra toks, kokį jį yra išaiškinęs Konstitucinis Teismas. Todėl tikrovėje 
Konstitucija – neatskiriama minėtų dviejų elementų (teisės akto nuostatų ir jas aiškinančios konstitu-
cinės jurisprudencijos) junginys. Nacionalinės valdžios institucijos, spręsdamos Europos integracijos 
klausimus, savo veikimo kryptis ir ribas pirmiausia privalo pasitikrinti pagal jų atitiktį konstituci-

868 Parengta pagal Jarašiūnas, E. The Constitutional Grounds for Membership of the Republic of Lithuania in the European 
Union, in Lithuanian Constitutionalism: The Past and the Present. Vilnius: Constitutional Court of the Republic of 
Lithuania, 2017, p. 256–287.

869 Kūris, E. Europos Sąjungos teisė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje: sambūvio algorit-
mo paieškos. Katuoka, S. et al. Teisė besikeičiančioje Europoje: Liber amicorum Pranas Kūris. Vilnius: MRU, 2008,  
p. 674.
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niams reikalavimas. Šios taisyklės neturėtų pamiršti ir teismai, imdamiesi spręsti klausimus, vienaip 
ar kitaip susijusius su ES teise.

ES teisės poveikis jaučiamas visose valstybinės bendruomenės gyvenimo srityse. Šalies kons-
titucinė sistema – jokia išimtis. ES ir jos teisės dinamizmas laikomas vienu ryškiausių šio Europos 
integracinio susivienijimo bruožų. Valstybėms narėms vis tenka pasitikrinti konstitucinį „pulsą“ ir 
prireikus imtis korekcijų (ne tiek svarbu, ar tai daroma modifikuojant pagrindinio akto tekstą, ar 
kūrybiškai plėtojant konstitucinę jurisprudenciją). 

Teisinės tikrovės pokyčiai verčia naujai pažvelgti ir į įprastas doktrinas, iš jų – į konstituciona-
listines. Europos integracijos konstitucinio suvokimo testas tiktų šių doktrinų gebėjimui reaguoti į 
besikeičiančią teisinę tikrovę patikrinti. Jeigu konstituciniai Europos integracijos aspektai aiškinami 
kaip savotiškas svetimkūnis, kaip kažkas primesta, susiduriame su nacionalinės ir ES teisinių sistemų 
atribojimu (ar neutralia jų koegzistencija) ir noru neperžengti jau spėjusių kiek pasenti koncepcijų 
rėmų, tarsi ES ir jos teisė būtų kažkur šalia. Galimas ir kitoks požiūris: Europos integracijos nuostatas 
galima suvokti kaip integralią konstitucinės sistemos dalį, kaip vieną iš šių dienų europiniam konsti-
tuciniam modeliui būdingų elementų. Šio požiūrio besilaikantys autoriai konstitucinių aspektų na-
grinėjimą pirmiausia sieja su nacionalinės ir ES teisinių sistemų funkcionavimo darnos užtikrinimo 
paieškomis.

Konstitucinių integracijos problemų suvokimui didelę įtaką daro mokslinė teisės doktrina. 
Mokslinis Konstitucijos aiškinimas, Konstitucinio Teismo jurisprudencijos komentarai ir nagrinė-
jimas, ES teisinės sistemos ir Konstitucijos sąveikos įvairių klausimų nagrinėjimas daro didelę įtaką 
tiek jų instituciniam suvokimui, tiek teisinei praktikai. 

6.2. Narystės ES konstitucinio imperatyvo derinimas su Konstitucijoje  
 įtvirtintais pamatiniais Lietuvos valstybės principais

Lietuvos Respublikos narystės ES konstitucinei konstrukcijai suprasti turėtume prisiminti Lie-
tuvos pasirengimo tapti ES nare laikotarpiu keltą klausimą, „ar Lietuvai stojant į Europos Sąjungą 
bus reikalinga Konstitucijos revizija, jeigu taip, tai kokios apimties ir pobūdžio“870. Teisės ir politikos 
sričių atstovai diskutavo, ar tuometinės redakcijos Konstitucija pateikė atsakymus į visus klausimus 
dėl narystės problemų, ar pavyks Konstitucijos aiškinimu kompensuoti tiesioginių nuostatų trūku-
mą, ar reikės konstitucinių pataisų. Lietuvai, kaip ir kitoms į ES stojančioms valstybėms, teko atsa-
kyti, kaip su šalies Konstitucija dera dalies valstybės institucijų kompetencijos perdavimas ES, ES 
teisės tiesioginis taikymas ir jos pirmenybė, kokie turi būti nacionalinio parlamento ir vyriausybės 
santykiai ES teisės aktų priėmimo procese. Kitų šalių konstitucinė praktika galėjo būti šių problemų 
sprendimo pavyzdys, tačiau konkrečius atsakymus į klausimą, kaip suderinti narystę ES su naciona-
line Konstitucija, teko rasti patiems. Pasirinktas toks konstitucinių pataisų įtvirtinimo kelias: Konsti-
tucija papildyta Konstituciniu aktu. Juo žymimas ir naujas Lietuvos teisinės raidos etapas.

2004 m. rugpjūčio 14 d. įsigaliojo Konstitucinis aktas, kuris pagal Konstitucijos 150 straipsnį 
yra sudedamoji Konstitucijos dalis. Šiuo aktu, kaip pažymėta Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 
13 d. ir 2006 m. kovo 14 d. nutarimuose, buvo konstituciškai patvirtinta Lietuvos Respublikos narystė 
ES871. Beje, iki šio Konstitucinio akto priėmimo integravimosi į Europą sumetimais buvo pakeistos 
kai kurios Konstitucijos 47 ir 119 straipsnių nuostatos, o 2006 m. koreguotas jos 125 straipsnis872.

870 Lapinskas, K. Lietuvos konstitucinė sistema ir stojimas į ES. Stojimas į Europos Sąjungą ir Konstitucija. Vilnius: Eug-
rimas, 2000.

871 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 181-6708 
(atitaisymas Valstybės žinios. 2004, Nr. 186) ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nuta-
rimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 30-1050.

872 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. (TAR. 2014, Nr. 2014-00478) nutarimu pripažinta, 
kad Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas (2006 m. balandžio 25 d. redakcija) pagal priėmimo tvarką 
prieštarauja Konstitucijos 147 straipsnio 1 daliai.
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Konstitucinio akto preambulėje pažymima, kad jis priimtas vykdant LR piliečių valią, pareikš-
tą referendume dėl LR narystės ES, kad juo siekiama užtikrinti visateisį LR dalyvavimą Europos 
integracijoje ir Lietuvos saugumą bei jos piliečių gerovę. Taip pat reiškiamas įsitikinimas, kad ES ger-
bia žmogaus teises ir pagrindines laisves, savo valstybių narių nacionalinį tapatumą ir konstitucines 
tradicijas.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad „Konstituciniame akte „Dėl Lietuvos Respublikos na-
rystės Europos Sąjungoje“ inter alia nustatyti konstituciniai Lietuvos Respublikos narystės Europos 
Sąjungoje pagrindai, kurių neįtvirtinus Konstitucijoje Lietuvos Respublika negalėtų būti visateise 
Europos Sąjungos nare.“873 

Šie pagrindai įtvirtinti nuostatose, kad LR, būdama ES valstybe nare, dalijasi ar patiki ES vals-
tybės institucijų kompetenciją sutartyse, kuriomis yra grindžiama ES, numatytose srityse ir tiek, kad 
kartu su kitomis ES valstybėmis narėmis bendrai vykdytų narystės įsipareigojimus šiose srityse, taip 
pat naudotųsi narystės teisėmis, taip pat kad ES teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos 
teisinės sistemos dalis. Jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama ES, ES teisės normos taikomos 
tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir 
kitus teisės aktus; Vyriausybė informuoja Seimą (t. y. Lietuvos Respublikos parlamentą) apie pasiū-
lymus priimti ES teisės aktus, Vyriausybė pasiūlymus priimti ES teisės aktus nagrinėja teisės aktų 
nustatyta tvarka ir t. t.

Europos integracijai reikšmingi aspektai yra įtvirtinti ne tik Konstituciniame akte, bet ir dau-
gelyje kitų Konstitucijos straipsnių nuostatų. Iš Europos integracijai svarbių nuostatų paminėtinas 
Konstitucijos preambulės teiginys apie tautos teisę gyventi nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, 
atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekį, konstitucinės nuostatos, 
kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika (1 straipsnis), Lietuvos valstybę 
kuria tauta, tautai priklauso suverenitetas (2 straipsnis), niekas negali varžyti tautos suvereniteto, 
savintis visai tautai priklausančių galių (3 straipsnis), aukščiausią suverenią galią tauta vykdo tiesio-
giai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus (4 straipsnis) ir kitos I skirsnio nuostatos, II, III ir 
IV skirsnių, kuriais reguliuojamos asmens teisės, visuomenės ir valstybės santykiai, tautos ūkis ir 
darbas, XII skirsnio „Užsienio politika ir valstybės gynimas“ atitinkamų straipsnių (ypač 135, 136, 
138 straipsnių) nuostatos. Europos integracijai reikšmingi aspektai yra įtvirtinti ir daugelyje kitų 
Konstitucijos straipsnių (kaip antai skirtų finansams ir valstybės biudžetui reguliuoti, baigiamosiose 
nuostatose ir kt.). 

Tiek Lietuvos Respublikos stojimas į ES, tiek visateisė narystė joje pirmiausia grindžiami kons-
tituciniu geopolitinės integracijos į ES principu. Jis suponuoja valdžios institucijų ir kitų subjektų 
pareigą laikytis integracijos reikalavimų ir aktyviais veiksmais juos įgyvendinti. Pagal Konstituciją 
Lietuvos dalyvavimas ES yra konstitucinis imperatyvas.

Lietuvos Respublikos pasirinkta Europos ir transatlantinės integracijos kryptis – Konstitucijoje 
įtvirtinto geopolitinio principo esminis elementas. „Tačiau pačioje Konstitucijoje Lietuvos geopolitinė 
orientacija kaip principas aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtinta dviem aspektais – negatyviuoju ir pozi-
tyviuoju“874. Negatyvusis Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos aspektas yra išreikštas Konstitu-
ciniame akte „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“, pozityvusis as-
pektas – Konstituciniame akte „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ (1996 m. liepos  
21 d. – 2003 m. kovo 23 d. jis tiesiogiai įkūnytas tuometinės redakcijos Konstitucijos 47 straipsnyje). 
Kaip minėta, šie konstituciniai aktai yra Konstitucijos sudedamoji dalis.

Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“, kuriuo konstitu-
ciškai patvirtinta Lietuvos Respublikos narystė Europos Sąjungoje, preambulėje pabrėžiamas siekis 
„užtikrinti visateisį Lietuvos Respublikos dalyvavimą Europos integracijoje bei Lietuvos Respublikos 
saugumą ir jos piliečių gerovę“.

873 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 2014-00478.
874 Kūris, E. Lietuvos Respublikos Konstitucijos principai. Birmontienė, T. et al. Lietuvos konstitucinė teisė. 2-asis leidi-

mas. Vilnius: MRU, 2002, p. 271.
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 Konstitucinis Teismas 2014 m. sausio 24 d. nutarime konstatavo, „kad visateisis Lietuvos Res-
publikos, kaip Europos Sąjungos narės, dalyvavimas joje yra Tautos suverenios valios pareiškimu 
grindžiamas konstitucinis imperatyvas, Lietuvos Respublikos visateisė narystė Europos Sąjungoje 
yra konstitucinė vertybė“875. Šis teiginys susijęs su Konstitucinio Teismo išvada apie Lietuvos Res-
publikos narystės ES sustiprintą stabilumo apsaugą (t. y. „apie reikalavimą Konstitucinio akto „Dėl 
Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 1 ir 2 straipsnių876 nuostatas pakeisti ar panaikinti 
tik referendumu“877).

Aiškinant konstitucines nuostatas, kuriomis nustatomi Lietuvos Respublikos narystės ES pag-
rindai, reikia nepamiršti, kad jų aiškinimas turi derėti su kitomis konstitucinėmis nuostatomis, su 
visa konstitucinių vertybių sistema. Tai išplaukia iš Konstitucijos, kaip darnaus ir vientiso akto, kon-
cepcijos, pagal kurią, aiškinant vieną Konstitucijos nuostatą, negali būti iškreiptas ar paneigtas ku-
rios nors kitos nuostatos turinys, nes būtų iškreipta viso konstitucinio reguliavimo esmė, pažeista 
konstitucinių vertybių pusiausvyra. Todėl, aiškinant konstitucinius Lietuvos Respublikos narystės ES 
pagrindus, būtina atsižvelgti į visą konstitucinę sistemą.

Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje konstatuota, kad Konstitucijos 1 straipsnyje yra įtvir-
tintos pamatinės konstitucinės vertybės – valstybės nepriklausomybė, demokratija ir respublika; jos 
yra neatskiriamai tarpusavyje susijusios ir sudaro Lietuvos valstybės, kaip Konstitucijoje įtvirtinto 
bendro visos visuomenės gėrio, pamatą, todėl jokiomis aplinkybėmis negali būti paneigtos. Žmogaus 
teisių ir laisvių prigimtinio pobūdžio pripažinimo principas taip pat laikytinas pamatine konstituci-
ne vertybe, neatskiriamai susijusia su Lietuvos valstybės, kaip Konstitucijoje įtvirtinto bendro visos 
visuomenės gėrio, pamatą sudarančiomis konstitucinėmis vertybėmis.

Konstitucijoje įtvirtinta Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija, suponuojanti Lietuvos 
Respub likos pasirinktą europinę ir transatlantinę integraciją, yra glaudžiai susijusi su Konstitucijos 1 
straipsnyje įtvirtintomis pamatinėmis konstitucinėmis vertybėmis 

Konstitucinė sistema – vieninga, jos principai ir normos sudaro darnią sistemą. Ji grindžiama 
ir darnia vertybių sistema, kurioje tarp vertybių yra pusiausvyra. Konstitucinėje jurisprudencijoje 
pabrėžiama, kad Konstitucijos 1 straipsnyje išvardytos vertybės „yra neatskiriamai tarpusavyje su-
sijusios ir sudaro Lietuvos valstybės, kaip Konstitucijoje įtvirtinto bendro visos visuomenės gėrio, 
pamatą, todėl jokiomis aplinkybėmis negali būti paneigtos“878. Taigi iškyla klausimas, kaip konstitu-
cinis visateisės narystės ES imperatyvas, išreiškiantis Lietuvos valstybės geopolitinę orientaciją, dera 
su Konstitucijos 1 straipsnyje įtvirtintu pamatiniu principu, kad „Lietuvos valstybė yra nepriklauso-
ma demokratinė respublika“.

Lietuva XX a. du kartus turėjo atkurti savo valstybingumą. Todėl suprantama, kad „bet kokia 
nuoroda į suvereniteto apribojimą ar delegavimą yra labai jautrus klausimas Lietuvoje“879. Kaip ir 
kitose Vidurio ir Rytų Europos valstybėse, kurios savo ateitį siejo su ES, Lietuvoje buvo siekiama 
teisiškai pagrįsti valstybės nepriklausomybės (suvereniteto) ir tautos suvereniteto suderinamumą su 
narystės ES iššūkiais. Laikytasi siūlymo „ieškoti ne tik doktrininių, bet ir teisinių kategorijų (terminų) 
vartojimo bei interpretacinio suderinamumo, bet ne priešpriešos“880. 

875 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 2014-00478.
876 Iš pradžių Konstitucinis Teismas nutarimuose (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. 

nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 30-1050; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. gruodžio  
21 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 141-5430; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. gruo-
džio 4 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2008, Nr. 140-5569 ir kt.) Konstituciniame akte skaičiais pažymėtas nuostatas 
įvardijo kaip „dalis“, vėliau (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas. TAR. 2014,  
Nr. 2014-478) šias „dalis“ konstitucinėje jurisprudencijoje imta vadinti „ straipsniais“.

877 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 2014-00478.
878 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2012, Nr. 152-

7779; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 2014-00478.
879 Vaičaitis, V. A. Introduction to Lithuanian Constitutional Law. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2007, p. 122.
880 Stačiokas, S. Pasiruošimas stojimui į ES: Konstitucinio Teismo praktikos tarptautinis ir lyginamasis aspektai. Stoji-

mas į Europos Sąjungą ir Konstitucija. Vilnius: Eugrimas, 2000, p. 37.
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Konstitucijos 1 straipsnyje pirmiausia pabrėžiama valstybės nepriklausomybė. Nepriklauso-
mybės atgavimo laikotarpio realijos lėmė „nepriklausomybės“, bet ne „valstybės suvereniteto“ kate-
gorijos pasirinkimą (nors dėl „Tautos suvereniteto“ jokių problemų nekilo). Jokių ypatingų šių kate-
gorijų skirtumų nėra, nors pažymima, kad „nepriklausomybė“ apibūdina principinį valstybės, kaip 
subjekto, buvimą (egzistenciją) šalia kitų lygiaverčių subjektų“881, o sąvoka „valstybės suverenitetas“ 
vartojama siekiant pabrėžti valstybės savarankiškumą priimant politinius konstitucinius sprendi-
mus ir juos įgyvendinant. Valstybės nepriklausomybė (suverenitetas) – svarbiausia valstybės teisinė 
savybė, kurios netekusi ji nebėra valstybė.

Mūsų laikais pabrėžiama, kad „gerokai paseno, beje, ir tradicinės XX a. pradžios suvereniteto 
sampratos, kurios tada buvo grindžiamos išimtine valstybės kompetencija, nes seniai įvyko ir toliau 
vyksta galingi valstybės ir visuomenės politinio, socialinio bei ekonominio gyvenimo internaciona-
lizavimo bei globalizacijos procesai“882. Jie verčia kitaip žvelgti į valstybių nepriklausomybės esmę ir 
jos ribas. Įsitvirtino požiūris, kad valstybės valdžia negali nepaisyti pripažintų žmogaus teisių stan-
dartų, kad tarptautinių santykių srityje valstybė, būdama nepavaldi kitoms valstybėms ir lygi su 
jomis, įgyvendindama savo suverenitetą, yra saistoma pagarbos tarptautiniams principams, prisiim-
tiems tarptautiniams įsipareigojimams ir kitų valstybių suverenitetui.

Taigi valstybės nepriklausomybės ir jos dalyvavimo Europos integracijoje santykio problemos 
spręstinos vadovaujantis šiuolaikine konstitucinės ir tarptautinės teisės mintimi, konstituciniu re-
guliavimu ir jo aiškinimo praktika. Lietuviškas sprendimas: dalyvavimas europinėje integracijoje 
susijęs su valstybės institucijų įgaliojimų perleidimu, bet ne su valstybės suvereniteto, kuris kaip vals-
tybės savybė yra neperduodamas, ribojimu. 

Nepriklausomybės turiniui pagal Konstituciją išryškinti svarbios ne vien Konstitucinio akto, 
bet ir Konstitucijos 135 ir 136 straipsnių nuostatos. 135 straipsnyje nustatyta, kad Lietuvos Respubli-
ka vadovaujasi visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis, o 136 straipsnyje 
įtvirtintas jos dalyvavimas tarptautinėse organizacijose, jeigu tai neprieštarauja valstybės interesams 
ir jos nepriklausomybei. Be to, Konstitucijoje įtvirtintas geopolitinės orientacijos principas reiškė Lie-
tuvos imperatyvą siekti narystės ES, vėliau narystė konstituciškai patvirtinta Konstituciniu aktu.

Pagal Konstituciją Lietuva, būdama ES valstybe nare, dalijasi ar patiki Sąjungai valstybės ins-
titucijų kompetenciją sutartyse, kuriomis yra grindžiama ES, numatytose srityse ir tiek, kad kartu 
su kitomis ES valstybėmis narėmis bendrai vykdytų narystės įsipareigojimus šiose srityse, taip pat 
naudotųsi narystės teisėmis. Taigi deleguojamas ne valstybės suverenitetas, bet valstybės institucijų 
įgaliojimai mastu, būtinu visateisei Lietuvos Respublikos narystei ES užtikrinti. 

Teisinėje literatūroje pabrėžiama, kad valstybės institucijų įgaliojimų „delegavimas nėra atsi-
sakymas (t. y. valstybės institucijų kompetencijos dalies perleidimas yra ne tokios kompetencijos vi-
siškas atidavimas, bet jos bendro, kolektyvinio vykdymo prielaida ir sąlyga, reiškianti, kad Europos 
Sąjungos valstybės kartu įgyvendina tai, ką jos yra delegavusios šiai Sąjungai <...>)“883. Taigi valstybė, 
neprarasdama nepriklausomybės, gali deleguoti ar patikėti tarptautinei (supranacionalinei) organi-
zacijai tam tikrus valstybės institucijų įgaliojimus, ji lieka nepriklausoma tol, kol tebeturi galimybę 
patikėtus įgaliojimus savo valia laisvai atsiimti. ES valstybės narės patiki ir dalijasi valstybės valdžios 
institucijų galias, kartu tiek vidaus, tiek išorės santykių požiūriu likdamos nepriklausomos valstybės.

Lietuvos Respublikos narystė ES grindžiama laisva valia, tokia pat laisva valia ji gali ir pasi-
traukti iš ES. „Tapusi platesnės ES politinės bendruomenės dalimi ji neprarado savo, kaip valstybinės 
bend ruomenės, statuso ir tapatumo. Ji išliko valstybė ir konstitucinės, ir tarptautinės teisės požiūriu, 
o tauta / valstybinė bendruomenė išsaugo „galutinio“ sprendimo teisę.“884 

881 Šileikis, E. Alternatyvi konstitucinė teisė. 2-asis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Teisinės informacijos cent-
ras, 2005, p. 143.

882 Vadapalas, V. Lietuvos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą konstituciniai pagrindai. Europos Sąjungos teisė ir 
Lietuva. Vilnius: Justitia, 2002, p. 14.

883 Šileikis, E. Alternatyvi konstitucinė teisė. 2-asis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Teisinės informacijos cent-
ras, 2005, p. 148–149.

884 Jarukaitis, I. Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika: konstituciniai narystės pagrindai. Vilnius: Justitia, 2011, p. 266.
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Beje, valstybės narystės ES ir jos suvereniteto išsaugojimo klausimas susijęs su pačios ES statu-
so konstituciniu kvalifikavimu (kai kurie autoriai yra linkę ES laikyti ne tarptautine organizacija, o 
beveik supervalstybe). Pažymėtina, kad Konstitucijos tekste ES minima jos nepriskiriant kokiai nors 
bendresnei kategorijai, nors konstitucinėse nuostatose aptinkami terminai „tarptautinės organizaci-
jos“ (pavyzdžiui, 84 straipsnio 3 punktas, 94 straipsnio 6 punktas, 135 straipsnis), „užsienio valstybės“  
(84 straipsnio 3 punktas, 94 straipsnio 6 punktas, 138 straipsnis), „valstybių sąjungos, sandraugos“ 
(Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“) ir pan. 
Žinoma, jei narystė ES būtų grindžiama vien Konstitucijos XIII skirsnio nuostatomis, ją formaliai 
paprasčiausia būtų priskirti prie tarptautinių organizacijų, tačiau Konstituciniame akte fiksavus spe-
cifines jos savybes yra pakankamai prielaidų ją traktuoti kaip specifinį darinį, kuris, nors ir netelpa į 
įprastus tarptautinės organizacijos kategorijos rėmus, tačiau jungia nepriklausomas valstybes.

Narystės ES ir valstybės nepriklausomybės (suvereniteto) sandermė aiškintina ją siejant ir su 
Konstitucijos I skirsnio nuostatomis apie Tautos suverenitetą (kurios reiškia, kad šalyje suverenios 
valdžios subjektas yra Tauta, kad ne valdžios struktūros, bet Tauta yra tikrasis ir vienintelis valstybės 
kūrėjas), jos suverenių galių įgyvendinimą, valstybės valdžią. 

„Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“ – skelbiama Konstitucijos  
2 straipsnyje. Tai principinės nuostatos, išreiškiančios konstitucinę Lietuvos valstybingumo pagrin-
dų sampratą. Konstitucijos 3 straipsnyje įtvirtinta, kad niekas negali varžyti ar riboti tautos suve-
reniteto, savintis visai tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir pilietis turi teisę priešintis bet 
kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstituci-
nę santvarką. Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai per dvi pagrindines organizacines 
formas: nacionalinius rinkimus ir referendumą. Jų organizavimo principai ir svarbiausios sąlygos yra 
įtvirtintos konstitucinėse normose, o vykdymo tvarką reglamentuoja atitinkami įstatymai. Tautos 
suverenitetas reiškia, kad tauta savarankiškai sprendžia, kaip jai gyventi. Tai jos teisė sukurti savo 
valstybę, įgyvendinti savo suverenias galias. Būtent valstybėje tauta geriausiai išreiškia jai priklau-
sančias suverenias galias.

Kalbant apie tautos suverenitetą ir narystę ES reikia prisiminti esminį dalyką – Lietuvos Res-
publikos narystė ES grindžiama Tautos valia, pareikšta 2003 m. gegužės 10 ir 11 d. vykusiame re-
ferendume dėl šios narystės. Todėl, jei valstybė išreiškia savo piliečių valią, siekius ir interesus, jei 
šalyje funkcionuoja demokratinės struktūros, vyksta demokratiški rinkimai, jei pripažįstama, kad 
valstybės valdžios šaltinis –Tauta, kliūčių įgyvendinti Tautos suverenitetą nėra. 

Ne mažiau svarbus valstybės konstitucinio statuso bruožas – demokratinis Lietuvos valstybės 
pobūdis. Pagal Konstitucijos 1 straipsnį valstybės valdžia turi būti demokratiška, šalyje turi būti de-
mokratinis politinis režimas. Vienas iš sprendimų priėmimo demokratinių principų yra daugumos 
principas. Lietuva – demokratinė valstybė, t. y. šalies reikalai tvarkomi piliečių valia. 

Demokratija kalbant apie valstybės valdžios šaltinį – tai iš Tautos kylanti valstybės valdžia. 
Konstitucijos 2 straipsnyje įtvirtinta, kad Lietuvos valstybę kuria Tauta, kad suverenitetas priklau-
so Tautai. Su šia nuostata yra susijusios Konstitucijos 4 straipsnio nuostatos, kad Tauta aukščiausią 
suverenią galią vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus atstovus. Taip įtvirtintos demokrati-
jos įgyvendinimo formos. Konstitucijoje demokratija įtvirtinta ir kitomis nuostatomis: 33 straipsnio  
1 dalyje nustatyta, kad piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokra-
tiškai išrinktus savo atstovus, 9 straipsnyje – kad svarbiausi valstybės ir Tautos gyvenimo klausimai 
sprendžiami referendumu, ir t. t. 

Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pabrėžta: nuostata, jog „Lietuvos valstybė yra demo-
kratinė, reiškia, kad valstybėje turi būti užtikrinama Konstitucijos viršenybė, žmogaus teisių ir lais-
vių apsauga, visų asmenų lygybė įstatymui ir teismui, teisė į teisminę gynybą, laisvi ir periodiški rin-
kimai, valdžių padalijimas ir pusiausvyra, valdžios atsakomybė piliečiams, demokratinis sprendimų 
priėmimo procesas, politinis pliuralizmas, galimybės plėtotis pilietinei visuomenei ir kt. Pažymėtina, 
jog nuostata, kad Lietuvos valstybė yra demokratinė, yra konstitucinis įpareigojimas nenukrypti nuo 
demokratijos reikalavimų, taikytinų visoms valstybės institucijoms, neišskiriant ir įstatymų leidėjo“885.

885 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 93-4000.
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Demokratija – viena iš ES vertybių. Antai ESS preambulėje minima ES ištikimybė demokratijos 
principui, 2 straipsnyje, be kitų vertybių, kuriomis grindžiama ES, rasime ir demokratiją, 9 straipsnyje 
pabrėžiama, kad Sąjungos veikla grindžiama atstovaujamąja demokratija. Tai atitinka demokratijos 
samp ratą Konstitucijoje, taigi požiūriai į demokratiją iš esmės sutampa. 

Konstitucijos 1 straipsnyje įtvirtinta ir Lietuvos valdymo forma – respublika. Respublika ne-
atsiejama nuo suvereniteto priklausymo tautai, joje visos aukščiausios valstybės valdžios institucijos 
įgaliojimus veikti tiesiogiai ar netiesiogiai gauna iš piliečių ir yra piliečiams atsakingos. Ši valdymo 
forma yra susijusi su demokratiniu politiniu režimu. Kitaip respublika būtų tik pavadinimas, bet ne 
teisinė politinė realybė. Konstitucijoje esama daugybė nuostatų, atskleidžiančių šią valstybės valdy-
mo formą. Respublika kaip valdymo forma visiškai atitinka ES pirminės teisės reikalavimus.

Taigi galima daryti išvadą, kad yra konstitucinių nuostatų dėl Lietuvos Respublikos narystės 
ES sandermė su Konstitucijos 1 straipsnyje įtvirtintomis pamatinėmis konstitucinėmis vertybėmis – 
valstybės nepriklausomybe, demokratija ir respublika. 

Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pažymėta, kad žmogaus teisių ir laisvių prigimtinio 
pobūdžio pripažinimo principas taip pat laikytinas pamatine konstitucine vertybe, neatskiriamai 
susijusia su Lietuvos valstybės, kaip Konstitucijoje įtvirtinto bendro visos visuomenės gėrio, pamatą 
sudarančiomis konstitucinėmis vertybėmis – valstybės nepriklausomybe, demokratija ir respublika; 
prigimtinis žmogaus teisių ir laisvių pobūdis taip pat negali būti paneigtas886. Taigi narystė ES turi 
derėti ir su šiuo principu. Pasakytina, kad Konstitucinio akto preambulėje reiškiamas įsitikinimas, 
kad ES gerbia žmogaus teises ir pagrindines laisves. Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje pagarba 
žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, yra priskirta prie ES vertybių. 
Konstitucinio Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija patvirtina žmogaus 
teisių prioriteto pripažinimą nacionalinėje ir ES teisinėje sistemoje. Beje, galime pažymėti, kad Kons-
titucijos ir ES pirminėje teisėje įtvirtintos vertybių sistemos atitinka viena kitą.

Konstitucijos 1 straipsnyje įtvirtintos pamatinės konstitucinės vertybės, pagarba žmogaus tei-
sėms laikytina Lietuvos konstitucinės sistemos svarbiausiomis teisinėmis konstrukcijomis, būtent 
šios vertybės pirmiausia ir išreiškia Lietuvos konstitucinę tapatybę. Konstitucinis Teismas yra pažy-
mėjęs887, kad su minėtomis pamatinėmis konstitucinėmis vertybėmis yra glaudžiai susijusi Konsti-
tucijoje įtvirtinta Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija, suponuojanti Lietuvos Respublikos pa-
sirinktą europinę ir transatlantinę integraciją. Taip konstituciniams Lietuvos narystės pagrindams 
pripažįstamas vienos iš visą konstitucinę sistemą lemiančių elementų reikšmė. Sustiprinta narystės 
ES konstitucinių pagrindų apsaugos nuo keitimo tvarka taip pat patvirtina tokią jų reikšmę.

6.3. Valstybės institucijų dalijimasis kompetencija ar jos patikėjimas  
 Europos  Sąjungai pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją

Konstitucinis Teismas 2014 m. sausio 24 d. nutarime priminė, jog Konstitucinio akto 1 straips-
nyje „įtvirtintas principas, kad Lietuvos Respublika, būdama Europos Sąjungos valstybe nare, dalija-
si ar patiki Europos Sąjungai valstybės institucijų kompetenciją sutartyse, kuriomis yra grindžiama 
Europos Sąjunga, numatytose srityse ir tiek, kad kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis na-
rėmis bend rai vykdytų narystės įsipareigojimus šiose srityse, taip pat naudotųsi narystės teisėmis“888.

Konstitucinio principo statuso pripažinimas nuostatai, kad Lietuvos Respublika dalijasi su 
ES ar patiki jai valstybės institucijų kompetenciją, suponuoja šios konstitucinės nuostatos specifines 
funkcijas, jos, kaip įtvirtinančios vieną iš konstitucinę sistemą kreipiančių elementų, reikšmę. 

Pirmiausia šį principą reikėtų sieti su pamatiniais Lietuvos valstybės principais (valstybės ne-
priklausomybės, tautos suvereniteto ir demokratijos, valdymo formos respublikos). Tai reiškia, kad 
tokiu valstybės institucijų įgaliojimų patikėjimu negali būti paneigta nei valstybės nepriklausomybė, 

886 Žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 2014-00478.
887 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 2014-00478.
888 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 2014-00478.
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nei tautos suverenitetas ir demokratija, nei valdymo forma respublika. Šis principas turi derėti ir su 
kitomis konstitucinėmis nuostatomis.

Kartu prisimintina, kad Konstitucinio akto 1 straipsnyje vartojama formuluotė „Lietuva dalijasi 
ar patiki ES valstybės institucijų kompetenciją“ patvirtina, jog valstybės suvereniteto ribojimo kon-
cepcija yra atmetama. Pagal šį aktą tiek bendras narystės įsipareigojimų vykdymas, tiek naudojimasis 
narystės teisėmis yra susietas vien su tam tikros valstybės institucijų kompetencijos patikėjimu ES.

Lietuvos Respublikos valstybės institucijų kompetencijos dalijimosi su ES ar patikėjimo jai 
principo turinį atskleidžia tam tikri pagrindiniai jo elementai. 

Pirma, valstybės institucijų įgaliojimų patikėjimo ir dalijimosi jais tikslas – visateisė Lietuvos 
Respublikos narystė ES, Lietuvos galėjimas kartu su kitomis ES valstybėmis narėmis bendrai vykdyti 
narystės įsipareigojimus ir naudotis narystės teisėmis. Dalinis dalyvavimas šios Sąjungos veikloje, Eu-
ropos valstybių integracijoje neatitiktų konstitucinio Lietuvos Respublikos dalyvavimo ES imperatyvo.

Antra, šis principas žymi valstybės institucijų kompetencijos patikėjimo ir dalijimosi ja sąsa-
ją su naryste ES, t. y. tam tikrų valstybės institucijų įgaliojimų patikėjimas galimas tik narystės ES 
laikotarpiu (jo pradžia sutampa su narystės pradžia, o jos pabaiga automatiškai žymėtų ir minėto 
kompetencijos patikėjimo pabaigą).

Trečia, Konstitucinio akto 1 straipsnio nuostatose kalbama apie valstybės institucijų kompe-
tencijos patikėjimą ir dalijimąsi ja, t. y. jų perdavimą narystės laikui, bet ne valstybės institucijų kom-
petencijos atsisakymą, jos perdavimą ar perleidimą visam laikui. 

 Ketvirta, minėtas principas skirtas „valstybės institucijų kompetencijos“ patikėjimui ES. Tai-
gi kalbama ne apie valstybės valdžios apskritai perleidimą, bet tik apie valstybės institucijas ir tam 
tikrą jų kompetenciją. Konstitucinėje jurisprudencijoje pažymima, kad sąvoka „valstybės (valstybi-
nės) institucijos“ yra bendrinė, ji apima įvairias valstybės institucijas, per kurias valstybė vykdo savo 
funkcijas. Valstybės institucijos sudaro sistemą, kuri įtvirtinta įvairios teisinės galios teisės aktais. 
Vienos valstybės institucijos yra expressis verbis įvardytos Konstitucijoje, kitos turi būti nustatytos 
įstatymais889. Pagal Konstituciją vienos valstybės institucijos traktuojamos kaip vykdančios valstybės 
valdžią. Jos 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respubli-
kos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Santykiai tarp Seimo, vykdančio įstatymų leidžiamąją val-
džią, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės, vykdomosios valdžios institucijų ir teismų (vykdančių 
teisminę valdžią) yra grindžiami konstituciniu valdžių padalijimo principu.

Konstituciniame akte neužsimenama, kokių konkrečių institucijų kompetencija gali būti pati-
kėta ES. Jame nekalbama ir apie tai, kokio pobūdžio (įstatymų leidžiamojo, vykdomojo ar teisminio) 
kompetencija gali būti patikėta ES institucijoms. Kita vertus, jo nuostatose nurodomos kompetencijos 
sritys ir perduodamos kompetencijos mastas.

Pagal Konstitucinio akto 1 straipsnį kompetencija gali būti patikėta tik „sutartyse, kuriomis 
yra grindžiama Europos Sąjunga, numatytose srityse“. Konstitucinės nuostatos nukreipia į ES pirmi-
nę teisę, todėl reikia nagrinėti šios teisės nuostatas dėl ES kompetencijos ribų nustatymo, grindžiamo 
suteikimo principu, taip pat dėl tos kompetencijos įgyvendinimui svarbių subsidiarumo ir propor-
cingumo principų, dėl išimtinės ES kompetencijos sričių (jose tik ES gali priimti teisiškai privalomus 
aktus, o valstybės narės pačios tai daryti gali tik ES įgaliojus arba jei to reikia ES aktams įgyvendin-
ti), dėl kompetencijos sričių, kuriose ES ir valstybės narės dalijasi kompetenciją, dėl valstybių narių 
veiksmų koordinavimo pagal ES pirminėje teisėje numatytas sąlygas, taip pat dėl ES institucijų įga-
liojimų ir jų vykdymo.

Pažymėtina, kad Konstituciniame akte nurodoma, kad valstybės institucijų kompetencija gali 
būti patikėta „tiek, kad [Lietuvos Respublika] kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narė-
mis bendrai vykdytų narystės įsipareigojimus šiose srityse, taip pat naudotųsi narystės teisėmis“. Ir 
šiuo atveju, norint išsiaiškinti patikėtos kompetencijos mastą, vėl tenka kreipti žvilgsnį į ES pirminės 
teisės nuostatas. 

889 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 181-6708 
(atitaisymas Valstybės žinios. 2004, Nr. 186).
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Taigi konstituciniu požiūriu ES patikimos kompetencijos masto nustatymui esminis dalykas – 
tos kompetencijos siejimas su tinkamu narystės įsipareigojimų vykdymu ir naudojimusi narystės tei-
sėmis. Kartu svarbu pažymėti, kad valstybės institucijų kompetencijos patikėjimas ar jos dalijimasis 
neturėtų paneigti pačių nacionalinių institucijų konstitucinės kompetencijos ir konstitucinių funkci-
jų (jų esmės), iškreipti valdžių padalijimo principo ar paneigti tų valstybės institucijų veikimo visos 
visuomenės interesais.

 Kol kas konstitucinėje jurisprudencijoje aiškinti tik kai kurie šio principo aspektai. Antai 2014 
m. sausio 24 d. nutarime Konstitucinis Teismas nagrinėjo Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo 
įstatymo konstitucingumą pagal priėmimo tvarką. 125 straipsnio keitimo klausimas buvo susijęs su 
teisinėmis prielaidomis įvesti ES ekonominės ir pinigų sąjungos valiutą eurą ir su Lietuvos banko 
įgaliojimais, todėl nutarimo konstatuojamojoje dalyje esama teiginių, reikšmingų minėto principo 
sampratos plėtojimui.

Konstitucinis Teismas minėtame nutarime pažymėjo, kad viena iš sričių, kurioje pagal Kons-
titucinio akto 1 straipsnį Lietuvos Respublika, būdama ES valstybe nare, dalijasi ir patiki Europos 
Sąjungai valstybės institucijų kompetenciją, yra ESS 3 straipsnio 4 dalyje numatyta ekonominė ir 
pinigų sąjunga, kurios valiuta – euras. Pagal SESV 119 straipsnio 2 dalį valstybių narių ir ES veikla 
ekonominės ir pinigų politikos srityje apima bendrą valiutą eurą, vienos bendros pinigų politikos ir 
valiutų kurso politikos nustatymą ir vykdymą; pagal šios sutarties 3 straipsnio 1 dalies c punktą vals-
tybėms narėms, kurių valiuta yra euras, ES turi išimtinę kompetenciją pinigų politikos srityje. Todėl 
pagal Konstitucinio akto 1 straipsnį Lietuvos Respublika dalijasi valstybės institucijų kompetenciją 
ir patiki ją ekonominės ir pinigų politikos srityje tam, kad kartu su kitomis ES valstybėmis narėmis 
bendrai vykdytų visateisės narystės ES įsipareigojimus ir naudotųsi teisėmis šioje srityje.

Apibendrindamas savo analizę, Konstitucinis Teismas pažymėjo:
„<...> konstitucinis visateisio Lietuvos Respublikos dalyvavimo ES imperatyvas ir visateisė na-

rystė Europos Sąjungoje, kaip konstitucinė vertybė, suponuoja ir konstitucinį Lietuvos Respublikos 
įsipareigojimą kaip visateisei narei dalyvauti inter alia Ekonominės ir pinigų sąjungos valstybių inte-
gracijoje, inter alia įsivedant bendrą šios sąjungos valiutą eurą, patikint išimtinę kompetenciją pinigų 
politikos srityje ES. Pažymėtina, kad toks konstitucinis Lietuvos valstybės įsipareigojimas kartu yra 
jos narystės ES įsipareigojimas, kurį būtina vykdyti laikantis ir Konstitucijoje įtvirtintos Lietuvos 
valstybės geopolitinės orientacijos bei konstitucinio pacta sunt servanda principo. 

Pažymėtina ir tai, kad įgyvendinant šį Lietuvos Respublikos konstitucinį ir narystės Europos 
Sąjungoje įsipareigojimą Lietuvos banko kompetencija pinigų politikos, inter alia pinigų emisijos, 
srityje turi būti patikėta ECB [Europos Centriniam Bankui]“890. 

Tai tik principo oficialaus aiškinimo pradžia, tačiau jo kryptis aiški.

6.4. Konstitucinė ES normų kaip sudedamosios nacionalinės teisinės  
 sistemos dalies, jų tiesioginio taikymo bei pirmenybės koncepcija
Konstitucinio akto 2 straipsnyje nustatyta, kad ES teisės normos yra sudedamoji Lietuvos 

Respub likos teisinės sistemos dalis, kad, jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama ES, ES teisės 
normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respubli-
kos įstatymus ir kitus teisės aktus. 

Šiomis nuostatomis konstitucinė reikšmė pripažįstama trims ES teisės, kaip specifinės teisinės 
sistemos, savybėms:

1) ES normų integracijai į nacionalinę teisinę sistemą; 
2) ES teisės normų tiesioginiam taikymui tais atvejais, kai tai kyla iš ES sutarčių;
3) teisės normų kolizijos atveju pripažįstama pirmenybė taikyti ES teisės normas, o ne naciona-

linius įstatymus ir kitus teisės aktus. 

890 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 2014-00478.
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Šios nuostatos, kurios tiesiogiai siejasi su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo plėtojama ES 
teisinės sistemos specifikos koncepcija, patvirtina, kad nacionalinė steigiamoji valdžia suvokia ES 
teisės normų veiksmingo veikimo užtikrinimo reikšmę, siekia, kad Lietuvoje jos veiktų visavertiškai. 

Kodėl Konstituciniame akte reikėjo fiksuoti ES teisės normų integravimo į nacionalinę teisinę 
sistemą koncepciją?

Vienas iš ES teisės, šios specifinės integracinės teisinės sistemos, ypatumų – tai, kad jos nor-
mos valstybėse narėse veikia kartu su nacionalinės teisės normomis. Nacionalinės institucijos, taip 
pat teismai tiesiogiai taiko ES teisę. Todėl suprantama, kodėl prireikė konstitucinio reguliavimo dėl 
kartu veikiančių nacionalinės teisinės tvarkos ir ES teisinės tvarkos sąveikos.

ES teisės normos kaip sudedamoji Lietuvos teisinės sistemos dalis minimos ne viename Kons-
titucinio Teismo nutarime ar sprendime (pavyzdžiui, 2006 m. kovo 14 d., 2006 m. gruodžio 21 d., 
2008 m. gruodžio 4 d., 2014 m. sausio 24 d. nutarimai, 2007 m. gegužės 8 d. sprendimas). Kartu yra 
konstatuota, kad jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama ES, jos teisės normos taikomos tiesio-
giai, o teisės normų kolizijos su įstatymais ir kitais aktais atveju joms teikiama pirmenybė.

Ką pagal Konstituciją reiškia ES teisės normų integravimas į nacionalinę teisinę sistemą? 
Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad integruotos taisyklės turi paklusti nacionalinės teisės dės-

niams ir hierarchijai. Tačiau Konstitucinio akto nuostatos apie ES teisės normų tiesioginį taikymą ir 
jų pirmenybę kolizijos atveju rodo, kad tai – specifinis integravimas, suvokiamas normų įgyvendi-
nimo požiūriu, t. y. kalbama apie normų integruotą veikimą, teisinėms sistemoms išliekant savaran-
kiškoms. Tokia koncepcija atitinka tiek Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją, tiek 
ir mokslinę doktriną. ES teisės savarankiškumas grindžiamas specifiniais jos šaltiniais, nacionalinių 
institucijų negalėjimu koreguoti ar panaikinti ES teisės normų, privalomu jų taikymu. Nacionaliniai 
teismai (taigi ir konstituciniai) negali pripažinti ES teisės normų negaliojančiomis, tai padaryti gali 
tik Teisingumo Teismas. 

Teisinių sistemų savarankiškumo koncepcija neleidžia kurios nors iš jų traktuoti kaip viršesnės, 
subordinuojančios kitą sistemą. Konstitucijoje atspindima koordinaciniais, bet ne subordinaciniais 
ryšiais susietų teisinių sistemų sąveika. Prisiminus Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje (1995 m. 
sausio 24 d. išvada, 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimas), nagrinėjant Europos žmogaus teisių konvencijos 
ir nacionalinės teisinės sistemų sąveiką, paminėtą paralelinę tarptautinės ir nacionalinės teisės deri-
nimo sistemą, ją tam tikru požiūriu būtų galima taikyti nacionalinės ir ES teisinių sistemų sąveikai 
apibūdinti. Tiesa, šiuo atveju būtina pabrėžti, kad yra susiduriama su savotiška sistemų, suderintais 
veiksmais siekiančių bendrų tikslų, jungtimi, akivaizdžiai viršijančiu paprastą veikimo paralelizmą.

Normų integracija reiškia, kad ES teisės taikymo srityje prioritetas teikiamas ES teisės nor-
moms, kad tokia pirmenybė yra būtina šios teisės vienodo veikimo visose ES valstybėse narėse są-
lyga. Bend ras teisės normų veikimas nepaneigia tarpsisteminės pusiausvyros (būtent jos pažeidimai 
yra galimų kolizijų šaltinis) užtikrinimo svarbos. Tarpusavio pagarba, institucinis bendradarbiavi-
mas (šiuo atveju – konstitucinių teismų ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo) būtini norint rasti 
bendrą kalbą ir užtikrinti savitarpio supratimą, užkirsti kelią teisiniams konfliktams. 

Konstitucijos atvirumo ES teisei koncepcija suponuoja Konstitucinio Teismo ir Europos Są-
jungos Teisingumo Teismo ryšių būtinumą, pirmiausia naudojimąsi prejudicinio prašymo išaiškinti 
ES teisės nuostatas procedūra. Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 8 d. kreipimasis891 į Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu išaiškinti ES teisės nuostatas dėl elektros energijos vidaus 
rinkos, elektros energijos perdavimo ir paskirstymo sistemos bei valstybių narių pareigų šioje srity-
je, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2008 m. spalio 9 d. sprendime pateikti išaiškinimai892 ir 
Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 4 d. nutarimas893 – galėtų būti tokių institucionalizuotų ryšių 
konkrečios grandinės pavyzdys.

891 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 8 d. sprendimas [interaktyvus]. <www.lrkt.lt/lt>.
892 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas Sabatauskas ir kt. C-239/07, EU:C:2008:551.
893 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 4 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2008, Nr. 140-5569.
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Kitas konstitucinio įtvirtinimo vertas ES teisės aspektas – ES teisės normų tiesioginis taikymas 
tais atvejais, kai tai kyla iš ES sutarčių.

Pagal Konstitucinio akto 2 straipsnyje skelbiamą tiesioginio ES teisės taikymo principą ES 
nuostatos, įtvirtintos tiesiogiai taikomame akte, netaikant kokių nors papildomų priemonių, Lie-
tuvoje gali sukelti teisinių padarinių, t. y. tiesiogiai taikomame akte nustatytoms normoms taikyti 
nereikia priimti papildomo akto, kuris patvirtintų jų taikymą. Tokios normos taikomos nuo jų įsiga-
liojimo ir tampa Lietuvoje veikiančių teisės normų ir principų sudedamąja dalimi.

ES teisės normų tiesioginio taikymo tais atvejais, kai tai kyla iš ES sutarčių, įtvirtinimas Kons-
titucijoje siejasi su ES teisės principu, kuris pagal ESTT jurisprudenciją reiškia, jog ES teisės normos 
turi būti taikomos visavertiškai ir vienodai visose valstybėse narėse nuo pat jų įsigaliojimo dienos ir 
visą jų galiojimo laikotarpį, kad šios nuostatos yra tiesioginis teisių ir pareigų šaltinis tiems, kam jos 
skirtos, nesvarbu, ar tai būtų valstybės narės, ar privatūs asmenys, kurie yra teisinių santykių, paten-
kančių į ES teisės taikymo sritį, subjektai.

Konstitucinio akto 2 straipsnyje nustatyta ir tai, kad ES teisės normos teisės normų kolizijos 
atveju turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

Konstitucinis Teismas, 2006 m. kovo 14 d. nutarime aiškindamas šio principo esmę, kons-
tatavo, jog „Konstitucijoje ne tik yra įtvirtintas principas, kad tais atvejais, kai nacionalinis teisės 
aktas nustato tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruoja su nustatytuoju tarptautinėje sutartyje, turi 
būti taikoma tarptautinė sutartis, bet ir – ES teisės atžvilgiu – yra expressis verbis nustatyta kolizijos 
taisyklė, įtvirtinanti Europos Sąjungos teisės taikymo pirmenybę tais atvejais, kai Europos Sąjungos 
teisės nuostatos, kylančios iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, konkuruoja su teisiniu 
reguliavimu, nustatytuoju Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose (nesvarbu, kokia jų teisinė galia), 
išskyrus pačią Konstituciją“894. Ši nuostata pakartota vėlesniuose Konstitucinio Teismo nutarimuose. 

Būtina pažymėti, kad nors Konstituciniame akte vartojama „viršenybės“ kategorija, Konsti-
tucinis Teismas, atsižvelgęs į tai, kad tarp ES ir nacionalinės teisės sistemų nėra hierarchinio ryšio, 
konstatavo, kad Konstitucinio akto nuostatose vartojama ES teisės normų viršenybės sąvoka teisės 
normų kolizijos atveju reiškia ES teisės taikymo pirmenybę.

Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje išskirti tokie ES teisės viršenybės (tiksliau ES teisės 
taikymo pirmenybės) konstitucinio suvokimo aspektai: 

1) šis principas tiesiogiai nustato normų kolizijos taisyklę; 
2) pagal jį kolizijos atveju taikymo pirmenybė teikiama ES normoms, o ne Lietuvos Respubli-

kos įstatymams ir kitiems teisės aktams; 
3) ši taisyklė netaikoma ES normų kolizijos su Konstitucija atveju.
Konstitucinis Teismas pripažino šio principo reikšmę ir teisėkūrai: „Nagrinėjamos konstituci-

nės justicijos bylos kontekste pažymėtina, kad įstatymų leidėjas, reguliuodamas privalomojo trans-
porto priemonių valdytojų atsakomybę, turi paisyti ir reikalavimų, kylančių iš Europos Sąjungos 
teisės aktų. Lietuvos Respublikos įstatymai, reguliuojantys minėtus santykius, negali konkuruoti su 
ES teisės aktais.“895

Taigi pagal Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje suformuotą oficialią konstitucinę doktriną 
ES teisės normoms teikiama pirmenybė, kai jos konkuruoja su teisiniu reguliavimu, nustatytuoju 
Lietuvos teisės aktuose (nesvarbu, kokia jų teisinė galia), išskyrus pačią Konstituciją. Konstitucinis 
Teismas pripažįsta vieną ES teisės pirmenybės taikymo išlygą, ir ji pakartota ne viename nutarime. 
Ši išlyga sietina su Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje nuolat kartojama Konstitucijos kaip aukš-
čiausiosios šalies teisės, kuriai subordinuoti visi teisės aktai, koncepcija. Toks ar panašus požiūris 
būdingas daugeliui Europos Sąjungos valstybių konstitucinių teismų. 

894 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 30-1050.
895 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. vasario 3 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2010, Nr. 16-758.
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Ar ši konstitucinė koncepcija dera su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija, 
nenumatančia išlygų dėl ES teisės pirmenybės? Nepaisant tam tikro požiūrių skirtingumo, kokių 
nors ypatingų problemų neturėtų iškilti. Kodėl?

Būtina pažymėti, kad Lietuvos konstitucinėje sistemoje yra įtvirtinta Konstitucijos ir ES tei-
sės suderinamumo prezumpcija, kurios išvedimas siejamas su Konstitucijoje įtvirtintais pacta sunt 
servanda ir Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos principais, lietuviškų konstitucinių vertybių 
ir ES vertybių bendrumu. „Akivaizdu, kad suvokiant visateisę Lietuvos Respublikos narystę ES kaip 
konstitucinį imperatyvą ir konstitucinę vertybę, preziumuojama, jog šis imperatyvas ir vertybė yra 
suderinami ir papildo kitas Konstitucijoje įtvirtintas vertybes (šiuo požiūriu galima priminti, kad 
Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog visos Konstitucijos nuostatos tarpusavyje yra 
taip susijusios, kad vienos Konstitucijos nuostatos turinys kuria kitų jos nuostatų turinį; konstitucijos 
nuostatos sudaro darnią sistemą; nė vienos Konstitucijos nuostatos negalima priešpriešinti kitoms 
Konstitucijos nuostatoms; pati Konstitucijos, kaip aukščiausios teisinės galios akto, prigimtis, konsti-
tucingumo idėja suponuoja tai, kad Konstitucijoje negali būti ir nėra spragų ir vidinių prieštaravimų). 
Taigi kartu preziumuotinas ir ES teisės suderinamumas su Konstitucija.“896 Ši prezumpcija papildo-
mai sustiprinta Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarime897 išplėtota Konstitucijos pataisų 
koncepcija, pagal kurią negali būti daromos konstitucinės pataisos, paneigiančios Lietuvos narystės 
ES įsipareigojimus, jeigu referendumu nėra panaikintas tokios narystės konstitucinis pagrindas. 

Taigi galima kalbėti, jog Konstitucijos ir ES teisės konfliktų tikimybė yra daugiau hipotetinė, 
nei reali. Tuo labiau, kad yra pakankamai teisinių instrumentų, padedančių išspręsti kolizines situa-
cijas (nuo ES teisę atitinkančio nacionalinės teisės aiškinimo iki konstitucinių pataisų). 

Būtina nepamiršti, kad geriausias būdas išvengti galimų aiškinimo konfliktų – teismų bendra-
darbiavimas. Konstitucinėje jurisprudencijoje suformuluota oficialiosios doktrinos nuostata, kad Eu-
ropos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija, kaip teisės aiškinimo šaltinis, svarbi ir Lietuvos 
teisės aiškinimui ir taikymui, išreiškia pagarbų požiūrį į ES teisinę sistemą. Todėl Konstituciniam 
Teismui, tikrinančiam nacionalinio teisės akto, susijusio su ES teise, konstitucingumą, kilus ES teisės 
aiškinimo ir galiojimo problemų, būtų prasminga pasinaudoti ES pirminėje teisėje įtvirtintu teismi-
nio bendradarbiavimo mechanizmu. 

6.5. Seimas ir Europos Sąjungos aktų priėmimas

Vienas iš Lietuvos pasirengimo narystei ES uždavinių buvo numatyti nacionalinį instituci-
nį mechanizmą, kuris padėtų Lietuvos institucijoms dalyvauti ES teisėkūroje. „Viena sudėtinių šio 
mechanizmo dalių – Lietuvos Respublikos Seimo vaidmuo Europos Sąjungos reikaluose, įtvirtin-
tas konstituciniame akte dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje.“898 Siekiant sudaryti 
prielaidas Seimui atlikti aktyvų vaidmenį ES teisės aktų priėmimo procese, Konstitucinio akto 3 ir 4 
dalyse įtvirtintos konkrečios nuostatos, nustatančios svarbiausius Seimo ir Vyriausybės bendradar-
biavimo sprendžiant ES reikalus elementus.

Konstitucinio akto 3 dalyje skelbiama, kad Vyriausybė informuoja Seimą apie pasiūlymus pri-
imti ES teisės aktus. Dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktus, reglamentuojančius sritis, kurios pa-
gal Konstituciją susijusios su Seimo kompetencija, Vyriausybė konsultuojasi su Seimu. Seimas gali  
rekomenduoti Vyriausybei Lietuvos Respublikos poziciją dėl šių pasiūlymų. Seimo Europos reikalų ir 
Užsienio reikalų komitetai Seimo statuto nustatyta tvarka Vyriausybei gali pateikti Seimo nuomonę 

896 Žalimas, D. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės vaidmuo plėtojant oficialią konstitucinę doktriną. Šiuolaikinės 
konstitucinės justicijos tendencijos: nacionalinės ir tarptautinės teisės santykis. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konsti-
tucinis Teismas, 2014, p. 310–311. 

897 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 2014-00478.
898 Žilinskas, J. Lietuvos Respublikos Seimo dalyvavimo svarstant Europos Sąjungos reikalus mechanizmas: kūrimas, 

modelis ir procedūros. Jurisprudencija. 2005, 72 (64), p. 30.
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dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktus. Vyriausybė įvertina Seimo ar jo komitetų teikiamas rekomen-
dacijas ar nuomones ir informuoja Seimą apie jų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka. 

Konstitucinio akto 4 dalyje įtvirtinta, kad Vyriausybė pasiūlymus priimti ES teisės aktus nag-
rinėja teisės aktų nustatyta tvarka. Dėl šių pasiūlymų Vyriausybė gali priimti sprendimus ar rezoliu-
cijas, kurių priėmimui netaikomos Konstitucijos 95 straipsnio nuostatos. 

Šiomis konstitucinėmis nuostatomis899 Lietuvoje buvo įtvirtintas aktyvaus ES teisėkūros pro-
cese parlamento modelis. Vyriausybės pareiga informuoti Seimą apie visus pasiūlymus priimti ES 
teisės aktą, jos pareiga konsultuotis su Seimu, jeigu šie pasiūlymai yra susiję su Seimo kompetencija, 
Seimo teisė teikti Vyriausybei rekomendacijas, Seimo Europos reikalų ir Užsienio reikalų komitetų 
naujo vaidmens (jie gali Seimo vardu Vyriausybei teikti nuomonę) nustatymas, Vyriausybės pareiga 
įvertinti Seimo ar jo komitetų teikiamas rekomendacijas ar nuomones ir informuoti Seimą apie jų 
vykdymą, pasiūlymų priimti ES teisės aktus nagrinėjimas Vyriausybėje teisės aktų nustatyta tvarka 
ir galėjimas dėl jų priimti sprendimus ar rezoliucijas, kurių priėmimui netaikomos Konstitucijos 95 
straipsnio nuostatos, – tokie yra aktyvaus ES teisėkūros procese parlamento konstitucinio modelio 
elementai. 

Lietuvos parlamento pasirinktas dalyvavimo ES teisėkūroje modelis visiškai atitiko ES vys-
tymosi kryptį. Iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo 2009 m. gruodžio 1 d. nacionalinių parlamentų 
dalyvavimas sprendžiant ES reikalus buvo menkai įtvirtintas ES pirminėje teisėje, o šia sutartimi 
jis buvo gerokai išplėstas, nacionaliniams parlamentams pripažintas „specifinis vaidmuo priimant 
Sąjungos sprendimus“900. 

899 Jas įgyvendinant Seimo statutas papildytas skirsniu „ES reikalų svarstymas ir sprendimas“, taip pat padarytos kitų 
statuto straipsnių pataisos.

900 Lenaerts, K., van Nuffel, P. European Union Law. 3rd ed. London: Sweet and Maxwell, 2011, p. 614.
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VII.

KONSTITUCINĖ TEISĖ KAIP JURISPRUDENCINĖ TEISĖ

Konstitucinė teisė suprantama kaip Konstitucijos teisė, tai aukščiausioji teisė. Konstitucija 
įprasmina valstybę įtvirtindama istoriškai susiklosčiusius būdingus jos tapatybės bruožus. Lietuvos 
valstybės konstitucinė tapatybė grindžiama tokiomis pamatinėmis vertybėmis, kaip valstybės nepri-
klausomybė, demokratija, prigimtinis žmogaus teisių ir laisvių pobūdis; nuo jos taip pat neatskiriama 
pagarba tarptautinei teisei ir vakarietiška (europinė) Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija. Visi 
šie Lietuvos valstybės konstitucinės tapatybės elementai įtvirtinti galiojančioje 1992 m. spalio 25 d. 
referendumu priimtoje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje901. Jų turinį atskleidžia ir konstitucinių 
vertybių apsaugą užtikrina pagal šią Konstituciją pirmą kartą Lietuvoje įsteigtas 1993 m. pradėjęs 
veikti Lietuvos Respub likos Konstitucinis Teismas.

Konstitucinio Teismo veikla aiškinant Konstitucijos tekstą lemia tokią konstitucinės teisės 
samp ratą, kuri siejama ne vien tik su Konstitucija, kaip teisės aktu, ir su ja susijusiais teisės aktais, bet 
ir apima konstitucinę jurisprudenciją, kurioje Konstitucija ir jai reikšmingi teisės aktai yra aiškina-
mi. Konstitucinė jurisprudencija transformuoja pirminį konstitucinį tekstą į antrinius (Konstitucinio 
Teismo aktus), kuriuose suformuluotos oficialiosios doktrininės nuostatos atskleidžia pirminio teks-
to nuostatų esmę ir turinį. Tokia Konstitucijos koncepcija vadinama „gyvąja“ arba jurisprudencine 
konstitucija, o konstitucinė teisė atitinkamai suprantama kaip jurisprudencinė teisė. Taigi konstitu-
cinė teisė, kaip jurisprudencinė teisė, yra organiška Konstitucijos nuostatų ir jas aiškinančios Konsti-
tucinio Teismo formuluojamos oficialiosios konstitucinės doktrinos jungtis.

Konstitucinės teisės paradigma, pagal kurią konstitucinės teisės šaltiniais pripažįstama tik 
Konstitucija ir Konstitucinio Teismo aktai, kuriuose formuojama oficialioji konstitucinė doktrina902, 
Lietuvos konstitucinės teisės mokslinėje doktrinoje pradėta formuoti antrąjį Konstitucinio Teismo 
veiklos dešimtmetį, kai jurisprudencinės konstitucinės teisės formavimąsi buvo galima patvirtinti 
kokybiniais ir kiekybiniais konstitucinės jurisprudencijos parametrais903, įsitvirtinančiu nauju po-
žiūriu į Konstitucijos nuostatų sampratą904. Atskleidžiant Lietuvos konstitucinės teisės, kaip jurispru-
dencinės teisės, sampratą ir raidą, derėtų pradėti nuo šios teisės formuotojo – Konstitucinio Teismo – 
misijos ir įgaliojimų, tada nagrinėti konstitucinėje jurisprudencijoje atskleistą Konstitucijos sampratą 
ir Konstitucijos aiškinimo principus, galiausiai pateikti svarbiausių jurisprudencinės konstitucinės 
teisės fragmentų apybraižą, kuri iliustruotų konstitucinės justicijos vaidmenį ir galimybes plėtoti 
konstitucinę teisę, kaip jurisprudencinę teisę.

7.1. Konstitucinis Teismas – konstitucinės justicijos institucija

Kaip minėta, galiojančioje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje pirmą kartą Lietuvos valstybės 
istorijoje numatyta konstitucinės justicijos institucija – Konstitucinis Teismas, t. y. institucija, reiš-
kianti aukščiausiąjį pasiekiamą teisėtumo laipsnį905. Lietuva, kaip ir daugelis kitų Vidurio ir Rytų 

901 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Valstybės žinios. 1992, Nr. 33-1014; 1996, Nr. 64-1501, 1996, Nr. 122-2863; 2002, 
Nr. 65-2629, 2003, Nr. 14-540; 2003, Nr. 32-1315; 2003, Nr. 32-1316; 2004, Nr. 111-1423; 2004, Nr. 111-4124; 2006, 
Nr. 48-1701.

902 Pvz., Jarašiūnas, E. Aukščiausioji ir ordinarinė teisė: požiūrio į konstituciją pokyčiai. Jurisprudencija. 2002, 33 (25),  
p. 30-40; Kūris, E. Konstitucijos aiškinimas, konstitucinės teisės šaltiniai ir besikeičianti konstitucinės teisės paradig-
ma. Teisės problemos. 2003, 3 (41), p. 8–32.

903 Jarašiūnas, E. Jurisprudencinė konstitucija. Jurisprudencija. 2006, 12 (90), p. 24–33; Kūris, E. Konstitucinė teisė kaip 
jurisprudencinė teisė: konstitucinė justicija ir konstitucinės teisės paradigmos transformacija Lietuvoje. Habilitacijos 
procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Vilnius: VU, 2008. 

904 Pvz., Kūris, E. Konstitucijos dvasia. Jurisprudencija. 2002, 30 (22), p. 16–31.
905 Romeris, M. Konstitucinės ir teismo teisės pasieniuose. Vilnius: Pozicija, 1994, p. 3.
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Europos valstybių, pasirinko europietiškąjį (centralizuotą) konstitucinės justicijos modelį, pagal kurį 
konstitucinę kontrolę vykdo speciali institucija – konstitucinis teismas; tokio modelio pasirinkimas 
buvo grindžiamas žmonių pastangomis ieškoti demokratinio konstitucionalizmo garantijų906, be to, 
jį lėmė Lietuvos priklausymas kontinentinės teisės erdvei, M. Romerio įstatymų konstitucingumo 
kontrolės būtinumo idėjos, Atgimimo laikotarpio diskusijos apie konstitucinio teismo reikšmę (steig-
ti šį teismą pasiūlė dar Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas), Vakarų teisinė mintis ir akivaizdus tokio 
konstitucinės kontrolės modelio triumfas Europos šalyse XX a. pabaigoje.

Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui skirtas atskiras Konstitucijos VIII skirsnis 
„Konstitucinis Teismas“, kuriame nustatyti Teismo įgaliojimai, jo sudarymo tvarka ir teisėjų statu-
sas. Konstitucinio Teismo, kaip ypatingos teisminės institucijos, samprata atskleista konstitucinėje 
jurisprudencijoje, kuri yra unikali, nes, atrodo, jokiam konstituciniam teismui neteko spręsti bylos, 
analogiškos tai, kurioje buvo priimtas Konstitucinio Teismo 2006 m. birželio 6 d. nutarimas907. Joje 
pareiškėjas Seimo narių grupė pasiūlė Konstituciniam Teismui „susinaikinti“908. Šioje byloje pagal 
Seimo narių grupės prašymą Konstitucinis Teismas tyrė, ar Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straips-
nio pavadinimas „Konstitucinis Teismas – teisminė institucija“ ir šio straipsnio 3 dalis, pagal kurią 
Konstitucinis Teismas yra savarankiškas ir nepriklausomas teismas, kuris teisminę valdžią įgyven-
dina Konstitucijos ir šio įstatymo nustatyta tvarka, neprieštarauja Konstitucijai. Iš esmės pareiškėjo 
abejonės buvo pagrįstos tuo, kad Konstituciniam Teismui skirtos nuostatos yra įtvirtintos ne Kons-
titucijos IX skirsnyje „Teismas“, o atskirame, jau minėtame, VIII skirsnyje „Konstitucinis Teismas“. 
Pareiškėjo vertinimu, tai reiškia, kad Konstitucinis Teismas nėra teismas. Pareiškėjo nuomone, iš to 
kyla, kad Konstitucinis Teismas nevykdo ir valstybės valdžios, nes pagal Konstitucijos 5 straipsnio  
1 dalį valstybės valdžią vykdo inter alia Teismas, o ne Konstitucinis Teismas.

Konstitucinis Teismas 2006 m. birželio 6 d. nutarime paneigė pareiškėjo prašyme išdėstytas 
abejones ir konstatavo, kad Konstitucinis Teismas – teisminę valstybės valdžią įgyvendinanti ins-
titucija, savarankiškas ir nepriklausomas teismas, kuris vykdo konstitucinį teisingumą, garantuo-
ja Konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį teisėtumą. Šiame nutarime Konstitucinis 
Teismas akcentavo, kad valstybės valdžios institucija, kuri pačioje Konstitucijoje yra įvardyta kaip 
teismas, savo konstitucine prigimtimi negali būti ne teismas, t. y. ne teisminė institucija. Vien tai, 
kad Konstitucijoje yra atskiri skirsniai „Teismas“ ir „Konstitucinis Teismas“, nėra ir negali būti pa-
grindas aiškinti, esą Konstitucinis Teismas nėra teismas – teisminės valdžios dalis ir yra kažkur už 
teisminės sistemos ribų; priešingai, tai ne paneigia Konstitucinio Teismo buvimą teismų sistemos 
dalimi, bet pabrėžia ypatingą jo statusą teisminės valdžios sistemoje, kartu ir visų valstybės valdžią 
vykdančių valstybės institucijų sistemoje. Konstitucinis Teismas negali būti ne valstybės valdžią 
įgyvendinanti institucija, nes pagal Konstituciją turi įgaliojimus pripažinti kitų valstybės valdžią 
įgyvendinančių institucijų – Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės – teisės aktus prieštarau-
jančiais aukštesnės galios teisės aktams, pirmiausia Konstitucijai, ir taip panaikinti šių aktų teisinę 
galią bei visam laikui pašalinti šiuos teisės aktus iš Lietuvos teisės sistemos, taip pat tik Konstitucinis 
Teismas turi konstitucinius įgaliojimus oficialiai aiškinti Konstituciją – pateikti Konstitucijos nuos-
tatų sampratą, kuri saisto visas teisės aktus leidžiančias bei visas teisę taikančias institucijas, taip pat 
ir Seimą – Tautos atstovybę.

7.2. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Jurisprudencinės konstitucinės teisės plėtra yra neatsiejama nuo Konstituciniam Teismui su-
teiktų įgaliojimų. Juos įtvirtinančios Konstitucijos nuostatos suformuluotos gana lakoniškai. Todėl 
siekiant visapusiškai suvokti Konstitucinio Teismo konstitucinių įgaliojimų turinį, būtina susipažinti 

906 Žilys, J. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas konstitucinėje sistemoje. Birmontienė, T. et al. Lietuvos konsti-
tucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda. Vilnius: MRU, 2007, p. 263.

907 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. birželio 6 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 65-2400.
908 Žr. Kūris, E. Konstitucija kaip teisė be spragų. Jurisprudencija. 2006, 12 (90), p. 8.
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su atitinkamas Konstitucijos nuostatas atskleidžiančia Konstitucinio Teismo jurisprudencija. Taigi 
oficialiojoje konstitucinėje doktrinoje pateikiamas Konstitucinio Teismo įgaliojimų turinio aiškini-
mas taip pat yra akivaizdus jurisprudencinės konstitucinės teisės atspindys.

7.2.1.  Teisės aktų konstitucingumo kontrolė

Konstitucinių teismų paskirtis ir pagrindinė funkcija – teisės aktų konstitucingumo kontrolė. 
Ją atlikdami konstituciniai teismai šalina iš teisės sistemos antikonstitucines nuostatas. Lietuvos Res-
publikos Konstitucinis Teismas atlieka įstatymų leidžiamosios ir aukščiausiųjų vykdomosios valdžios 
institucijų aktų konstitucingumo patikrą. Tam pasirinktas paskesniosios (represinės, a posteriori) 
konstitucinės kontrolės modelis. Teisės aktų konstitucingumo kontrolė yra „kiekybiškai pagrindinė“ 
Konstitucinio Teismo kompetencija, nes absoliuti dauguma bylų jame inicijuojamos kaip tik dėl teisės 
aktų atitikties aukštesnės galios teisės aktams, pirmiausia Konstitucijai909.

Konstitucinės kontrolės objektai. Pirmasis klausimas suvokiant Konstitucinio Teismo įgalio-
jimų apimtį, yra tai, kokie teisės aktai patenka į teisės aktų konstitucingumo patikros objektų sąrašą. 
Konstitucinio Teismo kompetencija kontroliuoti teisės aktų konstitucingumą nustatyta Konstitucijos 
102 straipsnio 1 dalyje bei 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Iš šių Konstitucijos nuostatų aišku, kad Konsti-
tucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos 
Prezidento ir Vyriausybės aktai – neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams910. 

Aiškinant šias nuostatas vien formaliai (pažodžiui), daug Seimo, Respublikos Prezidento ir Vy-
riausybės aktų, o juo labiau referendumu priimti teisės aktai galėtų likti už konstitucingumo patikros 
ribų. Tačiau, kaip savo aktuose ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, Konstitucijos (ir apsk-
ritai teisės) negalima aiškinti vien pažodžiui, vien taikant lingvistinį (verbalinį) teisės aiškinimo me-
todą, kitaip būtų sumenkintas visuminio konstitucinio teisinio reguliavimo turinys, ignoruojamos 
Konstitucijoje įtvirtintos, jos ginamos ir saugomos vertybės911. Pažodinis Konstitucijos 102 straipsnio 
1 dalies aiškinimas, kaip esą pateikiančios išsamų ir baigtinį konstitucinės kontrolės objektu galinčių 
būti teisės aktų sąrašą, būtų nepagrįstas, nes paneigtų Konstitucijos viršenybės principą, konstitu-
cinį teisinės valstybės principą, iš Konstitucijos kylančią visų teisės aktų hierarchiją, Konstitucijos 
nuostatą, kad negalioja joks įstatymas ar kitas teisės aktas, priešingas Konstitucijai, Konstitucijos 
nuostatą, kad valdžios galias riboja Konstitucija, taip pat nuostatą, kad kiekvienas savo teises gali gin-
ti remdamasis Konstitucija; taip suprantama Konstitucija negalėtų būti Lietuvos aukščiausioji teisė, 
nes būtų iš esmės sutapatinama su jos tekstine forma – būtų suabsoliutinama Konstitucijos raidė ir 
ignoruojama Konstitucijos dvasia912.

Todėl Konstituciniam Teismui teko formuluoti oficialiąją konstitucinę doktriną, atskleidžian-
čią, kokių įstatymų ir kitų teisės aktų atitiktį Konstitucijai gali tirti Konstitucinis Teismas. Šios dokt-
rinos esmė gali būti išreikšta teiginiu, kad joks teisėkūros subjekto sprendimas (teisės aktas) negali 
turėti imuniteto nuo konstitucinės kontrolės. Vadovaudamasis tokiu nepažodiniu (ne formaliu, o 
plačiu, visuminiu) Konstitucijos aiškinimu, Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje („byla po 
bylos“) nurodė ne vieną, expressis verbis Konstitucijos 102 ir 105 straipsniuose neįvardytą teisės aktą, 
kuris gali būti konstitucinės kontrolės objektu, kaip antai:

909 Kūris, E. (sud. ir moksl. red.). Konstitucinis Teismas. Lietuvos teisinės institucijos. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 81.
910 Taigi Konstitucinio Teismo jurisdikcijai nepriklauso ministrų išleisti teisės aktai, kiti žemesnės galios poįstatyminiai 

teisės aktai, taip pat vietos savivaldybių institucijų išleisti teisės aktai. Šių teisės aktų atitiktį Konstitucijai ir įstaty-
mams tiria administraciniai teismai, inter alia Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Tokį modelį, pagal kurį 
žemesnės galios teisės aktų atitikties Konstitucijai tyrimas patikimas ne konstituciniam, o kitam teismui (bendro-
sios kompetencijos ar specializuotam), rekomenduoja Europos komisija „Demokratija per teisę“ (Venecijos komi-
sija), veikianti kaip Europos Tarybos patariamoji institucija konstitucionalizmo klausimais. Žr. 2011 m. sausio 27 
d. studija dėl asmenų teisės kreiptis į konstitucinį teismą Nr. CDL-AD(2010)039rev-e, priimta Venecijos komisijos  
2010 m. gruodžio 17–18 d. 85-ojoje plenarinėje sesijoje (6 punktas) [interaktyvus]. <www.venice.coe.int>.

911 Žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. birželio 6 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006,  
Nr. 65-2400.

912 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 32-1292.
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1. Konstitucijos pataisos. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje konstatuota, kad Konstitucinis 
Teismas turi įgaliojimus tirti Seimo priimto įstatymo dėl Konstitucijos pakeitimo atitiktį Konstituci-
jai913. Atsižvelgiant į tai, kad į Konstitucinio Teismo vykdomą konstitucinę kontrolę patenka ir bet ku-
ris referendumu priimtas aktas (jo dalis), darytina išvada, kad Konstitucinio Teismo įgaliojimai apima 
ir referendumu priimtų Konstitucijos pataisų konstitucingumo patikrą. Konstitucijos pataisų teismi-
nės konstitucinės kontrolės idėja grindžiama tuo, kad Konstitucinis Teismas turi užtikrinti tai, kad 
įstatymų leidžiamoji valdžia (taip pat ir Tauta, tiesiogiai įgyvendinanti suverenias galias referendume) 
įgyvendintų savo įgaliojimus keisti Konstituciją laikydamasi Konstitucijoje nustatytos tvarkos914. Taigi 
Konstitucijos pataisų teisminė kontrolė yra vienas iš Konstitucijos viršenybės užtikrinimo būdų.

Šiame kontekste pažymėtina, kad apskritai pasaulio valstybių konstitucijose apie galimybę 
tikrinti jų pataisų konstitucingumą expressis verbis užsimenama retai (tokių eksplicitinių nuostatų 
galima rasti Rumunijos, Vengrijos, Moldovos, Ukrainos, Turkijos konstitucijose). Jeigu konstitucinė 
teisminė konstitucijos pataisų kontrolė nėra eksplicitiškai įtvirtinta konstitucijoje ar konstitucinio 
teismo veiklą reglamentuojančiame įstatyme, ji turėtų būti suprantama kaip implicitiškai kylanti iš 
konstitucinių teismų, kaip konstitucijos sergėtojų, raison d‘etre.

2. Referendumu priimti aktai. Konstitucijos 9 straipsnyje įtvirtinta, kad svarbiausi Valstybės bei 
Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu, o pagal Konstitucijos 69 straipsnio 4 dalį refe-
rendumu gali būti priimamos įstatymų nuostatos. Tokio konstitucinio reguliavimo kontekste aiškin-
damas Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalį, Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog turi įgaliojimus 
tirti, ar bet kuris referendumu priimtas aktas (jo dalis) neprieštarauja bet kuriam aukštesnės galios 
aktui, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai915.

3. Konstituciniai įstatymai. Lietuvos teisinei sistemai būdinga, kad Konstitucijoje numatyti ne 
tik ordinariniai, bet ir konstituciniai įstatymai. Oficialioje konstitucinėje doktrinoje916 pažymima, 
kad konstituciniai įstatymai nuo kitų įstatymų skiriasi priėmimo ir keitimo tvarka. Konstituciniai 
įstatymai turi neprieštarauti Konstitucijai, o įstatymai turi neprieštarauti Konstitucijai ir konstituci-
niams įstatymams. Ar konstitucinis įstatymas neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymas – konstitu-
ciniam įstatymui, pagal Konstituciją sprendžia Konstitucinis Teismas.

4. Seimo statutas. Į Konstitucinio Teismo konstitucinę kontrolę patenka ir Seimo statuto (jo 
dalių), kuris turi įstatymo galią, atitikties Konstitucijai ir konstituciniams įstatymams tyrimas917.

5. Poįstatyminiai aktai. Pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas turi išimtinę kompetenciją 
tirti ir spręsti, ar bet kuris Seimo poįstatyminis teisės aktas (jo dalis) neprieštarauja Konstitucijai, 
konstituciniams įstatymams, įstatymams ir Seimo statutui918 (pavyzdžiui, Seimo nutarimas paskelbti 
referendumą arba jo neskelbti919, Seimo nutarimas dėl įstatymų įgyvendinimo920), taip pat ar bet kuris 
Respublikos Prezidento ar Vyriausybės aktas (jo dalis) neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams 
įstatymams ir įstatymams. Šie aktai yra konstitucinės kontrolės objektas nepriklausomai nuo to, ar 
jie būtų individualaus ar norminio pobūdžio, ar vienkartinio (ad hoc) taikymo ar nuolatinio galioji-
mo921. Konstitucinio Teismo teisminei kontrolei priskiriami ir poįstatyminiai aktai, pažymėti visiško 
slaptumo, slaptumo, konfidencialumo ar kokia kita žyma922.

913 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarime (TAR. 2014, Nr. 478) Konstitucinis Teis-
mas pripažino, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas pagal priėmimo tvarką 
prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio 1 daliai.

914 Apie konstitucinius reikalavimus Konstitucijos pataisoms žr. šio skyriaus 7.4.3 poskyrį.
915 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-1292; Lie-

tuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 10117.
916 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. balandžio 2 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2001, Nr. 29-938; 

Lietuvos Respubllikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-1292.
917 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1993 m. lapkričio 26 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1993, Nr. 66-1260; 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-1292.
918 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-1292.
919 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimas. TAR, 2014, Nr. 10117.
920 Inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 5 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 38-1236.
921 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 124-5643.
922 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. balandžio 5 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 30-840.
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Konstitucinės kontrolės objektu gali būti ir netiesioginio taikymo poįstatyminiai aktai. Antai 
2009 m. rugsėjo 24 d. nutarime923 Konstitucinis Teismas pripažino, kad jis turi įgaliojimus vertinti 
ir nenorminio pobūdžio Seimo bei Vyriausybės poįstatyminių aktų, t. y. tokių poįstatyminių teisės 
aktų, kuriuose nėra įtvirtinta teisinio reguliavimo (teisės normų), atitiktį Konstitucijai. Konstitucinės 
justicijos byloje, kurioje buvo priimtas šis nutarimas, be kita ko, buvo ginčijamos Seimo rezoliucijos ir 
Vyriausybės nutarimu patvirtintos įstatymo koncepcijos nuostatos. Konstitucinis Teismas konstata-
vo, kad šių teisės aktų nuostatų konstitucingumas vertintinas jų turinio, kurio pagrindu turėtų vykti 
teisėkūros procesai, atitikties Konstitucijai aspektu924.

6. Negaliojantys teisės aktai. Konstitucinio Teismo įgaliojimai tirti negaliojančių teisės aktų 
konstitucingumą plačiai pagrįsti 2006 m. kovo 28 d. nutarime925. Tokie įgaliojimai suformuluoti dife-
rencijavus turinčius teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą subjektus ir atsižvelgus į konstitucinę teismų 
paskirtį vykdyti teisingumą.

Pagal Konstitucijos 106 straipsnį teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą turi ne mažiau kaip 1/5 
visų Seimo narių, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė, taip pat teismai. Oficialiojoje konstitucinėje 
doktrinoje ilgainiui buvo įtvirtinta nuostata, kad tais atvejais, kai į Konstitucinį Teismą kreipėsi ne 
teismai ir ginčijamas teisės aktas (jo dalis) nebegalioja, Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus, atsi-
žvelgęs į nagrinėjamos bylos aplinkybes, nutraukti pradėtą teiseną. Tuo tarpu tais atvejais, kai į Kons-
titucinį Teismą kreipėsi bylą nagrinėjantis teismas, kuriam kilo abejonių dėl toje byloje taikytino įsta-
tymo ar kito teisės akto atitikties Konstitucijai (kitam aukštesnės galios teisės aktui), Konstitucinis 
Teismas turi pareigą išnagrinėti teismo prašymą nepriklausomai nuo to, ar ginčijamas įstatymas arba 
kitas teisės aktas galioja, ar ne926. Priešingu atveju būtų nepašalinamos teismui kilusios abejonės dėl 
teisės akto konstitucingumo, o jų nepašalinus atsirastų galimybė pažeisti asmens konstitucines teises 
ir laisves; kitaip tariant, apskritai būtų neįmanomas teisingumo vykdymas.

Konstitucinis Teismas taip pat turi įgaliojimus tirti oficialiai paskelbtų teisės aktų (jų dalių) 
atitiktį Konstitucijai nepriklausomai nuo to, kokia yra nustatyta jų taikymo pradžios data927.

7. Legislatyvinė omisija. Konstituciniame Teisme tiriamos ir legislatyvinės omisijos – teisės 
spragos, kurias draudžia teisė, pirmiausia ius supremum (Konstitucija). Oficialioje konstitucinėje 
doktrinoje928 pažymima, kad legislatyvinė omisija reiškia, kad tame teisės akte (jo dalyje) atitinka-
mas teisinis reguliavimas nėra nustatytas, nors pagal Konstituciją (arba kurį nors kitą aukštesnės 
galios teisės aktą, kurio atžvilgiu vertinama tiriamojo teisės akto (jo dalies) atitiktis) jis privalo būti 
nustatytas būtent tame teisės akte (būtent toje jo dalyje). Legislatyvinė omisija nuo kitų teisės spragų 
skiriasi tuo, kad ji visuomet yra atitinkamą teisės aktą išleidusio subjekto teisėkūros veiksmo, o ne 
jo neveikimo, padarinys. Antai legislatyvine omisija yra nelaikytina tokia teisės spraga, kai tam tikri 
visuomeniniai santykiai nė nebuvo pradėti reguliuoti kokiais nors teisės aktais, nors yra poreikis juos 
teisiškai sureguliuoti. Lygiai taip pat legislatyvinė omisija negali atsirasti ir Konstituciniam Teismui 
konstitucinės justicijos byloje nutarimu pripažinus, kad tam tikras teisės aktas prieštarauja aukštes-
nės galios teisės aktui, inter alia Konstitucijai.

Klausimai, nesantys konstitucinės kontrolės objektu. Atsižvelgiant į tai, jog konstitucinės 
kontrolės tikslas yra užtikrinti, kad joks žemesnės teisinės galios aktas neprieštarautų aukštesnės 
teisinės galios aktams (pirmiausia Konstitucijai), Konstitucinis Teismas netiria: 1) vienodos galios 

923 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2009, Nr. 115-4888.
924 Dėl Konstitucinio Teismo įgaliojimų tirti tokių Seimo poįstatyminių aktų (inter alia jų sudedamųjų dalių) nuos-

tatų, kuriomis išreiškiama Seimo valia dėl būsimo tam tikrų visuomeninių santykių teisinio reguliavimo ir kurios 
yra atitinkamų teisės aktų rengimo ir priėmimo pagrindas, taip pat žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo  
2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimą. Valstybės žinios. 2011, Nr. 118-5564.

925 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-1292.
926 Tokia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įgaliojimų samprata pirmą kartą pateikta Konstitucinio Teismo 

2000 m. balandžio 5 d. nutarime (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. balandžio 5 d. nutarimas 
Valstybės žinios. 2000, Nr. 30-840).

927 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 93-4000. 
Šis Konstitucinio Teismo nutarimas priimtas konstitucinės justicijos byloje, kurioje Teismas nagrinėjo oficialiai 
paskelbto, bet dar netaikomo įstatymo konstitucingumą.

928 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 88-3475.
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teisės aktų suderinamumo, konkurencijos klausimų929; 2) teisės aiškinimo ir taikymo klausimų (jie 
sprendžiami turinčių įgaliojimus taikyti teisės aktus institucijų ir teismų praktikoje)930; 3) teisės 
akto (jo dalies) atitikties aukštesnės galios teisės aktams, kai toks tyrimas būtų savitikslis, nes šis 
teisės aktas (jo dalis) negali būti taikomas931; 4) ekonominės politikos turinio, priemonių ir metodų 
pagrįstumo bei tikslingumo932 (šiuo klausimu vadovaujamasi teisinio reguliavimo ekonominio 
pagrįstumo prezumpcija ir paprastai remiamasi atitinkamais įstatymų leidėjo (ir vykdomosios 
valdžios) sprendimais933.

929 Inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1999,  
Nr. 42-1345; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. balandžio 25 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2002, 
Nr. 44-1679; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2006,  
Nr. 123-4649; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. birželio 27 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2007, 
Nr. 72-2866. Pavyzdžiui, 2002 m. balandžio 25 d. sprendimu Konstitucinis Teismas atsisakė priimti pareiškėjo pra-
šymą ištirti, ar įstatymas neprieštarauja Seimo ratifikuotai sutarčiai, kuri turi įstatymo galią. 2007 m. birželio 27 d. 
sprendimu Konstitucinis Teismas atsisakė priimti pareiškėjo prašymą ištirti Baudžiamojo kodekso nuostatų atitiktį 
Konstitucijai, kadangi iš tikrųjų pareiškėjas abejojo ne šio kodekso nuostatų atitiktimi Konstitucijai, o kodekso nor-
mų tarpusavio suderinamumu.

930 Prašymai išaiškinti, kaip turi būti taikomos įstatymo (ar kito teisės akto) nuostatos, yra nežinybingi Konstituciniam 
Teismui. Žr. inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. liepos 11 d. sprendimas. Valstybės žinios. 
1994, Nr. 55-1093; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimas. Valstybės žinios. 
2006, Nr. 126-4805; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2016 m. gegužės 9 d. sprendimas [interaktyvus]. 
<www.lrkt.lt>. Iš pastarojo matyti, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Konstituciniam Teismui buvo 
pateikęs prašymą „ištirti, ar Suėmimo vykdymo įstatymo 22 straipsnis ta apimtimi, kiek jame nenustatyta suimtiems 
asmenims teisė į ilgalaikius pasimatymus ir šios teisės įgyvendinimo tvarka, neprieštarauja Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai“. Iš pareiškėjo argumentų buvo matyti, kad, jo nuomone, ginčijamas Suėmimo vykdymo įstatymo 22 
straipsnis tiek, kiek jame nenustatyta suimtųjų teisė į ilgalaikius pasimatymus ir šios teisės įgyvendinimo tvarka, ne-
atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatų. Taigi pareiškėjas savo nagrinėjamoje 
byloje susidūrė su įstatymo ir Konvencijos nuostatų kolizija. Šiame kontekste Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad 
įstatymo ir tarptautinės sutarties nuostatų kolizija yra teisės taikymo klausimas, kuris turi būti sprendžiamas atsižvel-
giant, be kita ko, į Konstitucijos, oficialiosios konstitucinės doktrinos ir Tarptautinių sutarčių įstatymo nuostatas.

931 Šiuo aspektu žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. lapkričio 13 d. sprendimas. Valstybės žinios. 
2007, Nr. 118-4830; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas. Valstybės 
žinios. 2013, Nr. 92-4584; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimas [interak-
tyvus]. <www.lrkt.lt>. Pastaruoju sprendimu atsisakyta priimti pareiškėjo prašymą, nes pareiškėjas ginčijo Vyriau-
sybės nutarime nustatytą teisinį reguliavimą, kuris pagal turinį buvo tapatus įstatyme nustatytam teisiniam regulia-
vimui, Konstitucinio Teismo nutarimu jau pripažintam prieštaraujančiu Konstitucijai. Kaip pažymėjo Konstitucinis 
Teismas, Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog inter alia Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis) 
negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo sprendimas, kad jis (ar jo 
dalis) prieštarauja Konstitucijai. Taip pat negali būti taikomos ir tokiu įstatymu (jo dalimi) grindžiamos bei pagal tu-
rinį tapačios poįstatyminio akto nuostatos, nes jų pagrindu esančios įstatymo nuostatos teisinė galia yra panaikinta, 
kad ir kada Seimas šią nuostatą panaikintų ar pakeistų. Todėl tokios poįstatyminio akto nuostatos konstitucingumo 
tyrimas neturėtų prasmės ir būtų savitikslis.

932 Pvz., dėl mokesčių išimčių ir lengvatų, savivaldybių finansavimo prioritetų, būdų ir formų, tam tikros ūkio šakos 
rėmimo, delspinigių dydžio nustatymo ir kt. Žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 
31 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 62-2283; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo  
26 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 104-3985; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. gruodžio  
21 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 141-5430; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2015 m. birželio  
11 d. nutarimas. TAR. 2016, Nr. 1; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimas. TAR. 
2015, Nr. 14100; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2015 m. liepos 10 d. sprendimas [interaktyvus]. <www.
lrkt.lt>. Oficialioje konstitucinėje doktrinoje nuosekliai pažymima, kad valstybės ekonominės politikos turinio (in-
ter alia prioritetų), priemonių ir metodų vertinimas tikslingumo ir pagrįstumo aspektu savaime negali būti dingstis 
kvestionuoti tą ekonominę politiką atitikusio teisinio reguliavimo atitiktį aukštesnės galios teisės aktams, inter alia 
Konstitucijai (taip pat ir Konstituciniame Teisme inicijuojant konstitucinės justicijos bylas). Konstituciniame Teis-
me galima kvestionuoti ekonominę politiką įgyvendinusio teisinio reguliavimo tikslingumą ir pagrįstumą nebent 
tada, kai tas teisinis reguliavimas jau jį nustatant buvo akivaizdžiai priešingas Tautos gerovei, Lietuvos visuomenės ir 
valstybės interesams, akivaizdžiai paneigė Konstitucijoje įtvirtintas, jos ginamas ir saugomas vertybes. Pvz., 2015 m. 
liepos 10 d. sprendimu Konstitucinis Teismas atsisakė nagrinėti teismo prašymą ištirti, ar įstatyme įtvirtintas valsty-
bės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos dydis atitinka Konstituciją. Spren-
dime konstatuota, kad pareiškėjas savo poziciją dėl ginčijamo teisinio reguliavimo prieštaravimo Konstitucijai grin-
dė ne teisiniais motyvais, o argumentais, susijusiais su valstybės ekonominės politikos vertinimu. Pasak pareiškėjo, 
buvo nepagrįstai nustatytas toks bazinis dydis, koks jis buvo 2009 m. sumažinus jį dėl ekonomikos krizės valstybėje 
susiklosčius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, o ne toks didesnis bazinis dydis, koks buvo nustatytas  
2008 m.iki susiklostant tokiai padėčiai.

933 Žr. Žalimas. D. Konstitucinio Teismo galios: plėsti negalima riboti. Konferencija „Konstitucijos įgyvendinimas: patir-
tis ir problemos“: Konferencijos medžiaga (straipsnių rinkinys). Vilnius: MRU, 2016, p. 19–20.
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Tyrimo ribos. Pareiga užtikrinti Konstitucijos viršenybę ir vykdyti konstitucinį teisingumą 
lemia Konstitucinio Teismo įgaliojimus nustatyti konstitucinio tyrimo ribas. Todėl konstitucinis ty-
rimas ne visada apsiriboja pareiškėjo prašyme išdėstytais argumentais ir prašomais ištirti aspektais.

Visų pirma, Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus tirti teisės aktų, kurių pareiškėjas neginčija, 
konstitucingumą. Tai gali būti daroma dviem atvejais: 1) Konstitucinis Teismas, nustatęs, kad Konsti-
tucijai prieštarauja įstatymas, kurio atitikties Konstitucijai pareiškėjas neginčija, bet kuriuo yra grin-
džiamas ginčijamas poįstatyminis aktas, turi įgaliojimus tai konstatuoti934. Šie įgaliojimai mutatis 
mutandis taikomi ir tais atvejais, kai Konstitucinis Teismas nustato, kad Konstitucijai ir įstatymui 
prieštarauja poįstatyminis teisės aktas, kurio atitikties aukštesnės galios aktams pareiškėjas negin-
čija, bet kuriuo yra pagrįstas ginčijamo poįstatyminio teisės akto priėmimas935. Jeigu poįstatyminis 
aktas neprieštarauja įstatymui, bet pats įstatymas prieštarauja Konstitucijai, reikalavimas, kad poįs-
tatyminis aktas atitiktų tą antikonstitucinį įstatymą, iškreiptų pačią konstitucinės justicijos esmę936; 
2) Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus konstatuoti, kad Konstitucijai prieštarauja įstatymo ar kito 
teisės akto, kurio pareiškėjas neginčija, nuostatos, kuriomis įsiterpiama į ginčijamo įstatymo ar kito 
teisės akto reguliuojamus teisinius santykius937. Tokiu atveju sistemiškai neištyrus susijusių nuostatų 
nebūtų galima ne formaliai, bet pagal teisę išspręsti konstitucinės justicijos bylos938.

Antra, kaip pažymi Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją jis tiria ginčijamų teisės aktų 
atitiktį Konstitucijai kaip vientisai ir darniai sistemai. Tai suponuoja, kad Konstitucinis Teismas turi 
įgaliojimus tirti teisės akto konstitucingumą pareiškėjo nenurodytoms Konstitucijos nuostatoms939.

Subjektai, turintys teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą. Konstitucijoje (106 straipsnyje) nu-
statytas ribotas subjektų, galinčių kreiptis į Konstitucinį Teismą, ratas: 1) dėl Lietuvos Respublikos 
įstatymų ir kitų Seimo priimtų aktų teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą turi Vyriausybė, ne mažiau 
kaip 1/5 visų Seimo narių, Seimas in corpore940, taip pat teismai; 2) dėl Respublikos Prezidento aktų 

934 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. lapkričio 29 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2001, Nr. 102-3636. 
Šioje byloje pareiškėjas kvestionavo Vyriausybės sprendimo atitiktį tik Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstaty-
mų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 2 straipsnio nuostatai. Nepaisant to, Konstitucinis Teismas  
konstatavo, kad to paties įstatymo 3 straipsnio nuostata, pagal kurią Vyriausybės nutarimai, kuriuose nėra nustato-
mos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, šiuos aktus pasirašiusių asmenų nuožiūra gali 
būti oficialiai neskelbiami, neatitinka Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo reikalavimo, jog galioja tik 
paskelbti teisės aktai.

935 Šiuo aspektu žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2016 m. liepos 8 d. nutarimas. TAR. 2016,  
Nr. 19478. Juo Konstitucinis Teismas pripažino, kad Vyriausybės nutarimu patvirtinto Vyriausybės darbo regla-
mento 96 punktas tiek, kiek pagal jį (Vyriausybės įstatyme nenustačius konstituciškai pagrįstų išimtinių atvejų) 
į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę kaip papildomi ministrų pasiūlyti klausimai gali būti įtraukiami Vyriausybės 
darbo reglamento nustatyta tvarka nederinti teisės aktų projektai, susiję su kitų nei projektą parengusios institucijų 
kompetencija, prieštarauja Konstitucijai ir Vyriausybės įstatymui. Vyriausybės darbo reglamento 96 punkto atitiktis 
aukštesnės galios teisės aktams vertinta Konstitucinio Teismo iniciatyva (ex officio) atsižvelgiant į tai, kad šioje bylo-
je ginčyto Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1025 projektas Vyriausybei svarstyti teiktas vadovaujantis 
būtent šiame punkte įtvirtintomis nuostatomis.

936 Kūris, E. (sud. ir moksl. red.). Konstitucinis Teismas. Lietuvos teisinės institucijos. Vilnius: Registrų centras, 
2011, p. 87.

937 Inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. sausio 14 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2002,  
Nr. 5-186; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. birželio 19 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2002,  
Nr. 62-2515; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas. TAR, 2014, Nr. 478.

938 Kūris, E. (sud. ir moksl. red.). Konstitucinis Teismas. Lietuvos teisinės institucijos. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 87.
939 Pirmą kartą tokie Konstitucinio Teismo įgaliojimai expressis verbis suformuluoti Konstitucinio Teismo 2000 m. 

birželio 13 d. nutarime (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 2000, Nr. 49-1424). Vėliau jie ne kartą pakartoti, pvz., žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo  
2002 m. gruodžio 24 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 19-828; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
2003 m. gegužės 30 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 53-2361l; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
2009 m. lapkričio 20 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2009, Nr. 139-6120.

940 Inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 8 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2008, Nr. 
5-173. Šiame sprendime Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad „pagal Konstitucijos 106 straipsnio 1 dalį teisę kreiptis 
į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje nurodytų aktų, t. y. dėl įstatymų ir kitų Seimo priimtų 
aktų atitikties Konstitucijai, turi Vyriausybė, ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių, taip pat teismai. Šio straipsnio 2 
dalyje nustatyta, kad dėl Respublikos Prezidento aktų sutikimo su Konstitucija ir įstatymais į Konstitucinį Teismą 
turi teisę kreiptis ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių ir teismai, o 4 dalyje – kad Respublikos Prezidento teikimas 
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sutikimo su Konstitucija ir įstatymais į Konstitucinį Teismą turi teisę kreiptis ne mažiau kaip 1/5 
visų Seimo narių, Seimas in corpore ir teismai; 3) dėl Vyriausybės aktų sutikimo su Konstitucija ir 
įstatymais į Konstitucinį Teismą gali kreiptis ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių, Seimas in corpore, 
teismai, taip pat Respublikos Prezidentas.

Galimybės teisės aktų konstitucingumą ginčyti Konstituciniame Teisme sudarymas politinio 
proceso dalyviams yra svarbus demokratijos institutas, užtikrinantis inter alia politinės opozicijos 
teises. O tokios galimybės sudarymu teismams, kuriems kilo abejonių, ar byloje taikytinas aktas ati-
tinka Konstituciją, siekiama užtikrinti, kad taikant galimai antikonstitucinius aktus nebūtų pažeis-
tos asmenų teisės ir teisėti interesai941. Pagal Konstitucijos 110 straipsnio 2 dalį tais atvejais, kai yra 
pagrindas manyti, jog įstatymas ar kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, 
prieštarauja Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą 
prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisės aktas (Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės 
ar referendumu priimtas teisės aktas) atitinka Konstituciją. Teismai šiuo atveju ne tik gali, bet ir pri-
valo kreiptis į Konstitucinį Teismą942.

Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus nagrinėti teismų prašymus ištirti, ar Konstitucijai ne-
prieštarauja ne bet koks įstatymas (jo dalis) ar kitas teisės aktas (jo dalis), o tik toks įstatymas (jo 
dalis) ar kitas teisės aktas (jo dalis), kuris turėtų būti taikomas besikreipiančio teismo nagrinėjamoje 
byloje. Pagal Konstituciją teismas neturi locus standi kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, 
ar Konstitucijai neprieštarauja toks įstatymas (jo dalis) ar kitas teisės aktas (jo dalis), kuris neturė-
tų (negalėtų) būti taikomas to teismo nagrinėjamoje byloje. Kitaip tariant, teismas negali kreiptis į 
Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti teisinio reguliavimo atitiktį Konstitucijai, kai tai nėra būtina 
jam nagrinėjant konkrečią bylą943.

Apibendrinant galima išskirti šiuos pagrindinius konstitucinės Lietuvos teismų pareigos kreip-
tis į Konstitucinį Teismą bruožus: 1) įgaliojimai kreiptis į Konstitucinį Teismą yra suteikti visiems 
teismams; 2) pagrindas kreiptis į Konstitucinį Teismą yra pagrįsta abejonė dėl teisės akto, taikytino 
konkrečioje byloje, konstitucingumo; 3) teismų nesaisto bylos šalių pozicija dėl to, ar reikia kreiptis 
į Konstitucinį Teismą, t. y. teismai gali kreiptis į Konstitucinį Teismą tiek šalių, tiek savo iniciatyva;  
4) konkrečios bylos šalys nėra įtraukiamos į procesą Konstituciniame Teisme; 5) kreipimasis į Kons-
titucinį Teismą negali pakeisti proceso konkrečioje byloje, t. y. jis turi ribotą tikslą atsakyti į klausimą 
dėl konkrečioje byloje taikytino akto konstitucingumo; 6) kreipimasis į Konstitucinį Teismą, iškilus 
rimtoms abejonėms dėl konkrečioje byloje taikytino akto konstitucingumo, yra teismo pareiga, o 
ne teisė ar diskrecija; 7) kai konkrečią bylą nagrinėjantis teismas nusprendžia kreiptis į Konstitucinį 
Teismą, jis dar turi ir procesinę pareigą – sustabdyti konkrečios bylos nagrinėjimą944.

Pagal Konstitucijos 106 straipsnį kiti asmenys neturi teisės tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį 
Teismą dėl jo kompetencijai priskirtų Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktų, kuriais 
galėtų būti pažeistos tokių asmenų teisės ir laisvės, teisėtumo945. Vadinasi, kitaip nei daugumoje  

Konstituciniam Teismui ar Seimo nutarimas ištirti, ar aktas sutinka su Konstitucija, sustabdo šio akto galiojimą. Siste-
miškai aiškinant šias nuostatas konstatuotina, kad Seimas in corpore turi konstitucinius įgaliojimus nutarimu kreiptis į 
Konstitucinį Teismą ir prašyti ištirti minėtų teisės aktų, inter alia Respublikos Prezidento aktų – dekretų, atitiktį Kons-
titucijai ir įstatymams“.

941 Kūris, E. (sud. ir moksl. red.). Konstitucinis Teismas. Lietuvos teisinės institucijos. Vilnius: Registrų centras, 2011,  
p. 83–84.

942 Inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-
1292.

943 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2016 m. liepos 7 d. sprendimas [interaktyvus]. <www.lrkt.lt>. Pasakyti-
na, kad pastaraisiais metais atsisakyta nagrinėti ne vieną teismų prašymą, kai buvo nustatyta, jog teismas neturėjo lo-
cus standi. Žr., pvz., Lietvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. lapkričio 16 d. sprendimas. Valstybės žinios. 
2010, Nr. 136-6943; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. birželio 17 d. sprendimas [interaktyvus]. 
<www.lrkt.lt>; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 7 d. sprendimas [interaktyvus]. <www.
lrkt.lt>; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas [interaktyvus]. <www.lrkt.
lt>; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2016 m. liepos 7 d. sprendimas [interaktyvus]. <www.lrkt.lt>.

944 Žalimas, D. The Individual Constitutional Complaint as an Effective Instrument for the Development of Human 
Rights Protection and Constitutionalism [interaktyvus]. 2015. <www.lrkt.lt>.

945 Žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2016 m. birželio 28 d. sprendimas. TAR. 2016, Nr. 17828.
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Europos valstybių, kuriose veikia konstituciniai teismai946, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 
expressis verbis nėra nustatytas individualaus kreipimosi į Konstitucinis Teismą (individualaus kons-
titucinio skundo) institutas (be Lietuvos, jo dar nėra Italijoje, Bulgarijoje ir Moldovoje).

Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į Venecijos komisijos išreikštą poziciją, išdėstytą studi-
joje „Dėl individualaus kreipimosi į konstitucinės justicijos institucijas“947. Joje, be kita ko, pažymėta, 
kad netiesioginis kreipimasis į konstitucinės justicijos institucijas (per teismus, kaip yra Lietuvoje) 
yra labai svarbi, tačiau nepakankama priemonė užtikrinant konstitucines žmogaus teises; todėl jis 
turėtų būti derinamas su galimybe asmeniui tiesiogiai kreiptis į konstitucinius teismus.

Teisės aktų konstitucingumo vertinimo parametrai. Konstitucijoje expressis verbis nėra nu-
rodyti parametrai, pagal kuriuos Konstitucinis Teismas tiria, ar įstatymas arba kitas teisės aktas ne-
prieštarauja Konstitucijai. Jie kildintini iš Konstitucijoje įtvirtintų Konstitucijos viršenybės, valdžių 
padalijimo, teisinės valstybės, asmenų lygiateisiškumo ir kitų principų, taip pat iš įvairių Konstituci-
jos nuostatų, apibrėžiančių įstatymų ir kitų teisės aktų priėmimo, pasirašymo ir paskelbimo tvarką948. 
Teisės aktų konstitucingumo vertinimo parametrai expressis verbis nustatyti Konstitucinio Teismo 
įstatyme949. Pagal jo 64 straipsnį teisės akto atitikimą Konstitucijai Konstitucinis Teismas tikrina 
pagal: 1) normų turinį; 2) reguliavimo apimtį; 3) formą; 4) Konstitucijoje nustatytą priėmimo, pasi-
rašymo, paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką. Taigi Konstitucinis Teismas gali tirti ginčijamo teisės akto 
atitiktį Konstitucijai kiekvienu iš šių aspektų. Jis vykdo ir materialiąją (pirmasis, iš dalies ir antrasis 
aspektai), ir formaliąją (antrasis, trečiasis ir ketvirtasis aspektai) konstitucinę kontrolę950.

Teisės akto konstitucingumo vertinimas pagal normų turinį visų pirma reiškia tai, kad Konstitu-
cinis Teismas turi išsiaiškinti, ar teisės normoje nustatytos teisinių santykių subjektų teisės ir pareigos 
atitinka Konstitucijoje išreikštą nuostatą šiuo klausimu951. Taigi Konstitucinis Teismas išsiaiškina, ar 
įstatymo (kito teisės akto) normose nustatytas teisinis reguliavimas (teisinių santykių subjektų teisės ir 
pareigos, atitinkama elgesio taisyklė) atitinka Konstitucijoje nustatytą teisinį reguliavimą. Konstitucinis 
Teismas tiria ir tą teisinį reguliavimą, kuris įstatymo ar kito teisės akto normose įtvirtintas eksplicitiš-
kai, ir tą, kuris teisės normose įtvirtintas implicitiškai ir aiškinant teisę yra išvedamas iš eksplicitinių 
nuostatų952.

Įstatymo ar kito teisės akto konstitucingumo vertinimas pagal reguliavimo apimtį reiškia tai, 
kad tiriama, ar įstatymo (kito teisės akto) leidėjas pagal Konstituciją turėjo įgaliojimus reguliuoti tuos 
visuomeninius santykius, kuriuos jis sureguliavo savo priimto įstatymo, kito teisės akto normomis. 
Kitaip tariant, būtina išsiaiškinti, ar teisėkūros subjektas neperžengė jam nustatytos kompetencijos 
ribų, – jeigu jis nustatė taisykles, kurių nustatymas nepriklauso jo kompetencijai, tokiais atvejais įsta-
tymas ar kitas teisės aktas pripažįstamas prieštaraujančiu Konstitucijai953.

Teisės akto konstitucingumo vertinimas pagal formą reiškia, kad būtina ištirti, ar atitinka-
mas teisinis reguliavimas nustatytas tokios formos teisės akte, kurios reikalauja Konstitucija954. An-
tai 2000 m. vasario 10 d. nutarime955 Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Vyriausybė, ginčijamu 

946 Rosenfeld, M., Sajó, A. (eds.) The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. London: Edward Elgar 
Pub., 2013, p. 811.

947 2011 m. sausio 27 d. studija Nr. CDL-AD(2010)039rev-e, priimta Venecijos komisijos 2010 m. gruodžio 17–18 d. 
85-ojoje plenarinėje sesijoje [interaktyvus]. <www.venice.coe.int>.

948 Sinkevičius, V. Teisinės pasekmės, kurias sukelia Konstitucinio Teismo konstatavimas, jog įstatymas ar kitas teisės 
aktas prieštarauja Konstitucijai. Jurisprudencija. 2014, 21(4), p. 940.

949 Konstitucinio Teismo įstatymas. Valstybės žinios. 1993, Nr. 6-120; 1996, Nr. 73-1749; 1998, Nr. 55-1519; 2001,  
Nr. 21-691, Nr. 39-1335, Nr. 64-2328; 2003, Nr. 108-4815; 2007, Nr. 77-3056; 2008, Nr. 81-3187, Nr. 131-5024,  
Nr. 134-5179; 2011, Nr. 49-2366, Nr. 154-7262; 2012, Nr. 132-6657; 2013, Nr. 120-6053; TAR, 2015-06-16,  
Nr. 09619; 2015-05-25, Nr. 08037.

950 Kūris, E. (sud. ir moksl. red.). Konstitucinis Teismas. Lietuvos teisinės institucijos. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 87.
951 Birmontienė, T. et al. Lietuvos konstitucinė teisė (Liber Amicorum Juozui Žiliui). Vilnius: MRU, 2012, p. 737.
952 Sinkevičius, V. Teisinės pasekmės, kurias sukelia Konstitucinio Teismo konstatavimas, jog įstatymas ar kitas teisės 

aktas prieštarauja Konstitucijai. Jurisprudencija. 2014, 21(4), p. 941.
953 Ibid., p. 943.
954 Ibid., p. 944.
955 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 10 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 14-370.
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nutarimu patvirtindama 1939–1990 metų okupacijų represinių struktūrų, tarnybų ir pareigų, kurias 
ėjusiems asmenims neskiriamos nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos, sąrašo 12 punktą, sure-
guliavo santykius, kurie pagal Konstitucijos 52 straipsnį turi būti reguliuojami įstatymu, ir pripažino, 
kad šis punktas pagal formą prieštarauja Konstitucijai956.

Teisės akto konstitucingumo vertinimas pagal Konstitucijoje nustatytą priėmimo, pasirašymo, 
paskelbimo ar įsigaliojimo tvarką reiškia tai, kad yra tiriama, ar priimant, pasirašant, paskelbiant 
teisės aktą buvo laikomasi Konstitucijoje nustatytų reikalavimų, ar buvo nustatyta tokia įstatymo ar 
kito teisės akto įsigaliojimo tvarka, kuri numatyta Konstitucijoje957.

Pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas958 buvo priimtas konstituci-
nės justicijos byloje, kurią inicijavo Seimas, prašęs ištirti, ar Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo 
įstatymas pagal priėmimo tvarką neprieštarauja Konstitucijai. Pareiškėjas abejojo, ar priimant šį įsta-
tymą laikytasi Konstitucijos 147 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo, kad sumanymą keisti ar 
papildyti Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė, nes jo 
svarstymo metu Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas iš esmės pakeitė Konstitucijos 125 straipsnio 
pakeitimo įstatymo projekto, kurį pateikė 45 Seimo narių grupė, turinį. Konstitucinis Teismas tokias 
pareiškėjo abejones pripažino pagrįstomis ir pripažino, kad Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo 
įstatymas pagal priėmimo tvarką prieštarauja Konstitucijos 147 straipsnio 1 daliai. 2002 m. birželio 
19 d. nutarime959 Konstitucinis Teismas nagrinėjo Valstybinių pensijų įstatymo 7, 11, 15 straipsnių 
pakeitimo ir papildymo įstatymo atitiktį Konstitucijai pagal joje nustatytą įstatymų pasirašymo ir 
paskelbimo tvarką. Pareiškėjas abejojo šio akto konstitucingumu, nes jį pasirašė ir oficialiai paskelbė 
ne Respublikos Prezidentas ir ne Seimo Pirmininkas, bet Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas. 
Šiame nutarime Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad Seimo priimtų teisės aktų pasirašymo ir oficia-
laus paskelbimo bei įsigaliojimo tvarkos laikymasis yra svarbi Konstitucijos viršenybės užtikrinimo 
prielaida. Pagal Konstituciją negali būti oficialiai paskelbiamas ir įsigalioti įstatymas, kuris nebuvo 
nustatyta tvarka pasirašytas Konstitucijoje nurodyto pareigūno; taip pat negali būti oficialiai paskel-
biamas ir įsigalioti įstatymas, kurį pasirašė pareigūnas, pagal Konstituciją neturintis tokių įgaliojimų. 
Todėl Teismas konstatavo, jog pagal Konstituciją nei Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas, nei 
kuris nors kitas Seimo Pirmininko pavaduotojas neturėjo teisės pasirašyti ir oficialiai paskelbti ginči-
jamą įstatymą. Respublikos Prezidentui nustatytu laiku nei pasirašius ir oficialiai paskelbus įstatymą, 
nei motyvuotai grąžinus jį Seimui pakartotinai svarstyti, konstitucinę teisę jį pasirašyti ir oficialiai 
paskelbti turėjo tik Seimo Pirmininkas, todėl pasirašant ir oficialiai paskelbiant ginčijamą įstatymą 
buvo nepaisoma Konstitucijos 71 straipsnio 2 dalies nuostatos, jog, nustatytu laiku Seimo priimto 
įstatymo Respublikos Prezidentui negrąžinus ir nepasirašius, toks įstatymas įsigalioja po to, kai jį 
pasirašo ir oficialiai paskelbia Seimo Pirmininkas.

Konstitucinio Teismo aktų galia. Pagal Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalį Lietuvos Respubli-
kos įstatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriau-
sybės aktas (ar jo dalis) negali būti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio 
Teismo sprendimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstituci-
jai. Ši Konstitucijos nuostata aiškintina kaip reiškianti, kad kiekvienas Seimo, Respublikos Prezidento 
ar Vyriausybės išleistas arba referendumu priimtas teisės aktas (jo dalis), pripažintas prieštaraujančiu 
kuriam nors aukštesnės galios teisės aktui, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai, yra visam laikui 
pašalinamas iš Lietuvos teisės sistemos, jis niekada nebegalės būti taikomas960. Taigi Lietuvoje Kons-
titucinio Teismo sprendimai privalomi erga omnes.

Pagal Konstitucijos 107 straipsnio 2 dalį Konstitucinio Teismo sprendimai klausimais, ku-
riuos Konstitucija priskiria jo kompetencijai, yra galutiniai ir neskundžiami. Konstitucinio Teismo 

956 Dėl teisės akto prieštaravimo Konstitucijai pagal formą taip pat žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo  
1994 m. sausio 19 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1994, Nr. 7-116.

957 Sinkevičius, V. Teisinės pasekmės, kurias sukelia Konstitucinio Teismo konstatavimas, jog įstatymas ar kitas teisės 
aktas prieštarauja Konstitucijai. Jurisprudencija. 2014, 21(4), p. 945.

958 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 478.
959 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. birželio 19 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 62-2515.
960 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-1292.
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sprendimų galutinumas ir neskundžiamumas reiškia, kad Konstitucinio Teismo nutarimai, išvados,  
sprendimai, kuriais yra baigiama konstitucinės justicijos byla, t. y. Konstitucinio Teismo baigiamieji 
aktai, yra privalomi visoms valdžios institucijoms, teismams, visoms įmonėms, įstaigoms bei organi-
zacijoms, pareigūnams ir piliečiams, neišskiriant nė paties Konstitucinio Teismo; Konstitucinio Teis-
mo baigiamieji aktai yra privalomi ir pačiam Konstituciniam Teismui, jie suvaržo Konstitucinį Teis-
mą tuo atžvilgiu, kad jis negali jų pakeisti arba jų peržiūrėti, jeigu tam nėra konstitucinio pagrindo961.

Konstitucijos 107 straipsnio 2 dalyje nustatytas Konstitucinio Teismo sprendimų galutinumas 
ir neskundžiamumas taip pat yra konstitucinio draudimo įveikti Konstitucinio Teismo baigiamojo 
akto galią pagrindas. Iš Konstitucijos kyla draudimas vėliau priimtais įstatymais ir kitais teisės aktais 
vėl nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris nesiderina su Konstitucinio Teismo aktuose išdėstyta 
Konstitucijos nuostatų samprata. Konstitucinis draudimas įveikti Konstitucinio Teismo baigiamojo 
akto galią reiškia ne tik draudimą priimti tokį pat pavadinimą, teisinę galią, reguliavimo dalyką ir ap-
imtį turintį teisės aktą (jo dalį), kaip tas, kurį Konstitucinis Teismas yra pripažinęs prieštaraujančiu 
Konstitucijai, bet ir draudimą priimti kitokį pavadinimą, teisinę galią, reguliavimo dalyką ar apimtį 
turintį teisės aktą (jo dalį), kurio turinys būtų visiškai ar iš dalies tapatus teisės aktui (jo daliai), ku-
riuo nustatytas teisinis reguliavimas Konstitucinio Teismo yra pripažintas pagal turinį prieštaraujan-
čiu Konstitucijai962.

Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad pagal Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalį iki Konsti-
tucinio Teismo sprendimo, kad atitinkamas teisės aktas prieštarauja Konstitucijai, oficialaus paskel-
bimo preziumuojama, kad toks teisės aktas atitinka Konstituciją ir kad teisinės pasekmės, atsiradu-
sios tokio teisės akto pagrindu, yra teisėtos. Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta bendra 
taisyklė, jog Konstitucinio Teismo sprendimų dėl teisės aktų atitikties Konstitucijai galia nukreipia-
ma į ateitį963. Taigi Lietuvoje yra įtvirtintas ex nunc Konstitucinio Teismo nutarimų teisinės galios 
laiko aspektu modelis. Vis dėlto Lietuvos konstitucinėje sistemoje šis modelis neegzistuoja „grynuo-
ju“ pavidalu. Kitaip tariant, taisyklė, kad Konstitucinio Teismo sprendimų galia yra nukreipta į ateitį 
nėra absoliuti964 ir turi išimčių.

Šios išimtys yra atskleistos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje965 Konstitucijos 107 straips-
nio 1 dalies nuostatas aiškinant kartu su kitomis konstitucinėmis nuostatomis. Pagal Konstituciją 
Konstitucinio Teismo nutarimas gali veikti retroaktyviai (ex tunc) išimtiniais atvejais, kai Konstitu-
cinio Teismo sprendimų galia nukreipiama ir į pripažinto prieštaraujančiu Konstitucijai teisės akto 
(jo dalies) taikymo padarinius, atsiradusius iki Konstituciniam Teismui priimant sprendimą, kad šis 
teisės aktas (jo dalis) prieštarauja Konstitucijai.

Išsamiausiai oficiali konstitucinė doktrina Konstitucinio Teismo sprendimų galios ex tunc 
aspektu išdėstyta Konstitucinio Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. sprendime966. Šiame sprendime 
Konstitucinis Teismas išskyrė tuos išimtinius atvejus, kai Konstitucinio Teismo sprendimų, ku-
riais ginčijamas aktas pripažįstamas prieštaraujančiu Konstitucijai, galia gali būti nukreipiama at-
gal. Jie grindžiami visuminiu konstituciniu teisiniu reguliavimu, ypač akcentuojant Konstitucijos 
viršenybės principą, konstitucinį teisės viešpatavimo imperatyvą, konstitucinio teisingumo vykdy-
mą ir pamatinių konstitucinių vertybių apsaugą. Kitaip tariant, retroaktyvus Konstitucinio Teismo  
sprendimo, kad teisės aktas (jo dalis) prieštarauja Konstitucijai, taikymas gali būti konstituciškai 
pagrįstas tokiais išimtiniais atvejais, kai nepritaikius Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalyje nustatytos 

961 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-1292.
962 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2012, Nr. 152-

7779.
963 Inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. spalio 25 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2011,  

Nr. 129-6116.
964 Inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003,  

Nr. 53-2361.
965 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. spalio 25 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2011, Nr. 129-6116; 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2012, Nr. 152-7779; 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. sprendimas [interaktyvus]. <www.lrkt.lt>.

966 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2012, Nr. 152-7779.
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bendros taisyklės, kad Konstitucinio Teismo sprendimų galia yra nukreipiama į ateitį, išimties būtų 
paneigtas Konstitucijos viršenybės principas ir su juo susijęs konstitucinis teisės viešpatavimo impe-
ratyvas, taigi būtų pažeisti konstitucinio teisingumo vykdymo reikalavimai.

Atsižvelgdamas į tai Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad, visų pirma, jis turi įgaliojimus pri-
pažinti antikonstituciniais visus tokio teisės akto (jo dalies) taikymo padarinius, kuris ne tik prieš-
tarauja Konstitucijai, bet ir iš esmės paneigia pamatines konstitucines vertybes – Lietuvos valsty-
bės nepriklausomybę, demokratiją, respubliką ar prigimtinį žmogaus teisių ir laisvių pobūdį. Antra, 
Konstituciniam Teismui konstatavus, kad ginčijamas teisės aktas (jo dalis) yra vertintinas kaip kons-
titucinio draudimo įveikti Konstitucinio Teismo baigiamojo akto galią pažeidimas, Konstitucinis 
Teismas taip pat turi įgaliojimus visus tokio teisės akto (jo dalies) taikymo padarinius pripažinti an-
tikonstituciniais. Žinoma, nustatęs konstitucinio draudimo įveikti Konstitucinio Teismo baigiamojo 
akto galią pažeidimą, Konstitucinis Teismas, spręsdamas, ar jo nutarimas pripažinti šį draudimą 
pažeidžiantį teisės aktą (jo dalį) prieštaraujančiu Konstitucijai taikytinas retroaktyviai, turi pagal 
nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos aplinkybes įvertinti galimas tokio retroaktyvaus taikymo 
pasekmes, inter alia tai, ar toks taikymas yra apskritai įmanomas, ar jis nesukeltų siekiui visiškai 
pašalinti antikonstitucinio akto padarinius neproporcingos naštos visuomenei ir valstybei ir su tokia 
našta susijusių itin nepalankių padarinių žmogaus teisėms ir laisvėms.

Trečia, dar viena Konstitucinio Teismo sprendimų galiojimo ex nunc taisyklės išimtis įtvirtinta 
Konstitucijos 110 straipsnyje967: nagrinėjamoje byloje teismas negali taikyti teisės akto (jo dalies), kurį 
Konstitucinis Teismas, įgyvendindamas Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalyje nustatytus įgaliojimus, 
pripažino prieštaraujančiu Konstitucijai.

Pažymėtina, kad pagal Konstituciją galimas Konstitucinio Teismo aktų galiojimas nuo tam tik-
ro momento ateityje (atidėtas įsigaliojimas). Kaip pažymima Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, 
pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas, įvertinęs inter alia tai, kokia teisinė situacija gali susidaryti 
įsigaliojus Konstitucinio Teismo nutarimui, turi įgaliojimus nustatyti, kada tas Konstitucinio Teis-
mo nutarimas turi būti oficialiai paskelbtas. Kitaip tariant, Konstitucinis Teismas gali atidėti savo 
nutarimų oficialų paskelbimą. Tokie Konstitucinio Teismo įgaliojimai, atskleisti vėlgi atsižvelgiant į 
Konstitucijos viršenybės principą ir konstitucinio teisingumo imperatyvą968.

Konstitucinio Teismo nutarimo oficialaus paskelbimo atidėjimas – tai iš Konstitucijos kylanti 
prielaida išvengti tam tikrų visuomenei ir valstybei, žmonių teisėms ir laisvėms nepalankių padari-
nių, kurie galėtų atsirasti, jeigu atitinkamas Konstitucinio Teismo nutarimas būtų oficialiai paskelb-
tas tuoj pat po jo viešo paskelbimo Konstitucinio Teismo posėdyje ir tą jo oficialaus paskelbimo dieną 
įsigaliotų. Konstitucinis Teismas gali atidėti savo nutarimo oficialų paskelbimą, jeigu tai būtina, kad 
įstatymų leidėjas turėtų laiko pašalinti tas lacunae legis ar kitas neapibrėžtis, kurios atsirastų, jeigu 
atitinkamas Konstitucinio Teismo nutarimas būtų oficialiai paskelbtas tuoj pat po jo viešo paskelbi-
mo Konstitucinio Teismo posėdyje ir kurios sudarytų prielaidas iš esmės paneigti tam tikras Konsti-
tucijos ginamas, saugomas vertybes969.

967 „Teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai“ (Konstitucijos 110 straipsnio 1 dalis); „Tais atve-
jais, kai yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, 
prieštarauja Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas 
spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisinis aktas atitinka Konstituciją“ (Konstitucijos 110 straipsnio 2 dalis).

968 Pirmą kartą šie Konstitucinio Teismo įgaliojimai eksplicitiškai paminėti ir praktiškai pritaikyti Konstitucinio Teis-
mo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarime (Valstybės žinios. 2003, Nr. 19-828). Pasakytina, kad šiame nutarime Konsti-
tucinis Teismas vienintelį kartą konstatavo, kad nutarimai, susiję su žmogaus konstitucinių teisių ir laisvių apsauga, 
visais atvejais skelbiami nedelsiant. Vis dėlto vėliau, plėtojant Konstitucinio Teismo doktriną, ši teisinė pozicija 
pakartota nebuvo.

969 Inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. sausio 19 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2005,  
Nr. 9-289); Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. rugpjūčio 23 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2005, 
Nr. 152-5605; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2006, 
Nr. 88-3475; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2010, 
Nr. 134-6860; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. birželio 9 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2011, 
Nr. 111-5228; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2012, 
Nr. 109-5528; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2013,  
Nr. 103-5079.
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Konstitucinis oficialaus nutarimų paskelbimo atidėjimo instrumentas Konstitucinio Teismo 
praktikoje panaudotas ne kartą. Jį naudodamas, Konstitucinis Teismas siekė apsaugoti įvairias Kons-
titucijos ginamas, saugomas vertybes, kaip antai vietos savivaldos mechanizmo funkcionavimą ir 
valstybės valdymą970, nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą971, teisėjų valstybinių 
pensijų skyrimą972, valstybinių pensijų mokėjimą973, konstitucinę žmogaus teisę į teisingą apmokėji-
mą už darbą974, savivaldybių finansavimą975, valstybės finansų stabilumą976.

7.2.2. Įgaliojimai teikti išvadas

Pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas taip pat turi konstitucinius įgaliojimus teikti išvadas 
Konstitucijoje jam priskirtais klausimais, o galutinį sprendimą atitinkamu klausimu, remdamasis 
Teismo išvada, priima Seimas. Konstitucinis Teismas teikia išvadas šiais klausimais (Konstitucijos 
105 straipsnio 3 dalis): 1) ar nebuvo pažeisti rinkimų įstatymai per Respublikos Prezidento ar Seimo 
narių rinkimus; 2) ar Respublikos Prezidento sveikatos būklė leidžia jam ir toliau eiti pareigas; 3) ar 
Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys neprieštarauja Konstitucijai; 4) ar Seimo narių ir valstybės 
pareigūnų, kuriems pradėta apkaltos byla, konkretūs veiksmai prieštarauja Konstitucijai.

Išvada dėl rinkimų įstatymų pažeidimo977. Su paklausimu, ar nebuvo pažeisti rinkimų įsta-
tymai rengiant ir vykdant rinkimus konkrečioje rinkimų apygardoje per Respublikos Prezidento ar 
Seimo narių rinkimus, Seimas ar Respublikos Prezidentas į Konstitucinį Teismą gali kreiptis ne vė-
liau kaip per 3 dienas po to, kai oficialiai paskelbiami rinkimų galutiniai rezultatai toje rinkimų 
apygardoje arba Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) sprendimas dėl laisvos Seimo nario 
vietos atsiradimo ar užėmimo. Konstitucinis Teismas tiria ir vertina tik VRK sprendimus arba jos 
atsisakymą nagrinėti skundus dėl rinkimų įstatymų pažeidimų tais atvejais, kai sprendimai buvo 
priimti ar kita šios komisijos veika buvo padaryta pasibaigus balsavimui renkant Seimo narius ar 
Respublikos Prezidentą. Paklausimas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 120 valandų nuo jo 
įteikimo Konstituciniam Teismui (įskaitomos ir nedarbo dienos)978.

Išvada, ar Prezidento sveikatos būklė leidžia jam toliau eiti pareigas. Konstitucinis Teismas 
taip pat teikia išvadą, ar Respublikos Prezidento sveikatos būklė leidžia jam toliau eiti pareigas. Pa-
klausimus šio pobūdžio Konstitucinio Teismo išvadai turi teisę pateikti tik Seimas. Kol kas Konstitu-
ciniam Teismui neteko tokios išvados teikti.

Išvada, ar tarptautinė sutartis neprieštarauja Konstitucijai. Respublikos Prezidentas ir Sei-
mas gali pateikti paklausimą Konstituciniam Teismui, ar Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis 
neprieštarauja Konstitucijai. Svarbu pažymėti, kad šį paklausimą galima pateikti tiek prieš, tiek po 
tarptautinės sutarties ratifikavimo Seime. Rimta konstitucinės ir tarptautinės teisės problema kiltų 
tuomet, jei Seimo ratifikuota (ir Lietuvai galiojanti) tarptautinė sutartis būtų pripažinta prieštaraujanti 

970 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 19-828.
971 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. rugpjūčio 23 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2005, Nr. 152-5605.
972 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2010, Nr. 134-6860.
973 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2012, Nr. 109-5528.
974 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2013, Nr. 103-5079 

Lietuvos Respublikos; Konstitucinio Teismo 2015 m. rugsėjo 29 d. nutarimas. TAR. 2017, Nr. 1.
975 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2015 m. birželio 11 d. nutarimas. TAR. 2016, Nr. 1.
976 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarime nurodyta šio nutarimo oficialaus paskelbi-

mo atidėjimo priežastis – poreikis perskirstyti valstybės finansinius išteklius siekiant įgyvendinti nutarimą.
977 Dėl rinkimų įstatymų pažeidimų yra aktualios šios Konstitucinio Teismo išvados: Lietuvos Respublikos Konstitucinio 

Teismo 1996 m. lapkričio 23 d. išvada. Valstybės žinios. 1996, Nr. 114-2644; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teis-
mo 2004 m. lapkričio 5 d. išvada. Valstybės žinios. 2004, Nr. 163-5955; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
2008 m. lapkričio 7 d. išvada. Valstybės žinios. 2008, Nr. 130-4992; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 
m. spalio 26 d. išvada. Valstybės žinios. 2012, Nr. 125-6285; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. 
lapkričio 10 d. išvada. Valstybės žinios. 2012, Nr. 131-6607.

978 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 77 straipsnis (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įsta-
tymas. Lietuvos aidas. 1993, Nr. 24-0. 2015 m. gegužės 14 d. redakcija).
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Konstitucijai979. Vis dėlto kol kas ši problema kyla tik moksliniame diskurse, nes iki šiol dėl tarptau-
tinės sutarties atitikties Konstitucijai į Konstitucinį Teismą buvo kreiptasi tik vieną kartą ir iki jos 
ratifikavimo980.

Išvada, ar valstybės pareigūnų, kuriems pradėta apkaltos byla, veiksmai prieštarauja Kons-
titucijai. Apkaltos konstituciniai pagrindai įtvirtinti Konstitucijos 74 straipsnyje, kuriame nustatyta, 
kad Respublikos Prezidentą, Konstitucinio Teismo pirmininką ir teisėjus, Aukščiausiojo Teismo pir-
mininką ir teisėjus, Apeliacinio teismo pirmininką ir teisėjus, Seimo narius, šiurkščiai pažeidusius 
Konstituciją arba sulaužiusius priesaiką, taip pat paaiškėjus, jog padarytas nusikaltimas, Seimas 3/5 
visų narių balsų dauguma gali pašalinti iš užimamų pareigų ar panaikinti Seimo nario mandatą. 
Apkalta – tai Konstitucijoje numatyta ypatinga procedūra, kai yra sprendžiamas Konstitucijos 74 
straipsnyje nurodytų aukščiausiųjų valstybės pareigūnų konstitucinės atsakomybės klausimas, tai 
yra jų pašalinimas už šiuos Konstitucijoje numatytus veiksmus: šiurkštų Konstitucijos pažeidimą, 
priesaikos sulaužymą, nusikaltimo padarymą. Priesaikos sulaužymas kartu yra ir šiurkštus Konsti-
tucijos pažeidimas, o šiurkštus Konstitucijos pažeidimas kartu yra ir priesaikos sulaužymas; priesai-
kos sulaužymo ir šiurkštaus Konstitucijos pažeidimo faktą gali nustatyti tik Konstitucinis Teismas 
savo išvadoje981.

Išvadų galia. Konstitucijos 107 straipsnyje įtvirtinta, kad „Konstitucinio Teismo sprendimai 
klausimais, kuriuos Konstitucija priskiria jo kompetencijai, yra galutiniai ir neskundžiami“ (2 da-
lis); „Remdamasis Konstitucinio Teismo išvadomis, Konstitucijos 105 straipsnio trečiojoje dalyje nu-
rodytus klausimus galutinai sprendžia Seimas“ (3 dalis). Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 31 d. 
išvadoje982 buvo atskleista Konstitucinio Teismo ir Seimo įgaliojimų samprata bei ribos sprendžiant 
Konstitucijos apkaltos klausimus. Analogiškai aiškintini Teismo ir Seimo įgaliojimai sprendžiant ir 
kitus klausimus, dėl kurių būtina Konstitucinio Teismo išvada.

2004 m. kovo 31 d. išvadoje Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Konstitucijos 107 straipsnio 
3 dalies nuostata, jog Seimas Konstitucijos 105 straipsnio 3 dalyje nurodytus klausimus galutinai 
sprendžia remdamasis Konstitucinio Teismo išvada, reiškia, kad tuo atveju, kai apkaltos procesas 
Respub likos Prezidentui pradedamas dėl šiurkštaus Konstitucijos pažeidimo, Seimas turi pareigą 
kreiptis į Konstitucinį Teismą ir prašyti pateikti išvadą, ar Respublikos Prezidento veiksmai priešta-
rauja Konstitucijai. Konstitucijos 107 straipsnio 2 dalies nuostata, kad Konstitucinio Teismo spren-
dimai klausimais, kuriuos Konstitucija priskiria jo kompetencijai, yra galutiniai ir neskundžiami, 
reiškia tai, kad Seimas, spręsdamas, ar pašalinti Respublikos Prezidentą iš pareigų, negali paneigti, 
negali pakeisti, negali kvestionuoti Konstitucinio Teismo išvados, kad konkretūs Respublikos Pre-
zidento veiksmai prieštarauja (arba neprieštarauja) Konstitucijai. Konstitucinio Teismo išvada, kad 
Respublikos Prezidento veiksmai prieštarauja (arba neprieštarauja) Konstitucijai, susaisto Seimą tuo 
atžvilgiu, kad pagal Konstituciją Seimas neturi įgaliojimų spręsti, ar Konstitucinio Teismo išvada yra 
pagrįsta ir teisėta; teisinį faktą, kad Respublikos Prezidento veiksmai prieštarauja (arba neprieštarau-
ja) Konstitucijai, nustato tik Konstitucinis Teismas. Jeigu Konstitucinis Teismas padaro išvadą, kad 
Respublikos Prezidento veiksmai neprieštarauja Konstitucijai, Seimas negali apkaltos proceso tvarka 

979 Kūris, E. (sud. ir moksl. red.). Konstitucinis Teismas. Lietuvos teisinės institucijos. Vilnius: Registrų centras, 2011,  
p. 102–103.

980 Respublikos Prezidentas pateikė Konstituciniam Teismui paklausimą, ar Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos 4, 5, 9, 14 straipsniai ir jos Ketvirtojo protokolo 2 straipsnis neprieštarauja Konstituci-
jai. Atsakydamas į šį paklausimą, Konstitucinis Teismas pateikė 1995 m. sausio 24 d. išvadą (Valstybės žinios. 1995,  
Nr. 9-199), kad minėtos šios konvencijos ir jos protokolo nuostatos neprieštarauja Konstitucijai.

981 Žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 31 d. išvada. Valstybės žinios. 2004, Nr. 49-1600; 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 85-3094. 
Konstitucinis Teismas yra priėmęs tris išvadas dėl Seimo narių ir kitų valstybės pareigūnų, kuriems pradėta apkaltos 
byla, veiksmų konstitucingumo: minėtą 2004 m. kovo 31 d. išvadą, 2010 m. spalio 27 d. išvadą (Valstybės žinios. 
2010, Nr. 128-6545), 2014 m. birželio 3 d. išvadą (TAR. 2014, Nr. 7164). Visose šiose išvadose nuspręsta, kad parei-
gūnų veiksmais (pirmoje išvadoje – Respublikos Prezidento, kitose dviejose – Seimo narių) sulaužyta priesaika ir 
šiurkščiai pažeista Konstitucija.

982 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 31 d. išvada. Valstybės žinios. 2004, Nr. 49-1600.
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pašalinti Respublikos Prezidento iš pareigų už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą. Taigi teisinį pagrin-
dą šalinti Respublikos Prezidentą iš pareigų nustato Konstitucinis Teismas, o galutinį sprendimą dėl 
jo pašalinimo, remdamasis tuo teisiniu pagrindu, priima Seimas.

2004 m. gegužės 25 d. nutarime983 Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad Konstitucinio Teismo 
išvada, jog asmuo šiurkščiai pažeidė Konstituciją (taigi ir sulaužė priesaiką), yra galutinė. Jokia vals-
tybės institucija, joks valstybės pareigūnas, joks kitas subjektas tokios Konstitucinio Teismo išvados 
pakeisti ar panaikinti negali984. Nepaisant to, Seimas vis dėlto kartą pabandė tai padaryti: 2013 m. 
liepos 2 d. nutarimu Seimas bandė „įveikti“ Konstitucinio Teismo 2012 m. lapkričio 10 d. išvadą, o 
tokių Seimo veiksmų konstitucingumas buvo įvertintas Konstitucinio Teismo 2014 m. gegužės 27 d. 
nutarime985. Seimo 2013 m. liepos 2 d. nutarimu buvo pakeisti Seimo 2012 m. lapkričio 14 d. nutari-
mu nustatyti galutiniai 2012 m. Seimo rinkimų rezultatai daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Jie 
buvo nustatyti remiantis Konstitucinio Teismo 2012 m. lapkričio 10 d. išvada, kurioje buvo pripa-
žinta, kad VRK sprendimu nustatant galutinę Darbo partijos kandidatų į Seimo narius sąrašo eilę ir 
galutinį daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrinktų Seimo narių sąrašą (įtraukiant į juos asmenis, 
kurių išrinkimo siekiant buvo padaryti šiurkštūs demokratiškų, laisvų ir teisingų rinkimų principų 
pažeidimai) buvo pažeistas Seimo rinkimų įstatymas. 2013 m. liepos 2 d. nutarimu Seimas į galutinę 
Darbo partijos kandidatų sąrašo eilę po joje įrašytų išrinktų Seimo narių vėl įrašė Seimo 2012 m. 
lapkričio 14 d. nutarimu iš jos išbrauktus asmenis, kurių įrašymą į šią eilę Konstitucinis Teismas 
2012 m. lapkričio 10 d. išvadoje įvertino kaip Seimo rinkimų įstatymo pažeidimą. Panašiai kaip dėl 
apkaltos, Konstitucinis Teismas 2014 m. gegužės 27 d. nutarime pažymėjo, kad pagal Konstituciją 
Seimas turi įgaliojimus priimti galutinį sprendimą dėl Seimo rinkimų rezultatų tik tuo atveju, kai 
pagal Seimo ar Prezidento paklausimą Konstitucinis Teismas pateikia išvadą, kad per Seimo narių 
rinkimus buvo pažeistas rinkimų įstatymas. Pagal Konstitucijos 107 straipsnio 3 dalį Seimas priima 
šį sprendimą tik remdamasis Konstitucinio Teismo išvada. Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad tik jis, 
kaip teisminės valdžios institucija, gali nustatyti, ar per Seimo rinkimus buvo pažeistas rinkimų įsta-
tymas, nes tai yra teisinio, bet ne politinio vertinimo dalykas. Todėl pagal Konstituciją Seimas negali 
iš naujo spręsti to paties klausimo, dėl kurio Konstitucinis Teismas yra pateikęs išvadą, taip pat ne-
turi įgaliojimų spręsti, ar Konstitucinio Teismo pateikta išvada dėl rinkimų įstatymo pažeidimo yra 
pagrįsta ir teisėta. Kitaip tariant, Seimas, savo prigimtimi ir esme politinė institucija, negali spręsti 
teisės klausimo, ar rinkimų įstatymas buvo pažeistas. Pagal Konstitucijos 107 straipsnio 3 dalį Seimo 
nustatyti galutiniai Seimo rinkimų rezultatai negali būti keičiami, nebent tam atsirastų konstitucinis 
pagrindas (tokiu atveju jie galėtų būti keičiami tik remiantis kita Konstitucinio Teismo išvada). Ka-
dangi Seimo 2013 m. liepos 2 d. nutarimu galutiniai Seimo rinkimų rezultatai buvo pakeisti nesant 
kitos Konstitucinio Teismo išvados ir nepaisant Konstitucinio Teismo 2012 m. lapkričio 10 d. išvados, 
kad per Seimo rinkimus buvo pažeistas rinkimų įstatymas, Konstitucinio Teismo vertinimu, juo ne-
paisyta iš Konstitucijos kylančių reikalavimų Seimui priimant galutinį sprendimą dėl Seimo rinkimų 
rezultatų remtis Konstitucinio Teismo išvada, nesudaryti prielaidų kandidatams, kurių išrinkimo 
siekiant buvo padaryti šiurkštūs demokratiškų, laisvų ir teisingų rinkimų principų pažeidimai, įgyti 
Seimo nario mandato, nekeisti galutinių Seimo rinkimų rezultatų be konstitucinio pagrindo ir ne-
sant kitos Konstitucinio Teismo išvados.

7.2.3. Įgaliojimai aiškinti savo baigiamuosius aktus

Poreikis (būtinybė) aiškinti Konstitucinio Teismo baigiamuosius aktus gali kilti tada, kai tam 
tikros Teismo baigiamojo akto nuostatos yra nepakankamai aiškios subjektui, turinčiam vadovautis 
šiuo aktu, arba pats Konstitucinis Teismas gali manyti, jog reikia išaiškinti tam tikras Teismo baigia-
mojo akto nuostatas, kad būtų užtikrintas deramas jo vykdymas986. Todėl, nors Konstitucinio Teismo 

983 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 85-3094.
984 Tai pakartota ir minėtose Konstitucinio Teismo 2010 m. spalio 27 d. bei 2014 m. birželio 3 d. išvadose.
985 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 5709.
986 Žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 30-1050.
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įgaliojimai aiškinti savo aktus Konstitucijoje expressis verbis nėra nustatyti, jie yra implicitiniai ir nea-
bejotinai kyla iš Konstitucijos – konstitucinio teisinio reguliavimo visumos (inter alia konstitucinio tei-
sinės valstybės principo), tokius Konstitucinio Teismo įgaliojimus suponuoja pati Konstitucinio Teismo 
konstitucinė paskirtis987.

Eksplicitiškai Konstitucinio Teismo įgaliojimai aiškinti savo baigiamuosius aktus yra nurodyti 
Konstitucinio Teismo įstatymo 61 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinio 
Teismo nutarimą, išvadą ir sprendimą oficialiai gali aiškinti tik pats Konstitucinis Teismas pagal 
dalyvavusių byloje asmenų, kitų institucijų ar šio įstatymo 60 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų 
(Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės, Aukščiausiojo Teismo pirmininko, generalinio pro-
kuroro, teisingumo ministro) prašymą, taip pat savo iniciatyva (Konstitucinis Teismas taip pat gali 
nagrinėti teismų, nebuvusių byloje dalyvaujančiais asmenimis, prašymus išaiškinti Konstitucinio 
Teismo baigiamąjį aktą, kai tokio išaiškinimo reikia teisingumui vykdyti besikreipusio išaiškinimo 
teismo nagrinėjamoje byloje988).

Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų aiškinimas nėra savitikslis. Šio instituto paskirtis – pla-
čiau, išsamiau atskleisti atitinkamų Konstitucinio Teismo baigiamojo akto nuostatų turinį, prasmę, 
jeigu to reikia, kad būtų užtikrintas deramas to Konstitucinio Teismo baigiamojo akto vykdymas, 
kad tuo Konstitucinio Teismo baigiamuoju aktu būtų vadovaujamasi989. Konstitucinio Teismo bai-
giamojo akto aiškinimas taip pat gali būti reikšmingas siekiant, kad teisėkūros procese būtų deramai 
atsižvelgiama į Konstitucinio Teismo formuojamą oficialiąją konstitucinę doktriną990. Tačiau pažy-
mėtina, kad baigiamųjų aktų aiškinimas yra skirtas būtent nuodugniau paaiškinti tas Konstitucinio 
Teismo baigiamojo akto nuostatas, formuluotes, dėl kurių prasmės yra kilę neaiškumų, o ne tai, kaip 
konkrečiai jis turėtų būti įgyvendinamas, inter alia teisės taikymo srityje991.

Konstitucinis Teismas nėra laisvas aiškindamas savo baigiamuosius aktus: jis privalo aiškinti 
savo baigiamąjį aktą nekeisdamas jo turinio, t. y. jis negali pakeisti aiškinamo akto nuostatų pras-
mės, inter alia prasmės elementų, sudarančių nutarimo turinį, visumos, argumentų, motyvų, ku-
riais grindžiamas tas Konstitucinio Teismo aktas. Oficialiosios konstitucinės doktrinos vienodumas 
ir tęstinumas suponuoja būtinybę kiekvieną aiškinamą Konstitucinio Teismo baigiamojo akto nuos-
tatą aiškinti atsižvelgiant į visą oficialųjį konstitucinį doktrininį kontekstą, taip pat į kitas Konsti-
tucijos nuostatas (eksplicitines ir implicitines), susijusias su Konstitucijos nuostata (nuostatomis), 
kurią (kurias) aiškinant Konstitucinio Teismo baigiamajame akte buvo suformuluota atitinkama 

987 Šiuo aspektu žr., pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d sprendimas. Valstybės 
žinios. 2006, Nr. 30-1050; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 3 d. sprendimas. Valstybės 
žinios. 2013, Nr. 72-3595.

988 Toks Konstitucinio Teismo įgaliojimas kyla tiesiogiai iš Konstitucijos, kartu jis gali būti prilygintas Teismo baigia-
mojo akto aiškinimui savo paties iniciatyva. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į Konstitucinio Teismo 2010 m. 
balandžio 22 d. sprendimą (Valstybės žinios. 2010, Nr. 48-2335). Šis sprendimas priimtas dėl pareiškėjo – Šiaulių 
apygardos teismo prašymo išaiškinti Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 9 d., 2007 m. spalio 22 d. nutarimų 
nuostatas priėmimo. Nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas konstitucinės justicijos bylose, kuriose priimti prašo-
mi išaiškinti Konstitucinio Teismo nutarimai, nebuvo byloje dalyvaujantis asmuo, šis teismas taip pat nebuvo toks 
subjektas, kuriam pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 60 straipsnio 1 dalį turi būti išsiunčiamas Konstitucinio 
Teismo nutarimas. Nepaisant to, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad nustačius pareiškėjo – bylą nagrinėjančio 
teismo – konstituciškai pagrįstą interesą pašalinti abejones dėl Konstitucinio Teismo nutarimų, kitų baigiamųjų 
aktų (jų nuostatų) deramo vykdymo tam, kad teismo nagrinėjamoje byloje būtų tinkamai vykdomas teisingumas, 
Konstitucinis Teismas gali priimti prašymus išaiškinti Konstitucinio Teismo nutarimo ar kito baigiamojo akto 
nuostatas, įstatymo nustatyta tvarka šiuos prašymus ištirti ir paskelbti atitinkamą sprendimą. Kitaip galėtų būti 
pažeistos Konstitucijoje įtvirtintos, jos ginamos ir saugomos vertybės, inter alia asmens konstitucinės teisės, o tai 
reikštų, kad teisingumas liktų neįvykdytas.

989 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 30-1050; Lie-
tuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2012, Nr. 140-7189).

990 Žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2012, Nr. 140-
7189; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas [interaktyvus]. <www.lrkt.lt>.

991 Žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2012,  
Nr. 140-7189.
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oficiali konstitucinė doktrininė nuostata992. Oficialiai aiškinant Konstitucinio Teismo baigiamuo-
sius aktus oficialioji konstitucinė doktrina negali būti koreguojama, – oficialiosios konstitucinės 
doktrinos koregavimаs sietinas tik su naujų konstitucinės justicijos bylų nagrinėjimu ir naujų Kons-
titucinio Teismo precedentų sukūrimu jose993.

Atsižvelgiant į tokią Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų oficialaus aiškinimo paskirtį ir 
sampratą, atsisakoma nagrinėti kaip nežinybingus Konstituciniam Teismui tokius prašymus aiškinti 
jo baigiamuosius aktus, kuriais: 1) siekiama išsiaiškinti (pasikonsultuoti), kaip konkrečiai turėtų būti 
įgyvendintas Konstitucinio Teismo baigiamasis aktas994; 2) siekiama, kad būtų įvertinta teisės akto, 
kuriuo įgyvendintas Konstitucinio Teismo baigiamasis aktas, atitiktis aukštesnės galios teisės ak-
tams, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai995; 3) prašoma išaiškinti tai, ko Teismas toje konstitucinės 
justicijos byloje, kurioje buvo priimtas aiškinamas nutarimas, netyrė996; 4) prašoma išaiškinti Teismo 
baigiamojo akto rezoliucinės dalies nuostatas izoliuotai997; 5) prašoma aiškinti Teismo nutarimo ar 
jo atskirų nuostatų įtvirtinimo ir suformulavimo argumentus arba motyvus, kurie nėra nurodyti 
pačiame nutarime ir kuriuos (kaip prielaidas) prašyme išaiškinti nutarimą (jo nuostatas) yra nurodęs 
pareiškėjas998.

992 Žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2006,  
Nr. 30-1050; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 21 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2006, 
Nr. 127-4849; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. gruodžio 6 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2007, 
Nr. 129-5246; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. vasario 1 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2008, 
Nr. 15-520.

993 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 21 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 127-
4849. Taip pat žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006,  
Nr. 36-1292; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 9 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, 
Nr. 51-1894; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2007,  
Nr. 111-4549; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas. Valstybės žinios. 
2006, Nr. 88-3475; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. gruodžio 6 d. sprendimas. Valstybės žinios. 
2007, Nr. 129-5246.

994 Pvz., 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimu (Valstybės žinios. 2006, Nr. 126-4805) atsisakyta aiškinti Konstitucinio 
Teismo 2006 m. rugsėjo 26 d. nutarimą pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prašymą, konstatavus, kad tai yra 
prašymas išaiškinti, kaip, įsigaliojus Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 26 d. nutarimui, turi būti taikomos Mo-
kesčių administravimo nuostatos, kurios minėtu nutarimu pripažintos neprieštaraujančios Konstitucijai. Taip pat 
2015 m. sausio 14 d. sprendime (TAR. 2015, Nr. 650) konstatuota, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko 
prašymo dalis traktuotina kaip prašymas išaiškinti, kaip turi būti taikomas Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio  
29 d. nutarimas įstatymų leidėjui nesiėmus veiksmų šiam nutarimui įgyvendinti; todėl atsisakyta nagrinėti šią pra-
šymo dalį.

995 Žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2012,  
Nr. 140-7189; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas [interaktyvus]. 
<www.lrkt.lt>. Pvz., 2012 m. lapkričio 29 d. sprendime Konstitucinis Teismas pažymėjo, jog prašymu išaiškinti 
Konstitucinio Teismo išvadą, kad per Seimo narių rinkimus buvo pažeistas rinkimų įstatymas, negali būti kvestio-
nuojama Seimo teisės akto, priimto remiantis šia išvada, atitiktis aukštesnės galios teisės aktams, inter alia Konsti-
tucijai. Tai gali būti daroma inicijuojant naują konstitucinės justicijos bylą, Konstitucijoje numatytiems subjektams 
su atitinkamu prašymu kreipiantis į Konstitucinį Teismą. Prašymo išaiškinti Konstitucinio Teismo nutarimą, kitą 
baigiamąjį aktą nagrinėjimas nesuponuoja naujos konstitucinės justicijos bylos.

996 Šiais aspektais žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. sprendimas. Valstybės žinios. 
2006, Nr. 30-1050; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, 
Nr. 36-1292. Taip pat žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. rugsėjo 23 d. sprendimas. Valstybės 
žinios. 2002, Nr. 94-4048; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. vasario 11 d. sprendimas. Valstybės 
žinios. 2004, Nr. 24-740; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. sausio 15 d. sprendimas. Valstybės 
žinios. 2009, Nr. 6-170; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas [interak-
tyvus]. <www.lrkt.lt>; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2016 m. sausio 13 d. sprendimas [interaktyvus]. 
<www.lrkt.lt>.

997 Žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2012,  
Nr. 140-7189. Šiame sprendime Konstitucinis Teismas atsisakė priimti pareiškėjo prašymą išaiškinti 2012 m. lapkri-
čio 10 d. išvadą, be kita ko, dėl to, kad pareiškėjas dalį savo prašymo formulavo kaip prašymą išaiškinti Konstitucinio 
Teismo 2012 m. lapkričio 10 d. išvados rezoliucinės dalies 1–3 punktuose įtvirtintus Konstitucinio Teismo sprendi-
mus, neatsižvelgdamas į jų ryšį su išvados motyvuojamojoje dalyje išdėstytais argumentais.

998 Žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2006,  
Nr. 30-1050; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2012, 
Nr. 140-7189.
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7.3. Konstitucijos samprata ir aiškinimas

Konstitucijos samprata. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje atsispindi visi svarbiausi Kons-
titucijos sampratos aspektai999. Pirma, Konstitucija suvokiama kaip aukščiausioji teisė, kuriai savo tei-
sine galia neprilygsta joks kitas teisės aktas. Šia prasme Konstituciją, kaip aukščiausiąją teisę, apibūdina 
jos viršenybė. Konstitucinis Teismas ne kartą konstatavo, jog Konstitucijos viršenybės principas reiš-
kia, kad: 1) Konstitucija teisės aktų hierarchijoje užima išskirtinę – aukščiausią – vietą, todėl joks teisės 
aktas negali prieštarauti Konstitucijai; Konstitucija yra visų kitų teisės aktų teisiškumo ir legitimumo 
matas, visos Konstitucijos nuostatos aiškintinos atsižvelgiant į Konstitucijos viršenybės principą1000;  
2) niekam neleidžiama pažeisti Konstitucijos – visų teisėkūros subjektų diskreciją riboja Konstitucija, 
visų valstybės ir savivaldybių institucijų bei pareigūnų sprendimai turi atitikti Konstituciją, jai ne-
prieštarauti1001; pagal Konstituciją visi Konstitucinio Teismo aktai, kuriuose aiškinama Konstitucija – 
formuojama oficialioji konstitucinė doktrina, savo turiniu saisto ir teisę kuriančias, ir teisę taikančias 
institucijas (pareigūnus)1002. Konstitucija saisto ir pačią valstybinę bendruomenę – pilietinę Tautą, 
todėl Tautos aukščiausia suvereni galia gali būti vykdoma, inter alia tiesiogiai (referendumu), tik lai-
kantis Konstitucijos1003; 3) konstitucinė tvarka turi būti ginama, pati Konstitucija įtvirtina mechaniz-
mą, įgalinantį nustatyti, ar teisės aktai (jų dalys) neprieštarauja Konstitucijai.

Antra, Konstitucija suvokiama kaip visuomenės sutartis, Tautos, kaip valstybinės bendruo-
menės, bendro gyvenimo teisinis pamatas. Šia prasme Konstitucija nustato svarbiausių visuomenės 
ir valstybės gyvenimo santykių pagrindus, yra pilietinės Tautos įsipareigojimas gyventi pagal Kons-
titucijoje įtvirtintas pamatines taisykles ir joms paklusti, be to, ilgalaikis įsipareigojimas, saistantis 
dabarties ir ateities kartas.

Trečia, Konstitucija suvokiama būtent kaip aukščiausioji teisė, grindžiama universaliomis 
nekvestionuojamomis vertybėmis (suvereniteto priklausymu Tautai, demokratija, žmogaus teisių ir 
laisvių pripažinimu bei jų gerbimu, pagarba teisei bei teisės viešpatavimu, valdžios galių ribojimu, 
valdžios įstaigų priederme tarnauti žmonėms ir atsakomybe visuomenei, pilietiškumu, teisingumu, 
atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiu). Tokios pamatinės konsti-
tucinės vertybės, kaip prigimtinis žmogaus teisių pobūdis, demokratija ir nepriklausomybė apskritai 
negali būti paneigtos. Kitaip tariant, Konstitucija yra ne tik jos tekstas, bet ir jos dvasia (visuminis 
konstitucinis teisinis reguliavimas, įskaitant eksplicitiškai ir implicitiškai įtvirtintas konstitucines 
nuostatas bei principus, Konstitucijos saugomos vertybės).

Kaip 2004 m. gegužės 25 d. nutarime1004 pažymėjo Konstitucinis Teismas, Konstitucija yra iš-
reikšta tam tikra tekstine forma, turi tam tikrą kalbinę išraišką; tačiau taip kaip teisės negalima 
traktuoti vien kaip teksto, kuriame expressis verbis yra išdėstytos tam tikros teisinės nuostatos, elge-
sio taisyklės, taip ir Konstitucijos, kaip teisinės realybės, negalima traktuoti vien kaip jos tekstinės 
formos, negalima suvokti Konstitucijos vien kaip eksplicitinių nuostatų visumos. Konstituciją, kaip 
teisinę realybę, sudaro įvairios nuostatos – konstitucinės normos ir konstituciniai principai, kurie 
įvairiose Konstitucijos formuluotėse yra tiesiogiai įtvirtinti arba yra iš jų išvedami. Per konstitucinius 
principus atsiskleidžia ne tik Konstitucijos raidė, bet ir jos dvasia – tos vertybės ir siekiai, kuriuos 
Tauta Konstitucijoje įtvirtino pasirinkusi tam tikrą jos nuostatų tekstinę formą, eksplicitiškai arba 
implicitiškai įtvirtinusi tam tikrą konstitucinį teisinį reguliavimą. Konstitucijos dvasią išreiškia kons-

999 Žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004,  
Nr. 81-2903; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 10117.

1000 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 5 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 38-1236; Lietu-
vos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 10117.

1001 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 181-6708; 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 10117.

1002 Inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. rugsėjo 20 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2005,  
Nr. 113-4132; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2012, 
Nr. 105-5330.

1003 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 10117.
1004 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 19-828.

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d9b63dd008f011e4adf3c8c5d7681e73
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d9b63dd008f011e4adf3c8c5d7681e73
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titucinio teisinio reguliavimo visuma, visos jos nuostatos – ir Konstitucijos tekste tiesiogiai išdėstytos 
Konstitucijos normos, ir Konstitucijos principai, taip pat ir tie, kurie išplaukia iš konstitucinio tei-
sinio reguliavimo visumos ir Konstitucijos, kaip svarbiausių Tautos vertybių sistemą įtvirtinančio ir 
ginančio, visai teisės sistemai gaires nubrėžiančio akto, prasmės.

Ketvirta, Konstitucija suvokiama kaip vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Konstitucinis Teis-
mas yra ne kartą konstatavęs, jog visos Konstitucijos nuostatos tarpusavyje yra taip susijusios, kad 
vienų Konstitucijos nuostatų turinys lemia kitų jos nuostatų turinį; Konstitucijos nuostatos sudaro 
vieną, darnią sistemą; nė vienos Konstitucijos nuostatos negalima priešpriešinti kitoms Konstitucijos 
nuostatoms1005; pati Konstitucijos, kaip aukščiausiosios teisinės galios akto, prigimtis, konstitucin-
gumo idėja suponuoja tai, kad Konstitucija suvokiama kaip ideali teisė ir kad joje negali būti ir nėra 
spragų ar vidinių prieštaravimų1006; atsižvelgiant į tai gali būti keliamas klausimas dėl kiekvieno na-
cionalinio teisės akto atitikties Konstitucijai. Įstatymų leidėjas neturi teisės nustatyti tokio teisinio 
reguliavimo, kuriuo būtų apribota ar paneigta galimybė tiesiogiai taikyti Konstituciją1007.

Penkta, Konstitucija suvokiama kaip teisinės sistemos branduolys, kuris orientuoja visą teisės 
sistemą ir jos kūrimą; Konstitucija lemia visos nacionalinės teisės sistemos turinį ir kryptį1008. Atsi-
žvelgiant į tai nacionalinė teisinė sistema yra konstituciocentrinė, kuriai taip pat būdingi šie svar-
biausi bruožai: 1) Konstitucija pati savaime yra aukščiausias visų teisės aktų vertinimo matas (norma, 
standartas), todėl ji negali būti vertinama ir suvokiama pagal tuos pačius kriterijus kaip ordinarinė 
teisė (Konstitucija yra būtent aukščiausioji teisė, o ne pagrindinis įstatymas); 2) Konstitucija (kons-
titucinė teisė), kaip aukščiausioji teisė, turi tik kelis šaltinius – Konstitucijos tekstą ir Konstitucinio 
Teismo aktus, kuriuose pateikiamas oficialus ir privalomas šio teksto aiškinimas (oficiali konstitucinė 
doktrina); tam tikra, pačios Konstitucijos numatyta, apimtimi prie konstitucinės teisės šaltinių taip 
pat galima priskirti ir tarptautinę bei Europos Sąjungos teisę (pavyzdžiui, pagal Konstitucijos 135 
straipsnį Lietuvos Respublika turi pareigą vadovautis visuotinai pripažintais tarptautinės teisės prin-
cipais ir normomis, todėl tarptautinė teisė yra suprantama kaip minimalus konstitucinis žmogaus 
teisių apsaugos standartas; remiantis Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos 
Sąjungoje“, kuris yra sudedamoji Konstitucijos dalis, 1 straipsniu (valstybės institucijų kompetencijos 
dalijimosi su ES ir patikėjimo jai ES pirminės teisės nustatytose srityse principas), ES teisė gali būti 
šaltinis aiškinti valstybės institucijų konstitucinį statusą ir įgaliojimus). Konstitucinis Teismas yra 
konstatavęs, kad Konstitucijos negalima aiškinti remiantis įstatymų leidėjo ir kitų teisėkūros subjek-
tų priimtais aktais, nes taip būtų paneigta Konstitucijos viršenybė teisės sistemoje1009.

Šešta, Konstitucija suvokiama kaip stabili ir gyvybinga teisė. Oficialiojoje konstitucinėje dok-
trinoje1010 akcentuojama, kad Konstitucijos stabilumas – didžiulė teisinė vertybė; Konstitucijos stabi-
lumas – viena iš prielaidų užtikrinti valstybės tęstinumą, pagarbą konstitucinei santvarkai ir teisei, 
Konstitucijoje deklaruotų lietuvių tautos siekių, kuriais grindžiama pati Konstitucija, įgyvendinimą. 

1005 Kaip pažymėta Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarime (Valstybės žinios. 2003, Nr. 19-828), tarp 
konstitucinių principų ir konstitucinių normų negali būti ir nėra priešpriešos, visos konstitucinės normos ir konsti-
tuciniai principai sudaro darnią sistemą; priešpriešos negali būti ir nėra ne tik tarp konstitucinių principų ir konsti-
tucinių normų, bet ir tarp Konstitucijos dvasios ir Konstitucijos raidės.

1006 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 19-828; 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 478.

1007 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003,  
Nr. 19-828; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. kovo 29 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2012, 
Nr. 40-1973.

1008 Žalimas, D. Viability of the Constitution and the Role of the Constitutional Court [interaktyvus]. <http://lrkt.lt>.
1009 Inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2001,  

Nr. 62-2276; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2009, 
Nr. 115-4888.

1010 Žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 7-254; 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 30-1050; 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-1292; Lie-
tuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 478; Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 10117.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e404190084f311e3aba3d2563f167b94
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Konstitucijos stabilumas yra tokia jos savybė, kuri kartu su kitomis (pirmiausia su ypatinga, aukš-
čiausia Konstitucijos teisine galia) konstitucinį teisinį reguliavimą atskiria nuo žemesnės galios tei-
sės aktų nustatyto (ordinarinio) teisinio reguliavimo, o Konstituciją – nuo visų kitų teisės aktų. Tai 
lemia, kad Konstitucija neturi būti keičiama, jeigu tai nėra teisiškai būtina. Šia prasme Konstitucijos 
stabilumas yra neatsiejamas nuo jos gyvybingumo. Kaip pažymėta Konstitucinio Teismo jurispru-
dencijoje, atskleisti giluminį Konstitucijos potencialą nekeičiant jos teksto ir šiuo atžvilgiu pritaikyti 
Konstituciją prie socia linio gyvenimo pokyčių, nuolat kintančių visuomenės ir valstybės gyvenimo 
sąlygų, užtikrinti Konstitucijos, kaip visuomenės ir valstybės gyvenimo teisinio pagrindo, gyvybin-
gumą leidžia oficialiosios konstitucinės doktrinos formavimas ir plėtojimas1011.

Taigi, septinta, Konstitucinio Teismo veiklos užtikrintant Konstitucijos stabilumą ir gyvybin-
gumą dėka turime ir gyvosios, arba jurisprudencinės, Konstitucijos sampratą, kuri, kaip šios knygos 
dalies pradžioje minėta, suprantama kaip neatskiriama Konstitucijos ir joje įtvirtintą reguliavimą 
aiškinančios oficialiosios konstitucinės doktrinos jungtis. Jurisprudencinės Konstitucijos formavi-
muisi ir raidai ypatingą reikšmę turi Konstitucinio Teismo įgaliojimai oficialiai aiškinti Konstituciją 
ir tokio oficialaus aiškinimo būdai.

Oficialus Konstitucijos aiškinimas. Net ir nesant eksplicitiškai Konstitucijoje nustatytų Kons-
titucinio Teismo įgaliojimų oficialiai aiškinti Konstituciją, akivaizdu, kad jie yra imanentiniai kiek-
vieno konstitucinio teismo įgaliojimai1012: tiriant, ar teisės aktas neprieštarauja Konstitucijai, būtina 
išaiškinti ne tik tiriamą aktą, bet ir tą aktą, kurio atžvilgiu tiriama. Konstitucingumo užtikrinimo 
procese natūraliai formuojasi poreikis objektyviai suvokti Konstituciją – tą lakonišką teisinį doku-
mentą, kurio suvokimo neapibrėžtumai teisėtumo užtikrinimą padarytų konceptualiai neįgyven-
dinamą1013. Taigi Konstitucinio Teismo įgaliojimai oficialiai aiškinti Konstituciją ir pateikti oficialią 
Konstitucijos nuostatų sampratą kyla iš pačios Konstitucijos; kitoks Konstitucinio Teismo įgaliojimų 
aiškinimas paneigtų pačią Konstitucinio Teismo konstitucinę paskirtį1014.

Kaip minėta, Konstitucija – ne tekstas, kaip ir teisė apskritai; Konstitucija ir teisė yra atitin-
kamo teksto prasmė, t. y. tai, kas slypi už teksto ir ką tas tekstas (iš)reiškia1015. Todėl poreikis būti 
„išaiškintai“ būdingas visoms pasaulio šalių konstitucijoms, ir konstituciniai teismai privalo aiškinti 
konstituciją bei formuoti oficialiąją konstitucinę doktriną. Žinoma, tai nereiškia, kad kitos institu-
cijos ar asmenys negali savaip aiškinti konstitucijos, tačiau valstybėje negali egzistuoti keletas kon-
kuruojančių konstitucijos sampratų, reikalingas oficialus aiškintojas – Konstitucinis Teismas, kurio 
pateiktas išaiškinimas būtų galutinis ir visiems privalomas; priešingu atveju būtų pažeistas konstitu-
cinis principas, kad įgaliojimus oficialiai aiškinti Konstituciją turi tik Konstitucinis Teismas, būtų ne-
paisoma Konstitucijos viršenybės, sudarytos prielaidos atsirasti teisės sistemos nesuderinamumui1016. 
Konstitucinio Teismo žodis yra galutinis ir šiuo atžvilgiu jo įgaliojimai oficialiai aiškinti Konstituciją 
yra išimtiniai ne dėl to, kad ši institucija būtų aukščiausia, autoritetingiausia ar neklystanti, bet dėl to, 
kad ne kuriai nors kita institucijai, bet Konstituciniam Teismui yra pavesta lyginti ordinarinį teisinį 
reguliavimą su nustatytuoju Konstitucijoje1017. Taigi interpretacinė diskrecija yra konstitucinės kont-
rolės teisėtas kūdikis1018.

1011 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 10117.
1012 Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d. nutarime (Valstybės žinios. 2003, Nr. 53-2361) pažymėta, kad pagal 

Konstituciją tik Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus oficialiai aiškinti Konstituciją.
1013 Mesonis, G. Konstitucijos interpretacinis poreikis. Jurisprudencija. 2009, 4 (118), p. 49.
1014 Inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. birželio 6 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006,  

Nr. 65-2400; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2012,  
Nr. 105-5330.

1015 Kūris, E. Konstitucija kaip teisė be spragų. Jurisprudencija. 2006, 12 (90), p. 10.
1016 Inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. rugsėjo 20 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2005,  

Nr. 113-4132; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2012, 
Nr. 105-5330.

1017 Kūris, E. (sud. ir moksl. red.) Konstitucinis Teismas. Lietuvos teisinės institucijos. Vilnius: Registrų centras, 2011,  
p. 93. 

1018 Kūris, E. Konstitucinis Teismas ir įstatymų leidyba: žvilgsnis „iš vidaus“. Teisės problemos. 2004, 1 (43), p. 120.
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Konstitucijos aiškinimo procesas garantuoja harmoniją tarp konstitucijos nuostatų stabilumo ir 
dinamiškumo, t. y. prisitaikymo prie besikeičiančios socialinės ir politinės aplinkos1019. Interpretuoda-
mas konstitucinius principus, Teismas sukuria tiltą tarp dabartinės tautos ir jos pirmtakų iškeltų prin-
cipų1020. Konstitucijos nelankstumą ir sunkiai įgyvendinamą keitimą gali kompensuoti konstitucinė 
justicija, kuri, spręsdama konkrečias bylas, Konstitucijos normas interpretuoja atsižvelgdama į besikei-
čiantį kontekstą – tiek, kiek leidžia pats Konstitucijos tekstas ir teisės doktrina, – neleidžia Konstitucijos 
nuostatoms „pasenti“1021. Taigi oficialioji konstitucinė doktrina suteikia galimybę pritaikyti Konstituciją 
prie socialinių pokyčių, formaliai šio teisės akto nekeičiant, ir taip garantuoja jos stabilumą.

Konstitucijos tekstas tampa tik išeities tašku atskleidžiant tikrąją konstitucinio reguliavimo 
prasmę ir turinį, kad tikrasis „svorio centras“, suprantant Konstituciją kaip norminę tikrovę, iš Kons-
titucijos – pagrindinio akto – per konstitucinę justiciją perkeliamas į konstitucinę jurisprudenciją. 
Nemažą dalį labai svarbių visuomeninių santykių Konstitucija reguliuoja tik pačiais bendriausiais 
bruožais. Neinterpretuojamos konstitucinės normos gali atrodyti deklaratyvios, stokojančios juri-
dinio tikslumo, gal net prieštaraujančios viena kitai, tačiau tai ne Konstitucijos kūrėjų darbo spra-
gos, o objektyviai egzistuojanti konstitucinio reguliavimo specifika1022. Aiškinti reikia ir „aiškias“ 
Konstitucijos normas, nes aiškumas yra reliatyvus dalykas, taisyklė lex clara non sunt interpretanda 
(aiškios teisės normos aiškinti nereikia) Konstitucijos atžvilgiu negalioja vien dėl to, kad Konstitucija 
nėra įstatymų sąvadas, ji negali reguliuoti visų visuomenėje susiklostančių santykių tokiu būdu, kai 
nustatomos konkrečios teisinių santykių subjektų teisės ir pareigos1023.

Konstituciniai teismai, aiškindami konstitucijos principus ir normas, neretai remiasi užsienio 
teisine doktrina ar jurisprudencija. Ypač pastebima Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos bei Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijos, kaip konstitucijos normų 
interpretavimo „įkvėpimo šaltinio“, reikšmė. Tai suprantama, nes visiems teismams būdinga orienta-
cija į visuotinai pripažintus teisinės praktikos etalonus; tokia orientacija atspindi ir šiuolaikinę mūsų 
žemyno šalių teisės raidos tendenciją – teisės internacionalizaciją1024.

Atsižvelgdamas į minėtus įvairius Konstitucijos sampratos aspektus, Konstitucinis Teismas 
2004 m. gegužės 25 d. nutarime1025 atskleidė Konstitucijos aiškinimo būdus, kuriuos lemia tai, kad 
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 
Konstitucijos, kaip visuomenės sutarties ir aukščiausios teisinės galios akto, paskirtį. Šiame nutarime 
konstatuota, kad Konstitucijos negalima aiškinti vien pažodžiui, vien taikant lingvistinį (verbalinį) 
metodą. Aiškinant Konstituciją privalu taikyti įvairius teisės aiškinimo metodus: sisteminį, bendrųjų 
teisės principų, loginį, teleologinį, įstatymų leidėjo ketinimų, precedentų, istorinį, lyginamąjį ir 
kt. Tik šitaip – visapusiškai – aiškinant Konstituciją galima sudaryti prielaidas realizuoti jos, kaip 
visuomenės sutarties ir aukščiausios teisinės galios akto, paskirtį, užtikrinti, kad nebus nukrypta nuo 
Konstitucijos prasmės, kad nebus paneigta Konstitucijos dvasia ir kad gyvenime bus įtvirtintos tos 
vertybės, kuriomis Tauta grindžia savo pačios priimtą Konstituciją.

Konstitucijos aiškinimas konstitucinėje doktrinoje – tai intensyvus Konstitucijos plėtojimo ke-
lias1026. Tokiam Konstitucijos plėtojimui nereikia išorinio – politinių sprendimų priėmėjų – įsikišimo, 

1019 Kūris, E. The Constitutional Court and Interpretation of the Constitution. Jarašiūnas, E. et al. Constitutional Justice 
in Lithuania. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2003, p. 205.

1020 Blancher, P. Contrôle de constitutionalité et volonté générale. Paris: Presses universitaires de France, 2001,  
p. 190.

1021 Jarašiūnas, E. Apie konstitucinės justicijos funkcijas (konferencijos medžiaga). Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių 
centras, 1998, p. 153.

1022 Mesonis, G. Kai kurie Konstitucijos interpretavimo aspektai: expressis verbis ribos. Jurisprudencija. 2008, 5, p. 20.
1023 Sinkevičius, V. Seimo galių ribojimo konstituciniai pagrindai: kai kurie teoriniai aspektai [interaktyvus]. <www.

parlamentostudijos.lt>.
1024 Jarašiūnas, E. Jurisprudencinė konstitucija. Jurisprudencija. 2006, 12 (90), p. 27.
1025 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 81-2903.
1026 Kūris, E. Konstitucija, tapatumas ir laikas. Pranešimas tarptautinėje konferencijoje „Šiuolaikinės konstitucinės justi-

cijos tendencijos: nacionalinės ir tarptautinės teisės santykis“, skirtoje Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
įsteigimo 20-mečiui. Vilnius, 2013 m. rugsėjo 5 d.
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jį užtikrina konstitucinė justicija. Šiame kontekste reikia pažymėti, kad Konstitucinio Teismo teisinė 
pozicija (ratio decidendi) atitinkamose konstitucinės justicijos bylose turi precedento reikšmę1027; jį 
saisto jo paties sukurti precedentai ir jo paties suformuota tuos precedentus pagrindžianti oficialioji 
konstitucinė doktrina1028. Konstitucinis Teismas privalo užtikrinti konstitucinės jurisprudencijos tęs-
tinumą (nuoseklumą, neprieštaringumą) ir savo sprendimų prognozuojamumą remdamasis savo jau 
suformuota oficialiąja konstitucine doktrina bei precedentais1029.

Oficialioji konstitucinė doktrina konstitucinės justicijos bylose atskleidžiama palaipsniui. Tir-
damas teisės aktų atitiktį aukštesnės galios teisės aktams, Konstitucinis Teismas plėtoja savo anks-
tesniuose aktuose pateiktą Konstitucijos nuostatų sampratą, atskleidžia naujus, atitinkamos kons-
titucinės justicijos bylos tyrimui būtinus Konstitucijoje nustatyto teisinio reguliavimo aspektus1030. 
Oficialiosios konstitucinės doktrinos koregavimas taip pat yra išimtinė Konstitucinio Teismo kom-
petencija. Nuo Konstitucinio Teismo precedentų, sukurtų priėmus sprendimus konstitucinės justi-
cijos bylose, gali būti nukrypstama ir nauji precedentai gali būti kuriami tik tais atvejais, kai tai 
yra neišvengiamai, objektyviai būtina, konstituciškai pagrindžiama ir pateisinama1031; jokio Kons-
titucinio Teismo precedentų pakeitimo ar oficialiosios konstitucinės doktrinos koregavimo negali 
lemti atsitiktiniai (teisės atžvilgiu) veiksniai (pavyzdžiui, vien Konstitucinio Teismo sudėties pasi-
keitimas)1032. Būtinybę tam tikras oficialias konstitucines doktrinines nuostatas reinterpretuoti taip, 
kad oficialioji konstitucinė doktrina būtų pakoreguota, gali lemti tik tokios aplinkybės, kaip būtinybė 
didinti galimybes įgyvendinti asmenų prigimtines bei įgytąsias teises ir teisėtus interesus, būtinybė 
labiau apginti, apsaugoti Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, poreikis sudaryti palankesnes sąlygas 
įgyvendinti Konstitucijoje deklaruotus Tautos siekius, kuriais grindžiama pati Konstitucija, būtinybė 
plėsti konstitucinės kontrolės šalyje galimybes, idant būtų garantuojamas konstitucinis teisingumas, 
užtikrinta, kad nė vienas teisės aktas (jo dalis), prieštaraujantis aukštesnės galios teisės aktams, netu-
rėtų imuniteto pašalinimui iš teisės sistemos1033. Oficialiosios konstitucinės doktrinos (jos nuostatų) 
reinterpretuoti taip, kad ji būtų pakoreguota, yra negalima, konstituciškai neleistina, jeigu tuomet 
pakeičiama Konstitucijoje įtvirtintų vertybių sistema, sumažinamos Konstitucijos viršenybės teisės 
sistemoje apsaugos garantijos, paneigiama Konstitucijos, kaip vientiso akto, darnios sistemos, sam-
prata, sumažinamos Konstitucijoje įtvirtintos asmens teisių ir laisvių garantijos, pakeičiamas Konsti-
tucijoje nustatytas valdžių padalijimo modelis1034.

7.4. Jurisprudencinės Konstitucijos fragmentai

Suprantama, šiame skyriuje neįmanoma aprašyti visos oficialiosios konstitucinės doktrinos, 
kuri atskleistų jurisprudencinės konstitucinės teisės (Konstitucijos) turinį. Tad pasirinkti tie jos temi-
niai fragmentai, kurie yra reikšmingiausi atskleidžiant konstitucinius Lietuvos valstybės ir konstitu-
cinės demokratijos pagrindus, teisinės valstybės koncepciją ir jurisprudencinės teisės plėtrą: konsti-

1027 Inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 22 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2007,  
Nr. 110-4511l; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2012, 
Nr. 145-7457.

1028 Inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 
36-1293; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2012, Nr. 
105-5330.

1029 Inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-
1293; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 20411.

1030 Inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 
53-2361; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-
1293.

1031 Inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 
36-1293; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2012, Nr. 
105-5330.

1032 Ibid.
1033 Ibid.
1034 Ibid.
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tucinis teisinės valstybės principas, prigimtinio žmogaus teisių pobūdžio pripažinimas, Konstitucijos 
pataisų konstitucingumo doktrina, Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos principas, konstituci-
nė teismo precedento doktrina. Šie fragmentai pasirinkti ir dėl to, kad jie puikiai iliustruoja oficialaus 
Konstitucijos aiškinimo – jurisprudencinės konstitucinės teisės plėtros galimybes, t. y. koks platus ir 
gilus turinys Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje yra suteikiamas labai lakoniškoms ir abstrak-
čioms konstitucinėms nuostatoms.

7.4.1. Konstitucinis teisinės valstybės principas

Viena iš tokių nuostatų yra Konstitucijos preambulėje įtvirtintas teisinės valstybės siekis; dau-
giau niekur Konstitucijos tekste teisinė valstybė nėra minima. Konstitucinėje jurisprudencijoje laips-
niškai ir nuosekliai atskleidžiant teisinės valstybės koncepcijos turinį įtvirtintas konstitucinis teisinės 
valstybės principas, kuris šiandien turi didžiausią reikšmę aiškinant visas kitas konstitucines nuos-
tatas.

Pirmą kartą sąvoka „teisinė valstybė“ paminėta Konstitucinio Teismo 1993 m. gruodžio 13 d. 
nutarime1035. Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 23 d. nutarime1036 pirmą kartą konstatuota, kad 
konstitucinis teisinės valstybės principas yra universalus principas, kuriuo grindžiama visa Lietuvos 
teisės sistema ir pati Lietuvos Respublikos Konstitucija, kad teisinės valstybės principo turinys atsi-
skleidžia įvairiose Konstitucijos nuostatose.

Išskirtinis atskleidžiant konstitucinio teisinės valstybės principo turinį yra Konstitucinio Teis-
mo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas1037. Jame išskirti tokie šį principą bendrai apibūdinantys aspektai:  
1) konstitucinio teisinės valstybės principo negalima aiškinti kaip įtvirtinto tik Konstitucijos pre-
ambulėje, tapatinti tik su joje skelbiamu atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės 
valstybės siekiu; 2) konstitucinio teisinės valstybės principo esmė yra teisės viešpatavimas; 3) kons-
titucinis teisinės valstybės principas – itin talpus konstitucinis principas, apimantis daug įvairių 
tarpusavyje susijusių imperatyvų, todėl jo turinys atskleistinas atsižvelgiant į įvairias Konstitucijos 
nuostatas, įvertinant visas Konstitucijoje įtvirtintas, jos ginamas ir saugomas vertybes ir atsižvelgiant 
į įvairius kitus konstitucinius principus (Konstitucijos viršenybės, vientisumo ir tiesioginio taiky-
mo, Tautos suvereniteto, demokratijos, atsakingo valdymo, valdžios galių ribojimo ir valdžios įstaigų 
tarnavimo žmonėms, teisės viešumo, valdžių padalijimo, pilietiškumo, asmenų lygybės įstatymui, 
teismui, valstybės įstaigoms ir pareigūnams, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo bei apsaugos, asmens 
ir visuomenės interesų derinimo, valstybės pasaulietiškumo ir pasaulėžiūrinio neutralumo, valstybės 
socialinės orientacijos, socialinio solidarumo, kt.); 4) taip pat ir nė vienos Konstitucijos nuostatos – nė 
vieno konstitucinio principo ar konstitucinės normos – negalima aiškinti taip, kad būtų nukrypta 
nuo iš Konstitucijos išplaukiančių teisinės valstybės reikalavimų, t. y. visos Konstitucijos nuostatos 
aiškintinos konstitucinio teisinės valstybės principo, Konstitucijoje įtvirtintos teisinės valstybės sam-
pratos kontekste.

Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime išskirti ir konkretaus pobūdžio reika-
lavimai teisinei sistemai, teisėkūrai bei teisės taikymui: 1) Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės 
principas, be kitų reikalavimų, suponuoja ir konkrečius imperatyvus teisinei sistemai, kad būtų už-
tikrintos žmogaus teisės ir laisvės, kad visos valstybės valdžią įgyvendinančios ir kitos valstybės ir 
savivaldybių institucijos, visi pareigūnai veiktų remdamiesi teise, paklusdami Konstitucijai ir teisei, 
kad Konstitucija turėtų aukščiausią teisinę galią ir kad visi teisės aktai atitiktų Konstituciją; 2) iš 
konstitucinio teisinės valstybės principo inter alia kyla konkretūs reikalavimai įstatymų leidybai ir 
teisėkūrai, kad teisės aktuose nustatyti reikalavimai turi būti grindžiami bendro pobūdžio nuostato-
mis (teisės normomis ir principais), kurias įmanoma taikyti visiems numatytiems atitinkamų teisinių 
santykių subjektams, diferencijuotas teisinis reguliavimas turi būti grindžiamas tik atitinkamais teisės 

1035 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1993 m. gruodžio 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1993, Nr. 70-1320.
1036 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 23 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 17-419.
1037 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 181-6708.
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aktais reguliuojamų visuomeninių santykių subjektų padėties objektyviais skirtumais, teisės aktų 
formuluotės turi būti tikslios, turi būti užtikrinami teisės sistemos nuoseklumas ir vidinė darna, kad 
teisinių santykių subjektai galėtų savo elgesį orientuoti pagal teisės reikalavimus, teisinis reguliavi-
mas turi būti santykinai stabilus, kad įstatymų leidėjas ir kiti teisėkūros subjektai paisytų iš Konsti-
tucijos kylančios teisės aktų hierarchijos, inter alia draudimo žemesnės galios teisės aktais reguliuoti 
tuos visuomeninius santykius, kurie gali būti reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais, taip 
pat draudimo žemesnės galios teisės aktuose nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų 
su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose; 3) iš konstitucinio teisinės valstybės principo kyla 
ir reikalavimai teisę taikantiems subjektams paisyti asmenų lygiateisiškumo, negalimumo dukart 
bausti už tą patį teisės pažeidimą ir kitų principų, taip pat reikalavimas jurisdikcinėms ir kitoms teisę 
taikančioms institucijoms būti nešališkoms, siekti nustatyti objektyvią tiesą ir sprendimus priimti 
tik teisės pagrindu; 4) neatskiriami konstitucinio teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lū-
kesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad teisinio 
saugumo principas – vienas iš esminių Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo elementų, 
reiškiantis valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti teisinių 
santykių subjektų teises, taip pat įgytas teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius; neužti-
krinus teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens 
pasitikėjimas valstybe ir teise; 5) kitas svarbus teisinės valstybės principo elementas – teisė į teisminę 
gynybą: iš konstitucinio teisinės valstybės principo ir kitų Konstitucijos nuostatų kyla imperatyvas, 
kad asmuo, manantis, jog jo teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi teisę į nepriklausomą ir nešališką 
teismą, kuris išspręstų ginčą; asmens teisė kreiptis į teismą suponuoja ir jo teisę į tinkamą teisinį pro-
cesą, kuri yra būtina teisingumo įgyvendinimo sąlyga.

Galima paminėti, kad vėlesniuose nutarimuose Konstitucinis Teismas kaip konstitucinio tei-
sinės valstybės principo elementus nurodė: 1) konstitucinį proporcingumo principą1038, kuris reiškia, 
kad įstatyme numatytos priemonės turi atitikti teisėtus ir visuomenei svarbius tikslus, jos turi būti 
būtinos minėtiems tikslams pasiekti ir neturi varžyti asmens teisių ir laisvių akivaizdžiai labiau negu 
reikia šiems tikslams pasiekti1039; 2) Konstitucijoje, inter alia jos 29 straipsnyje, įtvirtintą asmenų 
lygiateisiškumo principą1040; 3) konstitucinį teisingumo principą, kuris gali būti įgyvendintas užti-
krinant tam tikrą interesų pusiausvyrą1041; 4) pagarbą tarptautinei teisei (konstitucinį pacta sunt ser-
vanda principą), kuri neatskiriamai susijusi su konstitucinio teisinės valstybės principo esme – teisės 
viešpatavimu1042.

Taigi Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje konstitucinis teisinės valstybės principas yra vie-
nas iš svarbiausių orientyrų aiškinant Konstitucijos nuostatas. Iš esmės į bet kurią Konstitucijos nor-
mą ar konstitucinį principą ne tik galima, bet ir būtina žvelgti per teisinės valstybės idėjos prizmę1043. 
Todėl neatsitiktinai visi kiti šiame skyriuje pateikiami jurisprudencinės Konstitucijos fragmentai 
formuluoti atsižvelgiant ir į konstitucinį teisinės valstybės principą: štai Konstitucinis Teismas yra 
konstatavęs, kad Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja jurisprudencijos tęs-
tinumą1044, kuris yra konstitucinės teismo precedento doktrinos1045 pagrindas ir suponuoja konstitu-
cinį reikalavimą, kad panašios bylos būtų sprendžiamos panašiai; su konstituciniu teisinės valstybės 
principu susiję Konstitucijos viršenybės ir teisės viešpatavimo reikalavimai lėmė Konstitucijos patai-

1038 Inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2005, Nr. 1-7.
1039 Inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. gruodžio 11 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2009,  

Nr. 148-6632.
1040 Inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. balandžio 14 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006,  

Nr. 44-1608.
1041 Inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2010,  

Nr. 141-7217.
1042 Inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 478.
1043 Birmontienė, T. et al. Lietuvos konstitucinė teisė. Vilnius: LTU, 2001, p. 253.
1044 Inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-

1293.
1045 Plačiau apie konstitucinę teismo precedento doktriną žr. šio skyriaus 7.4.5 poskyrį.
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sų konstitucingumo doktriną1046, pagal kurią būtina laikytis reikalavimų pačios Konstitucijos keiti-
mo procesui ir paisyti apribojimų tokioms Konstitucijos keitimo iniciatyvoms, kurios Konstitucijos 
darną suardytų taip, kad ji taptų prieštaringa viduje1047.

7.4.2. Prigimtinio žmogaus teisių pobūdžio pripažinimas

Kaip minėta, pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, grindžiama prigimtinio žmogaus teisių po-
būdžio pripažinimu, yra vienas iš teisinės valstybės imperatyvų. Kaip ne sykį pabrėžė Konstitucinis 
Teismas, Lietuvos Respublikos konstitucinė santvarka grindžiama žmogaus ir piliečio teisių bei lais-
vių, kaip didžiausios vertybės, prioritetu1048.

Prigimtinio žmogaus teisių pobūdžio pripažinimas lakoniškai įtvirtintas Konstitucijos 18 
straips nyje: „Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės“. Tačiau iš Konstitucinio Teismo juruspruden-
cijos matyti, kokią didžiulę reikšmę ir interpretacinį potencialą turi ši nuostata.

Kaip pirmą kartą aiškindamas Konstitucijos 18 straipsnį 1996 m. lapkričio 20 d. nutarime1049 
pažymėjo Konstitucinis Teismas, žmogaus prigimtis yra pirminis prigimtinių žmogaus teisių ir lais-
vių šaltinis. Prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių sampratos evoliucijai oficialiojoje konstitucinėje 
doktrinoje itin reikšmingas buvo Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 d. nutarimas1050, kuriuo 
pripažinta, kad tuometinio Baudžiamojo kodekso 105 straipsnio sankcijoje numatyta mirties bausmė 
prieštarauja Konstitucijai. Šiame nutarime konstatuota, jog prigimtinis žmogaus teisių pobūdis reiš-
kia, kad jos yra neatskiriamos nuo individo, nesusietos nei su teritorija, nei su tauta; prigimtines teises 
žmogus turi nepriklausomai nuo to, ar jos yra įtvirtintos valstybės teisės aktuose, ar ne; šias teises 
turi kiekvienas žmogus. Šiame Konstitucinio Teismo nutarime konstatuota ir tai, kad prigimtinės 
žmogaus teisės – tai individo prigimtinės galimybės, kurios užtikrina jo žmogiškąjį orumą socialinio 
gyvenimo srityse; jos sudaro tą minimumą, atskaitos tašką, nuo kurio plėtojamos ir papildomos visos 
kitos teisės ir kurios sudaro tarptautinės bendruomenės neginčijamai pripažintas vertybes. Kitaip 
tariant, prigimtinės teisės yra kartu ir universalaus pobūdžio vertybė.

Žmogaus teisių prigimtinio pobūdžio pripažinimo principo turinys išsamiai atskleistas Kons-
titucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarime1051, kuriame konstatuota, kad Konstitucijos 18 
straipsnyje nėra įvardytos konkrečios prigimtinės žmogaus teisės ir laisvės, – jos įtvirtintos kituose 
Konstitucijos straipsniuose (jų dalyse). Šiame nutarime konstatuota ir tai, kad Konstitucijoje įtvirtin-
tas žmogaus teisių prigimtinio pobūdžio pripažinimo principas reiškia, kad žmogui priklauso nuo jo 
asmens neatskiriamos ir iš jo neatimamos teisės ir laisvės, kad žmogus jas turi ipso facto. Konstituci-
nis žmogaus teisių prigimtinio pobūdžio pripažinimas suponuoja tai, kad negali būti nustatyta tokia 
žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo tvarka, kad jų įgyvendinimas priklausytų nuo teise nepagrįs-
tų valstybės institucijų, pareigūnų ar kitų asmenų sprendimų.

Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarime pabrėžta ir tai, kad žmogaus teisių 
prigimtinio pobūdžio pripažinimo principas yra vienas iš Lietuvos Respublikos, kaip demokratinės 
teisinės valstybės, konstitucinės santvarkos pagrindų: demokratinės teisinės valstybės vienas iš svar-
biausių uždavinių – ginti ir saugoti šias teises ir laisves. Prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių įtvirti-
nimas Konstitucijoje suponuoja įstatymų leidėjo, kitų teisėkūros subjektų pareigą leidžiant asmens ir 
valstybės santykius reguliuojančius teisės aktus vadovautis žmogaus teisių ir laisvių prioritetu, nu-
statyti pakankamas žmogaus teisių ir laisvių apsaugos bei gynimo priemones, jokiu būdu šių teisių ir 
laisvių nepažeisti ir neleisti, kad jas pažeistų kiti.

1046 Plačiau apie Konstitucijos pataisų konstitucingumo doktriną žr. šio skyriaus 7.4.3 poskyrį.
1047 Kūris, E. Teisės viešpatavimas. Kūris E. (moksl. red.). Krizė, teisės viešpatavimas ir žmogaus teisės. Vilnius: VU, 2015, 

p. 49.
1048 Inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1999,  

Nr. 101-2916; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2009, 
Nr. 115-4889.

1049 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. lapkričio 20 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1996, Nr. 114-2643.
1050 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 109-3004.
1051 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2005, Nr. 1-7.
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Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarime1052 konstatuota, kad Konstitucija yra 
antimažoritarinis aktas; ji gina individą. Todėl valstybė yra konstituciškai įpareigota teisinėmis, ma-
terialinėmis, organizacinėmis priemonėmis užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių gynimą nuo neteisėto 
kėsinimosi ar ribojimo; tai apima pareigą ne tik užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių gynimą nuo kitų 
asmenų neteisėtų kėsinimųsi, bet ir jokiu būdu neleisti, kad į jas neteisėtai kėsintųsi, jas pažeistų pa-
čios valstybės institucijos ar pareigūnai.

Minėtame Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarime išsamiau suformuluota as-
mens teisių ir laisvių ribojimo doktrina. Jame konstatuota, kad prigimtinio žmogaus teisių pobūdžio 
pripažinimo principas nepaneigia to, kad žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimas gali būti riboja-
mas. Pagal Konstituciją konstitucinių teisių ir laisvių įgyvendinimą galima riboti, jeigu laikomasi šių 
sąlygų: tai daroma įstatymu; ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų 
asmenų teises bei laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; 
ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; yra laikomasi konstitucinio propor-
cingumo principo1053.

Pastarųjų metų Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje žmogaus teisių prigimtinis pobūdis 
įvardytas kaip nuo demokratijos sampratos neatskiriama pamatinė konstitucinė vertybė, kurios 
negalima paneigti nei ordinariniais įstatymais1054, nei Konstitucijos pataisomis1055 (tokie prigimtinį 
žmogaus teisių pobūdį paneigiantys įstatymai (Konstitucijos pataisos) gali būti net laikomi niekiniais, 
t. y. visos jų pasekmės gali būti pripažintos antikonstitucinėmis). Taigi ši vertybė yra ginama ne tik 
pagal Konstitucijos 18 straipsnį, kurį formaliai galima keisti, bet ir pagal nepakeičiamą net referen-
dumu Konstitucijos 1 straipsnio nuostatą, kad Lietuva yra demokratinė valstybė1056. Tai logiška, nes 
demokratinėje valstybėje negali būti paneigiamos teisės, kurios iš prigimties priklauso kiekvienam 
žmogui. Taip jurisprudencinės Konstitucijos plėtros dėka atskleista, jog prigimtinis žmogaus teisių 
pobūdis kartu su demokratija ir nepriklausomybe sudaro šiuolaikinės Lietuvos valstybės konstituci-
nės tapatybės branduolį, deklaruotą Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktu.

7.4.3. Konstitucijos pataisų konstitucingumo doktrina

Su amžinosiomis (nekeičiamomis) konstitucinėmis nuostatomis susijusi Konstitucijos pataisų 
konstitucingumo doktrina, kurią Konstitucinis Teismas suformulavo 2014 m. dviejose bylose: svar-
biausias yra 2014 m. sausio 24 d. nutarimas1057 dėl Konstitucijos 125 straipsnio pataisos ir Seimo 
statuto nuostatų, reglamentuojančių Konstitucijos keitimo procesą, konstitucingumo; jame suformu-
luotos doktrininės nuostatos papildytos 2014 m. liepos 11 d. nutarime1058 dėl Referendumo įstatymo 
nuostatų atitikties Konstitucijai. Konstitucijos pataisų konstitucingumo doktrinos ištakas, susijusias 
su pamatinėmis konstitucinėmis vertybėmis ir Lietuvos valstybės geopolitine orientacija, galima 
įžvelgti ankstesniuose Konstitucinio Teismo aktuose1059.

Konstitucijos XIV skirsnyje yra nustatyta Konstitucijos keitimo tvarka, kurios turi būti pai-
soma priimant Konstitucijos pataisas (beje, būtent šios tvarkos nesilaikymas priimant Konstitu-
cijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymą lėmė tai, kad pirmą kartą Lietuvos konstitucinės justicijos 

1052 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 90-3529.
1053 Kaip minėta šio skyriaus 7.4.1 poskyryje, konstitucinis proporcingumo principas yra vienas iš konstitucinio teisinės 

valstybės principo elementų.
1054 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2012, Nr. 152-

7779.
1055 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 478.
1056 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimas. TAR, 2014, Nr. 10117.
1057 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 478.
1058 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 10117.
1059 Pvz., , Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. sprendime (Valstybės žinios. 2012,  

Nr. 152-7779), kuriame išskirtos šios pamatinės konstitucinės vertybės – valstybės nepriklausomybė, demokratija ir 
prigimtinis žmogaus teisių pobūdis bei respublika; 2014 m. liepos 7 d. nutarime (Valstybės žinios. 2011, Nr. 84-4106) 
pirmą kartą aiškiai konstatuota, kad Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija reiškia šalies narystę ES ir NATO bei 
būtinybę vykdyti su šia naryste susijusius tarptautinius įsipareigojimus.
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istorijoje Konstitucijos pataisa pripažinta antikonstitucine, – šis įstatymas pagal priėmimo tvarką 
Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimu buvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijos 
147 straipsnio 1 daliai1060). Tačiau Konstitucijos tekste nėra eksplicitiškai suformuluoti reikalavimai 
Konstitucijos pataisų turiniui. Vis dėlto tai nereiškia, kad galima priimti bet kokio turinio Konsti-
tucijos pataisas. Kaip teigia vienas žymiausių pasaulio konstitucionalistų A. Barakas, „demokra-
tinėje visuomenėje teismo užduotis – apsaugoti konstituciją ir demokratiją. Konstitucijos apsauga 
neapsiriboja vien įstatymų konstitucingumo patikra, ji turi būti nukreipta ir prieš konstitucijos esmę 
pažeidžiančias šio akto pataisas. Teismas privalo apsaugoti esminius konstitucijos principus ir svar-
biausias jos vertybes. Visa tai suteikia stiprią motyvaciją pripažinti teismo galią vertinti konstitucijos 
pataisų teisėtumą“1061.

Vadovaudamasis tokiu požiūriu, Konstitucinis Teismas 2014 m. sausio 24 d. nutarime atskleidė 
Konstitucijoje eksplicitiškai ir implicitiškai įtvirtintus jos keitimo apribojimus. Konstitucinis Teismas 
pabrėžė, kad Konstitucijos samprata, prigimtis ir paskirtis, Konstitucijos stabilumas, kaip konsti-
tucinė vertybė, Konstitucijos nuostatų darnos imperatyvas suponuoja materialinius ir procesinius 
Konstitucijos keitimo apribojimus. Materialiniai Konstitucijos keitimo apribojimai yra joje įtvirtinti 
apribojimai priimti tam tikro turinio Konstitucijos pataisas; jie kyla iš visuminio konstitucinio regu-
liavimo ir yra skirti universalioms vertybėms, kuriomis grindžiama Konstitucija, ginti, šių vertybių, 
Konstitucijos nuostatų darnai apsaugoti. Procesiniai Konstitucijos keitimo apribojimai yra Konstitu-
cijoje įtvirtinta ypatinga Konstitucijos keitimo tvarka, nustatyta Konstitucijos XIV skirsnyje „Kons-
titucijos keitimas“. Tiek materialiųjų, tiek procesinių Konstitucijos keitimo apribojimų nesilaikymas 
yra pagrindas atitinkamą Konstitucijos pataisą pripažinti prieštaraujančia Konstitucijai.

Pabrėžtina, kad, kaip aišku iš Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimo, iš Konstitu-
cijos kylančių reikalavimų Konstitucijos pataisoms privalu paisyti ne tik Konstituciją keičiant Seimui, 
bet ir ją keičiant referendumu. Šiame nutarime konstatuota, kad Konstitucijoje atsispindi valstybinės 
bendruomenės – pilietinės Tautos įsipareigojimas kurti ir stiprinti valstybę vadovaujantis Konstitu-
cijoje įtvirtintomis pamatinėmis taisyklėmis; Konstitucija yra Tautos, kaip valstybinės bendruome-
nės, bend ro gyvenimo teisinis pamatas. Todėl pabrėžta, kad Konstitucija saisto ir pačią valstybinę 
bendruomenę  – pilietinę Tautą, ir Tautos aukščiausia suvereni galia gali būti vykdoma, inter alia 
tiesiogiai (referendumu), tik laikantis Konstitucijos. Kitaip tariant, Konstitucijos negalima aiškinti 
taip, esą ji suponuoja Tautos teisę nepaisyti savo pačios priimtos Konstitucijos. Atsižvelgiant į tai 
iš Konstitucijos viršenybės principo inter alia kyla imperatyvas neteikti referendumui tokių galimų 
sprendimų, kurie neatitiktų iš Konstitucijos kylančių reikalavimų, t. y. ir tokių Konstitucijos pataisos 
projektų, kuriais būtų nepaisoma materialiųjų Konstitucijos keitimo apribojimų.

2014 m. sausio 24 d. nutarime atskleisdamas Konstitucijos XIV skirsnyje nustatytus procesi-
nius Konstitucijos keitimo apribojimus, Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pagal Konstituciją yra 
nustatyta skirtinga konstitucinės ir ordinarinės teisės keitimo tvarka. Konstitucijoje nustatyta ypa-
tinga Konstitucijos keitimo tvarka negali būti tapatinama su įstatymų (inter alia konstitucinių) leidy-
ba. Konstitucijoje nustatyta ypatinga Konstitucijos pataisų darymo tvarka apima įvairius specialius 
reikalavimus: draudimą keisti Konstituciją nepaprastosios padėties ar karo padėties metu, galimybę 
keisti tam tikras Konstitucijos nuostatas tik referendumu, ypatingus subjektus, turinčius teisę pateik-
ti sumanymą keisti ar papildyti Konstituciją, dviejų svarstymų ir balsavimų dėl Konstitucijos pataisų 
reikalavimą, ypatingos kvalifikuotos 2/3 visų Seimo narių balsų daugumos reikalavimą Konstitucijos 
pataisoms priimti, ypatingą priimtų Konstitucijos pataisų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką, ir kt.

1060 Priimant Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymą nesilaikyta Konstitucijos 147 straipsnio 1 dalyje nustatyto 
reikalavimo, kad teisę pateikti sumanymą keisti Konstituciją turi tik du subjektai – ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo 
narių grupė ir ne mažiau kaip 300 tūkstančių rinkėjų. Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto 
svarstymo metu Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas iš esmės pakeitė šio projekto, kurį pateikė 45 Seimo narių 
grupė, turinį, taigi pateikė Seimui priimti iš esmės kitokį sumanymą keisti Konstituciją. Konstitucinis Teismas kons-
tatavo, kad Seimas negali svarstyti ir balsuoti dėl tokio sumanymo keisti ar papildyti Konstituciją, kurį pasiūlytų 
kitas nei nurodytasis Konstitucijos 147 straipsnio 1 dalyje subjektas.

1061 Žr. Barak, A. Unconstitutional Constitutional Amendments. Israel Law Review. 2011, 44, p. 321–341.
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2014 m. sausio 24 d. nutarime atskleistus materialiuosius Konstitucijos keitimo apribojimus 
Konstitucinis Teismas išvedė iš visuminio konstitucinio reguliavimo, ypač iš Konstitucijoje įtvirtin-
tos jos saugomų vertybių hierarchijos, kurią lemia šioms vertybėms teikiama svarba, jų įtvirtinimo 
būdas ir jas įtvirtinančių nuostatų keitimo tvarka, taip pat iš Konstitucijos nuostatų ir jose įtvirtintų 
vertybių darnos imperatyvo. Materialiuosius Konstitucijos keitimo apribojimus galima suskirstyti į:  
1) absoliučius (siejamus su nepakeičiamomis Konstitucijos nuostatomis, kurios įtvirtina ir saugo pa-
matines konstitucines vertybes ir lemia jas paneigiančių Konstitucijos pataisų absoliutų negalimu-
mą); 2) de facto absoliučius (siejamus su teoriškai galimomis, bet praktiškai neįmanomomis pakeisti 
Konstitucijos nuostatomis, kurios taip pat įtvirtina ir saugo pamatines konstitucines vertybes ir lemia 
jas paneigiančių Konstitucijos pataisų praktinį negalimumą); 3) sąlyginius (lemiančius papildomas, 
bet praktiškai įmanomas įvykdyti sąlygas Konstitucijos pataisų suderinamumui su kitomis Konsti-
tucijos nuostatomis, – paprastai su tokiomis, kurios galimos pakeisti sudėtingesne tvarka (referendu-
mu) nei dauguma kitų Konstitucijos nuostatų).

Kaip aišku iš Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimų, abso-
liutūs apribojimai yra draudimas priimti tokias Konstitucijos pataisas, kurios paneigtų Konstitucijos  
1 straipsnyje įtvirtintas „amžinąsias nuostatas“, saugančias suprakonstitucinę galią turinčiame Lie-
tuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akte deklaruotas pamatines konstitucines 
vertybes – valstybės nepriklausomybę ir demokratiją, taip pat nuo demokratijos sampratos neatski-
riamą prigimtinį žmogaus teisių pobūdį. Kitaip tariant, iš 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės 
Akto, kurio principus įgyvendina pirmiausia atitinkamos Konstitucijos 1 straipsnio nuostatos (kad 
Lietuvos valstybė yra nepriklausoma ir demokratinė) ir kurio Konstitucija negali paneigti, kyla ab-
soliutus draudimas daryti tokias Konstitucijos pataisas, kurios paneigtų valstybės nepriklausomybę, 
demokratiją ir prigimtinį žmogaus teisių pobūdį. Kaip 2014 m. liepos 11 d. nutarime pažymėjo Kons-
titucinis Teismas, net paisant iš pačios Konstitucijos kylančių jos keitimo apribojimų, negali būti pri-
imamos Konstitucijos pataisos, naikinančios prigimtinį žmogaus teisių pobūdį, demokratiją ar vals-
tybės nepriklausomybę; kitaip aiškinant Konstituciją, ji būtų suprantama kaip sudaranti prielaidas 
panaikinti 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktu paskelbtą atkurtą „nepriklausomą demo-
kratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę“ (o tai jau reikštų pačios Konstitucijos esmės panei-
gimą). Vadinasi, Konstitucijos 148 straipsnio 1 dalies nuostata, pagal kurią Konstitucijos 1 straipsnio 
nuostata „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“ gali būti pakeista referendu-
mu, jeigu už tai pasisakytų ne mažiau kaip 3/4 rinkimų teisę turinčių piliečių, turi būti suprantama 
siaurinamai, t. y. kaip nesuponuojanti naikinančių valstybės nepriklausomybę ir demokratiją pataisų 
galimybės ir nesudaranti prielaidų Konstitucijai būti įrankiu „demokratiškai nusižudyti“1062.

Taigi, aiškindamas Konstitucijos 1 straipsnį kartu su 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomy-
bės Aktu, Konstitucinis Teismas atskleidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos „amžinąsias“, t. y. ne-
paneigiamas ir nepakeičiamas, nuostatas, įtvirtinančias valstybės nepriklausomybę, demokratiją ir 
prigimtinį žmogaus teisių pobūdį. Visos demokratinių teisinių valstybių konstitucijos turi turėti „su-
perkonstitucines nuostatas, t. y. principus, kurie laikomi nekeičiamais“1063. Kai kurių valstybių kons-
titucijose (pavyzdžiui, Prancūzijos, Rumunijos, Ukrainos) tokios „amžinosios nuostatos“ įtvirtintos 
eksplicitiškai, kitais atvejais (kaip Lietuvos) šios nuostatos konstitucijose yra įtvirtintos implicitiškai 
ir atskleidžiamos aiškinant konstituciją.

De facto absoliutūs Konstitucijos keitimo materialieji apribojimai yra susiję su tomis Kons-
titucijos nuostatomis, kurias galima pakeisti tik referendumu praktikoje, ko gero, neįmanoma pa-
siekti itin kvalifikuota 3/4 Lietuvos Respublikos piliečių balsų dauguma (t. y. tomis nuostatomis, 
kurioms keisti taikomi Konstitucijos 148 straipsnio 1 dalyje ir Konstitucinio įstatymo „Dėl Lietu-
vos valstybės“ 2 straipsnyje nustatyti reikalavimai). Šie apribojimai reiškia draudimą Konstitucijos 
pataisomis paneigti tose Konstitucijos nuostatose įtvirtintas ir ginamas vertybes, nebent jos būtų 

1062 Žalimas, D. Valstybės geopolitinės orientacijos principas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje [interaktyvus]. <www.
lrkt.lt>.

1063 Fusaro, C., Oliver, D. Towards a Theory of Constitutional Change: How Constitutions Change. Oxford: Hart 
Publishing Ltd., 2011, p. 428.
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kartu atitinkamai keičiamos minėta itin kvalifikuota piliečių balsų dauguma. Taigi de facto abso-
liutūs Konstitucijos keitimo materialieji apribojimai yra draudimas Konstitucijos pataisomis pa-
neigti: 1) respublikinę valstybės valdymo formą (kad Lietuvos valstybė yra respublika įtvirtinta 
Konstitucijos 1 straipsnyje ir jį lėmusio Konstitucinio įstatymo „Dėl Lietuvos valstybės“ 1 straips-
nyje); 2) Lietuvos valstybės geopolitinę orientaciją1064, įtvirtintą Konstituciniame akte „Dėl Lie-
tuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“, t. y. šio Konstitucinio akto nuos-
tatas, draudžiančias Lietuvos Respublikai jungtis į Nepriklausomų Valstybių Sandraugą (NVS) ir 
kitas postsovietines organizacijas, taip pat draudžiančias Lietuvos Respublikoje dislokuoti Rusijos 
ar kitų NVS šalių karines bazes bei karinius dalinius. 2014 m. sausio 24 d. nutarime Konstitucinis 
Teismas išaiškino, kad atsižvelgiant į glaudų Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungi-
mo į postsovietines Rytų sąjungas“ ryšį su Konstitucinio įstatymo „Dėl Lietuvos valstybės“ 1 straips-
nio nuostatomis ir jo priėmimo aplinkybes, Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos nesijun-
gimo į postsovietines Rytų sąjungas“ nuostatoms taikytina tokia pati apsauga, kaip ir Konstitucijos  
1 straipsnyje bei Konstitucinio įstatymo „Dėl Lietuvos valstybės“ 1 straipsnyje įtvirtintai nuostatai 
„Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“.

Sąlyginiai (santykiniai) Konstitucijos keitimo materialieji apribojimai yra draudimas Konsti-
tucijos pataisomis paneigti su jomis susijusias Konstitucijos nuostatas ir Konstitucijos saugomas ver-
tybes, nebent jos būtų atitinkamai keičiamos nustatyta tvarka. Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 
24 d. nutarime atskleisti tokie sąlyginiai apribojimai: 1) draudimas paneigti Lietuvos Respublikos 
geopolitinę orientaciją, suponuojančią šalies visateisę narystę Europos Sąjungoje – tokios narystės 
konstitucinius pagrindus, kurių neįtvirtinus Konstitucijoje Lietuvos Respublika negalėtų būti visatei-
sė ES narė, nustatytus Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“  
1 ir 2 straipsniuose (tam tikros valstybės institucijų kompetencijos delegavimo ES institucijoms ir ES 
teisės inkorporavimo į nacionalinę teisinę sistemą principai). Kaip pažymėjo Konstitucinis Teismas, 
kadangi šis Konstitucinis aktas buvo priimtas vykdant referendume pareikštą Lietuvos Respublikos 
piliečių valią, tai visateisė Lietuvos Respublikos narystė ES yra Tautos suverenios valios pareiškimu 
grindžiamas konstitucinis imperatyvas ir konstitucinė vertybė; todėl konstituciniai Lietuvos Respub-
likos narystės ES pagrindai, įtvirtinti Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos 
Sąjungoje“ 1 ir 2 straipsniuose gali būti pakeisti ar panaikinti taip pat tik Tautos suverenios valios 
pareiškimu – referendumu. Atsižvelgiant į tai negali būti daromos tokios Konstitucijos pataisos, ku-
riomis būtų paneigti Lietuvos Respublikos narystės ES įsipareigojimai, jeigu referendumu nenaiki-
nami minėti konstituciniai narystės ES pagrindai; 2) draudimas daryti tokias Konstitucijos pataisas, 
kuriomis, atitinkamai nekeičiant Konstitucijos I skirsnio „Lietuvos valstybė“ ir XIV skirsnio „Kons-
titucijos keitimas“ nuostatų (t. y. referendumu pagal Konstitucijos 148 straipsnio 2 dalį), būtų nusta-
tomas joms priešingas konstitucinis reguliavimas; 3) iš Konstitucijos 135 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto 
pacta sunt servanda principo kylantis draudimas paneigti Lietuvos valstybės geopolitinę orientaciją, 
suponuojančią šalies visateisę narystę NATO, taip pat kitus tarptautinius įsipareigojimus. Pagarba 
tarptautinei teisei yra neatskiriamai susijusi su konstitucinio teisinės valstybės principo esme – teisės 
viešpatavimu, todėl Konstitucijos pataisos negali būti naudojamos valstybės tarptautiniams įsipa-
reigojimams paneigti. Atsižvelgiant į tai pagal Konstituciją negali būti daromos tokios Konstitucijos 
pataisos, kuriomis būtų paneigti Lietuvos Respublikos tarptautiniai įsipareigojimai (tarp jų Lietuvos 
Respublikos narystės NATO įsipareigojimai) ir kartu – konstitucinis pacta sunt servanda principas, 
jeigu tų tarptautinių įsipareigojimų neatsisakoma vadovaujantis tarptautinės teisės normomis.

Konstitucinio Teismo suformuluota Konstitucijos pataisų konstitucingumo oficialioji kons-
titucinė doktrina stiprina Lietuvos valstybės ir Tautos bendro gyvenimo pamato – Konstitucijoje 
įtvirtintų pamatinių vertybių, ypač žmogaus teisių ir laisvių, apsaugą1065 ir suformavo tvirtą pagrindą 
ateities konstitucinės kaitos problemoms spręsti1066. Toliau aiškinant materialiuosius Konstitucijos 

1064 Plačiau apie Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos principą, kurio turinys taip pat atskleistas jurisprudencinėje 
konstitucinėje teisėje, žr. šio skyriaus 7.4.4 poskyrį.

1065 Sinkevičius, V. Konstitucijos keitimo apribojimai. Jurisprudencija. 2015, 22 (2), p. 224.
1066 Butvilavičius, D. Konstitucijos pataisų antikonstitucingumas. Konstitucinė jurisprudencija. 2014, 3 (35), p. 216.
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keitimo apribojimus galima būtų įžvelgti ir kitų su jais susijusių konstitucinių vertybių, kurių taip pat 
negalima paneigti Konstitucijos pataisomis (pavyzdžiui, nuostatos, kad teisingumą vykdo tik teis-
mai, visų asmenų lygiateisiškumo, teisės viršenybės, valdžių padalijimo ir pusiausvyros principų)1067.

7.4.4. Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos principas

Kaip matyti iš Konstitucijos pataisų konstitucingumo doktrinos, Konstitucijoje įtvirtinta Lie-
tuvos valstybės geopolitinė orientacija yra konstitucinė vertybė, lemianti atitinkamus materialiuosius 
Konstitucijos keitimo apribojimus. Neišvengiamai ji lemia ir šalies užsienio bei nacionalinio saugu-
mo kryptį bei turinį, atitinkamai orientuoja nacionalinės teisinės sistemos raidą1068.

Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija Konstitucijos tekste įtvirtinta fragmentiškai, todėl 
šio principo turinį teko atskleisti Konstituciniam Teismui atsižvelgiant į visuminį konstitucinį regu-
liavimą ir Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos konstitucinę tradiciją. Šios tradicijos užuomaz-
ga – beveik prieš 70 metų kovos prieš antrąją SSRS okupaciją sąlygomis priimta Lietuvos valstybės 
tęstinumą ir jos nepriklausomybės atkūrimo principus įtvirtinusi 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Deklaracija1069, kuri yra pirminis konstitucinės teisės šaltinis 
ir vienas iš Lietuvos nepriklausomos valstybės konstitucinių pamatų1070. Jos 22 punkte buvo pareikšta 
apie Lietuvos valstybės prisidėjimą prie „tikrosios demokratijos principų, išplaukiančių iš krikščio-
niškosios moralės supratimo ir paskelbtų Atlanto Chartijoje, Keturiose Laisvėse, 12–je Prezidento 
Trumeno Punktų, Žmogaus teisių Deklaracijoje ir kitose teisingumo ir laisvės Deklaracijose“, taip 
pat paprašyta viso demokratinio pasaulio pagalbos Lietuvos laisvės kovai. Tai buvo pirmasis Lietuvos 
valstybės istorijoje pareiškimas, aiškiai išreiškiantis jos geopolitinę orientaciją būtent į Vakarų demo-
kratinį pasaulį ir žymintis posūkį demokratinių vertybių puoselėjimo link.

Konstitucinis Teismas Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos principo turinį atskleidžian-
čią doktriną turėjo progą išplėtoti tik pastaraisiais metais. Pirmą kartą Lietuvos valstybės geopolitinė 
orientacija buvo paminėta Konstitucinio Teismo 2011 m. kovo 15 d. nutarime1071. Šiame nutarime 
Konstituciniam Teismui teko spręsti iš esmės šalies narystės NATO konstitucingumo klausimą, nes 
pareiškėjai, remdamiesi jų įsivaizduojama pažodine Konstitucijos 137 straipsnio įtvirtinto užsienio 
valstybių karinių bazių draudimo samprata, mėgino įrodyti, kad Tarptautinių operacijų, pratybų ir 
kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo nuostatos, leidžiančios pasitelkti Lietuvos gynybai 
NATO sąjungininkų pajėgas, prieštarauja Konstitucijai. Kitaip tariant, šioje konstitucinės justicijos 
byloje keltą klausimą galima perfrazuoti taip: ar Konstitucija įpareigoja valstybę nusižudyti, draus-
dama panaudoti gynybai veiksmingiausią priemonę – NATO šalių pagalbą1072. Konstitucinis Teismas 
atsakė į šį klausimą neigiamai, remdamasis ir Konstitucijoje įtvirtinta Lietuvos valstybės geopolitine 
orientacija, suponuojančia inter alia šalies narystę NATO. Jis pažymėjo, kad konstitucinis užsienio 
valstybių karinių bazių draudimas nereiškia, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti tokių 
karinių bazių, kurias pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, inter alia Seimo ratifikuotą 
kolektyvinės gynybos sutartį, valdo ir kontroliuoja Lietuvos Respublika bendrai (kartu) su valsty-
bėmis sąjungininkėmis. Kitaip tariant, kitų NATO šalių ginkluotosios pajėgos ir karinės bazės Lie-
tuvoje gali būti bendros gynybos tikslai, nes jos tarnauja svarbiausiųjų konstitucinių gėrių apsaugai.

1067 Sinkevičius, V. Konstitucijos keitimo apribojimai. Jurisprudencija. 2015, 22 (2), p. 224.
1068 Apie konstitucinį Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos principą taip pat žr. Birmontienė, T. et al. Lietuvos 

konstitucinė teisė. Liber Amicorum Juozui Žiliui. Vilnius: MRU, 2012, p. 895–898.
1069 Žr. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos“ 

1 priedėlis. Valstybės žinios. 1999, Nr. 11-241.
1070 Sinkevičius, V. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracija Lietuvos teisės sistemo-

je. Mesonis, G., et al. Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui 
Landsbergiui. Vilnius: MRU, 2010, p. 56–57, 59, 65–66.

1071 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. kovo 15 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2011, Nr. 32-1503.
1072 Žalimas, D. Valstybės geopolitinės orientacijos principas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje [interaktyvus]. <www.

lrkt.lt>.
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Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos principas vėliau plėtotas Konstitucinio Teismo 
2011 m. liepos 7 d. nutarime1073 konstatuojant, kad Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija reiškia 
Lietuvos Respublikos narystę ES ir NATO bei būtinumą vykdyti atitinkamus su šia naryste susijusius 
tarptautinius įsipareigojimus. Labiausiai jis išplėtotas Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nu-
tarime1074 (svarbiausios jo nuostatos pakartotos 2014 m. liepos 11 d. nutarime1075).

Kaip aišku iš Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimo, Lietuvos valstybės geopoliti-
nė orientacija grindžiama vertybiniu bendrumu su demokratinėmis Vakarų valstybėmis: jame pažy-
mėta, jog Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija yra grindžiama pripažįstamomis ir saugomomis 
universaliomis demokratinėmis konstitucinėmis vertybėmis, kurios yra bendros su kitų Europos ir 
Šiaurės Amerikos valstybių vertybėmis; Konstitucijoje įtvirtinta Lietuvos valstybės geopolitinė orien-
tacija, suponuojanti Lietuvos Respublikos pasirinktą europinę ir transatlantinę integraciją, yra glau-
džiai susijusi su Konstitucijos 1 straipsnyje įtvirtintomis pamatinėmis konstitucinėmis vertybėmis – 
valstybės nepriklausomybe, demokratija ir respublika.

Atsižvelgiant į tai Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarime taip apibūdintas Lietu-
vos valstybės geopolitinės orientacijos principo turinys: pažymėta, kad Konstitucijos tekste Lietuvos 
valstybės geopolitinė orientacija išreikšta negatyviuoju ir pozityviuoju aspektais. Negatyviąja prasme 
Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos principas reiškia ribas, kurių Lietuvos Respublika, daly-
vaudama globalinės ar regioninės tarptautinės integracijos procesuose, negali peržengti, o pozity-
viąja prasme – valstybės geopolitinės integracijos krypties nustatymą ir aktyvios veiklos šia linkme 
skatinimą.

Taigi, pirma, negatyvia forma Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos principas eksplicitiškai 
išreikštas Konstituciniu aktu „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“, 
inter alia įtvirtinančiu draudimą Lietuvos valstybei jungtis į postsovietines (buvusios SSRS pagrindu 
sukurtas) valstybių sąjungas, įskaitant tarptautines organizacijas. Antra, pozityvia forma Lietuvos vals-
tybės geopolitinės orientacijos principas reiškia konstitucinį imperatyvą Lietuvos Respublikai būti vi-
sateise ES ir NATO nare bei deramai vykdyti šios narystės įsipareigojimus1076. Visateisė šalies narystė ir 
ES, ir NATO traktuojama kaip konstitucinė vertybė, nors Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos 
principas pozityvia forma eksplicitiškai Konstitucijos tekste dabar išreikštas tik iš dalies: Konstituciniu 
aktu „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ patvirtinta šalies narystė Europos Sąjun-
goje1077.

Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos principo turinys buvo labiau eksplicitiškai atspin-
dėtas nuo 1996 m. liepos 21 d. iki 2003 m. vasario 23 d. galiojusioje Konstitucijos 47 straipsnio re-
dakcijoje1078, kurioje buvo įtvirtinta Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės 
integracijos kriterijų kategorija. Šalies visateisę narystę NATO kaip konstitucinį imperatyvą dabar 
implikuoja visuminis konstitucinis reguliavimas ir Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos  

1073 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. liepos 7 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2011, Nr. 84-4106.
1074 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 478.
1075 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 10117.
1076 Be to, kaip pažymėta Konstitucinio Teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendime (TAR. 2016, Nr. 12865), atsižvelgiant į 

Lietuvos Respublikos geopolitinę orientaciją suponuojama ir tokia Lietuvos valstybės, jos institucijų ir jose dirban-
čių asmenų veikla, kuria siekiama prisidėti prie kitų valstybių partnerystės su ES ar NATO arba jų integracijos į šias 
organizacijas skatinant universalių, demokratinių valstybių vertybių ir ES teisės principų sklaidą.

1077 Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje neatsitiktinai minima, kad šalies narystė ES buvo būtent patvirtinta, o ne 
įtvirtinta Konstituciniu aktu „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“. Nuo 2004 m. gegužės 1 d., kai 
Lietuva tapo ES nare, iki 2004 m. rugpjūčio 14 d., kai įsigaliojo šis Konstitucinis aktas, buvo konstitucinis vakuumas 
stokojant narystės ES eksplicitinių konstitucinių pagrindų, kurių neįtvirtinus Konstitucijoje Lietuvos Respublika ne-
galėtų būti visateise Europos Sąjungos nare: 1) Lietuvos Respublikos valstybės institucijų kompetencijos dalijimosi 
ir patikėjimo ES tose srityse, kurios numatytos ES sutartyse, principo; 2) ES teisės normų inkorporavimo į Lietuvos 
Respublikos teisinę sistemą principo. Žr. Kūris, E. Europos Sąjungos teisė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teis-
mo jurisprudencijoje: sambūvio algoritmo paieškos. Katuoka, S. et al. Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber Amico-
rum Pranas Kūris. Vilnius: MRU, 2008, p. 689.

1078 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio papildymo įstatymas. Valstybės žinios. 1996, Nr. 64-1501; Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimo įstatymas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 14-540.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e404190084f311e3aba3d2563f167b94
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d9b63dd008f011e4adf3c8c5d7681e73
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konstitucinė tradicija. Iš Lietuvos valstybės, kaip bendro ir aukščiausio visuomenės gėrio, konstituci-
nės koncepcijos1079, inter alia, kyla konstitucinis imperatyvas veiksmingai užtikrinti Konstitucijos 1 
straipsnyje ir 135 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų konstitucinių vertybių (Lietuvos valstybės nepriklau-
somybės, demokratinės konstitucinės santvarkos, šalies saugumo, piliečių gerovės, jų pagrindinių 
teisių ir laisvių) apsaugą, inter alia, panaudoti visas valstybei prieinamas ir teisėtas priemones šioms 
vertybėms saugoti nuo išorės grėsmių. Be tokio imperatyvo Konstitucija, kaip visuomenės sutartis, 
būtų beprasmė, o valstybė negalėtų būti laikoma bendru visos visuomenės gėriu. Todėl Konstitu-
cijos tekstas negali būti aiškinamas taip, kad jame nebesant eksplicitinės nuostatos, įtvirtinančios 
europinės ir transatlantinės integracijos kriterijų kategoriją, ir eksplicitiškai patvirtinus tik Lietuvos 
Respublikos narystę ES, konstitucinis Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos principas kartu 
nebeimplikuoja šalies visateisės narystės NATO, kuri teikia didžiausias galimas ir nepakeičiamas 
saugumo garantijas.

Taip Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje buvo atskleistas unikalus, lyginant su kitų Euro-
pos valstybių konstitucijomis, Lietuvos Respublikos Konstitucijos bruožas – aiškiai išreikšta Lietuvos 
valstybės geopolitinė orientacija, kartu patvirtinanti europinę (vakarietišką) Lietuvos konstitucinę ta-
patybę1080.

7.4.5. Konstitucinė teismo precedento doktrina

Konstitucijos tekste nėra jokių eksplicitinių nuostatų apie teismo precedentą. Jos 109 straipsny-
je nustatyta išimtinė teismų funkcija vykdyti teisingumą (1 dalis), teismų ir teisėjų nepriklausomumo 
principas (2 dalis), taip pat tai, kad „teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo“ (3 dalis). Pažo-
džiui aiškinant Konstituciją atrodytų, jog vykdant teisingumą teismo precedentui vietos neturėtų 
būti, teismams reikėtų vadovautis tik įstatymais. Tačiau teisingumo vykdymu negalima būtų vadinti 
išsiskiriančios teismų praktikos taikant tą patį įstatymą, jeigu nebūtų teismus saistančių precedentų, 
sukuriančių prielaidas panašiai spręsti panašias bylas. Taigi iš konstitucinės teisingumo sampratos ir 
konstitucinės teismų paskirties vykdyti teisingumą kildintina konstitucinė teismo precedento dok-
trina, kurios turinį galėjo atskleisti tik Konstitucinis Teismas.

Pirmąkart oficiali konstitucinė teismo precedento doktrina buvo suformuluota Konstitucinio 
Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime1081. Jo nuostatos buvo pakartotos ir išplėtotos Konstitucinio 
Teismo 2006 m. gegužės 9 d. nutarime1082, 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendime1083 ir 2006 m. lapkri-
čio 21 d. sprendime1084, ypač 2007 m. spalio 24 d. nutarime1085. Iki „tiesioginio“ šios doktrinos su-
formulavimo eita beveik trylika konstitucinės justicijos veikimo Lietuvoje metų. Šiame kontekste 
dera paminėti, kad teismo precedento doktrinos užuomazgų konstitucinėje jurisprudencijoje buvo 
ir ankstesniuose Konstitucinio Teismo aktuose, kaip antai 2001 m. liepos 12 d. nutarime1086, kuria-
me pabrėžiamas jurisprudencijos (taigi ir konstitucinės jurisprudencijos) tęstinumo imperatyvas, ir 
2003 m. gegužės 30 d. nutarime1087, kuriame pirmąkart buvo eksplicitiškai konstatuota, jog paties 
Konstitucinio Teismo aktai yra teisės šaltiniai.

Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime suformuluotos šios svarbiausios oficia-
lios konstitucinės teismo precedento doktrinos nuostatos: 1) rėmimasis precedentais yra vienodos 

1079 Šią koncepciją suformulavo Konstitucinis Teismas 2004 m. gegužės 25 d., 2006 m. rugpjūčio 19 d. ir 2006 m. lapkri-
čio 13 d. nutarimuose (Valstybės žinios. 2004, Nr. 85 3094; 2006, Nr. 90-3529, Nr. 123-4650).

1080 Žr. Žalimas, D. Valstybės geopolitinės orientacijos principas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje [interaktyvus]. 
<www.lrkt.lt>.

1081 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-1292.
1082 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 9 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 51-1894. 
1083 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 88-3475.
1084 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 21 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 127-

4849.
1085 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2007, Nr. 111-4549.
1086 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2001, Nr. 62-2276.
1087 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 53-2361.
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(nuosek lios, neprieštaringos) teismų praktikos, taigi ir visaverčio teisingumo vykdymo, sąlyga; to-
dėl teismų precedentų negalima nemotyvuotai ignoruoti sprendžiant analogiškas bylas, ir teismai, 
priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų – 
sprendimų analogiškose bylose; 2) žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų 
kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų sprendimų, kurie tų kategorijų bylose 
turi precedento reikšmę; 3) aukštesnės instancijos teismai, peržiūrėdami žemesnės instancijos teismų 
sprendimus, privalo tuos sprendimus vertinti vadovaudamiesi visuomet tais pačiais teisiniais kri-
terijais, kurie turi būti aiškūs ir ex ante žinomi teisės subjektams, inter alia žemesnės instancijos 
teismams, nes teismų jurisprudencija turi būti prognozuojama; 4) esami aukštesnės instancijos teis-
mų sukurti precedentai atitinkamų kategorijų bylose susaisto ne tik žemesnės instancijos teismus, 
priimančius sprendimus analogiškose bylose, bet ir tuos precedentus sukūrusius aukštesnės instan-
cijos teismus; 5) teismai turi vadovautis tokia atitinkamų teisės nuostatų (normų, principų) turinio, 
taip pat šių teisės nuostatų taikymo samp rata, kokia buvo suformuota ir kokia buvo vadovaujamasi 
taikant tas nuostatas (normas, principus) ankstesnėse bylose, inter alia anksčiau sprendžiant analo-
giškas bylas; 6) teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti koreguojama ir nauji teismo 
precedentai tų kategorijų bylose gali būti kuriami tik tada, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai 
būtina, konstituciškai pagrindžiama ir pateisinama; toks teismų praktikos koregavimas (nukrypimas 
nuo teismus ligi tol saisčiusių ankstesnių precedentų ir naujų precedentų kūrimas) visais atvejais turi 
būti deramai (aiškiai ir racionaliai) argumentuojamas atitinkamuose teismų sprendimuose, t. y. nu-
krypdamas nuo ankstesnio precedento teismas privalo ne tik deramai argumentuoti patį priimamą 
sprendimą (sukuriamą naują precedentą), bet ir aiškiai išdėstyti motyvus, argumentus, pagrindžian-
čius būtinumą nukrypti nuo ankstesnio precedento.

Teismo sprendimas Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje laikomas ne vien teisės taikymo 
aktu, bet autoritetingu teisės šaltiniu, įpareigojančiu, taigi susaistančiu ne tik kitus analogiškas bylas 
nagrinėsiančius teismus, bet ir patį precedento kūrėją (kol aukštesnės instancijos teismas nepriėmė 
sprendimo, paneigiančio tą sukurtą precedentą). Taigi teismo precedentas yra teisės šaltinis tiek ver-
tikaliu, tiek horizontaliu aspektu. Jei priimtume kaip neginčijamą kai kurių teisės teorijų postulatą, 
kad teisės šaltinius privalu skirstyti į pirminius (arba privalomuosius) ir antrinius (arba fakultatyvi-
nius), tai Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime teismo precedentas buvo tarsi perkeltas 
iš antrinių šaltinių klasės į pirminių šaltinių klasę1088.

Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarime oficialioji konstitucinė Teismo precedento 
doktrina buvo plėtojama pabrėžiant tai, kad teismų precedentų, kaip teisės šaltinių, reikšmės nega-
lima pervertinti, juo labiau suabsoliutinti. Akcentuota, kad teismų precedentai turi neprieštarauti 
oficialiai konstitucinei doktrinai. Jie taip pat turi būti aiškūs, kad atliktų vienodos teismų praktikos 
formavimo funkciją.

2007 m. spalio 24 d. nutarime Konstitucinis Teismas konstatavo, kad teismams sprendžiant by-
las precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose,  
t. y. precedentas taikomas tik tokiose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios 
į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati 
teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas. Šiame nutarime Konstitucinis Teismas patei-
kė pavyzdinį precedentų konkurencijos sprendimo taisyklių sąrašą: 1) turi būti vadovaujamasi aukš-
tesnės instancijos (aukštesnės grandies) teismo sukurtu precedentu (t. y. svarbi reikšmė tenka teismo 
precedentų hierarchijai); 2) reikia atsižvelgti į teismo precedento sukūrimo laiką; 3) reikia atsižvelgti į 
tai, ar atitinkamas teismo precedentas atspindi susiformavusią teismų praktiką, ar yra pavienis atvejis;  
4) reikia atsižvelgti į sprendimo argumentacijos įtikinamumą; 5) reikia atsižvelgti į sprendimą priėmu-
sio teismo sudėtį (į tai, ar atitinkamą sprendimą priėmė vienas teisėjas, ar teisėjų kolegija, ar išplėstinė 
teisėjų kolegija, ar visa teismo (jo skyriaus) sudėtis); 6) reikia atsižvelgti į tai, ar dėl ankstesnio teis-
mo sprendimo buvo pareikšta teisėjų atskirųjų nuomonių; 7) reikia atsižvelgti į galimus reikšmingus  

1088 Kūris, E. Teismo precedentas kaip teisės šaltinis Lietuvoje: oficiali konstitucinė doktrina, teisinio mąstymo stereoti-
pai ir kontrargumentai. Jurisprudencija. 2009, 2 (116), p. 132–133.
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pokyčius (socialinius, ekonominius ir kt.), įvykusius priėmus atitinkamą precedento reikšmę turintį 
teismo sprendimą.

Kaip minėta, teismų precedentai gali būti keičiami, kai tai objektyviai būtina, konstituciškai 
pateisinama. Kaip aišku iš Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimo, toks objektyvus bū-
tinumas ir konstitucinis pateisinimas siejamas su dviem sąlygomis: 1) būtinumu labiau užtikrinti, ap-
saugoti, apginti tam tikras teisines (konstitucines) vertybes; 2) būtinumu motyvuoti nesivadovavimą 
esamu precedentu ir naujo precedento sukūrimą. Pabrėžtina, kad doktrinines nuostatas dėl teismo 
precedento privalomumo Konstitucinis Teismas taiko ir savo sukurtiems precedentams bei teisinėms 
pozicijoms atitinkamose bylose.

Taigi Konstitucinio Teismo aktuose įtvirtinta teismo precedento doktrina sukonkretino ir eks-
plicitiškai įtvirtino tai, kas daugelį metų formavosi kaip „gyvoji teisė“1089, kuri prisitaiko prie besikei-
čiančio gyvenimo iššūkių ir negali „pasenti“. Ši doktrina atskleidžia teisminės valdžios veiklos, tei-
singumo vykdymo ir jurisprudencinės teisės (inter alia jurisprudencinės konstitucinės teisės) plėtros 
principus. Lietuvos jurisprudencinės konstitucinės teisės pavyzdžiu ji taip pat liudija kontinentinės ir 
bendrosios teisės sistemų konvergencijos tendenciją.

1089 Sagatys, G. Teismo precedentas Lietuvoje: konstitucinė maksima ir jos įgyvendinimo problemos. Justitia. 2009,  
2 (72), p. 15.
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VIII. 

KONSTITUCINĖS TEISĖS MOKSLAS 1918–2018 M: 
PAGRINDINIAI BRUOŽAI

8.1. Konstitucinės teisės mokslas 1918–1940 m. 

Šiuolaikinė konstitucinė teisė kaip mokslas Lietuvoje formavosi daugiausia Lietuvos universitete. 
Kiek anksčiau – 1920 m. vasaryje – Kaune pradėjusiame veikti Aukštųjų kursų Teisių skyriuje, 

be kitų mokslo disciplinų, dvi savaitinės valandos skirtos valstybinės (konstitucinės) teisės kursui. 
Kursą skaityti ėmėsi A. Voldemaras, pagal išsilavinimą klasikinės filologijos ir istorijos specialistas, 
kaip toks jau spėjęs padirbėti docentu Peterburgo universitete, o Pirmojo pasaulinio karo metais ta-
pęs Permės universiteto profesoriumi. 

Atidarius 1922 m. vasario 16 d. Lietuvos universitetą, A. Voldemaras tą pačią discipliną dėstė 
šio universiteto Socialinių mokslų fakulteto Teisių skyriuje1090, tačiau konstitucinės teisės moksle pas-
tebimų pėdsakų nepaliko. 

Tų pat metų rudenį Universitete įsteigtame Teisių fakultete ėmė veikti Valstybinės teisės kate-
dra, į kurią docento pareigoms buvo pakviestas M. Römeris (1880–1945), 1923 m. birželyje pakeltas 
profesoriumi (ekstraordinariniu, 1926 m. – ordinariniu). Be pertraukos jis čia dirbo iki 1940 m., vė-
liau iki mirties 1945 m. šią veiklą tęsė į Vilniaus universitetą perkeltame fakultete. 

Jau būdamas garbaus amžiaus tapęs pedagogu ir mokslininku, M. Römeris greitai įsitraukė į 
jam naują veiklą. Jis ir yra laikomas šiuolaikinės konstitucinės teisės mokslo Lietuvoje pradininku. 

Gimęs Lietuvoje, aukštąjį teisinį išsilavinimą M. Römeris įgijo Peterburgo Imperatoriškojoje 
teisės mokykloje, metus studijavo istoriją Krokuvos Jogailos universiteto Filosofijos fakultete, o 1902–
1905 m. – visuomenės mokslus Paryžiuje, Laisvosios politinių mokslų mokyklos Socialiniame-eko-
nominiame skyriuje. Sugrįžęs į Lietuvą stojo į advokatūrą, bet daugiau užsiėmė visuomenine veikla, 
užmezgė ryšius su lietuvių tautiniu judėjimu. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui pasitraukė į Ga-
liciją ir, nepaisydamas amžiaus – buvo įpusėjęs ketvirtą dešimtį – eiliniu kareiviu stojo į ten formuotus  
J. Pilsudskio legionus, tikėdamasis, kad, kaudamasis fronte už savarankiškos Lenkijos karalystės at-
gaivinimą, prisidės prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atkūrimo. Tikrovė, deja, nuvylė šiuos 
lūkesčius.

Laikydamas save Lietuvos piliečiu, M. Römeris nepritarė agresyviai Lenkijos politikai Lietuvos 
atžvilgiu ir 1920 m. pavasarį grįžo į Lietuvą. 

Pradėjęs darbą Lietuvos universitete, jaunoje valstybėje trūkstant specialistų teisiniam darbui,  
M. Römeris iki 1931 m. nenutraukė darbo valstybės tarnyboje kaip apygardos teismo, vėliau – Vy-
riausiojo tribunolo teisėjas ir 1928 m. įsteigtos Valstybės tarybos narys. Jam teko darbuotis atstovu 
nuo Lietuvos Hagos tarptautinio tribunolo sudėtyje, dalyvauti kituose forumuose. O universitete dir-
bo ne vien pedagoginį darbą: 1927–1928 m. ir 1933–1939 m. buvo universiteto rektorius. 

Į didįjį mokslą M. Römeris atėjo būdamas jau brandaus amžiaus, bet dėl neeilinių gabumų ir 
ypač neapsakomo darbštumo suspėjo tikrai daug padaryti. Jo pasiekimai moksle buvo pastebėti ir 
įvertinti ne tik savame krašte, bet ir užsienyje – tą liudija išrinkimas Čekoslovakijos, Prancūzijos ir 
Rumunijos aukštų mokslo institucijų nariu. 

M. Römerio mokslinis palikimas gausus ir įvairus. Jaunystės metais, kai dar moksliniai  
M. Römerio interesai nebuvo paaiškėję, jis gausiai rašė publicistinius straipsnius, domėjosi istorija, 
be kita ko, 1908 m. išleistas jo didelės apimties (438 p.) gausiai šaltiniais paremtas veikalas „Lietuva. 

1090 Lietuvos universiteto veikimo apyskaita 1922.II.16–1924.VI.15. Kaunas: Valstybės spaustuvė, 1925, p. 101–102.



Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

258

Studija apie lietuvių tautos atgimimą“1091, kuriame pirmasis sistemiškai, visapusiškai ir nuosekliai 
nagrinėjo lietuvių tautinio atgimimo istorijos, socialinių ir politinių šio proceso sąlygų klausimus. 
Pirmajam pasauliniam karui baigiantis ėmęs dirbti teisėjo darbą Lenkijoje – pasidavė į teisės moks-
lus. Lietuvos universitete, natūralu, jis atsidėjo konstitucinei teisei, ji tapo pagrindine jo ne tik peda-
goginio, bet ir mokslinio darbo sritimi, kurioje greitai pasiekė visuotinį pripažinimą1092. Bet ir tuomet 
jis nevirto siauru specialistu – domėjosi ir tyrė įvairias administracinės, baudžiamosios, tarptautinės 
ir kitų teisės šakų problemas.

Mokslines M. Römerio pažiūras paveikė jo jaunystės metais Rusijoje vyravusios koncepcijos, 
ypač jo buvusio profesoriaus, vieno psichologinės teisės mokyklos pradininkų L. Petražickio idėjos. 
Kur kas didesnę įtaką jam padarė studijos Paryžiuje, jų dėka jis gerai susipažino su XIX a. pabaigos – 
XX a. pradžios Vakarų Europos, pirmiausia Prancūzijos, teisės teoretikų darbais. Tarp jų buvo kitas 
jo profesorius teisės pozityvistas A. Esmein, taip pat institucionalizmo atstovas M. Hauriou, solida-
rizmo šalininkas L. Duguit. Tačiau ir naudodamasis savo pirmtakų moksliniais laimėjimais, moksle 
M. Römeris nėjo vien išmintais takais, o atmetė tai, kas, jo nuomone, buvo perdėta ar klaidinga, jo 
pažiūrų originalumą suponavo liberalinės doktrinos ir socialinio solidarumo idėjų sintezė.

Vieną M. Römerio tyrinėtų konstitucinės teisės problemų grupę sudaro bendrasis mokslas apie 
valstybę.

Pirmasis jo konstitucinės teisės problematikai skirtas monografinis darbas „Reprezentacija ir 
mandatas“ pasirodė 1926 m. Tai buvo laikas, kai Lietuvoje visomis teigiamomis ir neigiamomis savy-
bėmis reiškėsi kraštutinis parlamentarizmas, o politinio tautos atstovavimo klausimai buvo svarbūs 
ne tik mokslui, bet ir politikai. Turėdamas galvoje teisinės literatūros lietuvių kalba stygių, autorius 
šioje monografijoje išėjo iš užsibrėžtų tyrinėjimo rėmų ir palietė platų konstitucinės teisės teorinių 
klausimų spektrą. Tą daryti autorių taip pat skatino jo visai mokslinei kūrybai būdingas sistemos, 
bendresnių sąvokų ir dėsnių išryškinimo siekis. 

Neilgai trukus viena po kitos pasirodė jo monografijos „Administracinis teismas“ (1928 m.) bei 
„Konstitucinės ir teismo teisės pasieniuose“ (1931 m.), abi skirtos ne mažiau aktualiai konstitucinės 
teisės problemai – teisinei valstybei.

Kita svarbi konstitucinės teisės sritis, kurioje M. Römeris išvarė gilią vagą, buvo konkrečių 
šalių konstitucinė teisė. 

Pirmiausia, žinoma, M. Römeris pagrįstai yra laikomas Lietuvos konstitucinės teisės mokslo 
kūrėju, pirmuoju nuosekliai tyrusiu Lietuvos nacionalinio valstybingumo atkūrimo teisinius aspek-
tus ir tolesnę jos konstitucinę raidą. 

Kaip konstitucinės teisės mokslo atstovas, M. Römeris debiutavo straipsniu „Lietuvos suvereni-
nė valdžia konstitucijos projektu“, publikuotu 1922 m. pradėto leisti mokslo žurnalo „Teisė“ 1-ajame 
numeryje. Vėliau Lietuvos konstitucinės teisės problematikai M. Römeris paskyrė ne vieną savo dar-
bą, iš jų, žinoma, svarbiausias yra kapitalus, dviejų dalių, bet, deja, nesuspėtas užbaigti, bent jau ne 
visas visuomenei žinomas, jo veikalas „Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos“. 

Šis darbas rengtas tuo pat metu kaip ir paskaitų medžiaga to paties pavadinimo studijų kursui, 
jo skaitytam VDU Teisių fakultete 1934–1935 mokslo metais 1093– pirmaisiais šio kurso dėstymo me-
tais, iš anksto numačius ją taip pat išleisti atskiru leidiniu1094.

Sumanymo aktualumą ir svarbą autorius grindė visišku Lietuvos konstitucinei teisei skirtos 
literatūros nebuvimu1095. Iš tiesų šis veikalas tapo lietuvių visuomenei artimiausiu ir bene geriausiai 
žinomu M. Römerio mokslo darbu, be to – turėjo valstybėje didžiausią taikomąją reikšmę.

1091 Römer, M. Litwa. Studyum o odrodzeniu narodu litewskiego. Lwów: Księgarnia Polska B. Poɬonieckiego, 1908.
1092 Maksimaitis, M. Mykolas Römeris – Lietuvos sūnus. Vilnius: MRU, 2006, p. 177–189.
1093 Römeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Kaunas: Spindulys, 1937; M. Römerio 1935 m. gruodžio 6 d. 

laiškas A. Janulaičiui. Mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Rankraščių skyrius, f. 267-792, p. 8.
1094 Römer, M. Dziennik. T. 35. Vilniaus universiteto biblioteka. Rankraščių skyrius, f. 75-11, p. 252.
1095 Römeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Kaunas: Spindulys, 1937.
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Veikalas parašytas vadovaujantis bendruoju klasikinės konstitucinės teisės mokslu, atitinka-
mos lietuviškos medžiagos – teisinės ir faktinės – pagrindu. Reikia prisiminti, kad prieš pradėdami 
klausyti Lietuvos konstitucinės teisės kursą, ano meto Vytauto Didžiojo universiteto studentai tei-
sininkai jau būdavo išklausę bendrąjį konstitucinės teisės kursą, vadinasi, – jau susipažinę su šios 
teisės šakos sąvokomis, institutais, svarbiausiomis koncepcijomis ir jų autoriais, todėl ši bendresnio 
pobūdžio medžiaga čia nebekartota.

Pirmąją veikalo dalį, kartu su svarbiausių dokumentų tekstų priedu, dalykine ir asmenvardžių 
rodyklėmis (iš viso VIII+527 knygos puslapiai), 1937 m. išleido Vytauto Didžiojo universiteto Tei-
sių fakultetas. Ši veikalo dalis apėmė laikotarpį nuo Lietuvos nacionalinio valstybingumo atkūrimo 
prielaidų XX a. pradžioje susidarymo iki 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos priėmimo, taip pat 
išsamią teisinę šios Konstitucijos nuostatų analizę. 

Antrąją „Lietuvos konstitucinės teisės paskaitų“ dalį, baigiamą išsamia kitos – 1928 m. – Lie-
tuvos Valstybės Konstitucijos nuostatų teisine analize, M. Römeris baigė rašyti kiek vėliau –1940 m. 
vasarą – ir tikėjosi ją netrukus išspausdinti, bet prasidėjusio sovietmečio sąlygomis ji, suprantama, 
nebelaikyta aktualia ir dienos šviesą išvydo tik 1990 m., iš karto atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. 

Taigi publikuotos M. Römerio „Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos“ neapima visos tarpu-
kario laikotarpio Lietuvos konstitucinės raidos: lieka neaptartas 1928 m. Lietuvos valstybės konstitu-
cijos galiojimo laikotarpis ir paskutinė – 1938 m. –Lietuvos Konstitucija. 

Nagrinėdamas Valstybės Tarybos, vėliau – Steigiamojo Seimo konstitucinę kūrybą, M. Röme-
ris plačiai analizavo socialinius, politinius veiksnius, pastūmėjusius tiek Lietuvos, tiek ir kitų to meto 
Europos šalių politinius veikėjus orientuotis į demokratines vertybes. Pasak jo, Lietuvoje, kaip ir Esti-
joje, Latvijoje, Lenkijoje, Čekoslovakijoje, iš karto po Pirmojo pasaulinio karo paplitęs „demokratinis 
idealizmas“, viena vertus, buvo nukreiptas prieš jas daugelį metų engusias svetimas imperijas (Rusiją, 
Vokietiją, Austriją-Vengriją) su jų atsilikusiais konstituciniais režimais, už teisę kurti savarankiškas 
savo valstybes; kita vertus – prieš „sovietinį bolševizmą“1096. 

M. Römeris ypač akcentavo „ofenzyvinį priešsovietinį“ demokratijos šiose šalyse pobūdį, nes 
„revoliucinei komunistinei propagandai numalšinti, kai kuriuose liaudies sluoksniuose augančiai ko-
munistinei nuotaikai nuslopinti reikėjo griebtis kurių nors priemonių, daryti iš savo pusės ką nors 
ryškaus, kas galėtų paveikti plačiausių masių ūpą, jas patenkinti, joms pageidaujamą efektą padary-
ti, jų viltį patraukti, jų nusistatymą kanalizuoti į steigiamos nacionaldemokratinės valstybės vagą“. 
Viena ryškiausių tokių priemonių, rasta naujose respublikose, pagal M. Römerį, buvo „griežtoji de-
mokratija“1097. Pasak M. Römerio, net tarp naująsias respublikas (tarp jų ir Lietuvą) kūrusių politikų 
buvę žmonių, kurie patys nebūdami įsitikinusiais demokratais, suprato demokratijos būtinumą tuo-
metinėmis aplinkybėmis, juolab kad „ilgoje demokratinėje istorijoje surasta ir išmėginta daug gudrių 
priemonių tam, kad demok ratinėmis institucijomis ne tiek liaudis (vadinamoji „tauta“) viešpatautų, 
kiek viešpatautų liaudžiai tie, kuriems valstybės valdžia yra jų grupiniams socialiniams tikslams rei-
kalinga“1098.

Atiduodamas duoklę tuo metu daugelio akyse dar „švariai“, nesuspėjusiai susikompromituoti 
socializmo ir komunizmo doktrinai, samprotaudamas apie demokratijos vaidmens žmonijos isto-
rijoje evoliuciją, M. Römeris manė, jog tada, kai ši demokratija buvo skirta kovai su atgyvenusiu 
feodalizmu, jos pobūdis buvęs revoliucinis, bet kai ja buržuazija pabandė gintis nuo „komunistinio 
revoliucionizmo“, demokratija virtusi konservatyviu socialiniu veiksniu; dar vėliau, atsiradus fašiz-
mui bei profašistiniams judėjimams, demokratija vėl tapusi pažangiu, revoliuciniu veiksniu1099.

Tezę apie tai, kad demokratijos raidą Lietuvoje veikusi reali socialistinės revoliucijos grėsmė,  
M. Römeris mėgino sutvirtinti teigdamas, kad 1920 m. Laikinojoje Lietuvos Valstybės Konstituci-
joje, lyginant su vėliau (1922 m.) tos pačios sudėties Steigiamojo Seimo išleista nuolatine Lietuvos 

1096 [Römeris] Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990, p. 123.
1097 Ibid., p. 131–132.
1098 Ibid., p. 133.
1099 Ibid., p. 132.
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Valstybės Konstitucija, „racionalistinis šablonas“ buvęs reiškiamas kur kas griežčiau (buvo dekla-
ruota streikų laisvė, mirties bausmės panaikinimas etc.), nes „laiko atžvilgiu pirmoji yra artimesnė 
Didžiajam karui ir revoliuciniam pokariniam masių judėjimui bei tajai racionalistinei demokratinei 
nuotaikai, kuri tada buvo viešpatavusi“1100. 

Dėstydamas Lietuvos konstitucinės teisės formavimąsi ir raidą, M. Römeris neapsiribojo to 
meto autoriams teisininkams būdinga dogmatine teisės aktų nuostatų analize. Laikydamasis požiū-
rio į socia linę teisės kilmę, į Lietuvos konstitucinę teisę jis žvelgė istoriškai, siedamas jos evoliuciją 
su Lietuvos valstybės steigimo procesu, socialinėmis problemomis ir politine istorija1101; tenkintis 
dogmatine kurio nors konstitucinio akto analize, jo įsitikinimu, neleidžianti dar neužsibaigusi Lie-
tuvos konstitucinė kristalizacija1102. Tačiau pripažindamas, jog dogmatinė svarbesnių šios evoliucijos 
momentų analizė esanti taip pat svarbi ir reikalinga, M. Römeris nemaža dėmesio skyrė preciziškam 
Lietuvoje galiojusių konstitucinių aktų nuostatų nagrinėjimui ir aiškinimui, moksliniam komenta-
vimui, ir ši veikla bylojo apie jo kruopštumą ir puikų šio metodo įvaldymą. Būtent dėl to jo veikalas 
„Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos“ specialistų buvo labai vertinamas. Atidžiai sekęs Vakarų 
Europos konstitucinės teisės literatūrą, K. Račkauskas jį gretino su pasaulinio garso konstitucinės 
teisės autoritetų darbais; pasak jo, nedaug esama valstybių, kurių konstitucijos būtų susilaukusios 
panašaus lygio komentarų, vien tik dėl kalbos barjero, deja, netapusių prieinamais užsienio specialis-
tams ir todėl deramai jų neįvertintų1103.

Reaguodamas į po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo prasidėjusį Lietuvos valstybės orienta-
vimąsi į autoritarizmą, konstitucinį šio reiškinio vertinimą M. Römeris pirmiausia pateikė 1928 m. 
atskiru leidiniu išleistame rašinyje „Lietuvos valstybės konstitucijos reforma“1104, specialiai skirtame 
tais pat metais pasirodžiusios Lietuvos Valstybės Konstitucijos teisinės prigimties ir turinio analizei.

Reikia pripažinti, kad tai buvo, ko gera, vienas prieštaringiausiai vertintų M. Römerio mokslo 
darbų, skirtų Lietuvos konstitucinei teisei. Jame įžvelgiamas mėginimas pateisinti galiojusios Kons-
titucijos reikalavimų neatitinkantį 1928 m. Konstitucinio akto išleidimo kelią, o kai kurios Kons-
titucijos nuostatos, menkinančios Seimo vaidmenį valstybėje ir aukštinančios vykdomąją valdžią, 
pirmiausia Respublikos Prezidentą, įtvirtinančios autoritarizmo pradus, net susilaukė palankaus au-
toriaus vertinimo. 

Motyvacija tokiems M. Römerio teiginiams aiškėja iš jo požiūrio į visuomenės gyvenimą, išdės-
tyto 1927 m. žinomoje paskaitoje apie teisinės valstybės organizaciją, kurioje jis tvirtino, jog absurdiška 
būtų tikėtis, kad visuomenė be galo pasiduosianti kartą nustatytajai teisei ir niekada nesikėsinsianti su-
griauti jau esamą teisinį status quo: „Ten kur vyksta socialinė kova ir kur kiekvienas kovojančių veiksnių 
turi paruoštą savo teisės programą, kaipo savo socialinių tikslų kristalizaciją, ten esamoji teisinė tvarka 
jokiomis garantijomis nebus galutinai ir amžinai apsaugota nuo jos ne tiktai keitimo, bet ir laužymo ka-
tastrofinėmis revoliucijomis arba perversmais.“1105 Tokių revoliucijų ir perversmų jis neteisino ir negy-
nė, tik konstatavo pačią jų tikimybę visuomenės vystymosi procese. Tokių teisinės tvarkos kataklizmų  
M. Römeris nelaikė tragedija; teisėtumo požiūriu svarbiausia, jo manymu, yra tai, kad net po jų ir vėl 
įsiviešpatautų teisė, tegu ir ne ta pati, tegu nors ir atnaujinta.

Būtent su Konstitucijos 1928 m. paskelbimu Lietuvos „vyriausybė, kurios sudėtis liko ta pati, 
aiškiai išsižadėjo diktatūros“, „diktatūra savaime išnyko ir valdžia buvo įvesta į tam tikrą teisinės 
konst rukcijos vagą“1106, t. y. nepasidavusi teisės reikalavimams ir nesijautusi jų nevaržoma valdžia 
sugrįžo į legalią būseną.

1100 Römeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Kaunas: Spindulys, 1937, p. 240.
1101 Römer, M. Dziennik. T. 35. Vilniaus universiteto biblioteka. Rankraščių skyrius, f. 75-11, p. 233.
1102 Römeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Kaunas: Spindulys, 1937.
1103 Römeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos, I dalis. Teisė. 1937, 38, p. 265–266.
1104 Römeris, M. Lietuvos Valstybės Konstitucijos reforma. Teisė, priedas. 1928. Šis M. Römerio darbas netrukus taip pat 

buvo publikuotas Lenkijoje (Römer, M. Reforma konstytucyjna litewska. Przegląd Wileński. 1929, p. 2–4) ir Vokie-
tijoje (Römer, M. Die Verfassungsreform Litauens vom Jahre 1928. München: J . Schweitzer Verlag, 1930).

1105 Römeris, M. Teisinės valstybės organizacija. Lietuvos universitetas 1927–1928 mokslo metais (1927.IX.15–1928.
II.16). Kaunas: Valstybės spaustuvė, 1928, p. 22. 

1106 Römeris, M. Lietuvos valstybės konstitucijos reforma. Teisė, priedas. 1928, p. 9–10.
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Atsakydamas į priekaištus, kad 1928 m. Konstitucija negalinti būti laikoma demokratiška jau 
vien dėl jos nekonstitucinio išleidimo kelio, M. Römeris rekomendavo nepamiršti ją buvus tiktai 
„konstituciniu provizoriumu“, tik „konstituciniu pasiūlymu tautai“, turėjusiu būti per dešimtį metų 
referendumo keliu „patikrintu“1107.

M. Römerio vertinimu, ši Konstitucija „demokratinės respublikos pobūdžio nenaikina ir iš 
esmės nekeičia“, netgi „dar ryškiau, negu 1922 m. Konstitucija, jį (demokratinį pobūdį – autoriaus 
pastaba) pabrėžia, išplėsdama piliečių rinkikų, vadinasi, teisinės tautos galią ir kiek pagilindama pu-
siau tiesioginio demokratinio valdymo institucijas“1108. 

Demokratinės Konstitucijos konstrukcijos, pagal M. Römerį, nepaneigiantis ir Vyriausybės, 
ypač Respublikos Prezidento asmenyje, sustiprinimas mažinant Seimo galias, „jeigu tiek Seimas, 
tiek Respub likos prezidentas abu yra mandatiniai kadenciniai organai, kilę abu iš teisinės tautos“1109.  
M. Römeris vis dėlto buvo įsitikinęs, kad nors ir kokia ta demokratija bebūtų, pirmiausia ji jokiu būdu 
neturinti siekti „vienų individų ar grupių įtakos viešiesiems reikalams pašalinti, o kitiems šios įtakos 
bei galios privilegiją ar monopolį suteikti“. Svarbiausias dalykas, M. Römerio žodžiais tariant, – ne 
demokratijos konstrukcija, kuri galinti būti įvairi, o jos visuotinumas1110.

Dar keletą straipsnių, skirtingu metu publikuotų įvairiuose žurnaluose, daugiausia „Teisėje“,  
M. Römeris paskyrė atskiroms Lietuvos konstitucinės teisės problemoms – Lietuvos suvereniteto, 
Klaipėdos krašto autonomijos, teisinio Seimo rinkimų reguliavimo, Valstybės Tarybos teisinio statu-
so, vietos savivaldybių teisinės padėties. Gausia lietuviška konstitucinės teisės medžiaga jis operavo 
savo monografijose, kuriose nagrinėjo bendruosius teorinius konstitucinės teisės klausimus.

Būtina paminėti savotišku fenomenu laikytiną profesoriaus M. Römerio darbą „Istorinė Lie-
tuvos sovietizacijos apžvalga ir konstitucinis jos įvertinimas“, kurį jis parašė jau vokiečių okupacijos 
metais. Apmąstydamas ir, remdamasis tuo metu jam prieinama medžiaga, iš konstitucinės teisės 
mokslo pozicijų, įvertindamas Lietuvos valstybei tragiškus 1940 m. vasaros įvykius, jis atliko svar-
biausių jai primestos sovietinės „konstitucijos“ nuostatų teisinę analizę. Suprantama, veikalas šian-
dien galėtų būti praturtintas, kai kurios jo detalės papildytos rastų ir jau prieinamų šaltinių duome-
nimis, tačiau iš esmės nėra praradęs savo mokslinės vertės ir išlieka aktualus. 

Šis M. Römerio darbas, leidėjų pavadintas „Lietuvos sovietizacija 1940–1941 m.“, pirmą kartą 
publikuotas 1949 m. Vokietijoje, o po keturiasdešimties metų, jau įsibėgėjus vadinamajai perestroikai, 
ir Lietuvoje.

M. Römerio mokslinius tyrimus valstybės ir teisės problematika vainikavo kapitalus, deja, 
autoriaus nespėtas užbaigti (bent jau jo pabaiga visuomenei nėra žinoma) veikalų ciklas „Valstybė 
ir jos konstitucinė teisė“. Buvo išleisti du pirmosios ciklo dalies („Valstybė“) tomai ir antrosios da-
lies („Konstitucinės institucijos“) tomas, skirtas suverenitetui (trečiosios dalies   „Valstybės formos 
ir konstituciniai režimai“ – vienas tomų, pavadintas „Unitarinė valstybė ir valstybiniai junginiai“, 
dienos šviesą iš autoriaus palikto rankraščio teišvydo 2008 m.)1111. 

Konstitucinės teisės studijomis M. Römeris sugebėjo sudominti studentus. Stengdamasis juos 
paskatinti labiau domėtis konstituciniais aktais, nuo 1925–1926 mokslo metų jis pasitelkė studijuo-
jantį jaunimą užsienio valstybių konstitucijų tekstams į lietuvių kalbą versti. Taip studentų jėgomis 
buvo išversta apie 30-40 konstitucijų1112. Pats profesorius redagavo vertimų tekstus, tam darbui, ypač 
sąvokų tikslumui ir kalbos taisyklingumui, teikdamas didelę reikšmę. Fakulteto dekaną 1930 m.  

1107 Römeris, M. Seimo rinkimų įstatymo problema. Teisė. 1939, 47, p. 224.
1108 Römeris, M. Lietuvos valstybės konstitucijos reforma. Teisė, priedas. 1928, p. 10.
1109 Römeris, M. Seimo rinkimų įstatymo problema. Teisė. 1939, 47, p. 229.
1110 Ibid., p. 230–231. 
1111 Römeris, M. Valstybė ir jos konstitucinė teisė. D. 1. Valstybė. T. 1. Kaunas: VDU Teisių fakultetas, 1934; Römeris, M. 

Valstybė ir jos konstitucinė teisė. D. 1. T. 2. Kaunas: VDU Teisių fakultetas, 1935; Römeris, M. Valstybė ir jos kons-
titucinė teisė. D. 2. Konstitucinės institucijos. T. 1 Suverenitetas. Kaunas: VDU Teisių fakultetas, 1939; Römeris, M. 
Valstybė ir jos konstitucinė teisė. D. 3. Valstybės formos ir konstituciniai režimai. Unitarinė valstybė ir valstybiniai 
junginiai. Vilnius: MRU, 2008.

1112 Römeris, M. Dabartinės konstitucijos. Kaunas: VDU Teisių fakultetas, 1932, p. 7–8.
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pabaigoje jis informavo, jog konstitucijų teksto vertimas reikalaujantis didelio tikslumo, todėl „pen-
kių konstitucijų vertimo tikrinimo darbas, kurį aš atlieku su studentais, užims man ne mažiau laiko, 
kaip visus mokslo metus“1113. Be to, M. Römeris parašė kiekvienos į lietuvių kalbą išverstos užsienio 
konstitucijos tekstą lydinčius straipsnius, juose apibūdindamas atitinkamos valstybės naujausią poli-
tinę istoriją bei konstitucinę raidą ir komentuodamas skelbiamų konstitucijų nuostatas. 

Dešimties profesoriaus atrinktų konstitucijų su papildoma medžiaga rinkinys buvo skelbtas 
kaip „Teisės“ žurnalo (1925–1927, Nr. 11-13) priedas, vėliau dar išspausdintas atskiru rinkiniu, pa-
vadintu „Įvairių valstybių konstitucijos“; kitas aštuonias konstitucijas universitetas 1932 m. išleido 
leidiniu „Dabartinės konstitucijos“. Kaip rašoma jo Įžangoje, šie rinkiniai – ne vien konstitucinės 
teisės mokomoji priemonė, juose esanti medžiaga turėjo suteikti „minčių bei sąvokų“ tuo metu dar 
nespėjusioms nusistovėti Lietuvos konstitucinėms institucijoms organizuoti1114. Konstitucijų vertimai 
reikšmingi dar ir tuo, kad šis darbas prisidėjo prie lietuviškos teisinės terminijos praturtinimo1115. 

Pažymėtina, kad savo tyrinėjimų srityje M. Römeris buvo savotiškas monopolininkas. 
Galima manyti, kad to priežastis buvo visuotinai pripažintas M. Römerio autoritetas šioje srityje, 

subjektyvus kitų potencialių autorių įsitikinimas, jog neperspektyvu konstitucinės teisės mokslo srity-
je galynėtis su pačiu M. Römeriu. Jo autoriteto šešėlyje tuomet liko ir jo kolegos, taip pat dėstę Univer-
sitete valstybinę teisę – žinomas politikas docentas A. Tumėnas, spaudai parengęs Lietuvos valstybinės 
teisės paskaitas, Lietuvos Konstitucijos lyginamąją su kitų šalių konstitucijomis analizę, nagrinėjęs 
Lietuvos Seimo statutą, nors šie jo darbai dienos šviesos neišvydo1116, kiek vėliau – jaunesniosios kar-
tos asistentas K. Račkauskas (kaip mokslininkas atsiskleidęs vėliau, priverstinėje emigracijoje). 

Kitų to laikotarpio Lietuvos autorių indėlis į konstitucinės teisės mokslą kuklus, darbų konsti-
tucinės teisės tematika to meto lietuvių teisinėje literatūroje nėra gausu. 

Vienas tokių autorių – teisėjas, advokatas ir pirmųjų Lietuvos seimų narys A. Sugintas. Peter-
burgo universitete 1916 m. baigęs klausyti Teisių fakulteto kursą, bet dėl karo aplinkybių diplomo 
negavęs, po karo, jau spėjęs įgyti nemažą teisinio darbo patirtį, vis dėlto ryžęsis pagaliau įgyti uni-
versiteto baigimo diplomą Lietuvos universiteto Teisių fakultete, jis parašė originalų diplominį darbą, 
kuris, straipsnio „Įstatymų konstitucingumas“ pavidalu, buvo publikuotas žurnale „Teisė“1117. Publi-
kacija susilaukė nemažo visuomenės susidomėjimo ir net paties M. Römerio reakcijos: jau kitame to 
paties žurnalo numeryje tuo pačiu pavadinimu buvo paskelbtas profesoriaus straipsnis1118, kuriame 
jis polemizavo su pagrindinėmis A. Suginto straipsnio tezėmis įstatymų konstitucingumo vertinimo 
problematika. 

Pažymėtini keletas Lietuvos seimų nario teisininko P. V. Raulinaičio skelbtų darbų, iš jų ypač 
„Parlamentarizmas: istoriniai-teoretiniai parlamentinės tvarkos bruožai“1119. Išskirtinio rašančių-
jų dėmesio susilaukė konstituciniai Klaipėdos krašto problemos aspektai – D. Krivicko „Klaipėdos 
krašto teisinė būklė Lietuvos konstitucinės teisės sistemoje“ (1938), žurnalisto R. Valsonoko „Klai-
pėdos problema“ (1932), J. Robinzono „Klaipėdos krašto konvencijos komentaras“ (2 t.) ir „Lietuvos 
pilietybės teisių kolizijos“1120 ir kt. Keletas darbų (J. Robinzono, H. Rolniko) Lietuvos konstitucinės 
teisės problematika paskelbta užsienyje1121.

1113 M. Römerio 1930 m. spalio 4 d. pareiškimas Teisių fakulteto dekanui. Mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 
Rankraščių skyrius, f. 267-792, p. 22. 

1114 Römeris, M. Dabartinės konstitucijos. Kaunas: VDU Teisių fakultetas, 1932, p. 7, 9.
1115 Römeris, M. Dabartinės konstitucijos. Lietuvos aidas. 1933, 51.
1116 Lietuvos universiteto veikimo apyskaita 1922.II.161924.VI.15. Kaunas: Valstybės spaustuvė, 1925, p. 119.
1117 Sugintas, A. Įstatymų konstitucingumas. Teisė. 1924, 6. 
1118 Römeris, M. Įstatymų konstitucingumas. Teisė. 1925, 7.
1119 Raulinaitis, P. V. Parlamentarizmas: istoriniai-teoretiniai parlamentinės tvarkos bruožai. Klaipėda: 1925.
1120 Krivickas, D. Klaipėdos krašto teisinė būklė Lietuvos konstitucinės teisės sistemoje pagal 1924 m. statutą. Kaunas: 

1940; Valsonokas, R. Klaipėdos problema. Klaipėda: Rytas, 1932; Robinzonas, J. Klaipėdos krašto konvencijos komen-
taras. 1–2 t. Kaunas: 1934; Robinzonas, J. Lietuvos pilietybės teisių kolizijos. Kaunas: 1936.

1121 Robinson, J. Der litauische Staat und seine Verfassungsentwiclung. Järbuch des Öffentlichen Rechts der Gegenwart. 
1928: Bd. 16; Rolnik, H. Die baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland und ihr Verfassungsrecht. Lepzig: Ro-
bert Noske, 1927.
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Platesnei visuomenei skirtoje spaudoje buvo paskelbta proginių politinio, teisinio pobūdžio 
publikacijų (pavyzdžiui, straipsnių serija tautininkų „Vaire“, paskelbta pasirodžius 1938 m. Lietuvos 
Konstitucijai, skirta svarbiausiems jos institutams1122). 

8.2. Lietuvos konstitucinės teisės mokslas 1940–1990 m.
Sovietų Sąjungai 1940 m. birželio 15 d. okupavus ir aneksavus Lietuvą, jos teisės sistema 

buvo sunaikinta, Lietuvai buvo primesta sovietinė teisės sistema. Lietuva neteisėtai buvo paskelbta 
„Lietuvos TSR“. Tai nebuvo jokia valstybė, nebuvo jokia Lietuvos valstybingumo forma. „Lietuvos 
TSR“ terminas, kaip minėta, išreiškė okupuotos ir aneksuotos Lietuvos valstybės teritorijos valdymo 
būdą1123. Okupacinė valdžia taip pat primetė Lietuvai sovietinę „konstituciją“, kuri nebuvo Lietuvos 
valstybės konstitucija, nebuvo jokia konstitucija tikrąja to žodžio prasme. Tai buvo okupuotoje 
Lietuvoje galiojęs sovietinis teisės aktas. Sovietų Sąjungoje visi socialiniai mokslai ir jų tyrimai, taip 
pat ir teisės, turėjo būti grindžiami marksistine leninine metodologija, kurios esmė  – visus socialinius 
reiškinius aiškinti remiantis „klasių kovos“, „kapitalistinės santvarkos ydingumo“, „socialistinės 
santvarkos pranašumo prieš kapitalistinę santvarką“ ir kitais panašiais principais. Tokia teisės ir jos 
tyrimų metodologija buvo įdiegta, tapo privaloma ir okupuotoje Lietuvoje. Teisės mokslui sovietmečiu 
buvo iškeltas kategoriškas reikalavimas visus teisinius reiškinius bei procesus vertinti iš darbininkų 
klasės, kaip revoliucinės klasės, pozicijų. Iš klasinių partinių pozicijų teisės mokslininkai buvo 
kreipiami įrodinėti neva aukštą sovietinės valstybės, sovietinio Lietuvos „valstybingumo“, sovietinės 
demokratijos lygį ir jų pranašumus, tirti sovietinės „konstitucijos“ raidą, kritikuoti nepriklausomos 
Lietuvos valstybės ir apskritai „buržuazinę“ politinę sistemą, konstitucinę santvarką, „demaskuoti“ 
tariamą jų demokratijos ir teisėtumo ribotumą1124. Visi moksliniai tyrimai turėjo būti nukreipti į 
socialistinės sistemos kūrimą ir įtvirtinimą, „sovietinio valstybingumo“ stiprinimą. Panaikinus 
akademinę laisvę, galimybę atvirai ir laisvai plėtoti mokslinę diskusiją, sukūrus mokslui draudžiamų 
temų ir sričių sistemą, pradėjus persekioti už tyrimus, kurie prieštaravo komunistų partijos nubrėžtai 
politinei linijai, teisės moksle įsivyravo pataikūniškumas sovietinei valdžiai ir dogmatizmas. Apie 
Lietuvai primestą sovietinę „konstituciją“ turėjo būti ir buvo atsiliepiama tik pagarbiai, išimtinai kaip 
apie demokratijos viršūnę, nors ši „konstitucija“ buvo fiktyvi, paneigė demokratiją, tautos suverenitetą, 
žmogaus teises ir laisves, kitas bendražmogiškas vertybes. 1940–1990 m. Lietuvos teisės moksle termi-
nai „konstitucinė teisė“, „konstitucinės teisės mokslas“ nebuvo vartojami. Ši teisės šaka buvo vadinama 
tarybine valstybine teise, atitinkamai buvo vadinamas ir jos mokslas. Tuo laikotarpiu šioje srityje 
atliktus tyrinėjimus vadinti „moksliniais“ galima tik labai santykinai, nes jie neturėjo tyrimo objekto – 
vadinamoji „Lietuvos TSR“, kaip minėta, nebuvo valstybė, nebuvo jokia Lietuvos valstybingumo 
forma, o Lietuvai primesta sovietinė „konstitucija“ nebuvo Lietuvos valstybės konstitucija, neturėjo 
nieko bendra su tikrąja konstitucija. Buvo tyrinėjamas ne Lietuvos valstybingumas ir ne Lietuvos 
valstybės konstitucija, jos institutai, o okupacinės valdžios Lietuvai primestas sovietinis teisės aktas, 
kuris vadinosi „konstitucija“, tačiau, kaip minėta, nebuvo tikroji konstitucija. Šie tyrinėjimai buvo 
vykdomi vadovaujantis mokslo partiškumo dogma, todėl buvo ideologizuoti ir politizuoti, turėjo 
pagrįsti Lietuvai jėga primestos sovietinės (socialistinės) santvarkos ir sovietinės „konstitucijos“ 
tariamus pranašumus. Sovietinės santvarkos, Lietuvai primestos sovietinės „konstitucijos“ kritika 
buvo griežtai draudžiama. Apie atliktų tyrimų tam tikrą reikšmę galima kalbėti tik tuo aspektu, kad 
tuose darbuose buvo sukaupta gausi faktologinė medžiaga, kuria remiantis anuomet mėginta daryti 
laikotarpį atitikusias išvadas, o dabar ji yra šaltinis pažinti praeitį, tiksliau, sovietinės ideologijos 
kanonus atitinkančią jos tuometinę viziją1125. Tačiau ir šia faktine medžiaga pasikliauti negalima, nes 
ji ne visada objektyviai atskleisdavo sovietinio režimo esmę, Lietuvos politinę, visuomeninę, teisinę 

1122 Mackus, F. Respublikos prezidentas 1938 m. Konstitucijoje. Vairas. 1939, 17; Dirmeikis, B. T. Vyriausybė 1938 m. 
Konstitucijoje. Vairas. 1939, 18; Dirmeikis, B. T. Seimas 1938 m. konstitucijoj. Vairas. 1939, 19; Nausėdas, K. Tauta 
1938 metų Konstitucijoje. Vairas. 1939, 21. 

1123 Plačiau žr. 3.2. ir 5.1. poskyrius.
1124 Maksimaitis, M. Sovietmečio teisės mokslas Lietuvoje: laimėjimai ir praradimai. Justitia. 2007, 3 (65), p. 72. 
1125 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 490.
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būklę, dažnai buvo skirta sovietinei realybei pagražinti. Tuo laikotarpiu atlikti valstybinės teisės 
tyrimai, kuriuose buvo pateikiamos rekomendacijos tobulinti įstatymus, valdžios institucijų veiklą, 
šalinti trūkumus ir kt., stiprino sovietinę sistemą, okupacinę valdžią, dar labiau pajungė visuomenę 
komunistų partijos diktatui, vertė žmones paklusti neteisiniams įstatymams ir kitiems teisės aktams. 
Nėra pagrindo tokių tyrimų laikyti moksliniais tyrimais, jie nepriskirti konstitucinės teisės mokslui. 
Todėl negalima kalbėti apie Lietuvos konstitucinės teisės mokslą 1940–1990 m. okupuotoje Lietuvoje. 
Okupuotoje Lietuvoje 1940–1990 m. konstitucinės teisės mokslo nebuvo. Tuo laikotarpiu kai kurie 
prieškario Lietuvos konstitucijų moksliniai tyrimai buvo atlikti išeivijos mokslininkų, bet tokių 
tyrimų nebuvo gausu. (Plačiau žr. 3.3. poskyrį). 

8.3. Konstitucinės teisės mokslas 1990–2018 m.1126

Sąlygos Lietuvos konstitucinės teisės moksliniams tyrimams atsirado, kai 1990 m. kovo 11 d. 
buvo atkurta Lietuvos valstybės nepriklausomybė. Vėl buvo pradėta analizuoti Lietuvos konstituci-
nes tradicijas1127, konstitucinę teisę tirti istoriniu ir lyginamuoju aspektu. Atkūrus nepriklausomybę 
daug dėmesio skirta tarpukario Lietuvos ir kitų valstybių konstitucijų teksto analizei, jų normų aiš-
kinimui, nagrinėti atskiri konstitucinės teisės institutai. Istoriniams konstitucinės teisės tyrimams 
buvo skirti M. Maksimaičio, V. Andriulio darbai. Ypač reikšmingas M. Maksimaičio mokslinis tyri-
mas – monografija „Lietuvos valstybės konstitucijų istorija (XX a. pirmoji pusė)“1128 turiningai užpil-
džiusi istorines Lietuvos XX a. pradžios konstitucijų raidos tyrimo spragas. 

Laikinasis Pagrindinis Įstatymas (Laikinoji Konstitucija), kuris galiojo nuo 1990 m. kovo 11 d. 
iki 1992 m. lapkričio 2 d., ir atspindėjo pereinamąjį konstitucionalizmo laikotarpį, dar nepakan-
kamai tyrinėtas1129. Tik kai kurie 1990–1992 m. laikotarpio konstituciniai valstybės valdžios insti-
tucijų formavimosi klausimai yra tapę mokslinės analizės objektu. Šioje srityje išskirtini J. Žilio at-
likti tyrimai aiškinantis konstitucinius valstybės valdžios institucijų veikimo pagrindus1130, taip pat  
V. Sinkevičiaus moksliniai darbai1131. 

1992 m. spalio 25 d. priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija – esminis veiksnys, nulėmęs 
ir lemiantis visos teisės sistemos ir mokslinės doktrinos raidą. Konstitucijos rengimas neabejotinai 
sulaukė teisės mokslininkų dėmesio1132. Švenčiant 1992 m Konstitucijos dvidešimtmetį pasirodė 

1126 Parengta pagal Birmontienė, T. Konstitucinės teisės mokslinės doktrinos raida Mykolo Romerio universitete ir pro-
fesoriaus Mykolo Romerio mokslinis palikimas. Mesonis, G. et al. Universitas est. Mykolo Romerio universitetui 25. 
Liber amicorum Alvydui Pumpučiui. Vilnius: MRU, 2016, p. 61-86.

1127 Buvo leidžiami dokumentų – konstitucijų tekstų ir įstatymų rinkiniai, kurie ypač pravertė konstitucinės teisės studi-
joms; reikšmingiausias iš jų: Lietuvos valstybės teisės aktai (1918.II.16–1940.VI.15). Ren. Andriulis, V. et al. Vilnius: 
Teisės institutas, 1996.

1128 Maksimaitis, M. Lietuvos valstybės konstitucijų istorija (XX a. pirmoji pusė). Vilnius: Justitia, 2005.
1129 Laikinojo Pagrindinio Įstatymo reikšmę Lietuvos konstitucinei raidai analizavo ir kiti autoriai: Žilys, J. Laikinasis 

Pagrindinis Įstatymas Lietuvos Respublikos konstitucinėje sistemoje; Birmontienė, T. et al. Lietuvos konstitucinė 
teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda. Vilnius: MRU, 2007, p. 28–95.

1130 Žilys, J. Valstybės valdžios institucijų sandaros ir kompetencijų klausimai konstituciniame procese 1988–1992 me-
tais. Konstituciniai valdžių sandaros principai: tarptautinės konferencijos medžiaga. Vilnius: Parlamentinio ben-
dradarbiavimo centras, 2008, p. 30–45; Žilys, J. Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatų grupės ir 
frakcijos – teisinio statuso problemos. Pumputis, A. et al. Konstitucingumas ir pilietinė visuomenė. Vilnius: LTU, 
2003, p. 151–180; Žilys, J. Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos atkūrimo 1990–1992 m. kai kurie teisiniai, 
politiniai ir istoriniai aspektai. Jurisprudencija. 2003, 47 (39), 13–28; Žilys, J. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumas teisėkūros procese 1990–1992 metais. Jurisprudencija. 2004, 51 (43), 32–43; Žilys, J. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo konstitucinis statusas – santykių su vykdomąja valdžia aspektas. 
Jurisprudencija. 2002, 29 (21), 5–14; Žilys, J. Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininko konstitucinis 
statusas: genezė ir konstituciniai parametrai. Aleknonis, G. et al. Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomy-
bės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui. Vilnius: MRU, 2010, p. 117–180. 

1131 Konstitucingumo atkūrimo klausimams skirtas ir straipsnis: Sinkevičius, V. Kovo 11-oji: Nepriklausomybės atkūri-
mo teisinė konstrukcija. Jurisprudencija. 2010, 3 (121), p. 55–71.

1132 Inter alia Žilys, J. Konstitucijos koncepcijos metmenys – žingsnis Lietuvos Respublikos Konstitucijos link. Justicija. 
2001, 3; Jarašiūnas, E. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija: vizija, teisės aktas, teisinė tikrovė. Konstitucinė 
jurisprudencija. 2006, 1, p. 330–345.
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mokslininkų darbų, tarp jų ir profesoriaus V. Sinkevičiaus straipsnis, skirtų Konstitucijos rengimo ir 
priėmimo procesų analizei1133. 

Konstitucija buvo keletą kartų keičiama, svarbi jos pataisa padaryta 2004 m. liepos 13 d. Lie-
tuvos Respublikos konstituciniu aktu „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“, api-
brėžusiu konstitucinės ir viršvalstybinės (supranacionalinės) teisės santykius (jame inter alia aptarta 
Europos Sąjungos teisės normų vieta Lietuvos teisės sistemoje). Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos 
Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ priėmimas sudarė prielaidas konstitucinės ir viršvalstybi-
nės teisės tyrimams. Europos Sąjungos teisė Europos Sąjungos valstybėms narėms, taigi ir Lietuvai, 
yra svarbus teisės šaltinis, reikšmingai veikiantis nacionalinę teisę, taip pat ir Lietuvos konstitucinę 
doktriną. Svarbiausias konstitucinės teisės klausimas – kaip konstitucijos viršenybe grindžiamą na-
cionalinę teisę, inter alia konstitucinę teisę, suderinti su Europos Sąjungos teisės tiesioginiu taikymu 
ir prioritetu, kaip užtikrinti šių dviejų savo prigimtimi skirtingų teisės sistemų, grindžiamų naciona-
linių teisinių sistemų įvairove – europietiškos civilizacijos ypatumas – ir vertybėmis, darnų funkcio-
navimą, kokios yra konstitucinės integracijos ribos. Plėtojant Europos Sąjungos konstitucinės teisės 
koncepciją, neišvengiamai kyla nacionalinės konstitucinės teisės santykio su ES konstitucine teise 
klausimų, kurie ir ateityje sulauks mokslininkų dėmesio. Tarptautinės teisės įtaką Lietuvos konstitu-
cinei teisei išsamiai tyrinėja prof. D. Žalimas1134.

Vertinant konstitucinės teisės mokslo raidos tendencijas pažymėtina, kad atskiriems konsti-
tucinės teisės institutams skiriama nevienodai dėmesio: kai kurie jų gana plačiai nagrinėjami, o kai 
kurios sritys dar netirtos. Konstitucinės teisės šaltiniais pripažinus tik Konstituciją ir Konstitucinio 
Teismo formuojamą konstitucinę doktriną, Konstitucinio Teismo jurisprudencija tapo ypač reikš-
minga moksliniams tyrimams1135.

Konstitucijos, jos principų, normų teisinės prigimties aiškinimui buvo ir yra skiriamas išskirti-
nis dėmesys. Lietuvos konstitucinės teisės naujos sampratos formavimui ypač reikšmingi mokslininkų, 
buvusių Konstitucinio Teismo teisėjų E. Jarašiūno ir E. Kūrio moksliniai darbai, kuriuose pagrindžia-
ma nauja konstitucinės teisės koncepcija – konstitucinės teisės, kaip jurisprudencinės teisės, samprata. 
Visų pirma, konstitucinė teisė „atrado“ konstitucinius principus, nepamiršdama jos normų (E. Kū-
ris1136), vėliau konstitucinė teisė pagrįstai atitrūko nuo ordinarinės teisės, buvo įtvirtinta jurisprudenci-
nės konstitucijos koncepcija (E. Jarašiūnas1137) ir konstitucinė teisė pagrįsta kaip jurisprudencinė teisė  

1133 Sinkevičius, V. 1992 m. Konstitucijos rengimas: to laikotarpio užrašų fragmentai. Jurisprudencija. 2012, 19 (3), p. 889–906.
1134 Inter alia Žalimas, D. Public International Law and Lithuania (1990–2011): to Protect and to Enrich (kartu su Žilins-

ku, J.). Baltic Yearbook of International Law. 2011, 111, p. 30; Žalimas, D. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės 
vaidmuo plėtojant oficialiąją konstitucinę doktriną. Šiuolaikinės konstitucinės justicijos tendencijos: nacionalinės ir 
tarptautinės teisės santykis. Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui – 20 metų. Vilnius: Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas, 2014, p. 295–321 ir kt.

1135 Konstitucinis Teismas išleido jau tris knygas, skirtas oficialiosios konstitucinės doktrinos sklaidai: Lietuvos Respub-
likos Konstitucinio Teismo oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos. 1993–2009. Vilnius: Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas, 2010; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo oficialiosios konstitucinės doktrinos nuos-
tatos. 2010–2013. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2014 ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos. 1993–2016. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teis-
mas, 2017, kuriose pateikė svarbiausias nurodytų laikotarpių doktrinos nuostatas. 

1136 Naują požiūrį į Konstituciją ir jos nuostatų interpretavimą formulavo E. Kūris: Kūris, E. Konstituciniai principai 
ir konstitucijos tekstas (1). Jurisprudencija. 2001, 23 (15), p. 46–70; Kūris, E. Konstituciniai principai ir konstituci-
jos tekstas (2). Jurisprudencija. 2001, 24 (16), p. 57–70; Kūris, E. Koordinaciniai ir determinaciniai konstituciniai 
principai (1). Jurisprudencija. 2002, 26 (18), p. 30–55; Kūris, E. Koordinaciniai ir determinaciniai konstituciniai 
principai (2). Jurisprudencija. 2002, 27 (19), p. 59–74; Kūris, E. Konstitucijos dvasia. Jurisprudencija. 2002, 30 (22),  
p. 16–31. Šie jo darbai svariai prisidėjo prie naujos konstitucinės teisės sampratos doktrinos susiformavimo. E. Kūrio 
straipsnis „Konstitucijos aiškinimas, konstitucinės teisės šaltiniai ir besikeičianti konstitucinės teisės paradigma“ yra 
ypač reikšmingas konstitucinės teisės mokslinės doktrinos plėtrai, nes jame pagrindžiama nauja konstitucinės teisės 
samprata, kurios šaltiniai yra tik Konstitucija ir Konstitucinio Teismo formuojama doktrina: Kūris, E. Konstituci-
jos aiškinimas, konstitucinės teisės šaltiniai ir besikeičianti konstitucinės teisės paradigma. Teisės problemos. 2003,  
3 (41), p. 8–32.

1137 Jarašiūnas, E. Aukščiausioji ir ordinarinė teisė: požiūrio į konstituciją pokyčiai. Jurisprudencija. 2002, 33 (25),  
p. 30–40; Jarašiūnas, E. Žvelgiant į Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstituciją platesniame konstitucionalizmo rai-
dos kontekste. Jurisprudencija. 2002, 30 (22), p. 47–58; Jarašiūnas, E. Jurisprudencinė konstitucija. Jurisprudenci-
ja. 2006, 12 (90), p. 24–33; Jarašiūnas, E. Keletas Lietuvos Respublikos Konstitucijos vaidmens vertinimo aspektų. 
Konstitucinė jurisprudencija. 2011, 4 (24), p. 288–307.



Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

266

(E. Kūris1138). Konstitucinės teisės samprata turėjo keistis iš esmės, tai padarė didelį poveikį ir kitų 
mokslininkų konstitucinės teisės tyrimams, jie išsilaisvino iš ordinarinės teisės įtakos. 

Konstitucijos interpretavimo metodologija, sisteminiai jo metodai, išskiriant atskirų metodų 
privalumus ir trūkumus, pabrėžiant teisės konstitucionalizacijos reikšmę, aptariami G. Mesonio mo-
nografijoje „Konstitucijos interpretavimo metodologiniai pagrindai“ ir kituose darbuose1139. Šie tyri-
mai užpildo tam tikrą Konstitucijos aiškinimo metodologinių tyrimų spragą. Konstitucijos prasmės 
aiškinimui skirta nemažai mokslininkų darbų, šiuos klausimus tyrinėjo ir A. Pumputis1140, taip pat 
E. Jarašiūnas1141, E. Kūris1142, J. Žilys1143 D. Butvilavičius1144, M. Vainiutė1145 ir kt.

Vertinant konstitucinės teisės mokslo kryptis negalima tiesiogiai jų susieti vien tik su kuriuo 
nors universitetu, jo mokslininkų vykdomais tyrimais. Naujoji konstitucinės teisės paradigma buvo 
formuojama bendradarbiaujant Mykolo Romerio ir Vilniaus universitetų mokslininkams, kartu ren-
giant monografijas ir vadovėlius1146. 

Konstitucinės teisės moksle šiuo metu daug dėmesio skiriama atskiriems konstitucinės tei-
sės institutams, mažiau parengta konstitucinės teisės visumą vertinančių darbų. Rengiamos atskiros 
studijos, kolektyvinės monografijos, vadovėliai. Lietuvos konstitucinė teisė išlieka ir istorinio tyrimo 
objektu. Nors konstitucinės teisės vadovėliai nelaikytini tikraisiais mokslinės doktrinos šaltiniais, vis 
dėlto galima išskirti autorių kolektyvo parengtą vadovėlį „Lietuvos konstitucinė teisė“ (2001, 2002)1147, 
jo autoriai yra Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus universiteto mokslininkai. Šis vadovėlis ku-
riam laikui užpildė mokomosios literatūros spragą1148. 2012 m. Mykolo Romerio universitetas išleido 

1138 Naujoji konstitucinės teisės paradigma toliau plėtota ir apibendrinta E. Kūrio darbuose. Šiame kontekste išskirtinas 
E. Kūrio straipsnis „Konstitucija kaip teisė be spragų“ (Jurisprudencija. 2006, 12 (90), p. 7–14) ir vienas reikšmin-
giausių jo darbų, skirtų naujosios konstitucinės teisės sampratai – habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų 
apžvalga, kurioje pagrindžiama konstitucinės teisės kaip jurisprudencinės teisės samprata: Kūris, E. Konstitucinė 
teisė kaip jurisprudencinė teisė: konstitucinė justicija ir konstitucinės teisės paradigmos transformacija Lietuvoje. Ha-
bilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Vilnius: VU, 2008. 

1139 Mesonis, G. Konstitucijos interpretavimo metodologiniai pagrindai. Vilnius: Registrų centras, 2010; Mesonis, G. 
Konstitucija monocentrinėje teisės sistemoje. Konstitucinė jurisprudencija. 2008, 2, p. 220–241; Mesonis, G. Keli 
konstitucijos interpretavimo aspektai: vertybinių (moralinių) argumentų galimybė ir ribos. Jurisprudencija. 2009,  
2 (116), p. 45–59; Mesonis, G. Konstitucijos interpretavimo poreikis. Jurisprudencija. 2009, 4 (118), p. 47–62.

1140 Pumputis, A. Liberalios konstitucinės tradicijos klausimu. Jurisprudencija. 2005, 64 (56), p. 13–18; A. Pum-
putis, A. Konstitucijos prasmė – kaip simbolis ir kaip priemonė. Aleknonis, G. et al. Regnum est: 1990 m. 
Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui. Vilnius: MRU, 2010,  
p. 181–194.

1141 Jarašiūnas, E. Žvelgiant į Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstituciją platesniame konstitucionalizmo raidos kon-
tekste. Jurisprudencija. 2002, 30 (22), p. 47–58; Jarašiūnas, E. Keletas Lietuvos Respublikos Konstitucijos vaidmens 
vertinimo aspektų. Konstitucinė jurisprudencija. 2011, 4 (24), p. 288–307.

1142 Inter alia Kūris, E. Konstitucija kaip teisė be spragų. Jurisprudencija. 2006, 12 (90), p. 7–14; Kūris, E. Konstitucija, 
teismai ir demokratija. Konstitucinė jurisprudencija. 2008, 4 (12), p. 254–267 ir kt.

1143 Žilys, J. Konstitucija – tarp lūkesčių ir tikrovės. Konstitucinė jurisprudencija. 2009, 4 (16), p. 216–230; Žilys, J. Kons-
titucija kaip laisvės raiškos teisinė politinė forma. Parlamento studijos. 2006, 6, p. 123–152; Žilys, J. Konstitucijos 
socialinės prasmės. Konstitucinė jurisprudencija. 2006, 4, p. 310–324.

1144 Butvilavičius, D. Konstitucijos pataisų antikonstitucingumas. Konstitucinė jurisprudencija. 2014, 3 (35), p. 193–217.
1145 Vainiutė, M. Konstitucijos preambulė – raktas konstitucinio reguliavimo sistemai suprasti. Jurisprudencija. 2012, 

19 (3), p. 907–921.
1146 Vis dėlto reikėtų paminėti Vilniaus universiteto profesoriaus E. Šileikio darbus, kuriuose ryškėja savita konstituci-

nės teisės interpretavimo kryptis. Jo parengtoje monografijoje „Alternatyvi konstitucinė teisė“ (2003, 2005) konsti-
tucinės teisės doktrina grindžiama kitu požiūriu. Konstitucinio Teismo formuojama oficiali konstitucinė doktrina 
nėra jo konstitucinės teisės mokslinės doktrinos pagrindas. Šileikis, E. Alternatyvi konstitucinė teisė. Vilnius: Teisi-
nės informacijos centras, 2003; Šileikis, E. Alternatyvi konstitucinė teisė. 2 pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: 
Teisinės informacijos centras, 2005.

1147 2000 m. ir pakartotinai 2002 m. išleistas papildytas grupės autorių parengtas Lietuvos konstitucinės teisės vadovėlis 
(Birmontienė, T. et al. Lietuvos konstitucinė teisė. 2 leidimas. Vilnius: LTU, 2002). Tai buvo pirmasis bandymas 
kompleksiškai apžvelgti Lietuvos konstitucinės teisės institutus, formuluoti nevienareikšmę konstitucinės teisės 
sampratą, išskiriant konstitucinių principų svarbą. Šis kolektyvinis mokslininkų darbas gali būti vertinamas ir kaip 
prielaida naujai konstitucinės teisės sampratai įsitvirtinti.

1148 Šiame kontekste paminėtinas ir kitas leidinys: Vaitiekienė, E.; Vidrinskaitė, S. Lietuvos konstitucinės teisės įvadas. 
Vilnius: Justitia, 2001.
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naują Lietuvos konstitucinės teisės vadovėlį1149, kurio autoriai taip pat yra Mykolo Romerio universi-
teto ir Vilniaus universiteto mokslininkai. Kaip tam tikra kompleksinė konstitucinės teisės institutų 
studija vertintina ir monografija „Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savi-
valda“ (2007)1150, kurioje aiškinami svarbiausi konstitucinės teisės institutai ir kuri tam tikru aspektu 
yra autorių kolektyvo bandymas pateikti tam tikrą sisteminę konstitucinės teisės institutų analizę.

Kai kurie konstitucinės teisės institutai sulaukė išskirtinio mokslininkų dėmesio. Tai pasaky-
tina apie konstitucinės teisės šaltinius, konstitucines teises, pilietybę, konstitucinę kontrolę, Seimą 
ir Seimo nario teisinį statusą, Respublikos Prezidento, Vyriausybės, savivaldos ir kai kurias kitas 
konstitucinės teisės sritis. 

Konstitucinės teisės šaltinių doktrina – svarbus mokslinės doktrinos tyrimo objektas. Teisės 
moksle įtvirtinama nauja konstitucinės teisės samprata ypatinga tuo, kad konstitucinės teisės šal-
tiniais pripažįstama tik Konstitucija ir Konstitucinio Teismo formuojama oficialioji konstitucinė 
doktrina, Konstitucinio Teismo jurisprudencija, kurioje aiškinamos Konstitucijos nuostatos. Konsti-
tucinės teisės šaltinių sistemoje nėra ordinarinės teisės aktų, kurie patys gali tapti konstitucinės kon-
trolės objektu. Konstitucinės teisės šaltinių sampratos pokyčiams didelę reikšmę turėjo Konstitucinio 
Teismo jurisprudencija. Konstitucinis Teismas, atskleisdamas konstitucinės teisės šaltinių doktriną, 
aiškino ne tik savo aktų, kaip teisės šaltinių, esmę, bet ir inter alia tokių teisės šaltinių kaip tarp-
tautinės sutartys, konstituciniai įstatymai reikšmingumą bei tam tikru aspektu turėjo įtakos naujo 
Lietuvos teisės sistemai teisės šaltinio – precedento kaip teisės (ne tik konstitucinės) pripažinimui. 
Tai, be abejo, paveikė ir mokslinių tyrimų tendencijas. Precedento, kaip teisės šaltinio (konstitucinio 
precedento), ir tam tikrų teisės šaltinių, tokių kaip konstituciniai įstatymai ir tarptautinės sutartys, 
doktrinos plėtojimas Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje akivaizdžiai praplėtė konstitucinės tei-
sės mokslinių tyrimų galimybes. 

Formuotis konstitucinės teisės sampratą labai skatino diskusijos apie konstitucinės teisės 
šaltinių rūšis – kokie teisės aktai gali būti priskiriami prie konstitucinės teisės šaltinių. Pirmąjį 
Konstitucinio Teismo veiklos dešimtmetį ilgai vyko mokslinė diskusija, kokią teisinę galią turi jo 
priimami aktai, jų sudedamosios dalys, koks yra konstitucinio teismo, kaip „negatyviojo įstatymų 
leidėjo“, vaidmuo. Konstitucinės kontrolės institucijų aktų analizei skirtas ne vienas straipsnis, juos 
tyrė ir E. Jarašiūnas1151, J. Žilys1152, T. Birmontienė1153, V. Sinkevičius1154 ir kt. Konstitucinio Teismo 
aktų teisinė galia domino ir kitus autorius. Konstitucinio Teismo aktų, kaip konstitucinės teisės 
šaltinių, doktrina buvo apibendrinta ir suformuluota E. Kūrio moksliniuose darbuose1155, kuriuose 

1149 Birmontienė, T. et al. Lietuvos konstitucinė teisė: Liber amicorum Juozui Žiliui. Vilnius: MRU, 2012.
1150 Birmontienė, T. et al. Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda. Vilnius: MRU, 2007.
1151 Jarašiūnas, E. Keletas Konstitucinio Teismo, vieno iš konstitucinės doktrinos kūrėjų, veiklos aspektų. Jurispruden-

cija. 1999, 12 (4), p. 47–57; Jarašiūnas, E. Konstitucija ir įstatymas: kelios interpretavimo problemos. Konstitucijos 
aiškinimas ir tiesioginis taikymas: Baltijos ir Skandinavijos šalių konferencijos medžiaga. 2002 m. kovo 15–16 d. 
Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2002, p. 234–257.

1152 Žilys, J. Konstitucinio Teismo sprendimai – jų teisinė galia. Konstitucinės priežiūros institucijų sprendimų teisinės 
prigimties, galių ir realizavimo problemos: Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lenkijos Respublikos Kons-
titucinio Tribunolo konferencijos medžiaga. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 1997, p. 8–25,  
p. 74–92; Žilys, J. Konstitucinio Teismo aktai teisės šaltinių sistemoje. Jurisprudencija. 2000, 17 (9), p. 72–78.

1153 Inter alia Birmontienė, T. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktai kaip konstitucinės teisės šaltinis. Bir-
montienė, T. et. al. Lietuvos konstitucinė teisė (2 leidimas). Vilnius: MRU, 2002, p. 59–65; Birmontienė, T. Naujos 
tendencijos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. Jurisprudencija. 2002, 30 (22), p. 148–
160; Birmontienė, T. Konstitucinės teisės doktrinos raidos bruožai. Šapoka, G. et al. Teisės raida: retrospektyva ir 
perspektyva. Liber Amicorum Mindaugui Maksimaičiui. Vilnius: MRU, 2013, p. 405–445; Birmontienė, T. Konsti-
tucinio Teismo aktų, kaip teisės šaltinių, konstitucinės doktrinos bruožai. Šiuolaikinės konstitucinės justicijos ten-
dencijos: nacionalinės ir tarptautinės teisės santykis. Lietuvos Konstituciniam Teismui – 20 metų. Vilnius: Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismas, 2014, p. 180–197.

1154 Sinkevičius, V. Teisinės pasekmės, kurias sukelia Konstitucinio Teismo konstatavimas, jog įstatymas ar kitas teisės 
aktas prieštarauja Konstitucijai. Jurisprudencija. 2014, 21 (4), p. 936–956 ir kt.

1155 E. Kūrio straipsnis „Konstitucijos aiškinimas, konstitucinės teisės šaltiniai ir besikeičianti konstitucinės teisės para-
digma“ yra ypač reikšmingas konstitucinės teisės mokslinės doktrinos plėtrai, nes jame pagrindžiama nauja konsti-
tucinės teisės samprata, kurios šaltiniai yra tik Konstitucija ir Konstitucinio Teismo formuojama doktrina: Kūris, E. 
Konstitucijos aiškinimas, konstitucinės teisės šaltiniai ir besikeičianti konstitucinės teisės paradigma. Teisės proble-
mos. 2003, 3 (41), p. 8–32.
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pagrindžiama naujoji konstitucinės teisės paradigma, nuo ankstesniosios radikaliai besiskirianti nauja 
konstitucinės teisės šaltinių samprata – šiais šaltiniais pripažįstama tik Konstitucija ir Konstitucinio 
Teismo aktai (oficialioji konstitucinė doktrina). 

Konstituciniai įstatymai mokslinėje doktrinoje taip pat buvo traktuojami labai įvairiai, inter 
alia jiems buvo priskirtos organinių įstatymų savybės1156. Konstitucinių įstatymų, kaip palyginti nau-
jų Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių, sampratą yra nagrinėję nemažai mokslininkų, jų mokslinę 
dokt riną analizavo ir šios srities mokslinius tyrimus apibendrino V. Sinkevičius1157. 

Lietuvos mokslinėje doktrinoje konstitucinės konvencijos įvardijamos konstitucinių papročių 
terminu ir vertinamos nevienareikšmiškai. Vertinant Lietuvos konstitucinę šaltinių doktriną plates-
niu aspektu, svarstytinas konstitucinių konvencijų (konstitucinių papročių, tradicijų) pripažinimas 
konstitucinės teisės šaltiniais. Kai kurie autoriai Lietuvos konstitucinėje teisėje įžvelgia tam tikrų 
konstitucinių konvencijų formavimosi pradžią1158.

Konstitucinių žmogaus teisių tyrimai sulaukė itin didelio konstitucinės teisės mokslininkų dė-
mesio. Yra analizuojamos ir konkrečios teisės, taip pat bendrosios žmogaus teisių raidos ir plėtros 
tendencijos, teisių ribojimo doktrina. Žmogaus teisių tyrimų srityje vyrauja kompleksinis ir lygina-
masis aspektai, jos neretai interpretuojamos atsižvelgiant ne tik į kitų demokratinių valstybių patirtį, 
bet ir į tarptautinius žmogaus teisių reikalavimus – Europos žmogaus teisių konvencijai šioje srityje 
tenka išskirtinė vieta1159. 

Žymiausias Europos Tarybos aktas – Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija 
kartu su Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija – ypač svarbus tarptautinės teisės šaltinis, 
reikšmingai lemiantis konstitucinių teisių raidą. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, 
kaip teisės aiškinimo šaltinis, aktuali ir Lietuvos teisės aiškinimui ir taikymui. Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas, interpretuodamas konstitucinių teisių turinį, neretai atsižvelgia į Europos 
Žmogaus Teisių Teismo formuojamą doktriną. Skirtingas Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo atliekamas Konstitucijoje įtvirtintų vertybių ir Europos Žmogaus Teisių Teismo Konvencijos 
nuostatų aiškinimas lemia diskusijas dėl konstitucijos viršenybės užtikrinimo būdų, ar Konvencijos 
ir Konstitucijos nuostatų neatitikties atveju visais atvejais būtina keisti Konstitucijos nuostatas, 
ar Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas tokiais atvejais gali reinterpretuoti konstitucinę 
doktriną1160. Išskirtinė Konvencijos reikšmė Konstituciniam Teismui interpretuojant teisę tam 
tikrais atvejais nesudaro absoliučių prielaidų išvengti jurisprudencijų sandūros, tai tapo aktualiu 

1156 Paminėtinas A. Vaičaičio konstitucinių įstatymų, kaip organinių įstatymų, tyrimas: Vaičaitis, A. Konstitucinių įsta-
tymų fenomenas: Konstitucinių (organinių) įstatymų lyginamoji studija. Vilnius: VU, 2004.

1157 Sinkevičius, V. Konstitucinių įstatymų samprata: teoriniai aspektai. Jurisprudencija. 2008, 2 (104), p. 28–38; Sinke-
vičius, V. Konstitucinių įstatymų samprata. Mesonis, G. et al. Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų sąranga: 
Liber Amicorum Česlovui Juršėnui. Vilnius: MRU, 2008, p. 307–358.

1158 Vaitiekienė, E.; Mesonis, G. Konstituciniai papročiai nacionalinės teisės sistemoje. Jurisprudencija. 1999, 14 (6),  
p. 42-48; Mesonis, G. Konstitucinis paprotys konstitucijos interpretavimo procese. Jurisprudencija. 2010, 2 (120),  
p. 53–68.

1159 Inter alia: Jarašiūnas, E. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija Konstitucinio Teismo 
praktikoje. Teisės reforma Lietuvoje ir Lenkijoje ir Europos Žmogaus teisių konvencija. Konferencija, skirta teisės 
reformos Lietuvoje ir Lenkijoje ir Europos žmogaus teisių konvencijos įgyvendinimo problemoms aptarti, Vilnius, 
1998 m. spalio 2–3 d. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 1999, p. 119–138. Birmontienė, T. Euro-
pos žmogaus teisių konvencijos ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo formuojama konstitucinė doktrina. 
Aleknonis, G. et al. Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui 
Landsbergiui. Vilnius: MRU, 2010, p. 377–414 ir kt.

1160 Lietuvos Konstitucinio Teismo 2012 m. spalio 5 d. nutarime suformuluotos svarbios doktrininės nuostatos, kad 
Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas savaime negali būti konstituciniu pagrindu reinterpretuoti (koreguo-
ti) oficialiąją konstitucinę doktriną (jos nuostatas), jeigu tokia reinterpretacija, kai nėra atitinkamų Konstitucijos 
pataisų, iš esmės pakeistų visuminį konstitucinį teisinį reguliavimą, taip pat pažeistų Konstitucijoje įtvirtintų verty-
bių sistemą, sumažintų Konstitucijos viršenybės teisės sistemoje apsaugos garantijas. Taigi, tais atvejais, kai Seimo 
ratifikuotoje įsigaliojusioje tarptautinėje sutartyje įtvirtintas teisinis reguliavimas konkuruoja su nustatytuoju Kons-
titucijoje, tokios tarptautinės sutarties nuostatos taikymo atžvilgiu neturi pirmumo ir, siekiant išvengti neatitikties, 
būtina keisti Konstitucijos nuostatas.



Pirma dalis. Lietuvos  konstitucinės teisės raida 1918–2018 m.

269

ir konstitucinės teisės mokslinės doktrinos klausimu. Šios problemos gvildentos T. Birmontienės 
moksliniuose darbuose1161. 

Europos žmogaus teisių konvencijos aiškinimo įtakos nacionalinei teisės sistemai analizei skir-
tas ne vienas D. Jočienės1162 ir kitų mokslininkų straipsnis.

Kaip atskirą žmogaus teisių tyrimo sritį galima išskirti ir konstitucinių garantijų sritį – om-
budsmeno institucijos tyrimus1163. Konstitucinių žmogaus teisių plėtrą nemažai yra nagrinėję T. Bir-
montienė1164, E. Jarašiūnas1165, E. Žiobienė1166, A. Pumputis1167, G. Mesonis1168, A. Šindeikis1169, E. Bal-
tutytė1170 ir kt. Galima paminėti keletą kompleksinių šios srities kolektyvinių monografijų, tarp jų 
„Žmogaus teisių apsaugos institucijos“ (2008), kurioje analizuojama nacionalinių ir tarptautinių 
žmogaus teisių garantijų sistema1171, kuri vertintina kaip apimanti ir kitų teisės sričių, inter alia tarp-
tautinės teisės, klausimus, ir Mykolo Romerio universiteto 2014 m. išleistą mokslo studiją „ Asmens 
teisių gynimas: problemos ir sprendimai“1172. 

Rinkimų teisė taip pat yra svarbus konstitucinės teisės institutas, sulaukęs nemažai dėmesio1173. 
Pilietybės institutas buvo plačiai tyrinėtas V. Sinkevičiaus darbuose1174, Lietuvos pilietybės doktrina 

1161 Birmontienė, T. Intersection of the Jurisprudences: In Search of Possible Solutions (The European Convention on 
Human Rights and the Constitutional Doctrine Formulated by the Constitutional Court of the Republic of Lithua-
nia). Konstitucinė jurisprudencija. 2011, 1 (21), p. 286–302; Birmontienė, T. Intersection of the jurisprudences. The 
European Convention on Human Rights and the constitutional doctrine formulated by the Constitutional Court of 
the Republic of Lithuania. Jurisprudencija. 2010, 1 (119), p. 7–28; Birmontienė, T. Konstitucinės rinkimų doktrinos 
raida. Konstitucinė jurisprudencija. 2011, 3 (23), p. 248–272.

1162 Inter alia Jočienė, D. Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencijos įtaka nacionalinei teisei bei jurisprudencijai, 
tobulinant žmogaus teisių apsaugą. Konvencijos ir Europos Sąjungos teisės santykis. Jurisprudencija. 2007, 7 (97),   
p. 17–27.

1163 Inter alia Žiobienė, E. Nacionalinės žmogaus teisių institucijos perspektyvos Lietuvoje. Jurisprudencija. 2008, 9 (111), 
p. 86–94; Žiobienė, E. Reform of the Ombudsman Institutions in Lithuania Jursiprudencija. 2010, 1 (119), p. 29–42.

1164 Inter alia Birmontienė, T. Šiuolaikinės žmogaus teisių konstitucinės doktrinos tendencijos. Konstitucinė jurispru-
dencija. 2007, 1 (5), p. 202–240; Birmontienė, T. Konstitucinė lygiateisiškumo principo doktrina. Konstitucinė ju-
risprudencija. 2014, 1 (33), p. 303–330; Birmontienė, T. Ekonomikos krizės įtaka konstitucinei socialinių teisių dok-
trinai. Jurisprudencija. 2012, 19 (3), p. 1005–10030; Birmontienė, T.; Jurėnienė, V. Development of Women‘s Rights 
in Lithuania: Recognition of Women‘s Political Rights. Jurisprudencija. 2009, 2 (116), p. 23–44.

1165 Inter alia Jarašiūnas, E.; Vidrinskaitė, S. Few problems on the protection of property rights in jurisprudence of the 
Constitutional Court of the Republic of Lithuania. Īpašums, tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, iespējas: raks-
tu krājums. Riga: Biznesa augstskola Turība, 2006, p. 26–34; Jarašiūnas, E. Asmenų lygybės principas, kaip teisės 
aktų konstitucingumo matas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktikoje. Jurisprudencija. 2004, 52 (44),  
p. 7–18.

1166 Žiobienė, E. Informacijos apie asmens privatų gyvenimą apsauga. Konstitucinė jurisprudencija. 2008, 3, p. 139–182; 
Žiobienė, E. Teisminės valdžios autoriteto apsauga žiniasklaidoje. Jurisprudencija. 2004, 57 (49), p. 16–23; Žiobie-
nė, E. Žmogaus teisių ir laisvių apsauga: Lietuva Europos kontekste. Aleknonis, G. et al. Regnum est. 1990 m. Kovo 
11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui. Vilnius: MRU, 2010, p. 315–334.

1167 Pumputis, A. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir jos įgyvendinimo mechanizmas. 
Vilnius: Lietuvos teisės akademija, 2000; Pumputis, A. Poreikis kaip žmogaus teisių raidos pagrindas. Teisė besikei-
čiančioje Europoje. Vilnius: MRU, 2008, p. 321–335.

1168 Mesonis, G. Žmogaus teisių apsaugos metodologija: Europos Žmogaus Teisių Teismas vs sociumo entropija. Logos. 
2014, 80, p. 45–57; Mesonis, G. Diskursas bylos Mustafa Erdogan v. Turkey kontekste: saviraiškos laisvė v. akademi-
nė atsakomybė. Logos. 2015, 84, p. 77–86.

1169 Inter alia Šindeikis, A. Žodžio laisvė ir jos ribų kaita per du atkurtos nepriklausomybės dešimtmečius. Jurispruden-
cija. 2013, 20 (3), p. 1023–1060; Šindeikis, A. Saviraiškos laisvė, asmens garbė ir orumas: ar konstitucinga Lietuvos 
teismų praktika? Jurisprudencija. 2010, 2 (120), p. 121–157.

1170 Baltutytė, E. Europos socialinė chartija ir socialinės teisės konstitucijoje. Jurisprudencija. 2002, 30 (22), p. 75–80.
1171 Jarašiūnas, E. et al. Žmogaus teisių apsaugos institucijos. Vilnius: MRU, 2009.
1172 Abramavičius, A. et al. Asmens teisių gynimas: problemos ir sprendimai: mokslo studija. Vilnius: MRU
1173 Šileikis, E. Partijų finansavimo teisės sistemos įžvalgos. Vilnius: Lietuvos mokslo periodikos asociacija, 2014; Puka-

nasytė, I. Teisinio reguliavimo stabilumas rinkimų proceso metu – svarbi demokratinių rinkimų sąlyga. Socialinių 
mokslų studijos. 2013, 5 (2), p. 633–653; Pukanasytė, I. Rinkimų teisės principai konstitucinio teismo jurisprudenci-
joje. Socialinių mokslų studijos. 2013, 5 (1), p. 215–234 ir kt.; Birmontienė, T. Konstitucinės rinkimų doktrinos raida. 
Konstitucinė jurisprudencija. 2011, 3 (23), p. 248–272 ir kt. 

1174 Sinkevičius, V. Lietuvos Respublikos pilietybė 1918–2001. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2002; Sinkevičius, V. 
Dviguba pilietybė: pasiūlymo papildyti Konstitucijos 32 straipsnį analizė. Jurisprudencija. 2008, 3 (105), p. 16–26 ir kt.
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analizuota ir D. Žalimo darbuose1175. 
Mokslininkų tyrimuose ypač daug dėmesio skiriama svarbiam konstitucinės teisės insti-

tutui – Konstituciniam Teismui, jo kompetencijos, vaidmens valstybės valdžių sistemoje analizei. 
Apie Konstitucinio Teismo, kaip naujo ir svarbaus naują konstitucinės teisės sampratą formuojančio 
veiksnio, vaid menį rašė E. Jarašiūnas1176, J. Žilys1177 ir daugelis kitų teisės mokslininkų. Reikšmingi ir 
mokslo darbai, kuriuose nagrinėjamos konstitucinės kontrolės ištakos Lietuvoje. Teisines ir istorines 
prielaidas įsteigti Konstitucinį Teismą plačiai yra tyręs J. Žilys1178.

Konstitucinės kontrolės instituto tyrimai buvo ir išlieka aktualūs mokslininkų tyrimuose. 
Konstitucinio Teismo vaidmuo valstybės valdžių sistemoje, jo aktų teisinė galia, kuriamos doktrinos 
analizė yra tyrimų objektas G. Mesonio, E. Jarašiūno, V. Sinkevičiaus, J. Žilio, T. Birmontienės ir kitų 
autorių darbuose. Konstitucinės kontrolės instituto lyginamosios teisės tyrimams galima priskirti ir 
Europos konstitucinių teismų konferencijos kongresui atliktus tyrimus1179.

Konstitucinio Teismo įsteigimas lėmė ne tik naujos konstitucinės teisės srities – konstitucinės 
kontrolės instituto raidą bei naujai besiformuojančios konstitucinės kontrolės proceso teisės plėtrą1180. 

Seimas, kaip Tautos atstovybė, Seimo nario teisinis statusas išlieka aktualūs konstitucinės tei-
sės mokslo klausimai, kuriais ypač domisi V. Sinkevičius. Jo monografija „Parlamento teisės studijos“ 
(2011)1181 – išskirtinis šios srities darbas, jame stengiamasi atskleisti kai kuriuos kitų autorių mažiau 
nagrinėtus parlamento teisės konstitucinius klausimus – parlamento teisės institutus. Jis taip pat 
yra parengęs ir Lietuvos parlamento teisės vadovėlį1182. Analizuojant Seimo, kaip Tautos atstovybės, 
konstitucinį statusą pažymima, kad Seimas, vykdydamas įgaliojimus, jam suteiktus Tautai įgyvendi-
nus jai priklausantį suverenitetą, nėra laisvas, jį saisto Konstitucija, joje įtvirtinta asmens prigimtinių 
teisių ir laisvių doktrina, tarptautiniai valstybės įsipareigojimai. Reikšmingas V. Sinkevičiaus atliktas 
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos tyrimas. Šią Deklaraciją 
autorius pagrįstai priskiria konstitucinės reikšmės teisės aktams, o Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 
Tarybą laiko vienintele tikra Tautos atstovybe okupuotoje Lietuvoje. 

Atskirus parlamento konstitucinio statuso aspektus yra aptarę ir kiti autoriai: J. Žilys, E. Jara-
šiūnas, A. Normantas, E. Šileikis, V. Vaičaitis, G. Kalinauskas, E. Masnevaitė, I. Pukanasytė ir kt. Kai 
kurie konstituciniai parlamento klausimai apžvelgiami ir kolektyvinėje monografijoje „Parlamentas 
ir valstybinės valdžios institucijų sąranga. Liber Amicorum Česlovui Juršėnui“1183 (2008). Respubli-

1175 Inter alia Žalimas, D. Lietuvos Respublikos pilietybės konstitucinės doktrinos raida ir pagrindiniai bruožai. Kons-
titucinė jurisprudencija. 2013, 2 (30), p. 205–259; Žalimas, D. Lietuvos Respublikos pilietybės teisinis reguliavimas 
Europos Tarybos standartų kontekste. Lietuva Europos Taryboje: dvidešimt narystės metų: recenzuotų mokslinių 
straipsnių ir pranešimų rinkinys. Vilnius: VU, 2014, p. 269–312.

1176 Jarašiūnas, E. Apie konstitucinės justicijos funkcijas. Konstitucija, žmogus, teisinė valstybė: konferencija, skirta Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijos penkerių metų sukakčiai. Vilnius, 1997 m. spalio 24–25 d. Vilnius: Lietuvos žmogaus 
teisių centras, 1998, p. 139–156; Jarašiūnas, E. Konstitucija, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ir teisės 
konstitucionalizacija. Pumputis, A. et al. Konstitucingumas ir pilietinė visuomenė. Vilnius: LTU, 2003, p. 132–150; 
Jarašiūnas, E. Lietuvos Respublikos Konstitucijos vaidmens vertinimo aspektų. Konstitucinė jurisprudencija. 2011, 
4 (24), p. 288–307 ir kt. Konstitucinio Teismo vaidmuo užtikrinant konstitucijos viršenybę analizuojamas ir E. 
Jarašiūno parengtoje monografijoje: Jarašiūnas, E. Valstybės valdžios institucijų santykiai ir Konstitucinis Teismas. 
Vilnius, 2003.

1177 Žilys, J. Konstitucinis Teismas valstybės valdžios organų sistemoje. Jurisprudencija. 2000, 17 (9), p. 79–87.
1178 Teisinės ir istorinės Konstitucinio Teismo įsteigimo prielaidos tiriamos J. Žilio parengtoje monografijoje: Žilys, J. 

Konstitucinis Teismas – teisinės ir istorinės prielaidos. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2001. Konstitucinio 
Teismo istorinių ištakų tyrimams galima priskirti ir J. Žilio publikacijas, skirtas Klaipėdos krašto statutiniam teis-
mui: Žilys, J. Klaipėdos krašto statutinis teismas: įkūrimo prielaidos ir teisinis statusas. Jurisprudencija. 1999, 14 (6),  
p. 50–59 ir kt. 

1179 Birmontiene, T., Jarašiūnas, E., Spruogis, E. Problems of Legislative Omission in Constitutional Jurisprudence. 
General Report. Problems of Legislative Omission in Constitutional Jurisprudence: XIV Congress of the Conference of 
European Constitutional Court. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2009, p. 31–121, p. 123–206.

1180 Konstitucinio proceso kaip savarankiškos teisės srities reikšmę savo tyrimuose iškelia E. Kūris. Kūris, E. Konstituci-
nės justicijos proceso teisės klausimu. Teisė. 2011, 78, p. 7–27.

1181 Sinkevičius, V. Parlamento teisės studijos. Vilnius: MRU, 2011.
1182 Sinkevičius, V. Lietuvos parlamento teisė: vadovėlis. Vilnius: MRU, 2013.
1183 Mesonis, G. et al. Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų sąranga: Liber Amicorum Česlovui Juršėnui. Vilnius: 

MRU, 2008.
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kos Prezidento institutas taip pat yra tapęs išsamių tyrimų objektu. Atskirus jo konstitucinio statu-
so požymius yra analizavę A. Abramavičius, G. Mesonis, T. Birmontienė, V. Sinkevičius, E. Kūris, 
E. Šileikis, P. Ragauskas, ir kt. Respublikos Prezidento konstitucinis statusas inter alia lyginamuoju 
apsektu yra tiriamas kolektyvinėje monografijoje „Prezidentas valstybės valdžios institucijų sistemo-
je“1184 (2011). 

Konstituciniams teisminės valdžios pagrindams analizuoti skirtas ne vienas mokslinis ir  
M. Vainiutės straipsnis1185. M. Vainiutė yra ne vienos mokslinės studijos ne tik viena iš autorių, bet ir 
redakcinės kolegijos narė, mokslo leidinio iniciatorė. Konstituciniai teisminės valdžios funkcionavi-
mo principai atskleisti E. Jarašiūno, V. Sinkevičiaus. E. Vaitiekienės ir kitų darbuose. 

Kai kurie kiti konstitucinės teisės institutai mažiau domina konstitucinės teisės mokslininkus, 
tai pasakytina apie savivaldos tyrimus. Šioje srityje išskirtini E. Šileikio, K. Jankausko darbai1186. 

Pažvelgę į konstitucinės teisės klausimais rašančių mokslininkų darbus pamatytume, kad retai 
kuris autorius, pasirinkęs tyrimo objektu Lietuvos konstitucinės teisės klausimą, apsieina be lygini-
mo su analogiškais kitų valstybių konstitucinės teisės institutais, o analizuojant konstitucinį žmo-
gaus teisių institutą neapsieinama ir be Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos, kurioje atsispindi 
Europos valstybių konstitucinė įvairovė1187. Ateityje dar svarbesnė turėtų tapti ir Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktika, skirta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos analizei1188. Kons-
titucinės teisės klausimais rengiamose teisės mokslų daktaro disertacijose paprastai pateikiami kom-
pleksiniai lyginamieji tyrimai1189. 

Lyginamosios konstitucinės teisės mokslo reikšmingumas padidėjo XX a. pabaigoje – XXI a. 
pradžioje, kai savo valstybingumą atkūrė (ar sukūrė) daugelis Rytų ir Vidurio Europos valstybių. 
Naujų konstitucijų rengimas neišvengiamai skatino analizuoti demokratinių valstybių konstitucijų 
kūrimo patirtį. Lyginamųjų konstitucinių tyrimų dėmesio centre – įvairių valstybių konstitucinė tei-
sė, kaip ji veikia konkrečioje valstybėje, kokių kyla jos įgyvendinimo teorinių ir praktinių problemų. 
Konstitucinės teisės raidos tendencijos Vidurio ir Rytų Europos valstybėse turi panašumo.

Lyginamosios konstitucinės teisės mokslo plėtrą skatina naujų konstitucinės kontrolės institu-
tų įsteigimas ir jų bendradarbiavimas, konstitucinės kontrolės institucijų jurisprudencijos analizė – 
svarbi lyginamosios konstitucinės teisės mokslo teisės sritis. 

Lyginamosios konstitucinės teisės tyrinėjimai yra labai įvairūs, studijų autoriai tyrimo objektu 
pasirenka įvairius konstitucinės teisės aspektus, lyginamos konstitucijos, valstybės formos, žmogaus 
teisių konstituciniai katalogai, konstitucinės kontrolės sistemos, svarbių konstitucinių principų, kaip 

1184 Apie Respublikos Prezidento konstitucinį statusą lyginamuoju apsektu žr. Mesonis, G. et al. Prezidentas valstybės 
valdžios institucijų sistemoje. Vilnius: MES, 2011.

1185 Inter alia Vaitiekienė, E.; Vainiutė, M. Teisminės valdžios konstitucinis statusas Lietuvos Respublikoje. Pumputis, 
A. et al. Regnum est. 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui. 
Vilnius: MRU, 2010, p. 353–376.

1186 Jankauskas, K. Teritorinių bendruomenių savivalda Lietuvoje: konstituciniai imperatyvai ir jų įgyvendinimas ordi-
narinėje teisėje. Birmontienė, T. et al. Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda. Vil-
nius: MRU, 2007, p. 411–521.

1187 Jarašiūnas, E. Apie bylų Melloni, Jeremy F. ir Gauweiler ir kt. įnašą į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir kons-
titucinių teismų bendradarbiavimo plėtotę. Konstitucinė jurisprudencija: 2016, 2 (42), p. 218–275; Jarašiūnas, E. 
Žvilgsnis į teismų bendradarbiavimo problemas Europos Sąjungos ir nacionalinių teisinių sistemų sąveikos kon-
tekste; Katuoka, S. et al. Transnacionalinės teisinės sistemos santykio ir sąveikos problemos. Vilnius: MRU, 2014,  
p. 45–74.

1188 Jarašiūnas, E. Europos Sąjungos Pagrindinių teisų chartija Teisingumo Teismo jurisprudencijoje. Jurisprudencija. 
2017, 24 (1), p. 6-34.

1189 Kaip antai: Kalinauskas, G. Vykdomosios valdžios (vyriausybės) parlamentinės kontrolės institutas: samprata, mo-
deliai, įgyvendinimo problemos. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2010; Varaška, M. 
Valstybės vadovo įgaliojimų trukmės problema valstybės valdymo formose: lyginamasis aspektas. Daktaro disertacija. 
Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2012; Butvilavičius, D. Konstitucijos pataisos – Amend ments to the cons-
titution. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2013; Pukanasytė, I. Rinkimų teisė: Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje. Daktaro disertacija. Socia-
liniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2014; Šindeikis, A. Žodžio laisvė ir kitos konstitucinės vertybės: pusiausvyros 
nustatymo problemos. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2011 ir kt.
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antai valdžių padalijimo ar teisinės valstybės principo, įgyvendinimas skirtingose konstitucinėse 
sistemose ir kt. Dėl savo tyrimo objekto, visų pirma konstitucijų, jų steigiamosios galios reikšmin-
gumo, lyginamoji konstitucinė teisė įgijo išskirtinę reikšmę skirtingai nuo kitų ordinarinę teisę ty-
rinėjančių lyginamųjų teisės mokslų. Lyginamosios konstitucinės teisės vaidmuo išryškėjo sparčiai 
vystantis tarptautinei žmogaus teisių teisei, Europos žmogaus teisių konvencijos teisei ir Europos 
Sąjungos teisei, kuri inter alia grindžiama pagarba ES valstybių narių konstitucinėms tradicijoms. 
Be lyginamosios konstitucinės teisės analizės žinių negalime tinkamai tyrinėti kitų teisės sričių. Vis 
labiau įsitvirtinant konstitucijos, kaip teisinės vertybės, aukščiausiosios teisinės tikrovės, lemiančios 
visą nacionalinę teisinę sistemą, taip pat ir ordinarinę teisę, sampratai, spartėja teisės šakų kons-
titucionalizacijos procesas. Konstitucionalizmo doktrina ima daryti vis didesnį poveikį kitų teisės 
sričių tyrimams. Lyginamosios konstitucinės teisės doktrinos vystymasis, jos reikšmingumas lemia 
ir konstitucinės teisės globalizaciją. 

Lietuvos lyginamosios konstitucinės teisės mokykla tik formuojasi, dominuoja atskirų valstybių 
ar institutų lyginamoji analizė. Mokslininkų vykdomi konstitucinės teisės tyrimai lyginamuoju as-
pektu ilgą laiką vyravo kaip atskirų valstybių konstitucijų ar atskirų institutų analizė1190 (pradiniame 
šių tyrimų etape buvo rengiami ir konstitucijų tekstų vertimai1191, kurie ypač pravertė studijų procese). 
Kitų valstybių konstitucinės sandaros klausimus nagrinėjo E. Jarašiūnas, A. Pumputis, G. Mesonis,  
T. Birmontienė, T. Blinstrubis, D. Butvilavičius, O. Buišienė, V. Staugaitytė, M. Vainiutė, E. Vaitiekie-
nė, J. Žilys, E. Žiobienė, I. Pukanasytė ir kt. 

Prie reikšmingų lyginamosios konstitucinės teisės darbų priskirtina G. Mesonio parengta mo-
nografija „Valstybės valdymo forma konstitucinėje teisėje: Lietuvos Respublika Vidurio ir Rytų Eu-
ropos kontekste“1192. Lyginamosios konstitucinės teisės problemos nagrinėjamos ir monografijose, 
studijose, kaip kad: „Šiuolaikinė konstitucija: studijos apie užsienio šalių konstitucinį reguliavimą1193; 
„Konstitucinio reguliavimo įvairovė“1194; „Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų sąranga“1195. 

Prie lyginamajai konstitucinei teisei skirtų svarbių mokslinių tyrimų priskirtume ir Mykolo 
Romerio universiteto autorių parengtą mokslo studiją „Europos Sąjungos valstybių narių konstituci-
nės sistemos“1196, kurioje analizuojamos ES valstybių narių konstitucinės sistemos. Mykolo Romerio 
universiteto mokslininkai taip pat parengė ir išleido naują aktualią mokslo studiją „Pasaulio valsty-
bių konstitucijos“, kurioje pateikiamos į lietuvių kalbą išverstos 55 pasaulio valstybių konstitucijos ir 
jų komentarai. 

Lietuvos lyginamosios konstitucinės teisės mokslinėje doktrinoje retesni didesnės apimties 
komp leksiniai darbai. Prie tokių kompleksinių tyrimų priskirtina ir E. Vaitiekienės ir G. Mesonio 
2011 m. parengta „Lyginamoji konstitucinė teisė“1197, Ypač reikšmingas yra 2016 m. Mykolo Romerio 

1190 Būtų galima paminėti kai kuriuos kolektyvinius autorių darbus (kolektyvines monografijas): Birmontienė, T. et 
al. Šiuolaikinė konstitucija: studijos apie užsienio šalių konstitucinį reguliavimą. Vilnius: MRU, 2005; Bacevičius, 
V. et al. Konstitucinio reguliavimo įvairovė. Vilnius: MRU, 2006. Prie tokių autorių darbų taip pat galima priskirti: 
Mesonis, G.; Vaitiekienė, E. Lyginamoji konstitucinė teisė. Vilnius: Justitia, 2011. Lietuvos valdymo forma taip pat 
yra vienas iš konstitucinės teisės klausimų, tapęs ir lyginamosios konstitucinės teisės objektu. Šioje srityje išskirtina 
G. Mesonio monografija: Mesonis, G. Valstybės valdymo forma konstitucinėje teisėje: Lietuvos Respublika Vidurio ir 
Rytų Europos kontekste. Vilnius: LTU, 2003.

1191 Jarašiūnas, E. et al. Užsienio šalių konstitucijos. Vilnius: LTU, 2004. Pažymėtina, kad kai kurių užsienio šalių konsti-
tucijų tekstų vertimai spausdinami Konstitucinio Teismo biuletenyje „Konstitucinė jurisprudencija“. Šiame biulete-
nyje taip pat publikuojami kai kurių užsienio šalių konstitucinių ar jiems prilygintų teismų sprendimų vertimai.

1192 Mesonis, G. Valstybės valdymo forma konstitucinėje teisėje: Lietuvos Respublika Vidurio ir Rytų Europos kontekste. 
Vilnius: LTU, 2003.

1193 Birmontienė, T. et al. Šiuolaikinė konstitucija: studijos apie užsienio šalių konstitucinį reguliavimą. Vilnius: 
MRU, 2005.

1194 Bacevičius, V. et al. Konstitucinio reguliavimo įvairovė. Vilnius: MRU, 2006.
1195 Mesonis, G. et al. Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų sąranga: Liber amicorum Česlovui Juršėnui. Vilnius: 

MRU, 2008.
1196 Beinoravičius, D. et al. Europos Sąjungos valstybių narių konstitucinės sistemos. Vilnius: MRU, 2012; Jarašiūnas, E. 

et al. Užsienio šalių konstitucijos. Vilnius: LTU, 2004.
1197 Vaitiekienė, E.; Mesonis, G. Lyginamoji konstitucinė teisė. Vilnius: Justitia, 2011.
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universiteto išleistas vadovėlis aukštosioms mokykloms „Lyginamoji konstitucinė teisė“1198, svariai 
užpildęs tokių tyrimų spragas. 

Lietuvos konstitucinės teisės moksliniams tyrimams didelę įtaką daro Konstitucinio Teismo 
veikla, jo formuojama oficialioji konstitucinės doktrina ir jos raida. Būtent Konstitucinio Teismo ju-
risprudencija, oficialioji konstitucinė doktrina reikšmingai praplėtė konstitucinės teisės ir konstitu-
cinės teisės mokslo ribas, leido suformuoti konstitucinės teisės, kaip aukščiausiosios teisės, sampratą, 
nubrėžė naujas jos tyrimų gaires.

1198 Mykolo Romerio universiteto parengtą lyginamosios konstitucinės teisės vadovėlį sudaro keturiolika skyrių. Šio 
leidinio skyriuose analizuojamos svarbios lyginamosios konstitucinės teisės sritys, kaip kad konstitucinės teisės 
sampratos ir šaltinių įvairovė, mokslo kryptys, aptariant ir istorines, ir moderniąsias konstitucinės teisės mokslo 
tendencijas. Daug dėmesio skiriama konstitucijos, kaip aukščiausios teisės, sampratai, konstitucijos modelių ana-
lizei, konstitucionalizmo raidai ir jo reikšmingumui. Nagrinėjama ir tarptautinės teisės daroma įtaka konstituci-
niam teisiniam reguliavimui, atskleidžiami konstituciniai narystės Europos Sąjungoje aspektai. Daug dėmesio skirta 
konstitucijos apsaugos demokratinėse valstybėse reikšmingumui, konstitucinės kontrolės instituto raidai, jos mode-
lių įvairovei. Vienas svarbiausių konstitucinės teisės institutų – žmogaus teisių apsauga, analizuojama atskleidžiant 
konstitucinių žmogaus teisių katalogų įvairovę ir jų turinį, išskiriant pilietybės instituto konstitucinius aspektus. 
Aptariami ir konstituciniai tiesioginės demokratijos institutai, rinkimų sistemų įvairovė, referendumo iniciatyvos 
ir organizavimo ypatumai. Politinių partijų organizavimas ir veikimas atskleidžiamas kaip svarbus įvairių valstybių 
konstitucinio reguliavimo aspektas. Lyginamojoje konstitucinėje teisėje valstybės formų įvairovė – svarbus klausi-
mas, lemiantis ir konstitucinės teisės raidą. Lyginamojoje konstitucinėje teisėje ypač reikšmingas valstybės valdžios 
konstitucinis institutas atskleidžiamas analizuojant tokius reikšmingus klausimus kaip kad valdžių padalijimas, tei-
sės viršenybės principo įgyvendinimas realizuojant valstybės valdžios institucijų įgaliojimus. Atskirai aptariamos 
valstybės valdžios šakos – įstatymų leidžiamoji, pabrėžiant parlamentų įvairovę, vykdomoji, – analizuojant vyriausy-
bės ir prezidento santykius, daug dėmesio skiriama teisminės valdžios organizavimo įvairovei, teismams kaip svar-
biai valstybės valdžios grandžiai, vykdančiai teisingumą. Lyginamosios konstitucinės teisės vadovėlyje nagrinėjama 
ir vietos savivaldos institucijų įvairovė.
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I. 

CIVILINĖS TEISĖS IR JOS POŠAKIŲ  
BEI INSTITUTŲ RAIDA 1918–2018 M.

1.1.  Civilinės teisės ištakos tarpukario laikotarpiu ir tolesnė jos raida 

Lietuvos civilinės teisės, kaip ir kitų teisės šakų, raida 1918–2018 m. patyrė didelę transfor-
maciją: nuo teisinio partikuliarizmo įveikimo atkūrus nepriklausomybę 1918 m. iki visiškai naujos 
civilinės teisės sistemos kūrimo 1990 m. Po nepriklausomybės atkūrimo 1918 m., kai Lietuvoje koeg-
zistavo penkios skirtingos teisinės sistemos, didžiojoje dalyje teritorijos galiojo Rusijos imperijos civi-
linės teisės įstatymai. Nuo 1940 m., kai Lietuvą okupavo bei aneksavo Sovietų Sąjunga, išimtinai buvo 
taikomi sovietiniai civiliniai įstatymai. 1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, prasidėjo naujas 
šalies valstybingumo laikotarpis. Daugiau nei 50 metų Lietuvos civilinė teisė buvo grindžiama išim-
tinai socialistine ideologija, kuri nepripažino privačios nuosavybės ir asmens ūkinės veiklos laisvės 
bei iniciatyvos. Toks nuosavybės santykių teisinis reguliavimas buvo nepriimtinas nepriklausomoje 
Lietuvoje, todėl reikėjo pradėti kurti naują civilinės teisės sistemą. Lietuvos Respublikos Seimas nu-
sprendė neatkurti prieškario civilinės teisės ir pradėti rengti naują civilinį kodeksą. Jo rengimo pro-
cesas buvo itin sudėtingas: buvo suformuotos kelios darbo grupės ir kilo daug diskusijų dėl to, kurias 
civilinės teisės sritis turi apimti naujasis kodeksas (ypač dėl to, ar į jį turi būti įtrauktos komercinės 
teisės nuostatos ). Be to, rengiant naująjį Civilinį kodeksą buvo nuspręsta remtis užsienio šalių teisės 
aktais, tarptautinėmis sutartimis ir negriežtosios teisės (angl. soft law) instrumentais1. 

1.1.1. Lietuvos civilinė teisė 1918–1940 m.

Pirmojo Lietuvos nepriklausomybės laikotarpio (1918–1940 m.) pradžioje buvo keliama idėja 
ne kurti naują teisinę sistemą, bet atkurti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės įstatymus, ypač XVI a. 
Statutus2. 

Pažymėtina, kad 1519, 1566 ir 1588 m. priimti Statutai buvo laikomi teisinės minties pamink-
lais Europoje3 ir vieni pirmųjų teisinės kodifikacijos pavyzdžių4. Vėliausią, Trečiąjį Statutą, sudarė  
14 skyrių, iš kurių šeši (5–10 skyriai) buvo susiję su civiline teise. Daugiau nei šimte Statuto straipsnių 
buvo įtvirtintos nuostatos dėl nuosavybės, šeimos ir paveldėjimo teisės. Juose taip pat buvo keletas 
bendrųjų nuostatų dėl prievolių teisės, pavyzdžiui, nustatyti formalūs sutarčių reikalavimai, numa-
tyta įrodinėjimo naštos taisyklė prievoliniuose santykiuose ir kt., taip pat reglamentuojamos atskiros 
sutartys, pavyzdžiui, pirkimo–pardavimo, dovanojimo, nuomos, įkeitimo ir kitos. Šis Trečiasis Statutas 
galiojo daugiau nei du su puse šimtmečio. Pažymėtina, kad jis buvo taikomas net ir tada, kai 1795 m. 
buvo padalyta bendra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės valstybė. Nors Tre-
čiojo Statuto nuostatos, susijusios su valstybės valdymu ir kitais viešojo gyvenimo aspektais, buvo 
panaikintos, tačiau civilinės teisės kontekste šis Statutas buvo naudojamas iki pat 1840 metų5. Būtent 
tik tada Lietuvoje buvo įvesti 1832 m. Rusijos caro įstatymai, žinomi kaip Svod Zakonov. Jie buvo 
susisteminti į 16 tomų, o civilinės teisės nuostatos buvo įtrauktos į Rusijos imperijos 1832 m. įstaty-
mų sąvado X tomo I dalį „Civiliniai įstatymai“ (Rusijos civiliniai įstatymai). Svarbu pažymėti, kad 

1 Plačiau apie lyginamojo metodo įtaką Lietuvos civilinei teisei žr.: Selelionytė-Drukteinienė, S.; Jurkevičius, V.;  
Kad ner-Graziano, T. The Impact of the Comparative Method on Lithuanian Private Law. European Review of 
Private Law. 2013, 21 (4), p. 959–990.

2 Maksimaitis, M. Rusijos teisės šaltiniai Lietuvoje 1918–1940 m. Jurisprudencija. 2012, 19 (2), p. 405.
3 Vasiliauskas, J. Civilistikos raida Vilniaus universitete ir jos įtaka įstatymams rengti. Teisė. 1992, 26, p. 113.
4 Glendon, M. A. et al. Vakarų teisės tradicijos. Vilnius: Pradai, 1993, p. 33–39. 
5 Maksimaitis, M. Istorinės LDK teisės aidas modernioje Lietuvos teisėje. Jurisprudencija. 2012, 19 (3), p. 846.
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Rusijos imperijos civilinei teisei įtakos turėjo Trečiasis Statutas6, taip pat Vakarų Europos valstybių 
civiliniai kodeksai7. Rusijos caro įstatymai didžiojoje tuometinės Lietuvos dalyje buvo taikomi iki 
pat nepriklausomybės atkūrimo 1918 metais. Tačiau jie nebuvo vieninteliai Lietuvos teritorijoje per 
pirmą okupacijos laikotarpį (1795–1918 m.) taikomi civilinės teisės šaltiniai. Teritorijoje, esančioje 
kairėje Nemuno upės pusėje (vadinamoje Užnemunėje), buvo taikomas 1804 m. priimtas Napoleono 
civilinis kodeksas8. 1921 m. Lietuvai atitekusiame Palangos valsčiuje su Šventosios žiotimis ir šiau-
rės rytuose esančioje nedidelėje teritorijoje (keliuose buvusios latvių Alūkstos apskrities kaimuose, 
vėliau įjungtuose į Zarasų apskritį) galiojo Pabaltijo gubernijų civilinių įstatymų rinkinys – Kuršo 
civilinė teisė9. Klaipėdos regione, kuris vėliau tapo Lietuvos dalimi, galiojo 1900 m. Vokietijos civili-
nis kodeksas (Bürgerliches Gesetzbuch (BGB))10. Vilniaus krašte, Lenkijos okupacijos laikotarpiu iki 
1939 m. spalio 27 d., privatinės teisės santykiams turėjo būti taikomos Lenkijos rytų žemių civilinės 
teisės nuostatos (prieškariniai Rusijos įstatymai kartu su juos palaipsniui atnaujinusiais Lenkijos 
valstybės teisės aktais)11.

Vis dėlto dėl šalyje įvykusių esminių politinių, socialinių ir ekonominių pokyčių nuspręsta 
atsisakyti idėjos atkurti XVI a. Statutų galiojimą. Taip pat nenorėta taikyti ankstesnių okupantų įsta-
tymų12, ypač Rusijos civilinių įstatymų. Todėl buvo nuspręsta parengti naujus įstatymus, pasitelkiant 
užsienio šaltinius.

1918 m. atkurtos Lietuvos valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniuose Dėsniuose (24 str.) 
nurodyta, kad srityse, kuriose nėra išleistų Lietuvos valstybės įstatymų, laikinai palieka tie, kurie 
yra buvę prieš karą, kiek jie neprieštarauja Laikinosios Konstitucijos Pamatiniams Dėsniams13. Taigi 
teisės aktuose buvo aiškiai numatyta galimybė nepriklausomoje Lietuvos valstybėje taikyti užsienio 
įstatymus, kiek jie neprieštaravo Laikinosios Konstitucijos Pamatiniams Dėsniams, tol, kol jie bus 
pakeisti ar priimti nauji teisės aktai. 

Pažymėtina, kad tarpukariu (1918–1940 m.) Lietuvos valstybėje koegzistavo penkios skirtingos 
teisinės sistemos: Rusijos, Prancūzijos, Baltijos, Vokietijos ir mišri Rusijos-Lenkijos. Kiekviena iš jų 
turėjo savo ypatumų, todėl to meto Lietuvos civilinė teisė galėjo būti apibūdinama kaip prancūzų-lo-
tynų bei Vokietijos teisinių koncepcijų mišinys14.

Didžiojoje Lietuvos dalyje ir toliau buvo taikomi Rusijos imperijos įstatymai. Dėl to, kad to 
meto Rusijos pozityvioji teisė buvo iš esmės nebeaktuali, šios valstybės teismų praktika tapo vienu 
iš svarbiausių civilinės teisės šaltinių Rusijoje. Lietuvos teismai taip pat sekė šiuo pavyzdžiu. Nors 
žemesnių instancijų teismų formaliai nesaistė Lietuvos Aukščiausiojo Tribunolo sprendimai, jo prak-
tika buvo labai svarbi nagrinėjant bylas15. Nežinoma, ar Lietuvos teismai rėmėsi kitų šalių teismų 
praktika (ypač tų valstybių, kurių įstatymai buvo taikomi Lietuvoje), tačiau tai labai mažai tikėtina 
dėl riboto užsienio teisės šaltinių prieinamumo tuo metu. 

Kitose Lietuvos dalyse tuo metu buvo taikomi modernesni įstatymai. Užnemunės regione ga-
liojo Napoleono civilinis kodeksas (1804 m.) ir Komercinis kodeksas (1807 m.)16. Nedideliuose Zarasų 

6 Trečiasis Statutas buvo naudojamas rengiant vadinamąjį Soboro kodeksą Rusijoje (1679 m.), po kurio buvo priimta 
16 tomų, žinomų kaip Svod Zakonov. Žr. Maksimaitis, M. Istorinės LDK teisės aidas modernioje Lietuvos teisėje. 
Jurisprudencija. 2012, 19 (3), p. 848–849.

7 Feldbrucge, F. J. M. (ed.). The Emancipation of Soviet Law. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p. 33.
8 Lietuvos istorija. Red. A. Šapoka. Vilnius: Mokslas, 1989, p. 449.
9 Maksimaitis, M. Civiliniai įstatymai Lietuvos teritorijoje pirmojoje XX amžiaus pusėje. Vilnius: Teisinės informacijos 

centras, 2002, p. 4–16.
10 Mikelėnas, V. Reform of Civil Law in Lithuania During the Period of 1990–1994. Teisė. 1994, 28, p. 51.
11 Žr. Maksimaitis, M. Civiliniai įstatymai Lietuvos teritorijoje pirmojoje XX amžiaus pusėje. Vilnius: Teisinės informa-

cijos centras, 2002, p. 4–16.
12 Maksimaitis, M. Rusijos teisės šaltiniai Lietuvoje 1918–1940 m. Jurisprudencija. 2012, 19 (2), p. 405. 
13 Ibid., p. 406. 
14 Mikelėnas, V. Unification and Harmonization of Law at the Turn of the Millennium: The Lithuanian Experience. 

Uniform Law Review. 2000, 2, p. 245.
15 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 338.
16 Lietuvos istorija. Red. A. Šapoka. Vilnius: Mokslas, 1989, p. 449.
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ir Palangos regionuose buvo taikomas 1864 m. Pabaltijo provincijų civilinių įstatymų rinkinys17. Dar 
dvi teisinės sistemos egzistavo Vilniuje ir Klaipėdos krašte. Vilniaus regione lenkų okupacijos metu 
(1919–1939 m.) buvo naudojami Rusijos prieškario įstatymai, kurie vėliau buvo papildyti Lenkijos 
įstatymais. Klaipėdos krašte, kuris 1923 m. kaip autonominė teritorija buvo perduotas Lietuvai, buvo 
taikomas 1900 m. Vokietijos civilinis kodeksas18.

Nepaisant to, kad per pirmąjį nepriklausomybės laikotarpį dažnai buvo taikomi užsienio 
įstatymai, buvo priimti ir kai kurie nacionaliniai įstatymai, pavyzdžiui, Kooperacijos bendrovių ir 
sąjungų įstatymas (1919 m.)19, Įstatymas apie draugijas (1919 m.)20, Akcinių bendrovių įstatymas  
(1924 m.)21, Kreditoriams kenksmingų skolininko aktų ginčijimo įstatymas (1931 m.)22, Ipotekos įsta-
tymas (1936 m.)23, Vekselių įstatymas (1938 m.)24, Čekių įstatymas (1938 m.)25 ir daugelis kitų. Jie 
sumažino užsienio įstatymų, kurie daugiausia buvo naudojami užpildant nacionalinės teisinės siste-
mos spragas, svarbą26. Nors užsienio ir nacionaliniai įstatymai ir toliau koegzistavo, praktinis tikslas 
suvienodinti civilinę teisę tapo vis svarbesnis. 

Atkreiptinas dėmesys, kad 1918–1940 m. Lietuva taip pat pasirašė daugiau nei 100 tarptautinių 
sutarčių, susijusių su civiline teise. Ji taip pat tapo kelių tarptautinių organizacijų, tarp kurių ir Tarp-
tautinis privatinės teisės unifikavimo institutas, nare. 

1937 m. Valstybės Taryba sudarė specialią komisiją tam, kad būtų parengtas Lietuvos civili-
nis kodeksas. Tarybos nariai siekė parengti „grynai lietuvišką“ kodeksą27. Šis reikalavimas sietinas 
su nacionalistine ideologija, kuri vyravo Lietuvoje autoritarinio režimo laikotarpiu. Nors politikai 
bandė sutrukdyti kodekso rengimo komisijai remtis užsienio įstatymais rengiant nacionalinį Civilinį 
kodeksą, darbo grupės nariai nusprendė neoficialiai remtis 1907 m. Šveicarijos civiliniu kodeksu ir 
1911 m. Šveicarijos prievolių kodeksu (jie abu buvo išversti į lietuvių kalbą) kaip Lietuvos civilinio 
kodekso modeliais28. Taip pat buvo naudojami ir kitų valstybių civiliniai įstatymai: Austrijos, Bra-
zilijos, Italijos, Latvijos, Prancūzijos ir Vokietijos civiliniai kodeksai, Lenkijos prievolių kodeksas, 
Lenkijos, Čekoslovakijos, Rusijos civilinių kodeksų projektai bei Prancūzijos-Italijos prievolių ko-
dekso projektas29. Lietuvos teisininkai aiškiai suprato būtinybę modernizuoti nacionalinę civilinę 
teisę remiantis pažangiais užsienio valstybių civilinės teisės šaltiniais. Tačiau dėl sovietų invazijos, 
įvykusios 1940 m., komisija nebaigė rengti Lietuvos civilinio kodekso. Tuo metu buvo baigtos rengti 
tik bendrosios prievolių teisės nuostatos ir šeimos teisės skyrius30. Įdomu paminėti, kad visiškai ki-
tokia situacija susiklostė Latvijoje, kurioje 1937 m. buvo priimtas Civilinis kodeksas. Šio teisės akto 
galiojimas buvo atkurtas ir po Latvijos nepriklausomybės paskelbimo 1990 m.31

Nepaisant to, kad Lietuva pirmuoju nepriklausomybės laikotarpiu nespėjo kodifikuoti savo 
civilinės teisės ir priešingai nei Latvija neturėjo net teorinės galimybės atkurti tarpukario teisės po 

17 Maksimaitis, M.; Vansevičius, S. Lietuvos valstybės ir teisės istorija. Vilnius: Justitia, 1997, p. 189.
18 Mikelėnas, V. Reform of Civil Law in Lithuania During the Period of 1990–1994. Teisė. 1994, 28, p. 51.
19 Kooperacijos bendrovių ir sąjungų įstatymas. Vyriausybės žinios. 1919, Nr. 4-14a.
20 Įstatymas apie draugijas. Vyriausybės žinios. 1919, Nr. 15.
21 Akcinių bendrovių įstatymas. Vyriausybės žinios. 1925, Nr. 179.
22 Kreditoriams kenksmingų skolininko aktų ginčijimo įstatymas. Vyriausybės žinios. 1931, Nr. 367.
23 Ipotekos įstatymas. Vyriausybės žinios. 1936, Nr. 560.
24 Vekselių įstatymas. Vyriausybės žinios. 1938, Nr. 619.
25 Čekių įstatymas. Vyriausybės žinios. 1938, Nr. 619.
26 Maksimaitis, M. Rusijos teisės šaltiniai Lietuvoje 1918–1940 m. Jurisprudencija. 2012, 19 (2), p. 415–416.
27 Mikelėnas, V. Unification and Harmonization of Law at the Turn of the Millennium: The Lithuanian Experience. 

Uniform Law Review. 2000, 2, p. 246.
28 Mikelėnas, V. Privatinės teisės harmonizavimas ir unifikavimas: lietuviškas variantas. Lietuvos teisės tradicijos: Lie-

tuvos teisės tradicijos: mokslinės konferencijos, skirtos Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesoriaus Stasio Van-
sevičiaus septyniasdešimtmečiui, medžiaga. Vilnius: Justitia, 1997, p. 166.

29 Mikelėnas, V. Naujų kodeksų privatinės teisės srityje svarstymo, priėmimo ir įgyvendinimo problemos. Teisės prob-
lemos. 2000, 2, p. 76.

30 Maksimaitis, M. Rusijos teisės šaltiniai Lietuvoje 1918–1940 m. Jurisprudencija. 2012, 19 (2), p. 413.
31 Torgans, K. European Initiatives (PECL, DCFR) and Modernisation of Latvian Civil Law. Juridica International. 

2008, XIV, p. 137.
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1990 m., tačiau tam tikras teisinės minties tęstinumas vis dėlto buvo išlaikytas, kadangi dalis 1918–
1940 m. priimtų nacionalinių įstatymų turėjo įtakos rengiant ir Civilinio kodekso pakeitimus bei 
papildymus antruoju nepriklausomybės laikotarpiu32.

1.1.2. Civilinė teisė okupacijos laikotarpiu 1940–1990 m.

Po sovietų invazijos 1940 m. visos teisinės sistemos, egzistavusios Lietuvoje pirmuoju neprik-
lausomybės laikotarpiu, buvo pakeistos sovietiniais įstatymais. Vienas iš tokių, taikomų civilinės tei-
sės srityje, buvo 1922 m. RTFSR CK33. Jis Lietuvos Sovietų Socialistinėje Respublikoje galiojo nuo 
1940 iki 1964 m. (išskyrus 1941–1945 m.).

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos civilinis kodeksas34 buvo priimtas 1964 m. (1964 m. 
LTSR CK), o įsigaliojo 1965 m. Jis buvo grindžiamas 1961 m. TSRS civilinių įstatymų pagrindiniais 
principais35. Šiuose principuose buvo nustatytos privalomo pobūdžio taisyklės, kaip kiekviena So-
vietų Sąjungos respublika turi reguliuoti savo piliečių civilinius santykius. Dėl šių Principų visų Są-
jungos respublikų civiliniai kodeksai buvo labai panašūs, kartais netgi identiški36. Lietuvos sovietinį 
civilinį kodeksą sudarė aštuoni skyriai ir 610 straipsnių. Jis įtvirtino bendrąsias civilinės teisės nuos-
tatas, daiktinę teisę, prievolių teisę, autorių teisę, patentų teisę, paveldėjimo teisę ir taisykles dėl tarp-
tautinės privatinės teisės taikymo. Pastarosios nuostatos sudarė vienintelę galimybę taikyti užsienio 
teisę sovietų teisės tradicijos kontekste. Tačiau buvo įtvirtina taisyklė, jog užsienio įstatymai negali 
būti taikomi, jeigu jie prieštarauja sovietinės sistemos pamatams. Kadangi Vakarų Europos šalių įsta-
tymai a priori ideologiškai prieštaravo sovietinei teisinei sistemai, tikėtina, kad užsienio įstatymų 
taikymo galimybė buvo daugiau teorinio pobūdžio.

Atkreiptinas dėmesys, kad sovietmečiu bendrieji teisės principai, papročiai ir teismų praktika 
nebuvo pripažinti civilinės teisės šaltiniais. Teismai buvo laikomi tik formaliais valstybinių organų 
priimtų įstatymų taikytojais. Tuo metu buvo neįmanoma įsivaizduoti, kad teismai galėtų atsižvelgti į 
kitų šalių įstatymus ar teismų praktiką (ypač Vakarų Europos, arba kapitalistinių šalių, kaip jos tada 
buvo apibūdinamos). Teoriškai buvo įmanoma remtis kitų Sovietinių Respublikų teismų praktika, 
nes Sovietų Sąjungą sudariusių respublikų įstatymai, kaip minėta, buvo labai panašūs, tačiau prakti-
koje ši galimybė niekada nebuvo realizuota.

50 metų Lietuvos teisinė bendruomenė patyrė visišką izoliaciją, kuri lėmė labai siaurą teisės su-
vokimą. Teisės mokyklų mokymo programose nebuvo lyginamosios teisės ar tarptautinės privatinės 
teisės kursų. Todėl teisininkai nieko nežinojo apie užsienio arba lyginamąją teisę, taip pat ir civilinės 
teisės derinimo galimybes37. Jie sunkiai galėjo įsivaizduoti, kad nacionalinei teisės sistemai gali būti 
naudingi užsienio įstatymai ar teismų praktika. Teisė buvo suprantama kaip grynai nacionalinio 
pobūdžio. Be to, tuo metu nebuvo ir aiškaus skirtumo tarp viešosios ir privatinės teisės, o principas 
„viskas, kas neleidžiama, yra draudžiama“ buvo taikomas net civiliniams santykiams.

1.1.3. Lietuvos civilinės teisė po 1990 m.

1990 m. perėjimas iš Sovietų teisės į Vakarų teisinę sistemą buvo sunkus uždavinys. Tokiai ma-
žai šaliai kaip Lietuva buvo neįmanoma per trumpą laiką sukurti naują teisinę sistemą. Todėl buvo 
nuspręsta atlikus būtiniausius pereinamajam laikotarpiui pakeitimus pratęsti sovietinių įstatymų 
galiojimo laiką su sąlyga, kad jų taikymas neprieštaraus Lietuvos Respublikos Laikinajam Pagrindi-

32 Lietuvos Respublikos Seimo 151-ojo posėdžio stenograma. Stenogramos. 1998, 51 (151).
33 Maksimaitis, M.; Vansevičius, S. Lietuvos valstybės ir teisės istorija. Vilnius: Justitia, 1997, p. 267.
34 Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos civilinis kodeksas. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės 

žinios. 1964, Nr. 19-138.
35 Tarybinė civilinė teisė. Red. Žeruolis, J. Vilnius: Mintis, 1975, p. 34–35. 
36 Mikelėnas, V. Reform of Civil Law in Lithuania During the Period of 1990–1994. Teisė. 1994, 28, p. 52. 
37 Mikelėnas, V. Unification and Harmonization of Law at the Turn of the Millennium: The Lithuanian Experience. 

Uniform Law Review. 2000, 2, p. 246.
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niam Įstatymui38. 1964 m. Civilinis kodeksas (pervadintas Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu  
(1964 m. LR CK)) galiojo iki 2001 m. liepos 1 d., kai įsigaliojo 2000 m. liepos 18 d. priimtas nau-
jasis Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas39 (2000 m. LR CK). Pažymėtina, kad siekiant pritai-
kyti civilinę teisę prie naujų politinių ir ekonominių aplinkybių, 1964 m. LR CK pakeitimai buvo 
priimti jau iš karto po nepriklausomybės paskelbimo 1990 m. ir dar kartą, tačiau jau iš esmės  – 
1994 m.40 Kai 1994 m. kodekso redakcija buvo svarstoma Seime, kai kurie politikai pasiūlė tiesio-
giai taikyti kurios nors užsienio valstybės civilinį kodeksą, kol bus parengtas nacionalinis civilinis 
kodeksas41. Buvo suprasta, kad nacionalinio civilinio kodekso rengimas gali užtrukti daug metų, 
todėl pasiūlyta nedelsti ir naudoti Vakarų valstybių patirtį, kaip kad buvo daroma anksčiau Užne-
munės regione, kai buvo taikomas 1804 m. Prancūzijos civilinis kodeksas42. Kita idėja buvo atkur-
ti tarpukario civilinius įstatymus43, sekant Latvijos pavyzdžiu, kuri 1992–1993 m. iš naujo priėmė  
1937 m. Civilinį kodeksą44. Tačiau Seimas atmetė visus šiuos pasiūlymus. Manyta, kad nepriklauso-
ma Lietuva turi turėti savo įstatymus, o bet kokios ankstesnės sistemos atkūrimas laikytas neįmano-
mu dėl tarpukario teisinių ypatumų.

Naujasis kodeksas buvo pradėtas rengti 1990 m. liepos 18 d., kai Aukščiausiosios Tarybos Pre-
zidiumas įkūrė pirmąją darbo grupę, vadovaujamą Pranciškaus Vitkevičiaus. Ši grupė turėjo užduotį 
parengti Civilinį kodeksą per mažiau nei dvejus metus, t. y. iki 1992 sausio 1 d. Tačiau ši grupė su-
rengė tik kelis darbinius susitikimus ir neradusi sprendimo dėl naujojo Civilinio kodekso turinio 
(pavyzdžiui, grupės nariai negalėjo nuspręsti, rengti vieną – civilinį – ar du – civilinį ir komercinį – 
kodeksus)45. 

Po šios grupės 1991 m. lapkričio mėn. darbą pradėjo antroji grupė, kuriai vadovavo Valentinas 
Mikelėnas. Šios darbo grupės nariai visų pirma nusprendė parengti visus būtinus tuomet galiojusio 
1964 m. LR CK pakeitimus ir tik po to pradėti rengti naują Civilinį kodeksą46. Pirmoji užduotis buvo 
įvykdyta 1992 m., kai buvo pateiktas įstatymas dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo 
ir papildymo. Šis įstatymas Seime buvo priimtas 1994 m.47

1993 m. kovą šią grupę pakeitė trečioji darbo grupė, kuriai taip pat vadovavo Valentinas Mi-
kelėnas48. 

Pažymėtina, kad Lietuvos teisinė bendruomenė neturėjo daug žinių apie užsienio teisę ir tarp-
tautinius teisės aktus bei apie galimybes juos naudoti siekiant suvienodinti įstatymus. Be to, kaip 
pripažįsta šios darbo grupės pirmininkas, teisininkams, įgijusiems išsilavinimą sovietų sistemoje, 
taikyti Vakarų idėjas ir suvokimą, žvelgiant iš ideologinio požiūrio pozicijos, buvo toli gražu nesu-
prantama49.

Sovietmečiu daugelis geriausią išsilavinimą įgijusių teisininkų paliko Lietuvą ir po nepriklau-
somybės atkūrimo 1990 m. jie nesugrįžo. Galbūt būtų buvę įmanoma prašyti jų ar kitų lietuvių kil-
mės teisininkų, įgijusių išsilavinimą užsienyje, dalyvauti darbo grupės veikloje, bet tokia idėja nebuvo 

38 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo“. Valstybės žinios. 1990, 
Nr. 9-224.

39 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Valstybės žinios. 2000, 
Nr. 74-2262.

40 Vileita, A. et al. Civilinė teisė. Vilnius: Vijusta, 1997, p. 36. 
41 Lietuvos Respublikos Seimo 6-ojo posėdžio stenograma. Stenogramos. 1994, 6 (6).
42 Ibid.
43 Ibid.
44 Torgans, K. European Initiatives (PECL, DCFR) and Modernisation of Latvian Civil Law. Juridica International. 

2008, XIV, p. 137. 
45 Žr. Mikelėnas, V. Europos ir tarptautinių teisės normų ir standartų vaidmuo kuriant naująjį Lietuvos Respublikos 

civilinį kodeksą ir aiškinant jo normas: kodekso rengimo grupės vizija [interaktyvus]. <www2.lat.lt>. 
46 Mikelėnas, V. Reform of Civil Law in Lithuania During the Period of 1990–1994. Teisė. 1994, 28, p. 52–53. 
47 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo. Valstybės žinios. 

1994, Nr. 91-1765.
48 Mikelėnas, V. Susipažinkime: naujojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso projektas. Justitia. 1996, 4 (4), p. 16.
49 Mikelėnas, V. Naujasis Lietuvos civilinis kodeksas šiuolaikinės globalizacijos kontekste. Šiuolaikinės civilinės teisės 

raidos tendencijos ir perspektyvos. Red. Mizaras, V. Vilnius: Justitia, 2007, p. 42.
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įgyvendinta. Iš kitos pusės, darbo grupės nariai bandė įgyti aukštesnę kvalifikaciją ir įgūdžių, atlik-
dami profesines stažuotes įvairiuose universitetuose, institutuose ir mokslinių tyrimų centruose už-
sienyje. Kaip prisimena trečiosios darbo grupės pirmininkas, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
struktūros idėja jam kilo 1993 m., stažuotės Lundo universitete, Švedijoje, metu50. Siekiant didesnio 
užsienio šalių indėlio, naujojo Civilinio kodekso projekto versija buvo pateikta profesoriams ir ki-
tiems teisės profesionalams iš užsienio šalių (tarp kurių J. Bonell (Italija), P. Schlechtriem (Vokietija), 
F. Feldbrugge (Nyderlandai), J. van Erp (Nyderlandai), D. Philipe (Belgija) ir M. Prinz (Vokietija)51.

Grupės darbo sąlygos buvo sudėtingos. Kadangi modernios civilinės teisės doktrinos lietuvių 
kalba nebuvo, greitai paaiškėjo, kad yra būtina naudotis užsienio teisės šaltiniais. Jų neprieinamumas 
buvo viena svarbiausių to meto problemų. Kita problema buvo ta, kad darbo grupės nariai susidūrė 
su sunkumais, skaitydami užsienio valstybių teisės aktus ir teisės doktriną. Kaip jau buvo minėta, 
Lietuvos teisininkai nebuvo įgiję įgūdžių darbui su užsienio teisinėmis sistemomis. Be to, jie neturėjo 
pakankamai užsienio kalbų žinių, nes sovietmečiu dominavo rusų kalba, ir kitų kalbų mokymui 
buvo skirta gerokai mažiau dėmesio. Tačiau darbo grupė turėjo didelę laisvę rengdama naująjį Ci-
vilinį kodeksą. Nei iš Seimo, nei iš kitų institucijų nebuvo jokių nurodymų, o grupės darbu buvo iš 
esmės pasitikima52.

Nepaisant visų sunkumų, 1996 m., t. y. po trejų įtempto darbo metų, darbo grupė parengė pir-
mąjį Civilinio kodekso projektą. Jį sudarė šešios knygos: I knyga – „Bendrosios nuostatos“, II knyga – 
„Asmenys“, III knyga – „Daiktinė teisė“, IV knyga – „Paveldėjimo teisė“, V knyga – „Prievolių teisė“, 
VI knyga – „Intelektinės nuosavybės teisė“. Į naująjį Civilinį kodeksą rengėjai siūlė įtraukti šeimos 
teisę ir komercinę teisę53, bet Seimas nusprendė, kad turi būti parengti trys skirtingi kodeksai: Civi-
linis kodeksas, Komercinis kodeksas ir Šeimos kodeksas (dėl šios priežasties buvo suformuotos dar 
dvi darbo grupės54). Seimas teigiamai įvertino Civilinio kodekso projektą, bet nusprendė prailginti 
komisijos darbą. Kadangi Civilinis kodeksas buvo suprantamas kaip svarbiausias įstatymas po Kons-
titucijos55, todėl nuspręsta parengti tokį kodeksą, kuris sėkmingai galiotų daugelį metų.

Galiausiai buvo atsisakyta idėjos rengti atskirus komercinį ir šeimos kodeksus ir į naują Lie-
tuvos Respublikos civilinio kodekso projektą buvo įtrauktos šeimos ir komercinės teisės nuostatos. 
Antroji naujojo Civilinio kodekso versija Seimui ir Vyriausybei buvo pristatyta 1999 m. Ją sudarė 
šešios knygos, bet struktūra skyrėsi nuo ankstesniojo projekto: I knyga – „Bendrosios nuostatos“,  
II knyga – „Asmenys“, III knyga – „Šeimos teisė“, IV knyga – „Daiktinė teisė“, V knyga – „Paveldė-
jimo teisė“, VI knyga – „Prievolių teisė“. Nuostatos dėl intelektinės nuosavybės nebuvo įtrauktos į 
Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, nes buvo nuspręsta palikti atskirus įstatymus dėl konkrečių 
intelektinės nuosavybės objektų. Pažymėtina, kad prieš 2001 m. įsigaliojant 2000 m. LR CK buvo 
priimti kai kurie kiti svarbūs teisės aktai, pavyzdžiui, 1990 m. Įmonių įstatymas, 1991 m. Žemės 
ūkio bendrovių įstatymas, 1992 m. Hipotekos įstatymas, 1992 m. Konkurencijos įstatymas, 1993 m. 
Kooperatinių bendrovių įstatymas, 1994 m. Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, 1994 m. Akcinių 
bendrovių įstatymas, 1994 m. Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymas, 1997 m. Kilnojamojo turto 
įkeitimo įstatymas. Tokia teisės aktų įvairovė lėmė tai, kad atskiri teisės aktai prieštaravo 1964 m. 
LR CK56. Taip nutiko todėl, kad už naujų įstatymų priėmimą buvo atsakingos skirtingos valstybės 

50 Mikelėnas, V. Europos ir tarptautinių teisės normų ir standartų vaidmuo kuriant naująjį Lietuvos Respublikos civi-
linį kodeksą ir aiškinant jo normas: kodekso rengimo grupės vizija [interaktyvus]. <www2.lat.lt>.

51 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso aiškinamasis raštas. 1999, Nr. P7-1877. 
52 Seimo nariai dažnai klausdavo darbo grupės nuomonės dėl įvairių privatinės teisės aktų. Jeigu konkreti nuomonė 

buvo neigiama, dažnu atveju projektai nebūdavo patvirtinami. Žr. Lietuvos Respublikos Seimo 42-ojo posėdžio 
stenograma. Stenogramos. 1996, 314 (42); Lietuvos Respublikos Seimo 3-iojo posėdžio stenograma. Stenogramos. 
1996, 338 (3); Lietuvos Respublikos Seimo 11-ojo posėdžio stenograma. Stenogramos. 1996, 342 (11); Lietuvos Res-
publikos Seimo 30-ojo posėdžio stenograma. Stenogramos. 1999, 210 (30). 

53 Pradžioje buvo svarstoma įtraukti transporto teisę į Civilinį kodeksą. Vėliau buvo nuspręsta parengti atskirus ko-
deksus skirtingos transporto teisės sritims.

54 Mikelėnas, V. Susipažinkime: naujojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso projektas. Justitia. 1996, 4 (4), p. 16.
55 Sauliūnas, D. Lietuva turi naują Civilinį kodeksą. Justitia. 2000, 4–5, p. 2. 
56 Mikelėnas, V. Reform of Civil Law in Lithuania During the Period of 1990–1994. Teisė. 1994, 28, p. 51. 
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institucijos. Kai naujasis Civilinis kodeksas buvo rengiamas, dėl praktinių verslo poreikių buvo būti-
na atskirus įstatymus priimti kaip įmanoma greičiau. Vėliau kai kurios minėtų teisės aktų nuostatos 
buvo perkeltos į 2000 m. LR CK arba šiuose teisės aktuose atlikti pakeitimai ir papildymai, siekiant 
išvengti prieštaravimų.

Kadangi 2000 m. LR CK rengėjai turėjo daug laisvės rengdami šį teisės aktą, jie galėjo laisvai 
nuspręsti, kokias užsienio jurisdikcijas ir kokia apimtimi naudoti. Projekto rengėjai nusprendė atsi-
žvelgti ne tik į kitų šalių patirtį kodifikuojant civilinę teisę, bet ir į tai, kad kai kurios užsienio įstaty-
mų nuostatos gali būti panaudotos kaip modeliai rengiant Civilinį kodeksą. Kai kurie užsienio teisės 
ekspertai siūlė neeikvoti laiko ir pasirinkti patikrintą kitos jurisdikcijos civilinį kodeksą, išversti jį ir 
pradėti taikyti Lietuvoje57. Seimo nariai taip pat siūlė idėją pasirinkti vieną civilinį kodeksą (pavyz-
džiui, Prancūzijos civilinį kodeksą arba Šveicarijos civilinį kodeksą ir Prievolių kodeksą)58. Tačiau 
darbo grupės nariai nusprendė nenaudoti jokio konkretaus užsienio valstybės civilinio kodekso kaip 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso modelio59. Kaip prisiminė darbo grupės vadovas, nariai buvo 
per daug ambicingi, kad paklausytų užsienio ekspertų patarimo, ir nusprendė kuo įmanoma daugiau 
naudos gauti iš tarptautinės patirties ir parengti modernų civilinį kodeksą, tinkamą XXI amžiui. 

Teisės doktrinoje buvo keliamas klausimas, į kurias užsienio jurisdikcijas buvo atsižvelgta ren-
giant naują 2000 m. LR CK. Pažymėtina, jog skirtinguose teisės šaltiniuose skirtingai aiškinama, 
kokių užsienio valstybių civiliniai įstatymai turėjo įtakos 2000 m. LR CK. 1994 m. publikuotame 
straipsnyje, kuriame analizuojama civilinės teisės reforma Lietuvoje, pabrėžta, kad darbo grupės dė-
mesys daugiausia buvo sutelktas į Italijos, Nyderlandų ir Kanados provincijos Kvebeko civilinius ko-
deksus60. 1996 m., kai V. Mikelėnas teisinei bendruomenei paskelbė pirmą Civilinio kodekso versiją, 
jis paaiškino, kad Kodeksas buvo sudarytas remiantis Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Šveicarijos, 
Nyderlandų, Latvijos ir Kvebeko civiliniais kodeksais bei šių šalių teismų praktika61. Kai buvo baigtas 
antrasis (galutinis) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso projektas, V. Mikelėnas kaip pagrindinius 
naujojo kodekso įkvėpimo šaltinius paminėjo Nyderlandų, Kvebeko ir Vokietijos įstatymus62. Straips-
nyje, publikuotame tada, kai Seimas 2000 m. LR CK jau buvo priėmęs, jis mini užsienio teisinių sis-
temų poveikį skirtingoms privatinės teisės sritims ir atkreipia dėmesį į Vokietijos, Italijos, Olandijos, 
Prancūzijos, Šveicarijos, Švedijos ir Kvebeko įstatymų svarbą rengiant 2000 m. LR CK63.

Užsienio teisės svarba taip pat akcentuojama oficialiame Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
komentare, kurį rengiant dalyvavo beveik visi darbo grupės nariai64. Komentaro pratarmėje apibend-
rintai nurodoma, kad pagrindiniai 2000 m. LR CK įkvėpimo šaltiniai buvo Nyderlandų (1922 m.), 
Kvebeko (1994 m.), Italijos (1942 m.), Prancūzijos (1804 m.), Šveicarijos (1907 m.), Vokietijos (1896 m.) 
ir Rusijos Federacijos (1994 m.) civiliniai kodeksai bei Šveicarijos prievolių kodeksas (1911 m.)65.

Įdomu tai, kad komentaras yra vienintelis šaltinis, kuris patvirtina Rusijos Federacijos civilinio 
kodekso66 įtaką. Tai galima paaiškinti istorinėmis ir politinėmis aplinkybėmis. Rusijos Federacija yra 
oficialiai pripažinta kaip buvusios Sovietų Sąjungos, kuri buvo okupavusi Lietuvą beveik 50 metų, 

57 Mikelėnas, V. Europos ir tarptautinių teisės normų ir standartų vaidmuo kuriant naująjį Lietuvos Respublikos civi-
linį kodeksą ir aiškinant jo normas: kodekso rengimo grupės vizija [interaktyvus]. <www2.lat.lt>.

58 Lietuvos Respublikos Seimo 67-ojo posėdžio stenograma. Stenogramos. 1994, 113 (67).
59 Mikelėnas, V. The Influence of Instruments of Harmonization of Private Law upon the Reform of Civil Law in 

Lithuania. Juridica International. 2008, XIV, p. 144.
60 Mikelėnas, V. Reform of Civil Law in Lithuania During the Period of 1990–1994. Teisė. 1994, 28, p. 54.
61 Mikelėnas, V. Susipažinkime: naujojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso projektas. Justitia. 4 (4), 1996, p. 16.
62 Sauliūnas, D. Lietuva turi naują Civilinį kodeksą. Justitia. 2000, 4–5, p. 2.
63 Mikelėnas, V. Unification and Harmonization of Law at the Turn of the Millennium: The Lithuanian Experience. 

Uniform Law Review. 2000, 2, p. 249–251. Paskutiniame straipsnyje yra minima, kad Nyderlandų ir Kvebeko ci-
viliniai kodeksai, kaip naujausi privatinės teisės kodifikacijos pavyzdžiai, turėjo didžiausią įtaką rengiant Civilinį 
kodeksą. Mikelėnas, V. The Influence of Instruments of Harmonization of Private Law upon the Reform of Civil 
Law in Lithuania. Juridica International. 2008, XIV, p. 144. 

64 A. Taminskas, V. Tiakžijus, A. Vileita, V. Staskonis, G. Bartkus ir V. Mikelėnas, kuris vadovavo autorių grupei.
65 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos. Red. Mikelėnas, V. Vilnius: 

Justitia, 2001, p. 11–12.
66 Rusijos Federacijos civilinis kodeksas [interaktyvus]. <http://www.interlaw.ru>.



Antra dalis. Lietuvos privatinės teisės raida 1918–2018 m.

287

teisių perėmėja. Buvo sunku įsivaizduoti, kad po sunkaus ir ilgo nepriklausomybės atgavimo proceso 
Lietuva savo Civiliniame kodekse galėtų panaudoti buvusio okupanto įstatymus67. Tačiau Rusijos 
civilinis kodeksas nėra sovietinės ideologijos produktas, jam įtaką darė ankstesnė teisinė mintis. Pa-
našu, kad šis šaltinis padarė įtaką ir 2000 m. LR CK. Tai yra suprantama, nes darbo grupės nariams 
dėl įgyto išsilavinimo bei, neatmestina, gerų rusų kalbos žinių buvo lengviau suprasti Rusijos, o ne 
Vakarų šalių privatinę teisę. Galiausiai visa informacija apie Rusijos civilinį kodeksą, įskaitant tei-
sės doktriną ir teismų praktiką, rengėjams buvo daug lengviau prieinama nei Vakarų jurisdikcijų. 
Rusijos civilinio kodekso svarbą atskleidžia ir kiti Lietuvos teisės mokslininkai, kurie analizuodami 
tam tikras privatinės teisės problemas pabrėžia didžiulę Rusijos teisės doktrinos įtaką Lietuvos įsta-
tymams68.

Nors teisės doktrinoje dažnai yra minima užsienio įstatymų įtaka 2000 m. LR CK, šaltiniai nėra 
visiškai nuoseklūs, kai bandoma paaiškinti tikslią užsienio teisės įtaką skirtingoms naujojo 2000 m. 
LR CK nuostatoms. 

Rengiant 2000 m. LR CK I knygą „Bendrosios nuostatos“, manytina, kaip vienas iš šaltinių buvo 
naudojamas Rusijos Federacijos civilinis kodeksas. Nors šių kodeksų pirmosios knygos struktūra ski-
riasi (pavyzdžiui, poskyriai apie civilinių teisių objektus, civilinių teisių įgyvendinimą ir gynimą yra 
Rusijos civilinio kodekso pradžioje, o 2000 m. LR CK jie yra I knygos pabaigoje), daug nuostatų dėl 
sandorių, jų negaliojimo, civilinių teisių objektų, terminų ir ieškinio senaties abiejuose kodeksuose 
yra labai panašaus turinio. Be to, civilinių santykių teisinio reglamentavimo principai, civilinės teisės 
šaltiniai, analogijos taisyklės abiejuose kodeksuose yra apibrėžiami gana panašiai.

2000 m. LR CK II knygos „Asmenys“ 1-oji dalis, kuri yra skirta fiziniams asmenims, panašu, 
yra inspiruota Rusijos civilinio kodekso. 2-osios dalies nuostatos apie juridinius asmenis iš esmės yra 
panašios į Vokietijos bendrovių teisę69. 3-osios dalies, skirtos atstovavimo teisiniams santykiams reg-
lamentuoti, taisyklės yra pagrįstos įvairiais užsienio šaltiniais. Pavyzdžiui, 2000 m. LR CK nuostatos 
dėl tariamo atstovavimo yra labai panašios į Olandijos civilinio kodekso nuostatas70. Pagal Vokietijos 
civilinio kodekso (BGB) įtaką, 2000 m. LR CK prokūra yra suprantama kaip atskira atstovavimo 
rūšis71 ir t. t.

Teigiama, kad Prancūzijos civiliniu kodeksu buvo remiamasi rengiant III knygą „Šeimos teisė“, 
ypač sutuoktinių turtinių santykių reglamentavimo kontekste, o Švedijos šeimos teisė buvo naudoja-
ma rengiant specialų sutuoktinių gyvenimo skyrium (separacijos) skyrių72.

IV knyga „Nuosavybės teisė“ yra paveikta Rusijos teisės doktrinos73. Šios knygos struktūra yra 
beveik identiška Rusijos civiliniam kodeksui.

Kalbant apie „Paveldėjimo teisę“ Lietuvos teisinė doktrina pabrėžia Vokietijos civilinio kodek-
so74 ir Nyderlandų civilinio kodekso75 svarbą. 

Svarbus 2000 m. LR CK šaltinis buvo ir tarptautinės sutartys. Siekdami operatyvesnio proceso, 
kodekso rengėjai pasirinko nestandartinę procedūrą. Darbo grupės nariai, suvokę, kad tarptautinių 
sutarčių ratifikavimo Seime procesas užima per daug laiko, nusprendė ištirti, kurios tarptautinių 

67 Nepaisant to, kad Rusijos civilinis kodeksas nėra sovietinės ideologijos produktas, jam darė įtaką ankstesnė teisinė 
mintis. 

68 Pvz., Pakalniškis, V. Nuosavybės teisės doktrina ir Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jurisprudencija. 2002, 
28 (20), p. 72; Jakutytė-Sungailienė, A. Turto samprata Lietuvos civilinėje teisėje. Socialinių mokslų studijos. 2009,  
3 (3), p. 218; Lisauskas, G. Finansinės nuomos samprata pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą. Jurispruden-
cija. 2002, 34 (26), p. 16–17; Miškinis, P. A. Savigyna Lietuvos civilinėje teisėje. Jurisprudencija. 2002, 28 (20), p. 22.

69 Mikelėnas, V. Unification and Harmonization of Law at the Turn of the Millennium: The Lithuanian Experience. 
Uniform Law Review. 2000, 2, p. 249.

70 Pvz., palyginus 2000 m. LR CK 2.133 str. su Nyderlandų civilinio kodekso 3: 61 (2) str.
71 Mizaras, V. Teisiniai atstovavimo santykiai: prokuratūros samprata ir ypatumai. Justitia. 2007, 1 (63), p. 32.
72 Mikelėnas, V. Unification and Harmonization of Law at the Turn of the Millennium: The Lithuanian Experience. 

Uniform Law Review. 2000, 2, p. 249.
73 Pakalniškis, V. Nuosavybės teisės doktrina ir Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jurisprudencija. 2002, 28 (20), p. 72.
74 Sauliūnas, D. Lietuva turi naują Civilinį kodeksą. Justitia. 2000, 4-5, p. 3.
75 Lietuvos Respublikos Seimo 444-ojo posėdžio stenograma. Stenogramos. 2000, 9 (444).
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sutarčių nuostatos labiausiai atitinka šalies poreikius. Tuomet jie jas inkorporavo į 2000 m. LR CK. 
Tokia praktika buvo taikoma UNIDROIT konvencijos dėl atstovavimo, vykdant tarptautinį prekių 
pirkimą-pardavimą (2.169–2.175 str.), UNIDROIT Otavos konvencijos dėl tarptautinės finansinės 
nuomos (6.883–6.892 str.) ir Konvencijos dėl viešbučių savininkų atsakomybės už jų svečių turtą 
(6.851 str.) atvejais76. Tai darydami rengėjai siekė, kad 2000 m. LR CK visiškai atitiktų šiuolaikinius 
tarptautinius standartus.

Kitas svarbus šaltinis rengiant 2000 m. LR CK buvo ES teisė. 1995 m. tarp Lietuvos ir Europos 
Sąjungos buvo sudarytas asociacijos susitarimas, ir buvo tikimasi, kad Lietuva anksčiau ar vėliau taps 
visateise ES nare. Todėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso rengėjai nusprendė į naujai rengiamą 
kodeksą pradėti įtraukti atitinkamas ES teisės nuostatas77. Kai 2004 m. Lietuva įstojo į ES, buvo atlikti 
papildomi 2000 m. LR CK pakeitimai, siekiant visiško suderinimo su ES teise.

Galiausiai, didelę įtaką rengiant 2000 m. LR CK turėjo tarptautiniai negriežtosios teisės inst-
rumentai. Štai sutarčių teisėje UNIDROIT Tarptautinių komercinių sutarčių principai (UNIDROIT 
principai) suvaidino lemiamą vaidmenį rengiant 2000 m. LR CK. Darbo grupei buvo aišku, kad 
1994 m. redakcijos UNIDROIT principai tam tikra prasme reiškia „geresnę teisę“, kuri naujajame 
tūkstantmetyje gali pasitarnauti kaip sutarčių teisės modelis78. Todėl buvo nuspręsta perkelti kiek 
įmanoma daugiau nuostatų iš UNIDROIT principų ir juos įtraukti į VI knygos „Prievolių teisė“  
2 dalį – „Sutarčių teisė“ (žr. 6.154–6.228 str.79). Kai kurias nuostatas rengėjai atmetė atsižvelgdami į 
Lietuvos teisės kontekstą, ypač susijusį su formalizmo ir pacta sunt servanda principų taikymu. Pa-
vyzdžiui, UNDROIT principų 1.2 straipsnis, numatantis rašytinės sutarties formos neprivalomumą, 
ir UNIDROIT principų 3.14–3.17 straipsniai, reglamentuojantys vienašalį sutarties atsisakymą dėl 
klaidos, apgaulės ar grasinimo, nebuvo įtraukti į 2000 m. LR CK80.

UNDROIT principų taisyklių įtraukimas į 2000 m. LR CK lėmė tai, kad kodekso nuostatos 
atskirais sutarčių teisės klausimais šioje srityje yra vienos iš moderniausių Europoje. Be to, 2000 m. 
LR CK iškeliami kai kurie klausimai, kurie nebuvo sprendžiami daugelyje Europos kodifikacijų (pa-
vyzdžiui, standartinių sąlygų kolizija 6.179 straipsnyje arba tariamas atstovavimas 2.133 straipsnyje).

Kai buvo rengiamas 2000 m. LR CK, jau buvo išleista Europos sutarčių teisės principų (PECL) 
pirmoji dalis (1995 m.), o šio negriežtosios teisės instrumento II ir III dalys buvo publikuotos 1999 ir 
2002 m., todėl darbo grupė jų panaudoti negalėjo. Tačiau atrodo, kad šio negriežtosios teisės šaltinio 
I dalis buvo naudojama kaip įkvėpimo šaltinis rengiant Civilinį kodeksą81.

76 Mikelėnas, V. Europos ir tarptautinių teisės normų ir standartų vaidmuo kuriant naująjį Lietuvos Respublikos civi-
linį kodeksą ir aiškinant jo normas: kodekso rengimo grupės vizija [interaktyvus]. <www2.lat.lt>.

77 Į 2000 m. LR CK buvo įtrauktos ES nuostatos dėl savarankiškai dirbančių prekybos agentų (2.152–2.168 str.), ne-
sąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse (6.188 str.), atsakomybės už gaminius su trūkumais (6.292–6.300 str.), klaidi-
nančios reklamos (6.301–6.304 str.), vartotojų apsaugos, susijusios su sutartimis, sudarytomis ne prekybai skirtose 
patalpose (6.356–6.357 str.), išimtinių distribucinių sutarčių (6.782–6.792 str.). 

78 Mikelėnas, V. The Influence of Instruments of Harmonization of Private Law upon the Reform of Civil Law in 
Lithuania. Juridica International. 2008, XIV, p. 145. 

79 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos. Red. Mikelėnas, V. Vilnius: 
Justitia, 2001, p. 12; pavyzdžiui, 2000 m. LR CK 6.200 str. 4 d. yra paremta UNIDROIT principų 5.4 ir 5.5 straips-
niais; Hondius, E. Obligations de résultat et obligations de moyens: The Lithuanian Experience, Festschrift Mikele-
nas, 2009, p. 139–143.

80 Mikelėnas, V. The Influence of Instruments of Harmonization of Private Law upon the Reform of Civil Law in 
Lithuania. Juridica International. 2008, XIV, p. 146–147. 

81 Drazdauskas, S. Bendrosios sutarčių teisės vienodinimo įtaka Lietuvos sutarčių teisei. Daktaro disertacija. Socialiniai 
mokslai (teisė). Vilnius: VU, 2008, p. 60. Kai kuriuose straipsniuose V. Mikelėnas pažymi, kad du svarbūs šaltiniai, 
t. y. UNIDROIT principai ir Europos sutarčių teisės principai, turėjo įtakos rengiant Civilinį kodeksą, žr. Mikelėnas, 
V. Unification and Harmonization of Law at the Turn of the Millennium: The Lithuanian Experience. Uniform Law 
Review. 2000, 2, p. 251; Mikelėnas, V. Europos ir tarptautinių teisės normų ir standartų vaidmuo kuriant naująjį 
Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir aiškinant jo normas: kodekso rengimo grupės vizija. 2008. [interaktyvus]. 
<www2.lat.lt>; kitose publikacijose jis analizuoja tik UNIDROIT principų įtaką Civiliniam kodeksui, žr. Mikelė-
nas, V. The Influence of Instruments of Harmonization of Private Law upon the Reform of Civil Law in Lithuania. 
Juridica International. 2008, XIV, p. 146; Mikelėnas, V. Unexpected Circumstances: Lithuania. Hondius, E. (ed.). 
Unexpected Circumstances in European Contract Law. New York: Cambridge University Press, 2011, p. 81. 
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Kiti negriežtosios teisės instrumentai, visų pirma, Europos deliktų teisės principai (angl. 
Principles of European Tort Law, PETL) ir Bendros principų sistemos projektas (angl. Draft Common 
Frame of Reference, DCFR), buvo priimti jau įsigaliojus 2000 m. LR CK, todėl jais negalėjo būti 
remiamasi rengiant šį teisės aktą. 

Svarbu atkreipti dėmesį į vis didesnę negriežtosios teisės instrumentų įtaką ir Lietuvos teismų 
praktikai. Iš minėtų priemonių UNIDROIT principais remiamasi dažniausiai82. Ši išvada nestebina, 
nes UNIDROIT principai, kaip minėta, tiesiogiai inspiravo daugelį 2000 m. LR CK sutarčių teisės 
nuostatų. Šiuo instrumentu remiamasi ir tais atvejais, kai atitinkama Principų norma nėra tiesiogiai 
įtvirtinta 2000 m. LR CK, pavyzdžiui, UNIDROIT principų 3.1.3 (Pradinis neįmanomumas)83 bei 4.5 
straipsniais (Visos sąlygos galioja)84. Įdomu tai, kad UNIDROIT principais Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas pirmą kartą rėmėsi bylose, kurios buvo spręstos jau po naujojo 2000 m. LR CK įsigaliojimo, ta-
čiau jose nagrinėjamiems teisiniams santykiams buvo taikomos 1964 m. LR CK nuostatos, ir pastarojo 
kodekso normas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aiškino UNIDROIT principų kontekste85. 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat gana dažnai yra remiamasi PECL86. Pirmą 
kartą jais pasinaudota 2006 m. plenarinės sesijos nutarime87, sprendžiant itin reikšmingus Lietuvos 
civilinei teisei klausimus dėl preliminariųjų sutarčių aiškinimo. 

Paminėtina ir tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje nevengia remtis ir tais 
negriežtosios teisės instrumentais, kurie nebuvo naudojami kuriant 2000 m. LR CK – PETL88 bei 
DCFR89. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas ginčus, kylančius iš draudimo teisinių 
santykių, yra rėmęsis Europos draudimo sutarčių teisės principais (angl. Principles of European 
Insurance Contract Law) (PEICL). Šiais principais buvo remiamasi, pavyzdžiui, sprendžiant dėl 
pareigos pranešti apie draudžiamąjį įvyki pažeidimo teisinių pasekmių90.

1.1.4. Lietuvos civilinės teisės mokslo transformacija 1918–2018 m.

Atsižvelgiant į tai, jog tarpukario Lietuvos teritorijoje koegzistavo penkios skirtingos teisės 
sistemos, teisės mokslo vaidmuo buvo ypač reikšmingas kuriant vientisą teisės sistemą. Civilinės 
teisės kontekste daugiausia straipsnių buvo publikuojama žurnale „Teisė“. Tai mokslo ir praktikos 

82 Pavyzdžiui, šiose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijos nutartyse: 2012 m. kovo 7 d. nutartis civili-
nėje byloje Nr. 3K-3-90/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2012; 2012 m. birželio  
6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-268/2012; 2012 birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-306/2012; 
2012 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-531/2012; 2013 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje  
Nr. 3K-3-52/2013; 2013 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2013; 2013 m. lapkričio 13 d. nu-
tartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-523/2013; 2013 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-442/2013; 
2013 m. gruodžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-623/2013; 2013 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje  
Nr. 3K-3-702/2013; 2013 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-430/2013.

83 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-366/2008.
84 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15/2009.
85 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-281/2002; 2003 m. gegužės 

19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-612/2003.
86 Pvz., šiose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse: 2010 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-

157/2010; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2011 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-81/2011; 2012 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-90/2012; 2012 m. lapkričio 29 d. 
nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-531/2012; 2013 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2013; 2013 
m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-523/2013; 2013 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje  
Nr. 3K-3-442/2013; 2013 m. gruodžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-623/2013.

87 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje 
byloje Nr. 3K-P-382/2006.

88 Pvz., žr. šias Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijos nutartis: 2009 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje 
Nr. 3K-3-69/2009; 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2010; 2011 m. balandžio 12 d. nu-
tartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011.

89 Pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-90/2012.
90 Pvz., žr. šias Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijos nutartis: 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-305/2013; 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-306/2013; 2013 m. lapkričio 13 d. nu-
tartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2013. 
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laikraštis, kurį Lietuvos teisininkų draugija leido 1922–1940 m. Per šį laikotarpį iš viso buvo išleis-
ti 52 numeriai. Pažymėtina, kad tarpukariu Lietuvos teisės mokslininkai ypač pabrėžė lyginamojo 
teisinio metodo svarbą tiek teisės moksle, tiek ir praktinėje teisės taikymo veikloje: nacionaliniuose 
teisės žurnaluose dažnai būdavo publikuojami straipsniai ir užsienio teisės klausimais, akcentuo-
jant, kad sprendžiant sudėtingesnius ginčus yra tikslinga remtis užsienio valstybių teisės aktais ir 
teismų praktika. Pavyzdžiui, galima rasti mokslo publikacijų, kuriose yra analizuojami sunkumai 
kodifikuojant šeimos teisę Lenkijoje, aiškinama akcijų reforma Italijoje, aptariami įmonių ir bankų 
reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai Vokietijoje ir nagrinėjami daugelis kitų aktualių civilinės 
teisės klausimų91. Svarbu atkreipti dėmesį, kad tarpukariu išimtinai teisės mokslininkai dalyvavo ko-
misijos, kuri buvo atsakinga už Lietuvos civilinės teisės kodifikavimą, veikloje. Nors dėl prasidėjusio 
karo viso Lietuvos civilinio kodekso nespėta parengti, tačiau pažangu tai, jog komisija savo veikloje 
daug analizavo ne tik nacionalinę, tačiau ir užsienio valstybių teisės doktriną. 

Civilinės teisinė mintis, kaip ir visas Lietuvos teisės mokslas, iš esmės pasikeitė po sovietų in-
vazijos 1940 m. Kaip buvo minėta, per visą sovietmetį Lietuvos teisinė bendruomenė patyrė visišką 
izoliaciją, lėmusią labai siaurą teisės suvokimą. Visa tai atsispindėjo ir civilinės teisės moksle. Atsi-
žvelgiant į tai, jog teisė buvo suprantama kaip grynai nacionalinio pobūdžio, civilinės teisės doktri-
noje beveik nebuvo analizuojami užsienio valstybių įstatymai ar teismų praktika. Būtina dar kartą 
pabrėžti, jog civiliniams santykiams buvo taikomas viešosios teisės principas „viskas, kas neleidžia-
ma, yra draudžiama“, kas lėmė tai, jog mokslininkai vengdavo išsamesnio teisės normų aiškinimo 
ir savo poziciją pateikdavo beveik pažodžiui atkartodami įtvirtintą reglamentavimą. Kaip vienas iš 
fundamentalesnių civilinės teisės darbų išskirtinas 1975 m. publikuotas Tarybinės civilinės teisės 
vadovėlis92, taip pat autorių kolektyvo 1976 m išleistas Lietuvos TSR civilinio kodekso komentaras93 
bei 1985 m. Santuokos ir šeimos kodekso komentaras94. Tam tikros civilinės teisės problemos taip pat 
yra analizuojamos Jono Žeruolio monografijoje „Piliečių teisės ir pareigos pagal Lietuvos TSR civilinį 
kodeksą“95. Be to, net ir civilinės teisės mokslas ir jo raida Lietuvos TSR buvo atskirų leidinių tyrimo 
objektas96. Pažymėtina, kad į lietuvių kalbą buvo verčiama ir nemažai kitų Sovietų Sąjungos respub-
likų civilinės teisės mokslininkų darbų rusų kalba97. Kalbant apie mokslinę periodiką, nuo 1957 m. 
buvo leidžiamas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto periodinis žurnalas „VU mokslo darbai. Teisė“.

Atkūrus nepriklausomybę 1990 m., prasidėjo ir nepriklausomo civilinės teisės mokslo eta-
pas. Neabejotina, kad ir civilinės teisės reformų pagrindas buvo nauja, pasikeitusi teisinės minties 
paradig ma teisės doktrinoje. Ypač svarbu dar kartą pažymėti, jog būtent teisės mokslininkai sudarė 
darbo grupių, atsakingų už naujojo Civilinio kodekso parengimą, pagrindą – kone visi jų nariai tu-
rėjo įgiję teisės krypties daktaro laipsnį bei dėstė universitetuose. Civilinės teisės doktrinos atstovai 
dalyvavo ir įstatymų vykdomosios valdžios, kuri koordinavo Civilinio kodekso rengimą, veikloje98. 
Svarbu pažymėti, kad teisės mokslininkai aktyviai dalyvauja ir Civilinio kodekso priežiūros komi-
teto veikloje. Šiam komitetui, kuris savo veiklą pradėjo nuo 2009 m., pavesta nagrinėti praktikoje 
kylančias problemas dėl 2000 m. LR CK ir su juo susijusių teisės aktų taikymo bei siūlyti šių problemų 
sprendimo būdus, taip pat svarstyti ir teikti išvadas dėl 2000 m. LR CK ir su juo susijusių teisės aktų 
nuostatų pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiomis galios iniciatyvų99.

91 Žr. plačiau Robinzonas, J. Sunkenybės kodifikuoti Lenkijoje santuokos asmens teisę. Teisė. 1935, 32, p. 411–416; 
Dirmekis, T. B. Akcijų teisės reforma Italijoje. Teisė. 1935, 32, p. 468–472; Fridšteinas, V. Akcinių bendrovių ir ban-
kų įstatymų reforma Vokietijoje. Teisė. 1935, 31, p. 313–329.

92 Žeruolis, J. Tarybinė civilinė teisė: vadovėlis. Vilnius: Mintis, 1975-1977.
93 Žeruolis, J.; Čapskis, M. Lietuvos TSR civilinio kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 1976.
94 Rasimavičius, P. et al. Lietuvos TSR santuokos ir šeimos kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 1985.
95 Žeruolis, J. Piliečių teisės ir pareigos pagal Lietuvos TSR civilinį kodeksą. Vilnius: Mintis, 1965.
96 Civilinių ir baudžiamųjų teisės mokslų vystymasis Lietuvos TSR. Teisė. 1980, 15 (2).
97 Pvz., Nikitin, A. F. Nepilnamečių atsakomybė. Kaunas: Šviesa, 1983.
98 Jakulevičienė, L. Teisės mokslo raida Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete. Mesonis, G. et al. Universitas 

est. Mykolo Romerio universitetui 25: Liber Amicorum Alvydui Pumpučiui. Vilnius: MRU, 2016, p. 215.
99 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio ko-

dekso priežiūros komiteto sudarymo“. Valstybės žinios. 2009, Nr. 24-956.



Antra dalis. Lietuvos privatinės teisės raida 1918–2018 m.

291

Teisės mokslo periodikos kontekste atkūrus nepriklausomybę toliau yra leidžiamas Vilniaus 
universiteto mokslo darbų žurnalas „Teisė“, kurio nemažą dalį publikacijų sudaro straipsniai ats-
kirais civilinės teisės klausimais. Nuo 1996 m. su nedidelėmis pertraukomis taip pat yra leidžiamas 
teisės mokslo ir praktikos žurnalas „Justitia“, kurio iš esmės kiekviename numeryje yra spausdinami 
ir straipsniai, kurių objektas konkrečios civilinės teisės teorinės ir praktinės problemos. 

Straipsniai civilinės teisės tematika yra publikuojami ir Mykolo Romerio universiteto leidi-
niuose „Jurisprudencija“ ir „Socialinių mokslų studijos“. Civilinės teisės kontekste ypač reikšmingi 
yra specialieji „Jurisprudencijos“ tomai, kuriuose analizuojami atskiri naujojo 2000 m. LR CK insti-
tutai. 2002 m. 28 (20) numeryje100, skirtame mokslo konferencijos „Aktualūs Civilinio kodekso įgy-
vendinimo klausimai“ medžiagai, yra paskelbti straipsniai apie civilinių ir darbo sutarčių sąveiką, 
savigyną, sandorių pripažinimą negaliojančiais, autorių teisių reguliavimo naujoves, vertybinius po-
pierius, nuosavybės teisės doktriną, preliminariąją sutartį, neturtinę žalą, įkeitimą ir kitomis ak-
tualiomis civilinės teisės temomis. 2004 m. 55 (47) numeryje101, pavadintame „Civilinių teisių įgy-
vendinimo doktrinos ir praktikos klausimai“, paskelbtos publikacijos apie actio Pauliana, krovinių 
tarptautinio vežimo keliais teisinį reguliavimą, prevencinį ieškinį, plačiai žinomus prekės ženklus, 
civilinę akcininko atsakomybę, faktoringą ir kitais aktualiais 2000 m. LR CK aiškinimo ir taikymo 
klausimais. Šie mokslo darbai buvo ypač reikšmingi ir iš praktinės pusės, kadangi su 2000 m. LR CK 
įsigaliojimu daugelio civilinės teisės institutų reglamentavimas iš esmės pasikeitė, taip pat atsirado 
nemažai naujų institutų, todėl teisės mokslui teko svarbus uždavinys civilinės teisės transformacijos 
laikotarpiu. Apskritai pažymėtina, kad civilinės teisės problematikai (ypač susijusiai su prievolių, taip 
pat paveldėjimo, šeimos, intelektinės nuosavybės teise) aptarti yra skirta daugiau nei pusantro šimto 
„Jurisprudencijos“ straipsnių ir tai sudaro didžiąją dalį visų šiame žurnale paskelbtų publikacijų102. 

Straipsniai civilinės teisės tematika publikuojami ir žurnaluose anglų kalba: „International 
Comparative Jurisprudence“ (leidėjas – Mykolo Romerio universitetas, žurnalas leidžiamas nuo  
2015 m.) ir „Baltic Journal of Law & Politics“ (leidėjas – Vytauto Didžiojo universitetas, žurnalas lei-
džiamas nuo 2008 m.). Vis daugiau Lietuvos teisės mokslininkų savo straipsnius spausdina užsienio 
mokslo leidiniuose, be to, vis dažniau publikacijose yra pristatomi tarpdisciplininiai tyrimai (pavyz-
džiui, civilinės teisės ir ekonomikos, finansų, vadybos ir kt.).

Atkreiptinas dėmesys, kad pastaruoju metu civilinės teisės doktrina vis dažniau yra remiamasi ir 
Lietuvos teismų praktikoje. Pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo 2014 m. gegužės 5 d. nu-
tartyje103, analizuodamas neteisėtumo, kaip vadovo civilinės atsakomybės už rizikingais verslo sprendi-
mais bendrovei padarytą žalą sąlygos, vertinimo kriterijus, rėmėsi Gintarės Jakuntavičiūtės publika-
cija žurnale „Socialinių mokslų studijos“104, pateikdamas nuorodą į ją. Kitoje Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo nagrinėtoje civilinėje byloje105, kurioje buvo sprendžiamas grynai ekonominio pobūdžio žalos 
atlyginimo klausimas, pateikiama citata iš Simonos Drukteinienės publikacijos žurnale „Jurispru-
dencija“106. Spręsdamas byloje kilusį ginčą dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių sutar-
tinių įsipareigojimų vykdymą ir sutarties sąlygų pakeitimą pasikeitus aplinkybėms (2000 m. LR CK 
6.204 str.), aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas rėmėsi Pauliaus Zapolskio diser-
tacija „Aplinkybių pasikeitimo įtaka sutarties vykdymui“107. Norisi tikėti, kad šie atvejai rodo teisės 
mokslo ir praktikos sinergijos tendenciją, kai ne tik teisės doktrinoje yra vertinama teismų praktika, 

100 Jurisprudencija. 2002, 28 (20).
101 Jurisprudencija. 2004, 55 (47).
102 Maksimaitis, M. Teisinės minties aruodas. „Jurisprudencijos“ dvidešimtmečiui. Jurisprudencija. 2013, 20 (3), p. 817.
103 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-244/2014.
104 Jakuntavičiūtė, G. Neteisėtumas kaip vadovo civilinės atsakomybės už rizikingais verslo sprendimais bendrovei pa-

darytą žalą sąlyga. Socialinių mokslų studijos. 2012, 4 (4), p. 1549–1567.
105 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8-916/2015.
106 Selelionytė-Drukteinienė, S. Grynai ekonominio pobūdžio žala, kaip specifinė žalos kategorija Lietuvos Respublikos 

deliktų teisėje. Jurisprudencija. 2009, 4 (118), p. 123–146.
107 Zapolskis, P. Aplinkybių pasikeitimo įtaka sutarties vykdymui. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vil-

nius: MRU, 2012.
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tačiau ir teismai, spręsdami sudėtingesnius teisės aiškinimo ir taikymo klausimus, nevengia atkreipti 
dėmesį į doktrinoje pateikiamus išaiškinimus. 

Kalbant apie atskirus mokslo darbus, kaip vienas iš reikšmingiausių nepriklausomybės laiko-
tarpio civilinės teisės leidinių išskirtina net 1194 psl. apimanti 2000 m. LR CK dešimtmečiui skirta 
mokslo studija108, išleista 2013 m. Taip pat atskiri civilinės teisės institutai yra analizuojami mokslo 
straipsnių rinkiniuose „Privatinės teisės doktrina ir praktika: Liber Amicorum Vytautui Pakalniš-
kiui“109 ir „Šiuolaikinės civilinės teisės raidos tendencijos ir perspektyvos“110.

Apibendrinant darytina išvada, jog tiek tarpukariu, tiek ir atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 
1990 m. civilistikos mokslo atstovų vaidmuo buvo milžiniškas kuriant visą civilinės teisės sistemą. 
Civilinės teisės doktrinos, kaip vieno iš teisės šaltinių, įtaka išlieka nemaža ir šiomis dienomis, tai, 
visų pirma, matyti iš teismų praktikos tendencijų. Nors teisės mokslas, įskaitant ir civilistiką, įgauna 
vis didesnį tarptautiškumo aspektą, tačiau, manytina, jog atsižvelgiant į Lietuvos realijas, nemažą 
pridėtinę vertę kuria ir darbai lietuvių kalba. 

1.2. Bendrųjų civilinės teisės nuostatų raida 1918–2018 m.

Atsižvelgdami į tyrimo laikotarpiu Lietuvoje galiojusią statutinę teisę bei teisės doktriną ir šio 
leidinio struktūrą, šio tyrimo prasme bendrosiomis civilinės teisės nuostatomis laikysime normas, 
nustatančias civilinės teisės reguliavimo dalyką, civilinės teisės šaltinius, principus, normų galiojimą 
ir aiškinimą, civilinių teisių objektus, sandorius, terminus, civilinių teisių įgyvendinimą bei gynimą 
ir tarptautinės privatinės teisės normas. 

1.2.1. 1918–1940 m. laikotarpis

Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Lietuvoje 1918–1940 m. galiojusiuose civiliniuose įsta-
tymuose, skirtingai nei 2000 m. LR CK 1.1 straipsnyje, nebuvo specialių normų, kurios apibrėžtų jų 
reglamentuojamų santykių sritį. Civilinės teisės reguliavimo dalyką buvo galima nustatyti iš civilinių 
įstatymų struktūros bei teisės doktrinos. To laikotarpio teisės doktrina pirmiausiai bandė atriboti 
viešąją ir privatinę teisę111. M. Bortkevičius civilinę teisę apibrėžė kaip „juridinių normų susivieniji-
mą, kurios apibrėžia atskirų asmenų privatinius santykius“112. Taigi civilinės teisės reguliavimo da-
lyku buvo pripažįstami privačių asmenų tarpusavio santykiai. Buvo pabrėžiama, kad civilinė teisė 
pirmiausiai skirta reglamentuoti privačių asmenų tarpusavio turtinius santykius. Taigi, į civilinės 
teisės reguliavimo dalyką pateko ir šeimos, ir darbo santykiai. Tačiau kartu buvo nurodoma, kad 
civilinė teisė reglamentuoja ir kai kuriuos asmeninius neturtinius santykius, pavyzdžiui, sutuoktinių 
tarpusavio asmeninius santykius, fizinių asmenų neturtines teises (pilietybė, teisė į vardą, pavardę 
ir pan.). Kartu buvo pabrėžiama ir viešosios bei civilinės teisės atribojimo problema. Antai buvo nu-
rodoma, kad valstybė gali veikti kaip privatus asmuo, pavyzdžiui, sudaryti įvairius sandorius. Tokiu 
atveju valstybė veikia kaip privatus asmuo, todėl ir šie santykiai bus reglamentuojami civilinės teisės. 
Jeigu valstybė įgyvendina savo, kaip suvereno, galias, tai tokiu atveju ji veikia kaip viešosios teisės 
subjektas, pavyzdžiui, ekspropriacijos atveju, todėl tokius santykius reglamentuoja viešoji teisė113.

108 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: pirmieji dešimt galiojimo metų. Red. Sagatys, G. Vilnius: MRU, 2013.
109 Birštonas, R. et al. Privatinės teisės doktrina ir praktika: Liber Amicorum Vytautui Pakalniškiui. Vilnius: MRU, 2014. 
110 Mizaras, V. et al. Šiuolaikinės civilinės teisės raidos tendencijos ir perspektyvos. Vilnius: Justitia, 2007.
111 Leonas, P. Teisės enciklopedija. Kaunas: VDU Teisių fakultetas, 1931, p. 156–161; Beliatskin, S. Chastnoe pravo v 

osnovnykh printsipakh. Kaunas: Тipografiia F. Sokolovskoi i G. Lana, 1928, p. 8–14. Pastebėtina, kad viešosios ir pri-
vatinės teisės atribojimų kriterijų, jų koegzistencijos klausimai yra aktualūs ir šiuolaikinei teisės doktrinai, kuri, deja, 
šių klausimų iki galo dar nėra išsprendusi: After Public Law. Ed. Amhlaigh, C. M. et al. Oxford: Oxford University 
Press, 2013, p. 56–82.

112 Bortkevičius, M. Civilinės teisės sąvoka. K.Ap.T.T. Bortkevičiaus paskaitos. Kaunas, 1925, p. 1.
113 Beliatskin, S. Chastnoe pravo v osnovnykh printsipakh. Kaunas: Тipografiia F. Sokolovskoi i G. Lana, 1928, p. 9.
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Civilinės teisės reguliavimo dalyko aiškumo, civilinės teisės sistemos sutvarkymo, jos bendro-
sios dalies būtinumo klausimai 1918–1940 m. buvo keliami nuolat114. Tačiau, deja, to iki 1940 m. taip 
ir nepavyko padaryti. 

Civilinės teisės šaltiniai. Teisės doktrina civilinės teisės šaltiniais laikė įstatymą ir paprotį. 
Papročių reikšmė buvo itin svarbi toje Lietuvos teritorijos dalyje, kurioje galiojo Rusijos civiliniai 
įstatymai, nes šis teisės aktas buvo parengtas ir taikomas luominės visuomenės sąlygomis. Minėtas 
teisės aktas iš esmės reglamentavo bajorijos ir miestiečių turtinius santykius, o valstiečių tarpusavio 
turtiniai santykiai, ypač paveldėjimo, šeimos srityse, buvo grindžiami paprotine teise. Tačiau jau 
1918 m. lapkričio 2 d. Lietuvos valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių 22 straipsnis nu-
statė, kad jokių luomų privilegijų nėra ir paskelbė visų piliečių lygybę prieš įstatymus115. Todėl papro-
čiai galėjo būti taikomi tik tokiu atveju, jeigu jų taikymas neprieštaravo statutinei teisei. Pavyzdžiui,  
M. Bortkevičius aiškino, kad paprotys neturi prieštarauti „dorai“116. Papročiais taip pat būdavo užpil-
domos statutinės teisės spragos117.

P. Leonas civilinės teisės šaltiniais pripažino įstatymą, paprotį ir „teismo praktiką“118, o  
S. Bieliackinas šaltiniu taip pat laikė ir „viešosios administracijos“ priimamus teisės aktus119. Pagal 
1922 m. Konstitucijos 68 straipsnį, teismai turėjo teisę spręsti, ar viešojo administravimo subjektų 
priimti teisės aktai neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams, tačiau vėlesnėse Konstitucijose šios 
normos nebeliko. 

Teismo praktikos vaidmuo šiuo laikotarpiu buvo itin svarbus, nes buvo būtina adaptuoti re-
cepuotą užsienio valstybių statutinę teisę prie Lietuvos ekonominių ir socialinių realijų. Teismo pre-
cedento svarbą ypač akcentavo K. Šalkauskis120. Teismams taip pat teko spręsti, kokios recepuotų 
teisės aktų normos Lietuvoje galioja, kokios – negalioja. Dar vienas klausimas, kurį turėjo išspręsti 
Lietuvos teismai – ar teisės šaltinis yra tik recepuota statutinė teisė, ar ir jos aiškinimas, kurį iki 
1918 m. buvo pateikę užsienio valstybių teismai. Pavyzdžiui, Lietuvos Vyriausiasis Tribunolas 1925 
ir 1926 m. išaiškino, kad „Lietuvoje dabar veikia tik nurodyti įstatymai, kaip jie yra, o ne kaip juos 
aiškino Rusų Senatas. Šio Senato sprendimų samprotavimai dabar Lietuvoje gali turėti reikšmės taip, 
kaip kiekviena juristų nuomonė, kurios teisingumą Lietuvos Teismas pats kas kartą turi pripažinti. 
Tad remtis Senato sprendimais, kaip privalomomis taisyklėmis, Lietuvos Teismas negali, o turi pats 
išaiškinti įstatymą.“121

Be minėtų teisės šaltinių, taip pat buvo akcentuojama ir didelė teisės doktrinos reikšmė122. Ypač 
tenka paminėti periodinėje spaudoje skelbtus straipsnius, kuriuose teisės praktikai ir tuometinė pro-
fesūra gvildeno aktualius to laikotarpio civilinės teisės teorijos ir praktikos klausimus. 

Civilinės teisės principai. Aptariamu laikotarpiu galiojusiuose civilinės statutinės teisės šal-
tiniuose nebuvo specialių normų, kurios expressis verbis įtvirtintų civilinės teisės principus. Todėl 
vieno ar kito civilinės teisės principo pripažinimas buvo galiojančios statutinės teisės aiškinimo teis-
mų praktikoje ir teisės doktrinoje rezultatas. Pavyzdžiui, aiškinant Prancūzijos CK 1133 straipsnį ir 
Rusijos civilinių įstatymų 1528 straipsnį buvo pripažįstamas sutarties laisvės principas123. Taip pat 
buvo pripažįstamas privačios nuosavybės neliečiamumo principas, kurį P. Leonas vaizdžiai vadino 
„privatinės nuosavybės dėsniu“124. Kartu buvo pabrėžiama, kad principai nėra absoliutūs, kad valsty-
bė turi teisę nustatyti tam tikrų principų ribas, pavyzdžiui, vykdyti sutarties sąlygų kontrolę ir pan.125

114 Stravinskas, P. Įstatymų sistemos reikalu. Teisė. 1938, 49, p. 454–457.
115 Lietuvos valstybės teisės aktai 1918.II.16–1940.VI.15. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 1996, p. 3.
116 Bortkevičius, M. Civilinės teisės sąvoka. K.Ap.T.T. Bortkevičiaus paskaitos. Kaunas, 1925, p. 1.
117 Beliatskin, S. Chastnoe pravo v osnovnykh printsipakh. Kaunas: Тipografiia F. Sokolovskoi i G. Lana, 1928, p. 21.
118 Leonas, P. Teisės enciklopedija. Kaunas: VDU Teisių fakultetas, 1931, p. 162.
119 Beliatskin, S. Chastnoe pravo v osnovnykh printsipakh. Kaunas: Тipografiia F. Sokolovskoi i G. Lana, 1928, p. 66–72.
120 Šalkauskis, K. Teismų precedentai. Teisė. 1938, 41, p. 17–26.
121 Lietuvos teismas 1918–1928. Redagavo A. Kirkščiukaitis. Kaunas: Teisingumo ministerija, 1930, p. 350.
122 Bieliackinas, S. Privatinė teisė pamatiniuose principuose (rusų k.). Kaunas, 1928, p. 7–81.
123 Leonas, P. Sutartinių prievolių laisvės principas. Teisė. 1922, 1, p. 13–18.
124 Ibid.
125 Ibid., p. 15.
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Tačiau teisės doktrinoje požiūris į civilinės teisės principus nebuvo vienareikšmis. Vieni auto-
riai pasisakė už teisės principų svarbą, jų aktyvesnį naudojimą teismų praktikoje. Pavyzdžiui, buvo 
pabrėžiamas civilinės teisės principų vaidmuo aiškinant ir taikant Rusijos civilinių įstatymų normas, 
kurios buvo sukurtos dar XVIII a., esant luominei visuomenei, ir neatitiko Lietuvos ekonominių ir 
socialinių visuomeninių santykių. Antai M. Cimkauskas, remdamasis lygiateisiškumo principu, siū-
lė netaikyti Rusijos civilinių įstatymų normų, diskriminuojančių dukterų paveldėjimo teisę (duktė, 
esant palikėjo sūnui, t. y. broliui, pagal Rusijos civilinių įstatymų 1128 straipsnį paveldėdavo tik 1/7 
palikimo), taip pat papročių, neatitinkančių gyvenimo realijų126.

Tuo tarpu kiti tvirtai laikėsi pozityvizmo postulatų ir vieninteliu teisės šaltiniu pripažino įstaty-
mą. Reikia pasakyti, kad dalį to meto Lietuvos teisininkų, ypač baigusių mokslus carinėje Rusijoje ir 
nemokančių kitų užsienio kalbų, išskyrus rusų, labai veikė carinės Rusijos teisės doktrina. Pavyzdžiui, 
žymus Rusijos civilistas I. Pokrovskis griežtai pasisakė prieš teisės principus ir manė, kad jų nau-
dojimas didina teisės neapibrėžtumą, suteikia nepagrįstą diskreciją teismams127. Tačiau dauguma to 
laikotarpio teisininkų tokias idėjas kritikavo, siūlė būsimajame Lietuvos civiliniame kodekse įtvirtinti 
kuo daugiau bendrųjų civilinės teisės principų, taip pat numatyti, kad civilinės teisės šaltiniai yra gera 
moralė (tuometinėje teisinėje literatūroje buvo vartojamas terminas „doropročiai“), „apyvartos papro-
čiai“ (t. y. tarp teisinio santykio šalių susiklosčiusi dalykinė praktika), „geroji sąžinė“ (bona fides)128.

O. Blücheris, P. Leonas akcentavo teisingumo principo svarbą aiškinant ir taikant tiek recepuo-
tus užsienio valstybių, tiek ir naujuosius Lietuvos įstatymus129. Vakarų teisės tradicijos pripažįstamų 
teisės principų svarbą tiek aiškinant ir taikant teisę tiek ir kuriant naują Lietuvos statutinę civilinę 
teisę ypač pabrėžė A. Janulaitis, kuriam teko lankyti žymaus Šveicarijos civilisto, Šveicarijos 1907 m. 
civilinio kodekso kūrėjo E. Huberio paskaitas. A. Janulaitis įrodinėjo, kad naujojo Lietuvos civilinio 
kodekso pagrindinis šaltinis galėtų būti būtent Šveicarijos civilinis kodeksas, kuris civilinės teisės 
principais įtvirtina plačią teismų diskrecijos teisę130.

Civilinės teisės normų galiojimas. Civilinės teisės šaltinių galiojimo klausimas buvo itin ak-
tualus nuo pat Lietuvos valstybės sukūrimo. 1918 m. lapkričio 2 d. Lietuvos valstybės Laikinosios 
Konstitucijos Pamatinių Dėsnių 24 straipsnis numatė, kad „srityse, kuriose Lietuvos Valstybės nėra 
išleistų įstatymų, laikinai palieka tie, kurie yra buvę prieš karą, kiek jie neprieštarauja Laikinosios 
Konstitucijos Pamatiniams Dėsniams“. Tuometinis teisingumo ministras P. Leonas savo 1919 m. ba-
landžio 4 d. laišku, adresuotu apygardų teismams, taikos teisėjams, teismo tardytojams, valstybės 
gynėjams ir notarams, nurodė, kad „mūsų valstybės politinės ir socialinės gyvenimo sąlygos giliai ir 
plačiai atsimainė. Visur ir visuomet įstatymų leidimo darbas atsilieka nuo gyvenimo. Pas mus gi dėl 
nepaprastų mūsų valstybės gyvenimo aplinkybių tasai darbas dar labiau negali patenkinti gyvenimo 
reikalavimų. Per tai laikinosios konstitucijos 24 paragrafu palikti veikti tie įstatymai, kurie yra buvę 
prieš karą, kiek jie neprieštarauja tosios konstitucijos dėsniams. Taigi patiems teismo darbininkams 
atsieina svarstyti ir spręsti, ar veikusis prieš karą įstatymas tebeveikia ir dabar, ar ne. Sprendžiant šį 
klausimą, reikia laikytis to dėsnio, kad iki įstatymas stačiai nepanaikintas, tai jisai veikia, negu tik jo 
turinys aiškiai priešingas mūsų konstitucijos nustatytai demokratinei tvarkai.“131

Buvo skiriamas civilinių įstatymų galiojimas asmenims, galiojimas laiko požiūriu ir galiojimas 
vietos požiūriu. Galiojimas asmenims nebuvo aktualus, nes jau 1918 m. lapkričio 2 d. Lietuvos vals-
tybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių 22 straipsnis įtvirtino visų asmenų lygybę prieš 
įstatymą, panaikino luomus, todėl civilinės normos buvo taikomos visiems fiziniams asmenims, ne-
atsižvelgiant į jų socialinį statusą. Tiesa, šeimos santykių srityje tose vietovėse, kuriose buvo taikomas 

126 Cimkauskas, M. Kuriais įstatymais gyvena Lietuvos valstybė? Teisė. 1922, 3, p. 22–27.
127 Pokrovskii, I. A. Osnovnye problem grazhdanskogo prava. Petrograd: Pravo, 1917, p. 89–96.
128 Stravinskas, P. Civilinių įstatymų kūrybos metodas. Teisė. 1939, 48, p. 348–354.
129 Blücheris, O. Bokite, teisininkai. Teisė. 1922, 3, p. 28–32; Leonas, P. Aequitas Lietuvos teismuose. Teisė. 1933, 23,  

p. 176–188.
130 Janulaitis, A. Lietuvos teisyno reikalu. 1925, 7, p. 39–59.
131 Apygardų teismams, taikos teisėjams, teismo tardytojams, valstybės gynėjams ir notarams. Laikinosios Vyriausybės 

žinios. 1919, Nr. 5.
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Rusijos X t. 1 d., išliko atskiras santuokos ir ištuokos reglamentavimas atsižvelgiant į sutuoktinių 
priklausymą vienai ar kitai religinei konfesijai. 

Laiko požiūriu buvo pripažįstamas principas lex non agit retro132. Kartu literatūroje buvo dažnai 
akcentuojama įstatymų įsigaliojimo pradžios problema, nes įstatymai būdavo skelbiami pavėluotai ir 
dėl to būdavo situacijų, kai jie pradėdavo galioti dar jų nepaskelbus. Pavyzdžiui, O. Blücheris nurodo 
atvejį, kai Pašto tarifo įstatymo papildymas buvo priimtas 1922 m. kovo 16 d., paskelbtas kovo 25 d., 
o įsigaliojo kovo 1 d.133 Taip dažnai kildavo problemų, kai būdavo daromi galiojančių įstatymų, pa-
vyzdžiui, Rusijos X t. 1 d., kai kurių straipsnių pakeitimai arba kai kurių straipsnių galiojimas būdavo 
panaikinamas, tačiau nebūdavo pasisakoma dėl likusių susijusių normų galiojimo ar negaliojimo134.

Įstatymų galiojimo vietos požiūriu Lietuvoje buvo unikali situacija – nedidelėje teritorijoje, 
kurioje gyveno tik apie 2 milijonai gyventojų, galiojo keturios skirtingos civilinės teisės sistemos. To-
dėl teismams dažnai tekdavo susidurti su vidaus kolizinių situacijų sprendimu135. Pavyzdžiui, Kauno 
ir Palangos gyventojai sudaro sutartį Klaipėdoje. Pagal kokią teisę šiuo atveju reikia nustatyti šalių 
teises ir pareigas?136 Statutinė teisė praktiškai vidaus kolizijų sprendimui skirtų kolizinių normų ne-
numatė, todėl teismai pagal analogiją taikė tarptautinės privatinės teisės normas. Antai, sandorių 
formai buvo taikoma jų sudarymo vietos teisė, nekilnojamojo turto paveldėjimui buvo taikoma turto 
buvimo vietos teisė ir pan.137

Civilinės teisės normų aiškinimas. Civilinės teisės normų aiškinimas 1918–1940 m. laiko-
tarpiu turėjo ypatingai svarbią reikšmę, nes recepuotą užsienio valstybių teisę reikėjo pritaikyti vie-
tinėms ekonominėms ir socialinėms sąlygoms. Be to, pagrindiniai statutinės teisės šaltiniai buvo 
surašyti užsienio kalba, jie buvo pradėti versti į lietuvių kalbą tik apie 1928 m., lietuviškoji teisinė ter-
minija nebuvo susiformavusi138. Kadangi įstatymų leidėjas gana vangiai adaptavo recepuotą užsienio 
valstybių teisę prie Lietuvos sąlygų, teisės doktrinoje buvo siūloma atsisakyti formaliai nepanaikintų 
teisės normų, kurios yra „anachronizmas“, taikymo aiškinant teisę, t. y. nelaukiant, kol įstatymų lei-
dėjas jas formaliai pripažins netekusiomis galios139. Todėl ypatingai buvo pabrėžiama būtinybė kuo 
greičiau priimti naują civilinį kodeksą, nes visų tuo metu buvusių teisės problemų vien teisės aiškini-
mu nebuvo įmanoma išspręsti140.

Civilinių teisių objektai. Civilinių teisių objektais to laikotarpio teisės doktrina laikė daiktus, 
svetimų asmenų veiksmus bei paties subjekto veiksmus. Veiksmai skirstyti į teisėtus (pavydžiui, san-
doriai), ir neteisėtus (pavzdžiui, žalos padarymas). 

Savo ruožtu daiktai buvo skirstomi į kilnojamuosius ir nekilnojamuosius; esančius civilinės 
apyvartos objektais ir išimtus iš civilinės apyvartos (pavyzdžiui, padirbti pinigai, pašventinti daik-
tai); pagrindinius daiktus ir priklausinius; dalomus ir nedalomus daiktus141. Rusijos X t. 1 d. taip pat 
skyrė specialų objektą – giminės turtą, t. y. paveldėtą pagal įstatymą ar testamentą ar pirktą iš gimi-
naičio bei įgytą turtą. P. Leonas dar 1922 m. pasiūlė panaikinti giminės turto institutą ir pavadino 

132 Liet. „įstatymas neturi grįžtamosios galios“.
133 Blücheris, O. Bokite, teisininkai. Teisė. 1922, 3, p. 29.
134 Finkelšteinas, O. Mūsų įstatymai teisės šviesoje. Teisė. 1923, 2, p. 19–22.
135 Gringauzas, S. Pagal kurią teisę nustatoma geležinkelių atsakomybė už nelaimingus atsitikimus Klaipėdos krašte. 

Teisė. 1937, 37, p. 79–92.
136 Fridšteinas, V. Locus regit actus (Civ.t eis, įst. 707 str.). Teisė. 1936, 36, p. 387–395; 1936, 35, p. 269–278; Fridšteinas, 

V. Paveldėjimo normų kolizijos klausimu. Teisė. 1935, 29, p. 17–36.
137 Finkelšteinas, O. Tarptautinė privatinė teisė Lietuvoje. Teisė. 1926, 9, p. 7–22.
138 Umbrasas, A. Teisės terminijos kaita 1918–1940 m. Lietuvoje veikusio Civilinio kodekso vertimuose. Terminologija. 

2003, 10, p. 55–83
139 Markauskas, M. Kai kurių Civ. Kodekso (X t.) normų netikslingumas proceso atžvilgiu. Teisė. 1926, 10, p. 62–64.
140 Stravinskas, P. Įstatymų sistemos reikalu. Teisė. 1938, 49, p. 454–457. Apie teisės aiškinimą taip pat žr. Leonas, P. Dėl 

vieno įstatymų aiškinimo. Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. 1925, 2 (2), p. 17–22; Leonas, P. Teisės encik-
lopedija. Kaunas: VDU Teisių fakultetas, 1931, p. 156–161; Beliatskin, S. Chastnoe pravo v osnovnykh printsipakh. 
Kaunas: Тipografiia F. Sokolovskoi i G. Lana, 1928, p. 82–102; 185–190;

141 Bortkevičius, M. Civilinės teisės sąvoka. K.Ap.T.T. Bortkevičiaus paskaitos. Kaunas, 1925, p. 5.
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jį „anachronizmu“, nes jis buvo skirtas bajorijos turtui išsaugoti ir neatitiko Lietuvos ekonominių ir 
socialinių realijų142. Jam pritarė ir kiti to meto teisininkai143.

Be daiktų, civilinės teisės objektais taip pat buvo pripažįstamos turtinės teisės, pavyzdžiui, 
valdymo teisė, nuomos teisė ir pan.144 Civilinės teisės objektais taip pat buvo pripažįstamos asmeni-
nės neturtinės vertybės ir asmeninės neturtinės teisės – asmens laisvė, neliečiamybė, garbė145, teisė 
į vardą ir pavardę146, kūrinių autorių asmeninės neturtinės ir turtinės teisės147, teisės į firmos vardą, 
teisės į prekybos ženklą, „pramonės teisės“ (t. y. išradimo autoriaus teisės)148.

Sandoriai. Sandoriai buvo laikomi viena iš juridinių faktų rūšių. Pavyzdžiui, M. Bortkevi-
čius sandorius apibrėžė kaip asmenų valios išreiškimą, kuris sukuria, keičia ar panaikina teisinius 
santykius. Buvo pripažįstamas sandorių privalomumo principas – „sandoris privalomas sulig tikros 
prasmės ir geros sąžinės“149. Būtinais sandorių elementais, nuo kurių priklauso sandorių galiojimas, 
buvo laikoma jų šalių veiksnumas, teisėtas sandorio tikslas, atitinkamas valios išreiškimas bei laisva 
ir sąmoninga valia. Taip pat buvo skiriami sąlyginiai sandoriai. Sąlygos buvo klasifikuojamos į teigia-
mas ir neigiamas; priklausančias nuo žmogaus valios ir nepriklausančias nuo žmogaus valios.

Sandorio formai skirtingų sistemų civilinė teisė nustatė įvairius reikalavimus, tačiau visoms 
keturioms sistemoms bendra buvo tai, kad rašytinė sandorių forma buvo reikalaujama tik įstatymų 
nustatytais atvejais, pavyzdžiui, nekilnojamo daikto pirkimo pardavimo sandoriams. 

Negaliojantys sandoriai buvo skirstomi į ex officio negaliojančius, t. y. niekinius ir „sugriauna-
mus“, t. y. nuginčijamus. Buvo skiriami keli sandorių negaliojimo pagrindai. Pirma, sandoris negalio-
davo, jeigu jo tikslas prieštaravo įstatymui, pavyzdžiui, sandoriai, susiję su kontrabanda ir kitais nu-
sikalstamais veiksmais, verslo laisvės apribojimu, asmens laisvės apribojimu ir t. t. Antra, sandoriai 
taip pat negaliodavo dėl valios trūkumų (klaida, apgaulė, prievarta). Trečia, sandoriai negaliodavo 
dėl jų subjektų neveiksnumo (mažamečiai, psichikos ligoniai). Ketvirta, sandoriai negaliodavo dėl 
formos trūkumų. Įprastinis sandorių negaliojimo padarinys buvo restitucija ir nuostolių atlyginimas.

Terminai. Terminai buvo reglamentuojami įvairiose to meto civilinių įstatymų dalyse. Dalis 
terminų buvo prievolinius santykius reglamentuojančiose įstatymų dalyse, kiti terminai – daiktinę 
teisę bei teisių gynimą reglamentuojančiose dalyse. Pavyzdžiui, buvo preziumuojama, jog jei sutar-
tyje ar įstatyme nėra numatyta kitaip, terminas yra nustatytas skolininko naudai. Bet, esant tam 
tikroms aplinkybėms, pavyzdžiui, skolininko nemokumui, kreditorius turėdavo teisę reikalauti įvyk-
dyti prievolę prieš terminą. Terminus nustatydavo įstatymas arba sutartis. Jie buvo skirstomi į atide-
damuosius ir naikinamuosius. Terminai būdavo apibrėžiami kalendorinėmis dienomis arba įvykiu, 
kuris tikrai įvyks. Terminų eiga galėjo būti sustabdyta teismo sprendimu arba paskelbus moratoriu-
mą. Pavyzdžiui, 1919 m. buvo nustatytas 6 mėnesių moratoriumas bankams išmokėti palūkanas150.

Taip pat buvo skiriami kelių rūšių senaties terminai. Pirma, buvo skiriamas „procesualinis 
įsisenėjimas“, t. y. teisės kreiptis į teismą su ieškiniu praradimas, arba kitaip tariant – ieškinio sena-
tis. Rusijos X t. 1 d. nustatė 10 metų, o Prancūzijos, Vokietijos civiliniai kodeksai – 30 metų ieškinio 
senaties terminus. Antra, buvo skiriama „materialinis įsisenėjimas“, t. y. pačios materialinės teisės 
praradimas. Trečia, buvo skiriama įgyjamoji senatis151. Be bendrų ieškinio senaties terminų atski-
riems reikalavimams pareikšti buvo nustatyti sutrumpinti ieškinio senaties terminai. Pavyzdžiui,  

142 Leonas, P. Dėl gimininio (giminės) turto. Teisė. 1922, 3, p. 39–40.
143 Atkočaitis, P. Gimininis ir įsigytinis turtas. Teisė. 1936, 35, p. 288–301; Žagrakalys, J. Paderminio turto palikimo 

suvaržymai. Teisė. 1935, 29, p. 67–70; Januška, J. Reikėtų pakeisti Civilinių įstatymų X t. I d. ir Civ. teisenos įstatymo 
atgyvenusias nuostatas. Teisė. 1940, 50, p. 33–40.

144 Stravinskas, P. Res incorporales, kaip skolos išieškojimo objektai. Teisė. 1934, 27, p. 238–249.
145 Šabūnienė, T. Garbė ir jos įžeidimas. Teisė. 1938, 44, p. 448–453.
146 Šalkauskis, K. Vardo teisė. Teisė. 1930, 17, p. 46–51; Robinzonas, J. Pavardžių teisė. Teisė. 1938, 41, p. 9–16.
147 Kameneckis, L. Radio teisė. Teisė. 1930, 18, p. 84–89.
148 Bortkevičius, M. Civilinės teisės sąvoka. K.Ap.T.T. Bortkevičiaus paskaitos. Kaunas, 1925, p. 29–30.
149 Ibid., p. 7.
150 Beliatskin, S. Chastnoe pravo v osnovnykh printsipakh. Kaunas: Тipografiia F. Sokolovskoi i G. Lana, 1928, p. 395–

396.
151 Bortkevičius, M. Civilinės teisės sąvoka. K.Ap.T.T. Bortkevičiaus paskaitos. Kaunas, 1925, p. 15–17.
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2 m. sutrumpintas ieškinio senaties terminas buvo nustatytas advokatų reikalavimams dėl honoraro, 
2 m. terminas verslininkų reikalavimas, 5 m. terminas reikalavimams dėl nuostolių už autorinės su-
tar ties pažeidimą ir t. t.152

Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas. Pagrindinė pažeistų civilinių teisių gynimo forma 
buvo kreipimasis į teismą su ieškiniu. Ginčai taip pat galėjo būti sprendžiami arbitražu, tačiau jis 
1918–1940 m. Lietuvoje nebuvo populiarus153.

Pagrindiniai pažeistų teisių gynimo būdai buvo įpareigojimas įvykdyti prievolę natūra, vin-
dikacinis ir negatorinis ieškiniai, nuostolių atlyginimas. Be turtinės žalos, išimtiniais atvejais buvo 
galima reikalauti ir neturtinės žalos atlyginimo. Tokią galimybę numatė Rusijos civilinių įstatymų 
667 ir 670 straipsniai, nustatę civilinę atsakomybę (nuo 5 iki 250 litų) už garbės pažeidimą („už ne-
šlovę“), taip pat 664–665 straipsniai, numatę neturtinės žalos atlyginimą už nepagrįstą laisvės atė-
mimą. Prancūzijos CK galiojimo srityje neturtinės žalos atlyginimo galimybės buvo didesnės, nes 
buvo remiamasi Prancūzijos teismų praktika, kuri išplėtė Prancūzijos CK 1382 straipsnio taikymą 
ir neturtinės žalos atlyginimui. Teisės doktrinoje buvo siūloma papildyti Rusijos civilinius įstatymus 
nauju straipsniu, kuris numatytų neturtinės žalos atlyginimą visais atvejais, kai ji padaroma154.

1931 m. lapkričio 7 d. buvo priimtas specialus įstatymas, įteisinęs specialų kreditorių gynimo 
būdą – actio Pauliana155.

Savigyna (tuometinėje literatūroje vadinta „savigalba“) taip pat nebuvo vienodai reglamentuo-
ta. Klaipėdos krašte savigyna buvo leidžiama Vokietijos CK 229–230 straipsnių numatytais atvejais. 
Tuo tarpu Rusijos civilinių įstatymų 690 straipsnis savigyną draudė ir laikė ją „savivale“. Tačiau Lie-
tuvos Vyriausiasis Tribunolas, aiškindamas Rusijos civilinių įstatymų 2050–2051 straipsnius, savo 
praktikoje pripažino sulaikymo teisę (jus retentionis). Pavyzdžiui, bankai už indėlininko skolas turė-
jo teisę sulaikyti jo indėlį. Civilinio proceso įstatymo 1166 straipsnis numatė įskaitymo institutą, ku-
ris irgi buvo laikomas savigynos forma. Savarankiškomis savigynos formomis buvo laikoma užstato 
ar įkeitimo nustatymas vienašališku šalies pareiškimu, taip pat užstato realizavimas vienašališkais 
kreditoriaus veiksmais ar jo perėjimas kreditoriaus nuosavybėn vienašališku kreditoriaus pareiški-
mu156. Taip pat buvo pripažįstama būtinoji gintis, kaip ją suprato to meto baudžiamoji teisė, o būtina-
sis reikalingumas buvo laikomas atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindu. 

Aptariamo laikotarpio teisės doktrina taip pat pripažino draudimo piktnaudžiauti savo teise 
principą ir kritikavo galiojančią teisę, nenumatančią jokios atsakomybės už piktnaudžiavimą teise157.

Tarptautinė privatinė teisė. Kolizinių normų svarba Lietuvoje 1918–1940 m. buvo reikšminga 
dėl dviejų priežasčių. Pirma, galiojant keturioms civilinės teisės sistemoms, teko spręsti vidaus koli-
zines problemas, t. y. reikėdavo nustatyti, kokios teisės sistemos – Rusijos civilinių įstatymų, Prancū-
zijos CK, Vokietijos CK ar Pabaltijo gubernijų įstatymų sąvado normos taikytinos ginčo santykiui. 
Kolizinės normos, kuriomis buvo nustatoma, kurios civilinės teisės sistemos, galiojusios Lietuvo-
je, normos turėtų būti taikomos, nebuvo laikomos tarptautinės privatinės teisės normomis, o buvo 
vadinamos „tarpsritinėmis“ kolizinėmis normomis158. Šis vidaus ir tarptautinių kolizijų atribojimo 
klausimas buvo svarbus ne tik teisiniu, bet ir politiniu požiūriu. Pavyzdžiui, stiprėjant nacizmui ir re-
vanšistinėms idėjoms Vokietijoje, kai kurie Vokietijos teisininkai Klaipėdos kraštą laikė ne Lietuvos 

152 Beliatskin, S. Chastnoe pravo v osnovnykh printsipakh. Kaunas: Тipografiia F. Sokolovskoi i G. Lana, 1928, p. 770–
771.

153 Černius, G. Trečiųjų teismo reformos problema Lietuvos įstatymdavystėje. Teisė. 1940, 51, p. 110–118.
154 El.St. Atlyginimas už moralinę žalą. Teisė. 1938, 44, p. 434–441.
155 Kreditoriams kenksmingų skolininko aktų ginčijimo įstatymas. Valstybės žinios. 1931, Nr. 367-2506. Actio Pauliana 

yra specialus ieškinys, skirtas kreditoriaus interesų gynimui, kurį pateikęs kreditorius turi teisę ginčyti skolininko su 
trečiaisiais asmenimis sudarytus sandorius, kurie pažeidžia kreditoriaus interesus.

156 Šalkauskis, K. Savigalba. Teisė. 1939, 48, p. 329–334.
157 Beliatskin, S. Chastnoe pravo v osnovnykh printsipakh. Kaunas: Тipografiia F. Sokolovskoi i G. Lana , 1928, p. 764–765.
158 Rutenbergas, G. Lietuvos privatinės tarptautinės ir tarpsritinės teisės klausimai. Teisė. 1937, 39, p. 329–335; Vabalas, 

A. Les conflicts de lois interprovinciaux dans le Droit Prive Lituanien (disertacija). Paris, University of Paris, Do-
mat-Montchretien, 1939.
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dalimi ir įrodinėjo, kad taikytinos teisės nustatymas Klaipėdos kraštui yra tarptautinės privatinės 
teisės, o ne vidaus kolizijų klausimas. Tokį požiūrį Lietuvos teisininkai kritikavo, nurodydami, kad 
Klaipėdos kraštas yra Lietuvos sudėtinė dalis ir jam tarptautinės privatinės teisės normos netaiko-
mos, nes tokiu atveju turime ne tarptautinę, o vidaus koliziją159. 

Antra, jeigu teisinis santykis buvo susijęs su užsienio valstybe, tai pagal tarptautinės privatinės 
teisės normas reikėjo nustatyti valstybę, kurios teisė taikytina. Situaciją apsunkino tai, kad nė vienas 
tuomet galiojęs statutinės teisės šaltinis neturėjo nuoseklios kolizinių normų sistemos. Pavyzdžiui, 
Rusijos teisės atveju kolizinės normos buvo net keliuose teisės aktuose – Rusijos imperijos 1832 m. 
įstatymų sąvado IX t., X t. I d., Civilinio proceso įstatyme. Be to, jų buvo labai nedaug, todėl ne veltui 
G. Rutenbergas rašė, kad kolizinių normų „yra nedaug, kad galėtų pretenduoti į kolizinių normų 
pavadinimą“160. Tuo tarpu tarptautinės privatinės teisės normų šeimos teisės srityje apskritai nebuvo. 

Esant tokiam teisiniam vakuumui, itin svarbi tapo teismo precedentų reikšmė. Pavyzdžiui, Lie-
tuvos Vyriausiasis Tribunolas 1930 m. lapkričio 13 d. nutarimu pripažino, kad Klaipėdos krašte bei 
užsienio valstybėse Lietuvos Respublikos piliečių civiline, o ne bažnytine tvarka sudarytos santuokos 
galioja visoje Lietuvos teritorijoje161.

Siekiant sureguliuoti kolizinius klausimus, Lietuva buvo sudariusi su kaimyninėmis valstybė-
mis bei valstybėmis, su kuriomis buvo palaikomi glaudūs ekonominiai santykiai, sutartis dėl teisinės 
pagalbos, kuriose buvo ir tarptautinės privatinės teisės normos. Lietuva buvo sudariusi tarptautinę 
sutartį su Latvija162, taip pat trišalę sutartį su Latvija ir Estija163. Taip pat buvo sudarytos tarptautinės 
sutartys su Vokietija164, Čekoslovakija165, Norvegija. 

Fizinių asmenų teisnumas ir veiksnumas buvo nustatomas pagal jų pilietybės teisę (lex  
patriae). Užsienio juridinių asmenų teisinį statusą Lietuvoje nustatė dvišalės tarptautinės sutartys. 
Užsienio valstybių, su kuriomis Lietuva nebuvo sudariusi tarptautinių sutarčių, teisinį statusą nustatė  
1924 m. Akcinių bendrovių įstatymas, pagal kurį užsienio bendrovės galėjo steigtis ir veikti Lietuvoje 
tik Lietuvos finansų ministrui patvirtinus jų įstatus166.

Daiktinėms teisėms į nekilnojamuosius daiktus buvo taikoma jų buvimo vietos teisė (lex rei 
sitae)167. Sandorių formai buvo taikoma jų sudarymo vietos teisė (locus regit actus)168. Paveldėjimo 
santykiams buvo taikoma palikimo buvimo vietos teisė. 

Tuometinė tarptautinė privatinė teisė taip pat numatė atvejus, kai pagal tarptautinės privatinės 
teisės normas nustatyta taikytina užsienio teisė negalėjo būti taikoma, o buvo taikoma Lietuvos teisė. 
Pavyzdžiui, Civilinio proceso įstatymo 707 straipsnis numatė, kad užsienio valstybės teisė netaiko-
ma, jeigu jos taikymas nesuderinamas su gerais papročiais. 

1.2.2. 1940–1990 m. laikotarpis

Civilinės teisės reguliavimo dalykas. 1940 m. Lietuvą inkorporavus į tuometinės TSRS sudėtį 
iki tol galiojusių civilinės teisės šaltinių veikimas buvo panaikintas ir Lietuvoje pradėjo veikti TSRS 
ir RTFSR teisės aktai. Pagrindiniu civilinės teisės šaltiniu nuo 1940 m. iki 1965 m. Lietuvoje buvo 

159 Rutenbergas, G. Didžiosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto kolizinių normų klausimai. Teisė. 1939, 45, p. 42–53.
160 Rutenbergas, G. Didžiosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto kolizinių normų klausimai. Teisė. 1938, 44, p. 412–421.
161 Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo 1930 m. lapkričio 13 d. nutarimas. Teisė. 1930, 18, p. 136–138; Robinzonas, J. Di-

džiosios Lietuvos piliečių užsieny sudarytų civilinių vedybų galioja. Teisė. 1931, 20, p. 45–76.
162 Rutenbergas, G. Privatinės tarptautinės teisės klausimai Lietuvos ir Latvijos šeimos teisėje. Teisė. 1929, 15, p. 1–27.
163 Rutenbergas, G. Lex patriae ir lex domicilii Hagos konvencijose ir Pabaltijo valstybių kolizinių normų unifikacija. 

Teisė. 1931, 20, p. 113–127; 1932, 21, p. 1–7; Rutenbergas, G. Pabaltijo valstybių kolizinių normų unifikacijos reikalu. 
Teisė. 1932, 22, p. 82–92; 1933, 23, p. 165–175.

164 Rutenbergas, G. Naujųjų Lietuvos ir Vokietijos sutarčių svarbiausieji teisės dėsniai. Teisė. 1929, 16, p. 1–22.
165 Finkelšteinas, O. Konvencijos su Čekoslovakija. Teisė. 1932, 22, p. 67–81.
166 Stravinskas, P. Užsienio akcinių bendrovių teisinė padėtis Lietuvoje. Teisė. 1938, 44, p. 383–394.
167 Robinzonas, J. Svetimšalių teisės nekilnojamajam turtui Lietuvoje. Teisė. 1934, 28, p. 291–308.
168 Blücheris, O. Vietos reikšmė prievolėse. Teisė. 1922, 3, p. 16–24.
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1922 m. RTFSR CK, kurio veikimas Lietuvoje buvo įvestas nuo 1940 m. gruodžio 1 d. Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940 m. lapkričio 6 d. įsaku169.

Nacistinės Vokietijos valdžia 1942 m. liepos 15 d. parėdymu nustatė, kad nuo 1941 m. birželio 
22 d. Lietuvoje galioja teisės aktai, kurie 1940 m. birželio 15 d. galiojo Lietuvoje, jeigu jie nepriešta-
rauja Reicho administracijos perėmimo prasmei arba nėra po 1941 m. birželio 21 d. pakeisti ar panai-
kinti. Kartu parėdymo 2 paragrafas nustatė, kad „sovietinių nacionalizacijos nuostatų panaikinimas 
tvarkomas atskirais įstatymais“. Parėdymo 3 paragrafas numatė, kad „šeimos ir paveldėjimo teisės 
santykiai tvarkomi pagal teisinius nuostatus, galiojusius 1940 m. birželio 15 d., net ir tuo atveju, kai 
jie yra kilę laikotarpyje nuo 1940 m. birželio 16 d. ligi 1941 m. birželio 21 d.“ Kiti santykiai, „kilę 
laikotarpyje nuo 1940 m. birželio 16 d. ligi 1941 m. birželio 21 d., tvarkomi pagal teisinius nuostatus 
galiojusius 1940 m. birželio 15 d., jei ir kiek sovietinės teisės taikymas yra priešingas sveikam teisės 
jausmui“. Taigi okupacinė nacistinės Vokietijos valdžia atkūrė teisės aktų, galiojusių Lietuvoje iki 
1940 m. birželio 15 d., veikimą su tam tikromis išlygomis. Pavyzdžiui, nebuvo panaikinti teisės ak-
tai, susiję su įvykdyta privačios nuosavybės nacionalizacija, nes Vokietijos okupacinė valdžia atskiru 
potvarkiu visą iki 1941 m. birželio 22 d. tarybinės valdžios nacionalizuotą turtą konfiskavo170. Tiesa, 
vėlesniais potvarkiais buvo numatyta nacionalizuotą turtą palaipsniui grąžinti jo buvusiems savinin-
kams iš pradžių jį perduodant buvusiam savininkui valdyti. Antai, 1941 m. rugsėjo 13 d. potvarkiu 
valstiečių nacionalizuota žemė buvo perduota jų valdymui171.

1944–1945 m. Lietuvos teritorijoje vėl buvo grąžintas 1922 m. RTFSR CK ir kitų TSRS teisės 
aktų galiojimas. Civilinės teisės samprata ir jos reguliavimo dalykas 1940–1990 m. laikotarpiu pakito 
drastiškai. Pavyzdžiui, jau 1922 m. RTFSR CK 3 straipsnis numatė, kad šis kodeksas nereglamentuoja 
santykių, susijusių su žeme, taip pat darbo bei šeimos santykių. Taigi iš civilinės teisės reguliavimo 
dalyko buvo eliminuoti šeimos172, darbo173, žemės174 ir kiti santykiai. 

1961 m. gruodžio 8 d. buvo priimti TSR Sąjungos ir sąjunginių respublikų civilinių įstatymų 
pagrindai (Pagrindai)175. 1964 m. sausio 1 d. buvo priimtas 1964 m. LTSR CK176, kurio 1 ir 2 straips-
niai numatė, kad jis reglamentuoja turtinius ir su jais susijusius asmeninius neturtinius santykius, 
taip pat ir asmeninius neturtinius santykius. Tiek iš statutinės teisės, tiek ir iš to meto teisės dokt-
rinos dingo teisės skirstymas į viešąją ir privatinę teisę. Vietoj viešosios teisės atsirado valstybinės, 
administracinės teisės sąvokos. Pavyzdžiui, 1964 m. LTSR CK 2 straipsnis numatė, kad jo normos 
nereglamentuoja turtinių santykių, pagrįstų administraciniu vienos šalies pavaldumu kitai, taip pat 
mokesčių bei biudžeto sudarymo santykių. Tas pats straipsnis taip pat numatė, kad kodekso normos 
netaikomos šeimos, darbo, žemės, kalnakasybos, vandens, miškų santykiams, taip pat santykiams 
kolūkiuose. Toks civilinės teisės reglamentavimo dalyko susiaurinimas paaiškinamas keliais argu-
mentais. Pirma, įvykdžius visuotinę nacionalizaciją, žemė, miškai, žemės gelmių ištek liai tapo išimti-
ne valstybės nuosavybe, todėl nebuvo prasmės šių santykių reglamentuoti civilinės teisės normomis. 
Darbo santykiai buvo eliminuoti iš civilinės teisės reglamentavimo srities dėl ideologinių priežasčių, 

169 Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakas „Dėl laikino taikymo  
RTFSR baudžiamųjų, civilinių ir darbo įstatymų Lietuvos TSR teritorijoje“. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respubli-
kos Aukščiausiosios Tarybos žinios. 1941, Nr. 1-39. Išsamiau apie carinės Rusijos civilinį teisyną ir 1922 m. RTFSR 
CK ir jo rengimą žr.: Kodifikatsiia rossiiskogo grazhdanskogo prava. Ekaterinburg: Institut chastnogo prava, 2003; 
Novits kaia, T. E. Kodifikaciia grazhdanskogo prava v Sovetskoi Rossii 1920–1922 gg. Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta, 
1989.

170 Amstblatt des generalkommissars in Kauen. Jahrgang 2. 1942, Nr. 40, p. 507–508.
171 Amstblatt des generalkommissars in Kauen. Jahrgang 1. 1942, Nr. 3, p. 33–57.
172 Žr. Lietuvos TSR santuokos ir šeimos kodeksas. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1969, 

Nr. 21-62.
173 Žr. Lietuvos TSR darbo įstatymų kodeksas. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1972,  

Nr. 8-137.
174 Žr. Lietuvos TSR žemės kodeksas. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1971, Nr. 21-186.
175 TSR Sąjungos ir sąjunginių respublikų civilinių įstatymų pagrindai. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriau-

sybės žinios. 1961, Nr. 36.
176 Lietuvos TSR civilinis kodeksas. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1964, Nr. 19-138.
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teigiant, kad darbo jėga nėra prekė177. Trečia, šeimos santykiai iš civilinės teisės reglamentavimo sri-
ties taip pat buvo eliminuoti daugiau dėl ideologinių priežasčių, siekiant įrodyti, kad šeimoje vyrauja 
ne turtiniai, o asmeniniai neturtiniai santykiai, todėl juos būtina reglamentuoti skyrium178. Civili-
nės teisės reguliavimo dalykas siaurėjo tiek dėl pasikeitusių ekonominių santykių (nacionalizacija, 
privačios nuosavybės suvaržymas, privataus verslo uždraudimas), tiek ir dėl absoliutaus valstybės 
dominavimo visuose turtiniuose santykiuose. Todėl šalia civilinės teisės formavosi atskiros teisės 
šakos – ūkinė teisė179, žemės teisė180, kolūkinė teisė181 ir t. t.

Antra vertus, 1940–1990 m. galiojusi civilinė teisė jau pasižymėjo didesniu nuoseklumu ir 
sistemiškumu. Tiek Pagrindai, tiek ir civiliniai kodeksai jau aiškiai išskyrė bendruosius nuostatus. 
Pavyzdžiui, 1922 m. RTFSR CK jau turėjo bendrąją dalį (1–51 str.). Bendrąją dalį taip pat turėjo ir 
Pagrindai bei 1964 m. LTSR CK. Bendrosioms civilinės teisės nuostatoms 1964 m. LTSR CK buvo 
skirti 1–94 straipsniai ir jie reglamentavo civilinių įstatymų uždavinius, jų reglamentavimo dalyką, 
civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindus, civilinių teisių įgyvendinimo ir pareigų vykdymo 
sąlygas, civilinių teisių gynimo būdus, civilinių santykių subjektų teisinį statusą, sandorius, atstova-
vimą, terminus ir ieškinio senatį.

Civilinės teisės šaltiniai. Aptariamo laikotarpio teisės doktrina teisės šaltinius apibūdino labai 
savotiškai. Antai, buvo teigiama, kad teisės šaltinis – „tai tarybinės liaudies valia, išreikšta bendra-
liaudinės tarybinės valstybės organų normatyviniuose aktuose“182. Toks teisės šaltinio supratimas 
reiškia ne ką kitą, kaip absoliutaus teisinio pozityvizmo pripažinimą, o tai reiškia, kad civilinės tei-
sės šaltiniu buvo pripažįstama išimtinai statutinė teisė. Kartu buvo pripažįstama ir statutinės teisės 
šaltinių hierarchija – konstitucija, įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai. Pavyzdžiui, buvo teigiama, 
kad pagrindinis civilinės teisės šaltinis yra konstitucija183. Kadangi TSRS formaliai buvo federacinė 
valstybė, teisės šaltiniai pagal savo teisinę galią taip pat buvo skirstomi į sąjunginius teisės aktus ir 
sąjunginių respublikų teisės aktus. Atitinkami sąjunginių respublikų teisės aktai negalėjo prieštarau-
ti sąjunginiams teisės aktams. Pagrindiniu sąjunginiu teisės aktu civilinės teisės srityje buvo 1961 
m. gruodžio 8 d. TSR Sąjungos ir sąjunginių respublikų civilinių įstatymų pagrindai. Pažymėtina, 
kad pagal 1936 m. TSRS Konstitucijos 14 straipsnio „x“ punktą buvo numatyta priimti TSRS civilinį 
kodeksą, t. y. civilinių įstatymų leidyba buvo priskirta išimtinei TSRS, o ne sąjunginių respublikų 
kompetencijai. Tačiau, matyt, dėl politinių ir ideologinių priežasčių, siekiant parodyti sąjunginių res-
publikų „savarankiškumą“, ši norma nebuvo realizuota, o buvo apsispręsta rengti ne TSRS civilinį 
kodeksą, o tik civilinių įstatymų Pagrindus ir 1957 m. vasario 11 d. įstatymu minėta Konstitucijos 
norma buvo pripažinta netekusia galios. Tačiau iš esmės Pagrindai buvo kodeksas (juos sudarė 129 
straipsniai), o šiuo žodžių žaismu centralizuota valdžia siekė pademonstruoti „demokratinio socia-
lizmo“ pranašumus184. Minėto teisės akto pagrindu buvo kuriami sąjunginių respublikų civiliniai 
kodeksai, perkeliant į juos Pagrindų normas, todėl iš esmės visų sąjunginių respublikų civiliniai 
kodeksai buvo identiški. Praktiškai visų svarbiausių sričių teisinis reglamentavimas buvo priskirtas 
TSRS kompetencijai, todėl sąjunginių respublikų galimybė savarankiškai reglamentuoti civilinius 
santykius buvo minimali185. Pavyzdžiui, 1964 m. LTSR CK 3 straipsnis nustatė, kad sąjunginiai teisės 
aktai reglamentuoja užsienio prekybos, tiekimo, kapitalinės statybos, draudimo santykius, žemės 

177 Žeruolis, J. et al. Tarybinė civilinė teisė. I dalis. Vilnius: Mintis, 1975, p. 5.
178 Rasimavičius, P. Tarybinė šeimos teisė. Vilnius: Mintis, 1981, p. 15.
179 Lebedevas, K. Ūkinės teisės dalykas ir piliečių interesų civilinės teisinės apsaugos stiprinimas. Teisė. 1981, 16 (2),  

p. 16–22.
180 Grakauskas, E.; Marcijonas, A. Nauja teisės šaka – Tarybinė žemės teisė. Teisė. 1987, 21, p. 141–143.
181 Petrov, V. V. et al. Kolkhoznoe pravo. Moskva: Iurid. lit., 1976.
182 Žeruolis, J. et al.Tarybinė civilinė teisė. I dalis. Vilnius: Mintis, 1975, p. 32.
183 Ibid.
184 Orlovskii, P. E. Osnovy grazhdanskogo zakonodateljstva Soiuza SSR i soiuznykh respublik. Sovetskoe gosudarstvo i 

pravo. 1962, 1, p. 3–11.
185 Gavrilovas, E.; Leikauskas, I. Sąjunginių ir respublikinių civilinių įstatymų santykis. Teisė. 1985, 20, p. 80–86; Žeruo-

lis, J. et al. Tarybinė civilinė teisė. I dalis. Vilnius: Mintis, 1975, p. 37.
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ūkio produkcijos supirkimą, geležinkelių, jūrų, upių, oro, kredito įstaigų veiklą, draudimo santykius, 
taip pat santykius, susijusius su išradimais. 

Rengiant 1964 m. LTSR CK buvo privalu ne tik perkelti į jį Pagrindų normas, bet ir paisyti 
konsultantų iš Maskvos nurodymų. Profesorius J. Žeruolis, kuris kartu su kitais to meto Lietuvos 
teisininkais rengė 1964 m. LTSR CK, 1982 m. privataus pokalbio metu pripažino, kad praktiškai ne-
buvo galimybės numatyti kitokio teisinio reglamentavimo, nes kodekso rengimo darbo grupės veiklą 
prižiūrėjo konsultantai iš Maskvos. Be to, RTFSR civilinis kodeksas buvo priimtas 1964 m. birželio 
11 d. ir įsigaliojo nuo 1964 m. spalio 1 d., todėl kitoms sąjunginės respublikoms praktiškai beliko tik 
nukopijuoti RTFSR civilinį kodeksą. 

Kitas šio laikotarpio civilinės teisės šaltinių bruožas – didžiulė gausa poįstatyminių teisės aktų. 
Šiuos teisės aktus priimdavo tiek TSRS ir sąjunginių respublikų Aukščiausiosios Tarybos Prezidiu-
mai, tiek Ministrų Tarybos, sąjunginės ir respublikinės ministerijos, komitetai, žinybos, vietinė 
vykdomoji valdžia ir t. t. Todėl dauguma civilinių teisinių santykių iš esmės buvo reglamentuoja-
mi administraciniais teisės aktais. Dar vienas šio laikotarpio civilinės teisės šaltinių ypatumas buvo 
bend ri vykdomosios valdžios ir komunistų partijos centro komiteto priimami teisės aktai, t. y. politi-
nės partijos sprendimai kartu buvo ir teisės šaltiniai. 

Civilinės teisės šaltiniu taip pat buvo laikomi visuomeninių ir kooperatinių organizacijų nuos-
tatai ir įstatai, sankcionuoti valstybės, pavyzdžiui, pavyzdiniai gyvenamųjų namų statybos įstatai, 
pavyzdiniai kolūkių įstatai ir pan.186 Paprotys civilinės teisės šaltiniu galėjo būti tik tuo atveju, jeigu 
jis buvo sankcionuotas valstybės187. Tačiau civilinės teisės šaltiniu buvo pripažįstamos vadinamosios 
„socialistinio bendrojo gyvenimo taisyklės“188.

Teismų praktika, net ir tuo metu žinomi Aukščiausiųjų Teismų plenumų nutarimai, nebuvo 
pripažįstami civilinės teisės šaltiniais. Tačiau doktrinoje šiuo klausimu vienos nuomonės nebuvo189, 
o teismai Aukščiausiojo Teismo plenumo nutarimais savo sprendimuose remdavosi. Tačiau civilinės 
teisės šaltiniais buvo laikomi valstybinio arbitražo – pusiau teisminės, pusiau vykdomosios valdžios 
institucijos priimami teisės aktai, pavyzdžiui, taisyklės, reglamentuojančios prekių priėmimą190.

Teisės doktrina (tuomet vadinta „tarybinės civilinės teisės mokslu“) nebuvo laikoma teisės šal-
tiniu, tačiau 1940–1990 m. Lietuvos civilistai dalyvavo tiek įstatymų rengimo darbe, tiek praktiniame 
darbe. Deja, kadangi, kaip buvo minėta, kritikuoti tuometinę statutinę teisę ir teismų praktiką buvo 
rizikinga, tai civilinės teisės mokslui buvo būdingas itin didelis teoretizavimas, buvo analizuojamos 
politiškai ir ideologiškai „saugios“ temos. 

Civilinės teisės principai. Nei Pagrinduose, nei civiliniuose kodeksuose nebuvo normų, kurios 
tiesiogiai įtvirtintų principus. Tačiau teisės principai apskritai ir civilinės teisės principai skyrium to 
meto teisinėje sistemoje buvo svarbus politinis ir ideologinis veiksnys. Būtent teisės principais buvo 
siekiama paneigti Vakarų teisės tradiciją ir pateikti tarybinę teisę kaip kokybiškai naują teisės sistemą. 
Šimtmečiais Vakarų teisės tradicijai žinomi principai, kurie komunistiniam režimui buvo politiniu, 
ekonominiu ir ideologiniu požiūriu nepriimtini, buvo pakeisti politiniais ir ideologiniais lozungais. 
Antai sutarties laisvės principas planavimu grindžiamoje ekonomikoje buvo pakeistas „liaudies ūkio 
planingo vystymosi užtikrinimo“ principu. Privačios nuosavybės apsaugos principas buvo pakeis-
tas „socialistinės nuosavybės ir socialistinės ūkio sistemos sustiprintos apsaugos“ principu191. Nors 

186 Žeruolis, J. et al. Tarybinė civilinė teisė. I dalis. Vilnius: Mintis, 1975, p. 38.
187 Razumovich, N. I. Istochniki i forma prava. Sovetskoe gosudarstvo i pravo. 1988, 3, p. 26–29.
188 Viljnianskii, S. I. Obychai i pravila sotsialisticheskogo obshchezhitiia. Uchenye zapiski Kharjkovskogo iuridicheskogo 

instituta. 1954, 5, p. 22–38.
189 Žeruolis, J. et al. Tarybinė civilinė teisė. I dalis. Vilnius: Mintis, 1975, p. 39–40; Išsamiau žr. Bratusj, S. N. Sudebnaia 

praktika v sovetskoi pravovoi sisteme. Moskva: Iurid. lit., 1975. Žr., pvz., Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo Plenumo 
nutarimų rinkinys. 1961–1980. Vilnius: Lietuvos TSR Aukščiausiasis Teismas, 1981.

190 Kleandrov, I. M. Ekonomicheskoe pravosudie v Rossii: proshloe, nastoiashchee, budushchee. Moskva: Volters Kluver, 
2007, p. 70–71; Išsamiau apie valstybinio arbitražo prigimtį ir veiklą žr. Mikelėnas, V. TSRS arbitražo procesas. Vil-
nius: VU, 1988.

191 Žeruolis, J. et al. Tarybinė civilinė teisė. I dalis. Vilnius: Mintis, 1975, p. 13–14.
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asmeninė nuosavybė visiškai nebuvo panaikinta, tačiau valstybės interesų gynimui visada buvo su-
teikiamas prioritetas prieš fizinių asmenų interesų gynimą. Toks reglamentavimas buvo grindžiamas 
„asmeninių interesų derinimo su visuomeniniais“ principu. Pavyzdžiui, pagal 1964 m. LTSR CK 93 
straipsnį reikalavimams dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto išreikalavimo nebuvo tai-
koma ieškinio senatis, pagal 1964 m. LTSR CK 144 straipsnį toks turtas galėjo būti išreikalautas ir iš 
sąžiningo įgijėjo. 

Ideologiniai partiniai lozungai tuometinės civilinės teisės doktrinos buvo „iššifruoti“ ir per-
teikti kaip civilinės teisės „principai“ –„materialinio suinteresuotumo ir ūkiskaitos“, „civilinių teisi-
nių santykių šalių lygiateisiškumo ir nepavaldumo vienų kitiems“, „civilinių subjektyvinių teisių rea-
lumo ir jų užtikrinimo“, „santykinio civilinių teisių įgyvendinimo savarankiškumo“192. Akivaizdu, 
kad tokių utopinių lozungų teisės principais negalima laikyti, o teisės sistema, grindžiama tokiomis 
nuostatomis, anksčiau ar vėliau pasmerkta žlugti. Tai ir įvyko 1990 m. 

Civilinės teisės normų galiojimas. Civilinių įstatymų galiojimas laiko požiūriu buvo regla-
mentuotas bendro pobūdžio teisės aktais, todėl nei 1922 m. RTFSR CK, nei 1964 m. LTSR CK šiuo 
klausimu specialių normų nebuvo. Aptariamo laikotarpio teisė taip pat pripažino taisyklę, kad „įsta-
tymas atgal neveikia“, išskyrus išimtis, numatytas pačiame teisės akte. Pavyzdžiui, nauja teisės nor-
ma, nustatanti kitokius senaties terminus, galėjo būti taikoma ir santykiams, atsiradusiems iki naujos 
normos priėmimo193.

Civilinės teisės normų galiojimą vietos požiūriu reglamentavo 1964 m. LTSR CK 94 straipsnis. 
Šiame straipsnyje buvo numatytos vidaus kolizinės normos. Nors formaliai TSRS buvo federacinė 
valstybė, tačiau vidaus kolizijos nebuvo labai svarbios, nes daugelį santykių reglamentavo sąjunginės 
teisės normos, t. y. vienodai visoje TSRS, o skirtumai tarp sąjunginių respublikų teisės buvo mini-
malūs. Pagal 1964 m. LTSR CK 94 straipsnį nuosavybės teisei buvo taikomi turto buvimo vietos įsta-
tymai neatsižvelgiant į turto rūšį. Fizinių asmenų teisnumas ir veiksnumas buvo nustatomas pagal 
sandorio vietos sudarymo teisės normas. Sandorio sudarymo vietos teisės normos taip pat buvo tai-
komos ir jo formai bei šalių teisėms ir pareigoms, atsiradusioms šio sandorio pagrindu. Žalos atlygi-
nimo prievolėms buvo taikomos ginčo vietos nagrinėjimo teisės normos, o nukentėjusiojo prašymu – 
žalos padarymo vietos teisės normos. Paveldėjimo santykiams buvo taikomos palikimo atsiradimo 
vietos teisės normos194.

Civilinės teisės normų galiojimas asmenims taip pat buvo aktualus, nes buvo skirtingai regla-
mentuojami santykiai, kuriuose dalyvaudavo fiziniai asmenys, kolūkiai, kooperatinės ir valstybinės 
organizacijos195.

Civilinės teisės normų aiškinimas. Nei 1922 m. RTFSR CK, nei Pagrinduose, nei 1964 m. 
LTSR CK nebuvo specialių teisės normų, nustatančių civilinės teisės aiškinimo taisykles. Apskritai 
tarybinėje teisėje ir teisės doktrinoje teisės aiškinimui buvo skiriama mažai dėmesio. Tą iš dalies 
vėlgi galima paaiškinti politinėmis ir ideologinėmis priežastimis. Kadangi teisės šaltiniu buvo laiko-
ma tarybinės liaudies valia, išreikšta valdžios institucijų priimtuose teisės aktuose196, tai intensyvus 
teisės normų aiškinimas galėjo būti pripažintas kėsinimusi į tarybų valdžią. Pavyzdžiui, pirmajame 
civilinės teisės vadovėlyje lietuvių kalba apie civilinės teisės normų aiškinimą apskritai nebuvo ra-
šoma197. Antra vertus, buvo teigiama, kad tarybinės teisės normos, skirtingai nei Vakarų valstybių 
teisės normos, rašomos paprasta kalba, tarybinei teisei nėra būdinga kazuistika, todėl jos dažniausiai 
ir nereikalauja aiškinimo198. Todėl dažniausiai teisės aiškinimas buvo naudojamas siekiant išsiaiš-

192 Bratusj, S. N. Printsipy sovetskogo grazhdanskogo prava. Pravovedenie. 1960, 1, p. 47–52; Kalmykov, Iu. Kh. Printsi-
py sovetskogo grazhdanskogo prava. Pravovedenie. 1980, 3, p. 70–74.

193 Žeruolis, J. et al. Tarybinė civilinė teisė. I dalis. Vilnius: Mintis, 1975, p. 42–43.
194 Tille, A. A. Vremia, prostranstvo, zakon. Deistvie socetskogo zakona vo vremeni i v prostranstve. Moskva: Iurid. lit., 

1965.
195 Žeruolis, J. et al. Tarybinė civilinė teisė. I dalis. Vilnius: Mintis, 1975, p. 43.
196 Ibid., p. 32.
197 Ibid.
198 Ioffe, O. S. Sovetskoe grazhdanskoe pravo. Leningrad: Izdateljstvo Leningradskogo universiteta, 1958, p. 46–60.
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kinti, ar teisės norma yra imperatyvi, ar dispozityvi, taip pat siekiant nustatyti jos galiojimą laiko ar 
asmenų požiūriu. 

To meto teisės doktrina skyrė autentišką teisės aiškinimą, t. y. kai teisės aiškinimą pateikdavo 
teisės aktą priėmusi valstybės institucija, pavyzdžiui, TSRS Aukščiausioji Taryba. Taip pat buvo ski-
riamas legalus aiškinimas, kurį pateikdavo Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas bei Aukščiausiojo 
Teismo plenumas. Teisminiu (to meto literatūroje vadintu dar ir kazualiniu) aiškinimu buvo laiko-
mas teismų pateiktas teisės normos aiškinimas. Taip pat buvo pripažįstamas teisės doktrinos patei-
kiamas teisės normos aiškinimas. 

Pagal aiškinimo būdus buvo skiriamas gramatinis, loginis, sisteminis, istorinis teisės normų 
aiškinimas. Pagal apimtį buvo skiriamas teisės normų aiškinimas susiaurinant jų taikymo sritį arba 
atvirkščiai – išplečiant jų taikymo sritį. Taip pat buvo pripažįstama teisės ir įstatymo analogijos tai-
kymo galimybė 199.

Civilinių teisių objektai. TSRS įvykdyta visuotinė nacionalizacija ir privačios nuosavybės 
beveik visiškas sunaikinimas neišvengiamai atsiliepė ir civilinių teisų objektų teisiniam reglamen-
tavimui. Įvykdžius visuotinę žemės nacionalizaciją, prarado prasmę daiktų skirstymas į nekilnoja-
muosius ir kilnojamuosius. Pavyzdžiui, jau 1922 m. RTFSR CK 21 straipsnis nustatė, kad yra panai-
kinamas daiktų skirstymas į kilnojamuosius ir nekilnojamuosius. 1922 m. RTFSR CK 20 straipsnis 
nustatė, kad turtas skirstomas į išimtą iš civilinės apyvartos ir neišimtą iš civilinės apyvartos. Pa-
vyzdžiui, žemė buvo laikoma išimtu iš civilinės apyvartos objektu, todėl buvo galimi tik sandoriai, 
susijęs su žemės naudojimu. Pagal RTFSR 1922 CK 23–25 straipsnius iš civilinės apyvartos taip pat 
buvo išimti skraidymo aparatai, užsienio valiuta bei kiti objektai. 1922 m. RTFSR CK dar vartota pri-
vačios nuosavybės sąvoka, o Pagrinduose ir 1964 m. LTSR CK privačios nuosavybės sąvokos neliko, 
ją pakeitė asmeninės nuosavybės sąvoka. 

Plačiąja prasme civilinių teisių objektais, t. y. tuo, į ką buvo nukreiptas civilinis teisinis santy-
kis, buvo pripažįstami materialūs ir nematerialūs dalykai. Pavyzdžiui, civilinių teisių objektais buvo 
pripažįstami daiktai, pinigai, vertybiniai popieriai, turtas plačiąja to žodžio prasme. Dėl politinių ir 
ideologinių priežasčių atsirado nauji daiktų klasifikavimo kriterijai. Pavyzdžiui, daiktai buvo skirs-
tomi į gamybos priemones ir vartojimo reikmenis. Gamybos priemonės galėjo būti tik socialistinės 
nuosavybės objektu, o vartojimo reikmenys galėjo būti ir asmeninės nuosavybės objektai. Tačiau net 
kai kurių vartojimo reikmenų civilinė apyvarta buvo ribojama. Pavyzdžiui, pagal 1964 m. LTSR CK 
110 straipsnį, fizinio asmens asmenine nuosavybe galėjo būti tik vienas gyvenamasis namas, buvo 
ribojamas gyvulių skaičius, kuris nuosavybės teise galėjo priklausyti kaime gyvenantiems fiziniams 
asmenims. 

Tačiau ir tarybinėje civilinėje teisėje išliko daiktų skirstymas į daiktus, apibrėžtus rūšies po-
žymiais, ir daiktus, apibrėžtus individualiais požymiais; į dalomus ir nedalomus; sunaudojamus ir 
nesunaudojamus; pagrindinius ir priklausinius; vaisius ir prieauglį ir pan. 

Vertybinių popierių, kaip civilinių teisių objektų, skaičius 1940–1990 m. sumažėjo iki mini-
mumo. Pavyzdžiui, jais buvo pripažįstami tik valstybės paskolų obligacijos, čekiai bei pareikštinės 
taupomosios knygelės. Užsienio prekyboje išliko vekseliai. 

Civilinių teisių objektais taip pat buvo pripažįstami atradimai, išradimai, racionalizaciniai pa-
siūlymai, taip pat asmeninės neturtinės vertybės – intelektinės kūrybos produktai, vardas, garbė, 
orumas200.

Sandoriai. 1922 m. RTFSR CK 26 straipsnis sandoriais pripažino veiksmus, kuriais siekiama 
sukurti, pakeisti ar panaikinti civilinius teisinius santykius. Buvo skiriami vienašaliai ir dvišaliai 
sandoriai (sutartys). Pagal formą buvo skiriami žodiniai ir rašytiniai sandoriai. Rašytinė sandorių 
forma savo ruožtu buvo skirstoma į paprastą ir notarinę. Taip pat buvo skiriami sąlyginiai sandoriai.

199 Išsamiau žr. Tolkovanie normativnykh aktov v SSSR. Мoskva: Iurid. lit., 1962; Cherdantsev, A. F. Tolkovanie so-
vetskogo prava. Moskva: Iurid. lit., 1979.

200 Žeruolis, J. et al. Tarybinė civilinė teisė. I dalis. Vilnius: Mintis, 1975, p. 51–52.
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Sandorių negaliojimo pagrindai buvo įstatymui priešingas sandorio tikslas, sandorio žalingu-
mas valstybei, įstatymo apėjimas, neveiksnumas, apgaulė, grasinimas, smurtas, suklydimas, fiktyvu-
mas, apsimestinumas, aiškus sandorio nenaudingumas šaliai, kuri jį sudarė būtinojo reikalingumo 
atveju (1922 m. RTFSR CK 30–33 str.)

Pagrinduose ir 1964 m. LTSR CK sandorių teisinis reglamentavimas buvo dar detalesnis  
(1964 m. LTSR CK 40–62 str.). Nemažai dėmesio sandoriams skyrė ir teisės doktrina. Buvo skiriami 
daugiašaliai ir vienašaliai201; atlygintiniai ir neatlygintiniai; kauzaliniai ir abstraktūs; konsensualiniai 
ir realiniai sandoriai. Tačiau labiausiai tarybinė teisė paveikė sutartį, kaip dvišalį sandorį. Atsirado 
sandorių skirstymas į planinius ir neplaninius, o sutartis tapo plano įgyvendinimo priemone, nes 
planas buvo prilygintas įstatymui202. Todėl sutarties reikšmė aptariamu laikotarpiu nublanko – ji tapo 
paprasčiausiu buitiniu sandoriu. Tokio sutarties nuvertinimo padariniai Lietuvoje jaučiami iki šiol.

Specifiniu aptariamo laikotarpio požymiu buvo itin didelis civilinės teisės formalizmas. Sie-
kiant kovoti su vadinamosiomis „nedarbo pajamomis“, valstybės turto grobstymu, galimu piktnau-
džiavimu daugybei sandorių buvo nustatyta rašytinė forma. Pavyzdžiui, pagal 1964 m. LTSR CK  
43 straipsnį fizinių asmenų tarpusavio sandoriai, kurių suma didesnė nei 100 rublių, turėjo būti su-
daromi raštu. Apskaitos tikslais rašytinė forma taip pat buvo nustatyta valstybės, kooperatinių ir 
visuomeninių organizacijų tarpusavio sandoriams bei jų sandoriams su fiziniais asmenimis203. Plačiai 
buvo taikoma ir notarinė sandorių forma (1964 m. LTSR CK 255, 282, 581 straipsniai). 

Negaliojantys sandoriai buvo skirstomi į niekinius (1964 m. LTSR CK 47–52, 58 straipsniai) 
ir nuginčijamus (1964 m. LTSR CK 53–57 straipsniai)204. Sandorių negaliojimo pagrindai taip pat 
išliko tradiciniai, žinomi dar nuo romėnų teisės laikų – negaliojimas dėl formos trūkumų, dėl valios 
trūkumų (neveiksnumas, apgaulė, grasinimas, atstovo piktavališkas susitarimas su kita šalimi, susi-
klosčiusios sunkios aplinkybės, suklydimas, prievarta). Negaliojančiais buvo laikomi tariami ir apsi-
mestiniai sandoriai (1964 m. LTSR CK 51–52 straipsniai). Pagal 1964 m. LTSR CK 47 straipsnį nega-
liojo sandoriai, neatitinkantys įstatymo reikalavimų. Šiuo atveju žodis „įstatymas“ buvo aiškinamas 
plačiai, todėl negaliojančiais būdavo pripažįstami ir sandoriai, neatitinkantys įstatymų galios teisės 
aktų reikalavimų205. Pagal 1964 m. LTSR CK 48 straipsnį negaliojo sandoriai, sudaryti turint tikslą, 
akivaizdžiai priešingą valstybės ir visuomenės interesams, pavyzdžiui, sandoriai, susiję su „nedarbo 
pajamų gavimu“, draudžiamų objektų, pavyzdžiui, užsienio valiutos, antro gyvenamojo namo, įsigi-
jimu, ir pan.206 Pripažinus sandorį negaliojančiu šiuo pagrindu, buvo taikoma baudinė restitucija – 
esant sandorio šalių tyčiai, viskas, ką jos gavo pagal sandorį, būdavo išieškoma į valstybės biudžetą 
(1964 m. LTSR CK 48 straipsnio 2 dalis).

Kadangi praktiškai visi juridiniai asmenys turėjo specialų teisnumą, plačiai buvo taikomas 
1964 m. LTSR CK 49 straipsnis, numatantis, kad negalioja sandoris, prieštaraujantis juridinio asmens 
tikslams. 

Terminai. 1922 m. RTFSR CK bendrojoje dalyje buvo reglamentuojami ieškinio senaties ter-
minai. Šio kodekso 44 straipsnis nustatė bendrą 3 metų ieškinio senaties terminą. Jeigu skolininkas 
prievolę įvykdydavo pasibaigus ieškinio senaties terminui, tai jis neturėjo teisės grąžinti įvykdymo. 

1964 m. LTSR CK be teisės normų, reglamentuojančių ieškinio senatį, jau buvo bendrosios 
teisės normos, reglamentuojančios apskritai terminus civilinėje teisėje (77–82 straipsniai). Be šių nor-
mų, taip pat buvo specialios normos. Pagal terminą nustatantį šaltinį buvo skiriami įstatymo, su-
tarties ir teismo (valstybinio arbitražo) nustatyti terminai. Pagal teisinius padarinius terminai buvo 
skiriami į atidedamuosius ir naikinamuosius.1964 m. LTSR CK 78–82 straipsniai taip pat nustatė 
terminų skaičiavimo taisykles. 

201 Dziegoraitis, A. Vienašalių sandorių tarybinėje civilinėje teisėje klausimu. Teisė. 1978, 14, p. 53–59.
202 Ioffe, O. S. Plan i dogovor. Moskva: Iurid. lit., 1971.
203 Žeruolis, J. et al. Lietuvos TSR civilinio kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 1976, p. 37.
204 Ibid., p. 38–39.
205 Ibid., p. 39.
206 Žeruolis, J. et al. Lietuvos TSR civilinio kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 1976, p. 40.
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1964 m. LTSR CK 83 straipsnis nustatė bendrą 3 metų ieškinio senaties terminą. Tačiau santy-
kiams tarp juridinių asmenų buvo nustatytas bendras 1 metų ieškinio senaties terminas. Atskiriems 
reikalavimams buvo nustatyti sutrumpinti terminai, pavyzdžiui, ieškiniams dėl netesybų – 9 mė-
nesiai. Pagal 1964 m. LTSR CK 85 straipsnio 2 dalį ieškinio senaties terminas buvo taikomas nepri-
klausomai nuo šalies pareiškimo. 1964 m. LTSR CK 93 straipsnis numatė atvejus, kai ieškinio senatis 
netaikoma, pavyzdžiui, reikalavimams dėl asmeninių neturtinių teisių pažeidimo, valstybinių orga-
nizacijų reikalavimams dėl valstybei priklausančio turto išreikalavimo, indėlininkų reikalavimams 
dėl indėlių išmokėjimo. 

Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas. 1922 m. RTFSR CK 1 straipsnis numatė, kad civi-
lines teises saugo įstatymas, išskyrus atvejus, kai jos įgyvendinamos priešingai jų socialinei ir ūkinei 
paskirčiai. 

Pagrindai ir 1964 m. LTSR CK akcentavo civilinių teisių ir jų įgyvendinimo paskirtį – pagal  
5 straipsnį civilines teises saugo įstatymas, „išskyrus tuos atvejus, kada jos įgyvendinamos, priešta-
raujant jų paskirčiai socialistinėje visuomenėje komunizmo statybos laikotarpiu“. Šio straipsnio 2 
dalis taip pat nustatė, kad gyvendindami ir vykdydami pareigas visi asmenys „turi laikytis įstatymų, 
gerbti socialistinio bendro gyvenimo taisykles ir statančios komunizmą visuomenės moralės princi-
pus“207. Sąvokos „socialistinio bendro gyvenimo taisyklės“, „komunistinė moralė“ buvo aiškinamos 
labai plačiai ir buvo naudojamos tais atvejais, kai nepakakdavo statutinės teisės tam tikrai proble-
mai išspręsti. Paprastai tai būdavo toks elgesys, kuris prieštaravo komunistų partijos nuostatoms. 
Pavyzdžiui, bet koks elgesys, susijęs su ne darbo pajamų gavimu, buvo laikomas priešingu šioms 
taisyklėms. Antai, 1964 m. LTSR CK 116 straipsnis numatė galimybę neatlygintinai paimti valstybės 
nuosavybėn iš fizinio asmens turtą, kurį jis naudoja ne darbo pajamoms gauti208.

1964 m. LTSR CK 6 straipsnis nustatė nebaigtinį sąrašą civilinių teisių gynimo būdų: teisių 
pripažinimas; padėties, buvusios iki teisės pažeidimo, atstatymas; kelio užkirtimas teisę pažeidžian-
tiems veiksmams; įpareigojimas įvykdyti pareigą natūra; teisinio santykio nutraukimas ar pakeitimas; 
nuostolių, netesybų priteisimas. Nors asmeninės neturtinės vertybės buvo gynimo objektas (1964 m. 
LTSR CK 7 straipsnis), tačiau tarybinė civilinė teisė nepripažino neturtinės žalos atlyginimo. 

1964 m. LTSR CK 6 straipsnis nustatė, kad civilinius teisinius santykius sprendžia teismai. 
Tačiau turtinių ginčų tarp valstybės įmonių ir įstaigų sprendimas buvo eliminuotas iš teismų juris-
dikcijos – juos sprendė valstybinio arbitražo įstaigos. Taip pat dalis ginčų buvo sprendžiama admi-
nistracine – pavaldumo tvarka. Nors teoriškai civiliniai ginčai galėjo būti perduoti spręsti arbitražu, 
tačiau praktikoje tokių atvejų beveik nebuvo. Kai kuriuos civilinius ginčus taip pat turėjo teisę spręsti 
draugiški teismai, profesinės sąjungos, kitokios visuomeninės organizacijos209.

Aptariamo laikotarpio civilinė teisė nereglamentavo savigynos, o būtinosios ginties ir būtinojo 
reikalingumo institutai buvo aiškinami ir taikomi taip, kaip juos aiškino ir taikė baudžiamoji teisė210.

Tarptautinė privatinė teisė. Tarptautinės privatinės teisės svarba Lietuvoje aptariamu laiko-
tarpiu buvo minimali. Dar 1922 m. RTFSR CK 17 straipsnis nustatė, kad bet kokia užsienio prekyba 
gali vykti tik per užsienio prekybos liaudies komisariatą (nuo 1946 m. – per TSRS užsienio prekybos 
ministeriją), t. y. valstybė monopolizavo užsienio prekybą. Taigi, užsienio prekybos santykiai buvo 
centralizuoti, todėl sąjunginės respublikos praktiškai neturėjo galimybės savarankiškai prekiauti su 
užsienio valstybėmis211. Izoliacionistinė TSRS politika taip pat buvo labai apribojusi fizinių asmenų 
kontaktus su užsienio valstybėmis, todėl mišrios santuokos, tarptautinis įvaikinimas taip pat buvo 
retenybė. Paveldėjimo klausimų, susijusių su užsienio valstybėmis, sprendimui dar 1937 m. Maskvoje 

207 Gribanov, V. P. Osushchestvlenie i zashchita grazhdanskikh prav. Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta, 1972.
208 Žeruolis, J. et al. Lietuvos TSR civilinio kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 1976, p. 37.
209 Žeruolis, J. et al. Tarybinė civilinė teisė. I dalis. Vilnius: Mintis, 1975, p. 58–59.
210 Ioffe, O. S. Sovetskoe grazhdanskoe pravo. Leningrad: Izdateljstvo Leningradskogo universiteta, 1958, p. 243–249.
211 Vitkevičius, P. Tarybų valstybės civilinis teisinis subjektiškumas užsienio ekonominės apyvartos santykiuose. Teisė. 

1980, 15 (1), p. 70–77.
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buvo įkurta speciali centralizuota advokatų institucija – Injurkolegija212. Todėl nenuostabu, kad tarp-
tautinė privatinė teisė Vilniaus universiteto Teisės fakultete kaip atskira disciplina 1940–1990 m. net 
nebuvo dėstoma. 

Tarptautinės privatinės teisės normos buvo išdėstytos Pagrindų 122–129 straipsniuose. Šių 
straipsnių normos buvo perkeltos į 1964 m. LTSR CK 603–610 straipsnius. TSRS taip pat buvo rati-
fikavusi keletą tarptautinių sutarčių tarptautinės privatinės teisės srityje213. Pagal 1964 m. LTSR CK 
610 straipsnį, jeigu tarptautinė sutartis nustatydavo kitokias taisykles, būdavo taikomos tarptautinės 
sutarties kolizinės normos, o ne vidaus teisė. 

Fizinių asmenų teisnumui ir veiksnumui buvo taikoma jų pilietybės teisė. Kartu 1964 m. LTSR 
CK 603 straipsnis numatė galimybę taikyti užsienio valstybių piliečių teisnumo ribojimus, kaip atsa-
komąją priemonę, jeigu atitinkama užsienio valstybė ribotų TSRS piliečių teisnumą. Užsienio juri-
dinių asmenų teisės ir pareigos, kiek tai buvo susiję su užsienio prekybos sandorių sudarymu, atsis-
kaitymu, draudimu ir kitomis operacijomis, buvo nustatomos pagal jų įsteigimo vietos teisę (1964 m. 
LTSR CK 605 straipsnis). 

Sandorių formai buvo taikoma jų sudarymo vietos teisė, tačiau tarybinių organizacijų sudaro-
mų sandorių forma, nepriklausomai nuo sandorio sudarymo vietos, privalėjo atitikti TSRS įstatymus 
(1964 m. LTSR CK 606 straipsnis). 

Sutartiniams prievoliniams santykiams buvo taikomi sandorio sudarymo vietos teisė, o sando-
rio sudarymo vieta buvo nustatoma pagal TSRS teisę. Deliktinėms prievolėms buvo taikoma neteisė-
to veiksmo, sukėlusio žalą, padarymo vietos teisė, tačiau jeigu abi prievolės šalys buvo TSRS piliečiai, 
buvo taikoma tarybinė teisė (1964 m. LTSR CK 607 straipsnis). 

Paveldėjimo santykiams buvo taikoma paskutinės palikėjo gyvenamosios vietos teisė, tačiau 
pastatai, esantys TSRS, buvo paveldimi pagal tarybinę teisę214. Teisę, taikytiną šeimos santykiams, 
nustatė Santuokos ir šeimos kodekso 208–217 straipsniai.

1964 m. LTSR CK 609 straipsnis taip pat numatė, kad pagal kolizines normas nustatyta taiky-
tina užsienio teisė netaikoma, jeigu jos taikymas prieštarautų „tarybinės santvarkos pagrindams“,  
t. y. vietoj įprastinės sąvokos „viešoji tvarka“ buvo vartojama politizuota sąvoka.

1.2.3. Laikotarpis po nepriklausomybės atkūrimo 1990 m.

Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinės teisės reguliavimo dalykas, be abejo, yra pla-
tesnis nei Civilinio kodekso reglamentuojami santykiai. Todėl būtų klaidinga manyti, kad civilinės 
teisės reguliavimo dalyką sudaro tik tie santykiai, kurie numatyti 2000 m. LR CK 1.1 straipsnyje. 
Juolab kad nuo pat 1990 m. kovo 11 d. Lietuvoje nebuvo iš karto aiškiai sutarta, kokius gi santykius 
turi reglamentuoti Civilinis kodeksas. Tačiau buvo suprasta, kad iš esmės naujo Civilinio kodekso 
parengimas užtruks, todėl buvo pirmiausiai nuspręsta padaryti būtinus pakeitimus 1964 m. Civi-
liniame kodekse (pervadintam į Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (1964 m. LR CK)), siekiant 
sudaryti bent minimalias sąlygas privačiai iniciatyvai plėtotis, tai ir buvo padaryta 1994 m. gegužės 
17 d. įstatymu215. Tačiau šalia Civilinio kodekso rengimo darbo grupės buvo sudarytos Komercinio 
kodekso ir Šeimos kodekso rengimo darbo grupės216. Vėliau pavyko šeimos teisę, taip pat bendrąsias 
juridinių asmenų teisinį statusą reglamentuojančias teisės normas bei kolizines normas inkorporuoti 
į 2000 m. LR CK. Tačiau Civiliniame kodekse neliko normų, reglamentuojančių intelektinės nuo-
savybės santykius, nepavyko į Civilinį kodeksą perkelti ir darbo sutarties. Aiškios vizijos, kaip turi 

212 Zagranitsa [interaktyvus]. <http://www.zagranitsa.info>. 
213 Išsamiau žr.: Problemy sovremennogo mezhdunarodnogo chastnogo prava. Moskva: AN SSS. IGP. INION, 1988.
214 Jusys, O. Paveldėjimo klausimai konsulinėse konvencijose ir sutartyse, TSRS sudarytose su išsivysčiusiomis kapita-

listinėmis valstybėmis. Teisė. 1983, 17 (1), p. 120–126.
215 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo. Valstybės žinios. 

1994, Nr. 44-805. Išsamiau žr.: Mikelėnas, V. Civilinės teisės reforma Lietuvoje 1990–1994 m. laikotarpiu. Teisė. 
1995, 28, p. 51–58.

216 Lietuvos Respublikos Seimas [interaktyvus]. <https://e- seimas.lrs.lt>.

http://www.zagranitsa.info/article.php?idart=16129&new=161%3e.%20
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būti kuriama nauja teisės sistema po 1990 m. kovo 11 d., nebuvimas lėmė tai, kad nauji teisės aktai 
buvo priimami chaotiškai, šalia kodeksų atsirado daugybė atskirų teisės aktų, todėl ir kodeksų svarba 
silpnėjo217. Tačiau palyginti su 1918 m., civilinės teisės reguliavimo sritis iš esmės nesikeičia – civi-
linė teisė reglamentuoja turtinius ir su jais susijusius neturtinius bei kitokius asmeninius santykius 
tarp asmenų, kurių nesieja tarpusavio valdžios-pavaldumo santykiai (2000 m. LR CK 1.1 straipsnis). 
Tačiau ekonominiai, socialiniai pokyčiai, šiuolaikinės technologijos nepaprastai išplėtė civilinės tei-
sės reglamentuojamų santykių spektrą. Todėl 2000 m. LR CK 1.1 straipsnį būtina aiškinti ir taikyti 
kūrybiškai. Būtent tokia 2000 m. LR CK 1.1 straipsnio formuluotė, kurioje nėra pateikiama galutinio 
jo normų reglamentuojamų santykių sąrašo, leidžia plėsti civilinės teisės reguliavimo sritį nekeičiant 
šio straipsnio. 

Antra vertus, visuomenės gyvenimo pokyčiai lemia, kad vis sunkiau „išgryninti“ teisės šakas. 
Teisės reglamentuojamų santykių kompleksiškumas ir sudėtingumas lemia, kad tame pačiame teisės 
akte yra ir viešosios, ir privatinės teisės normų. Pavyzdžiui, 2000 m. LR CK yra nemažai civilinio 
proceso teisės normų, kurios neišvengiamai atsirado dėl to, kad Civilinio proceso kodeksas buvo 
parengtas pora metų vėliau. Nėra lengva atskirti, kokia tai norma – viešosios ar privatinės teisės, kai 
kalbama apie vartotojų, pacientų ir t. t. teisių apsaugą. Labai plona gija tarp viešojo ir privataus inte-
reso lėmė ir tai, kad 2000 m. LR CK 1.1 straipsnio 2 dalis numato, kad jo normos gali būti taikomos 
ir viešosios teisės reguliuojamiems santykiams. 

Civilinės teisės šaltiniai. 2000 m. LR CK 1.3 straipsnis, išvardijantis civilinės teisės šaltinius, 
taip pat nepateikia jų baigtinio sąrašo. Po 1990 m. kovo 11 d. požiūris į civilinės teisės šaltinius paki-
to gana ženkliai. Gana ilgą laiką iš inercijos Lietuvoje dar buvo priiminėjami Aukščiausiojo Teismo 
senato nutarimai, vėliau atsirado Aukščiausiojo Teismo konsultacijos218. Tik beveik prieš dešimtmetį 
Lietuva pasekė kitų Vidurio ir Rytų Europos valstybių pavyzdžiu ir atsisakė tarybinei teisei būdingų 
institutų219.

Po 1990 m. kovo 11 d. Lietuva ratifikavo nemažai svarbių tarptautinių sutarčių privatinės tei-
sės srityje. Todėl labai išaugo tarptautinės teisės, kaip civilinės teisės šaltinio, svarba. Lietuvai tapus 
Europos Sąjungos nare, ženklią civilinės teisės šaltinių dalį sudaro Europos Sąjungos teisės normos, 
todėl 2000 m. LR CK 1.3 straipsnio 3 dalis buvo pakeista, įtvirtinant Europos Sąjungos teisės virše-
nybės principą prieš nacionalinę teisę220. Deja, reikia paminėti ir neigiamus Europos Sąjungos teisės 
aspektus. Dėl holistinio požiūrio į Europos Sąjungos teisės kūrimą nebuvimo Europos Sąjungos teisė 
yra fragmentinė, siaurai sektorinė, todėl jos perkėlimas į Lietuvos teisę neretai sudarko nacionalinės 
teisės sistemą. Dėl Lietuvos ir Europos Sąjungos teisėkūroje taikomų skirtingų juridinės technikos 
metodų kyla daug sunkumų aiškinant ir taikant Europos Sąjungos teisę. 

Po 1990 m. kovo 11 d. pasikeitė ir požiūris į vadinamuosius antrinius civilinės teisės šaltinius. 
Teorinė diskusija apie tai, ar teismo precedentas yra teisės šaltinis221, gali tęstis ir dabar, tačiau po 
2006 m. kovo 28 d. Lietuvos Konstitucinio Teismo nutarimo222 teismų praktika neabejotinai pre-
cedentą pripažįsta teisės šaltiniu. Konstitucinio Teismo įsteigimas taip pat praplėtė civilinės teisės 
šaltinių sąrašą – juo neabejotinai yra Konstitucinio Teismo nutarimai.

217 Rivera, J. C. The Scope and Structure of Civil Codes.Relations with Commercial Law, Family Law, Consumer Law 
and Private International Law. A Comparative Approach. Rivera, J. C. et al. The Scope and Structure of Civil Codes. 
Dordrecht: Springer, 2012, p. 37.

218 Lastauskienė, G.; Šinkūnas, H. Konsultacijos teisėjams kaip priemonė formuoti vienodą teismų praktiką: problemi-
niai aspektai. Teisė. 2007, 65, p. 64–75.

219 Mikelėnas, V. The Guarantee of the Uniform Interpretation of Law and the Principle of Equality before Law: 
Requirements of Legal Certainty. Teisė. 2002, 44, p. 71–85.

220 Jarukaitis, I. Europos Bendrijų teisės viršenybė ir valstybių narių bei Lietuvos Respublikos teisė. Teisė. 2000, 37,  
p. 44–63.

221 Ambrasienė, D.; Cirtautienė, S. The role of judical precedent in the court practice of Lithuania. Jurisprudencija. 2009, 
2 (116), p. 61–78.

222 Kūris, E. Teismo precedentas kaip teisės šaltinis Lietuvoje: oficiali konstitucinė doktrina, teisinio mąstymo stereoti-
pai ir kontrargumentai. Jurisprudencija. 2009, 2 (116), p. 131–149.
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Po 1990 kovo 11 d. išaugo teisės doktrinos reikšmė. Faktą, kad civilinės teisės šaltinis yra teisės 
doktrina, patvirtina ir ją kol kas nedrąsiai cituojanti teismų praktika223.

Civilinės teisės šaltinių evoliucija neabejotinai tęsiasi ir tęsis toliau. Teisės šaltiniais tampa ir 
įvairių nevyriausybinių organizacijų, privačių iniciatyvų dėka sukurti informatyvūs dokumentai, 
apibendrintai vadinami „švelniąja“, t. y. neprivaloma, teise (angl. soft law). Šiais dokumentais taip pat 
remiasi Lietuvos teismai savo sprendimuose224. Tai naujas iššūkis tiek teisės doktrinai, tiek ir teismų 
praktikai, nes kiekvienas reiškinys turi ir teigiamų, ir neigiamų padarinių. 

Civilinės teisės principai. 1990 m. kovo 11 d. reiškė Lietuvos teisės laipsnišką grįžimą į Vakarų 
teisės tradiciją. Modernios civilinės teisės sistemos sukūrimas galimas tik esant jos tvirtam ir racio-
naliam pagrindui bei principams. Pagrindiniai būsimos civilinės teisės sistemos principai jau buvo 
įtvirtinti 1990 m. kovo 11 d. Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme225, vėliau – 1992 m. Konstitucijoje. 
Rengiant 2000 m. LR CK taip pat buvo atsižvelgta į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konven-
cijoje226 ir jos protokoluose įtvirtintus teisės principus, Europos Sąjungos teisės principus, kitų šalių 
patirtį. Todėl neatsitiktinai ypatinga reikšmė 2000 m. LR CK skiriama civilinės teisės principams. Be 
CK 1.2 ir 3.3 straipsnių, itin svarbūs yra 1.5, 1.6, 1.7, 6.156, 6.163, 6.263 bei kiti straipsniai, įtvirtinan-
tys tiek bendruosius, tiek ir civilinės teisės principus. 

Pažymėtina, kad dauguma 2000 m. LR CK normų įtvirtina tik patį principo pavadinimą, bet 
neatskleidžia jo turinio. Kaip išimtis galėtų būti nurodytas tik 6.156 straipsnis, apibūdinantis sutar-
ties laisvės principo turinį. Todėl itin svarbi užduotis ir kartu atsakomybė tenka teismų praktikai ir 
teisės doktrinai – būtent jos turi atskleisti principų turinį. Teisės doktrina nuo pat 2000 m. LR CK įsi-
galiojimo analizuoja įvairių principų turinį, jų taikymo praktiką227. Tačiau negalima teigti, kad teisės 
doktrinos dėmesys civilinės teisės principams yra pakankamas. Deja, teismų praktikoje padėtis yra 
sudėtingesnė. Nors teismai ir pakankamai dažnai remiasi 2000 m. LR CK normomis, įtvirtinančio-
mis civilinės teisės principus228, tačiau nepakankamai paaiškina ir atskleidžia vieno ar kito principo 
turinį. Pasirėmimas vien principu, neatskleidžiant jo turinio ir nepaaiškinant, kodėl konkrečioje si-
tuacijoje jis yra taikomas, didina teisinį neapibrėžtumą229.

Civilinės teisės normų galiojimas. Iš karto po 1990 m. kovo 11 d. problemų, susijusių su teisės 
aktų galiojimu laiko požiūriu, būta. Pavyzdžiui, ne visi teisės aktai buvo skelbiami „Valstybės žiniose“, 
dalis jų buvo skelbiama laikraštyje „Lietuvos aidas“, kartais jie įsigaliodavo iš karto nuo paskelbimo. 
Situacija pasikeitė priėmus 1993 m. balandžio 6 d. įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir 
kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“230. Todėl 2000 m. LR CK nebuvo reikalo detaliai reg-
lamentuoti civilinių įstatymų galiojimo laiko požiūriu. Tačiau į 2000 CK 1.7 straipsnį buvo perkelta 
konstitucinė nuostata, kad galioja tik paskelbti įstatymai bei įtvirtintas principas lex non agit retro. 
Teigiamai vertintina ir tai, kad 2000 m. LR CK įsigaliojo tik po metų nuo jo priėmimo, o jo įsiga-
liojimą detaliai reglamentavo specialus įstatymas231, todėl didelių problemų taikant 2000 m. LR CK 
normas laiko požiūriu nebuvo. 

223 Pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2014; 2015 m. 
vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-29-248/2015.

224 Gumbis, J. „Minkštas“ įstatymas kaip pirminis teisės dokumentas. Teisė. 2003, 46, p. 52–61. Žr., pvz., Lietuvos Aukš-
čiausiojo Teismo 2015 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-191-695/2015.

225 Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindinis Įstatymas. Lietuvos aidas. 1990, Nr. 11-0.
226 Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Valstybės žinios. 1995, Nr. 40-987.
227 Norkūnas A. Sąžiningumo principo įgyvendinimas: teisės filosofija. Jurisprudencija. 2003, 42 (34), p. 5–11; Draz-

dauskas, S. Sąžiningumo principas Lietuvos sutarčių teisėje. Teisė. 2007, 65, p. 38–49; Arlauskas, S. Sąžiningumo 
principas prievoliniuose santykiuose. Jurisprudencija. 2013, 20 (4), p. 1368–1390; Jakaitė, A. Sąžiningumo impera-
tyvas ikisutartiniuose santykiuose: turinys ir taikymo problematika. Teisė. 2011, 79, p. 76–91.

228 Pvz., Infolex Praktika duomenų bazės duomenys rodo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuo 2005 m. yra priė-
męs 60, o Lietuvos apeliacinis teismas 37 nutartis, kuriose buvo remiamasi 2000 m. LR CK normomis, įtvirtinančio-
mis civilinės teisės principus [interaktyvus]. <www.infolex.lt>.

229 Lastauskienė, G. Korektiško teisės principų taikymo prielaidos. Teisė. 2012, 85, p. 45–60.
230 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvar-

kos“. Valstybės žinios. 1993, Nr. 12-296.
231 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Valstybės žinios. 2000, 

Nr. 74-2262.
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Civilinės teisės normų galiojimo vietos požiūriu klausimas dabartiniu metu Lietuvoje nėra 
aktualus, todėl CK šiuo klausimu jokių normų ir nėra. Tačiau civilinės teisės normų galiojimas as-
menims yra aktualus dėl kelių priežasčių. Pirma, kadangi nustatomas skirtingas santykių, kuriuose 
dalyvauja vartotojai, reglamentavimas, svarbu tinkamai kvalifikuoti ginčo santykį, kad būtu galima 
nustatyti, kokias normas taikyti. Teismų praktikoje teisingai atriboti vartojimo sutartis nuo komer-
cinių (civilinių) pavyksta ne visada, todėl teismai daro nemažai klaidų. Pavyzdžiui, žalos atlyginimo 
bylose teismai dažnai taiko 2000 m. LR CK 6.292–6.300 straipsnius neišsiaiškinę, ar nukentėjusysis 
tikrai yra vartotojas. Antai 2016 m. pirmosios instancijos teismai išnagrinėjo 30 bylų, kuriose buvo 
taikomi minėti straipsniai, bet didžioji dalis tų bylų yra ginčai tarp verslininkų, o ne tarp verslininko 
ir vartotojo232.

Antra, kol valstybė išsaugo nuosavybės teisę į pakankamai didelius žemės, miškų plotus, kol 
egzistuoja valstybės ir savivaldybių įmonės, tol egzistuoja skirtingas turtinių santykių, kuriuose daly-
vauja valstybė ir savivaldybės, teisinis reglamentavimas. Nors 2000 m. LR CK 2.36 straipsnio 1 dalis 
ir nustato, kad valstybė ir savivaldybės yra civilinių santykių subjektai bendrais pagrindais, tačiau 
tokiems santykiams reglamentuoti yra priimta daug specialių teisės aktų ir specialių teisės normų, 
kurios galioja tik atitinkamo teisinio statuso asmenims (viešieji pirkimai, valstybinės žemės nuoma 
ir pan.). Kitaip tariant, išlieka santykių teisinio kvalifikavimo, bendrųjų ir specialiųjų teisės normų 
atribojimo, jų aiškinimo ir taikymo problema. 

Civilinės teisės normų aiškinimas. Pagrindinių teisės aiškinimo būdų įtvirtinimas 2000 m. 
LR CK 1.9 straipsnyje yra labai svarbi naujovė. Tokių normų įtvirtinimas pirmiausiai buvo būtinas 
siekiant paneigti sovietinės teisės doktrinos požiūrį į teisės aiškinimą. Antra vertus, teisės aiškini-
mo svarba išaugo iš karto po 1990 m. kovo 11 d., nes laikinai recepavus sovietinę teisę buvo būtina 
aiškinti, kokios jos normos gali, kokios negali būti taikomos, kaip sovietinės teisės normas taikyti 
pasikeitusioms ekonominio, politinio, socialinio gyvenimo situacijoms, koks sovietinės teisės normų 
santykis su naujai priimtų teisės aktų normomis ir t. t. 

2000 m.CK 1.9 straipsnio atsiradimas paaiškinamas ir siekiu paskatinti teismus atsisakyti 
sovietinei teisei būdingo mechaninio teisės taikymo, o pradėti teisę aiškinti. Dabartinė teismų praktika 
patvirtina, kad 1.9 straipsnio atsiradimas iš tiesų ženkliai paveikė teismų praktiką ir ji palaipsniui 
atsisako mechaniško teisės taikymo. Pažymėtina, kad 2000 m. LR CK 1.9 straipsnis svarbus ne tik 
civilinės teisės aiškinimui, bet ir kitų teisės šakų teisės normų aiškinimui, nes jis įtvirtina universalius 
teisės aiškinimo būdus – sisteminį, lingvistinį, įstatymų leidėjo ketinimų233.

Kita svarbi 2000 m. LR CK numatyta naujovė, iš dalies susijusi su teisės aiškinimu, yra 6.193 
straipsnis, įvirtinantis sutarčių aiškinimo taisykles. 

Civilinių teisių objektai. Bene didžiausia žala 1940–1990 m. laikotarpiu buvo padaryta daik-
tinei teisei. Kaip jau buvo minėta, totali nacionalizacija, asmeninės nuosavybės ribojimai iš civili-
nių teisių objektų sąrašo pašalino daugybę dalykų. Todėl civilinių teisių objektų srityje buvo būtina 
atlikti kardinalius pakeitimus. Privačios nuosavybės sugrąžinimas, denacionalizacija, perėjimas iš 
planinės į rinkos ekonomiką neišvengiamai reiškė ir civilinių teisių objektų sąrašo išplėtimą. Todėl 
neatsitiktinai 2000 m. LR CK civilinių teisių objektų reglamentavimui skirta net devyniolika straips-
nių (1.97–1.116 straipsniai). Vėl atsirado daiktų skirstymas į nekilnojamuosius ir kilnojamuosius, ci-
vilinių teisių objektais tapo akcijos, įmonės, turtiniai kompleksai ir t. t.234

Tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad 2000 m. LR CK pateikia baigtinį civilinių teisių objektų 
sąrašą. Kaip ir civilinės teisės reguliavimo dalykas, taip ir civilinių teisių objektai yra nuolat kintantys 

232 Nacionalinė teismų administracija [interaktyvus]. <www.teismai.lt>.
233 Liekytė, Ž. Pažodinio, plečiamojo ir siaurinamojo teisės aiškinimo teoriniai ir praktiniai aspektai. Teisė. 2001, 40,  

p. 106–115.
234 Pakalniškis, V. Daiktai civilinių teisių objektų sistemoje. Jurisprudencija. 2005, 71 (63), p. 6; Jakutytė-Sungailienė, 

A. Intellectual Capital – new Object Regulated by Property Law. Jurisprudencija. 2009, 3 (117), p. 339–354; Jakuty-
tė-Sungailienė, A. The System of Objects of Civil Rights: Problem of Concepts. Jurisprudencija. 2012, 19 (1), p. 143–
157; Jakutytė-Sungailienė, A. Propriety Complexes: Theoretical Aspects. Jurisprudencija. 2013, 20 (2), p. 513–526.
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reiškiniai. Pavyzdžiui, atsiranda naujos vertybinių popierių rūšys235, civilinių teisių objektais tampa 
žmogaus kūnas, audiniai, organai236, net ir embrionas237. Atsirandant naujiems objektams nėra būti-
nybės keisti CK, o kylančias problemas galima išspręsti teisės ar įstatymo analogijos pagrindu. 

Sandoriai. Sovietinė teisė sandorių institutui padarė palyginti nedidelę žalą, išskyrus sutartis. 
Todėl 2000 m. LR CK galima įžvelgti ir tam tikrą 1964 m. LR CK perimamumą. Nepasikeitė san-
dorių samprata, jų klasifikavimo kriterijai (išskyrus skirstymo į planinius ir neplaninius išnykimą), 
negaliojimo pagrindai. Esminiais pokyčiais laikytina reikalavimų sandorių formai sušvelninimas,  
t. y. žingsnis nuo formalizmo link konsensualizmo. Deja, per pastaruosius keletą metų padaryti  
2000 m. LR CK pakeitimai pasėjo abejones, ar vėl nėra grįžtama prie sovietinei teisei būdingo forma-
lizmo principo, nes pakeitus CK padaugėjo sandorių, kuriems nustatyta paprasta arba notarinė for-
ma. Antai dabar raštu reikalaujama sudaryti fizinių asmenų sandorius, kai jų suma didesnė kaip 1500 
eurų, motorinių transporto priemonių pirkimo-pardavimo sutartis, o uždarųjų akcinių bendrovių 
akcijų pirkimo-pardavimo sutartys, kai sutarties suma didesnė kaip 14 500 eurų arba parduodama  
25 proc. ar daugiau akcijų, turi būti sudarytos notarine forma238.

Naujos normos taip pat yra nuostatos dėl valios išreiškimo viešu skelbimu (1.65 straipsnis), 
normos, reglamentuojančios sandorio sudarymo vietą (1.69 straipsnis), informacijos, perduotos šiuo-
laikinėmis telekomunikacijų priemonėmis, prilyginimas rašytinei sandorio formai (1.73 straipsnio 
2 dalis), teisinės registracijos teisinės reikšmės sandorio galiojimui pakeitimas (1.75 straipsnis), san-
dorio patvirtinimas (1.79 straipsnis). Taip pat pasikeitė kai kurie sandorių negaliojimo pagrindai bei 
sandorių negaliojimo teisiniai padariniai. Pagal 2000 m. LR CK sandorio negaliojimo pagrindas yra 
ne bet kokia sandorio neatitiktis įstatymo reikalavimams, o tik jo prieštaravimas imperatyvioms 
įstatymo normoms (1.80 straipsnis). Taip pat buvo atsisakyta konfiskacinio pobūdžio restitucijos  
(1.81 straipsnio 3 dalis). Siekiant užtikrinti civilinių santykių stabilumą buvo ženkliai apribota pri-
vačių juridinių asmenų sudarytų sandorių nuginčijimo galimybė (1.82 straipsnis), sumažėjo niekinių 
sandorių skaičius239.Tačiau didžiausiu pasiekimu laikytina dvišalių (daugiašalių) sandorių – sutarčių 
teisės bendrosios dalies reforma (2000 m. LR CK 6.154–6.228 straipsniai). 

Terminai. Laikas yra objektyvi realybė, todėl sovietinė teisė buvo bejėgė padaryti didelius po-
kyčius civilinės teisės terminų srityje. Todėl ir čia galima įžvelgti tam tikrą perimamumą. Išliko ter-
minų klasifikavimo kriterijai, praktiškai nepasikeitė terminų skaičiavimo taisyklės. Tačiau atsirado 
ir naujų normų, kurios buvo būtinos atsižvelgiant į esminiai pakitusias ekonomines sąlygas. Pavyz-
džiui, 2000 m. LR CK 1.123 straipsnis nustato, kad skolininkas nebegali remtis jo naudai nustatytu 
terminu jo nemokumo (bankroto) atveju. 

2000 m. LR CK atsirado ir kitos svarbios naujovės. Buvo nustatytas 10 metų bendrasis ieškinio 
senaties terminas, atsirado nauji sutrumpinti ieškinio senaties terminai, ieškinio senatį teismas taiko 
tik esant šalies reikalavimui, atsirado nauji ieškinio senaties sustabdymo pagrindai, buvo atsisakyta 
ieškinio senaties termino netaikymo valstybės reikalavimams. Taip pat buvo įtvirtintas įgyjamosios 
senaties institutas240.

Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas. Civilinių teisių įgyvendinimo ir jų gynimo srityje 
1990–2018 m. laikotarpiu taip pat įvyko esminių pokyčių. Pirmiausiai labai aiškiai buvo įtvirtintas 
draudimo piktnaudžiauti teise principas (1.2 straipsnio 1 dalis, 1.137 straipsnio 3 dalis). Antra, atsi-

235 Didžiulis, L. Finansinio turto ir finansinių priemonių teisinė prigimtis bei reikšmė. Teisė. 2012, 84, p. 80–96.
236 Hardcastle, R. Law and the Human Body. Property Rights, Ownership and Control. Oxford: Hart Publishing, 2009.
237 Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymas. TAR. 2016, Nr. 2016-23713.
238 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.73, 2.50, 2.82, 2.115, 2.116, 2.117, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.122, 2.123, 

2.125, 6.969 straipsnių ir antrosios knygos ii dalies ix skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymas. Valstybės žinios. 
2012, Nr. 78-4015.

239 Išsamiau apie sandorius 2000 m. LR CK žr.: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Pirmoji knyga. Bend-
rosios nuostatos. Red. Mikelėnas, V. Vilnius: Justitia, 2001, p. 157–212.

240 Driukas, A. Ieškinio senaties instituto raida Lietuvoje: materialiniai ir procesiniai aspektai. Jurisprudencija. 2003,  
39 (31), p. 89–102.
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rado daug naujų civilinių teisių gynimo būdų – actio Pauliana241, neturtinės žalos atlyginimas242, ne-
tiesioginis ieškinys, prevencinis ieškinys, juridinio asmens veiklos tyrimas, priverstinis akcijų parda-
vimas ir t. t. Kartu pakito kai kurių gynimo būdų reikšmingumas. Pavyzdžiui, planinės ekonomikos 
sąlygomis reikalavimas įvykdyti prievolę natūra buvo itin svarbus, o rinkos ekonomikos sąlygomis 
šio būdo aktualumas nebėra toks didelis, todėl 2000 m. LR CK 6.213 straipsnis nustato jo taikymo 
ribojimus. 

Keičiantis civilinio proceso teisei, iš esmės pasikeitė teismo vaidmuo ginant civilines teises – 
neliko sovietinei teisei būdingų kreipimosi į teismą ribojimų, praktiškai visi civiliniai teisiniai ginčai 
buvo priskirti teismo kompetencijai. Antra vertus, administracinių teismų įsteigimas sukėlė iki šiol 
besitęsiančius ginčus dėl rūšinio teismingumo, o tokia situacija neprisideda prie civilinių teisių ap-
saugos realumo. 

Populiarėja, nors ir lėtai, ir kiti civilinių ginčų sprendimo būdai – arbitražas, mediacija ir kt. 
Taip pat buvo sugrąžintas ir savigynos institutas243.

Tarptautinė privatinė teisė. Lietuvos tapimas tarptautinės bendrijos nare kartu reiškė ir tarp-
tautinės privatinės teisės normų svarbos išaugimą. Prasidėjus savarankiškam tarptautiniam bendra-
darbiavimui, nevaržomam asmenų judėjimui neišvengiamai didėjo civilinių santykių, turinčių užsie-
nio elementą, skaičius. Dar iki 2000 m. LR CK priėmimo teismai jau pradėjo susidurti su tarptautinės 
privatinės teisės normų taikymu244. Todėl rengiant 2000 CK buvo nutarta inkorporuoti tarptautinę 
privatinę teisę į CK. Šis sprendimas pasiteisino, nes teisės taikymo požiūriu teismams yra daug lengviau 
spręsti ginčą, turintį užsienio elementą, kai kolizinės normos yra CK, o ne atskirame teisės akte. Lygi-
namuoju požiūriu tai yra gana inovatyvus sprendimas, nes tik nedaugelis valstybių tarptautinės pri-
vatinės teisės normas yra inkorporavusios į CK (Kanados Kvebeko provincija, Olandija, Graikija)245.

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare kai kurios 2000 m. LR CK kolizinės normos pasidarė 
nebeaktualios, nes tokie Europos Sąjungos teisės aktai, kaip Reglamentai Roma I ir Roma II, yra 
universalaus taikymo aktai. Todėl atitinkamos 2000 m. LR CK normos nebetaikomos, jeigu yra tai-
komos Reglamento Roma I arba Roma II normos. Tačiau tose srityse, kurios dar nėra suvienodintos, 
2000 m. LR CK Pirmosios knygos Antrojo skyriaus normos išlieka labai svarbios246.

1.3. Juridinių asmenų teisinio reglamentavimo raida 1918-2018 m.

1.3.1. Juridinių asmenų teisinio reglamentavimo bruožai 1918–1940 m.   
 laikotarpiu

Lietuvoje 1918–1940 m. galioję įstatymai civilinių teisinių santykių subjektais, be fizinių asme-
nų, pripažino ir juridinius asmenis, turėjusius teisę įgyti ir perleisti turtą, gauti paveldėjimą, sudaryti 
sutartis, pateikti ieškinius ir atsakyti teisme. Juridinis asmuo, dar vadinamas „teisiniu asmeniu“, tuo 
metu buvo suprantamas kaip fizinių asmenų arba daiktų junginys, sudarytas sutartimi numatytam 
bendram tikslui siekti, pavyzdžiui, švietimo, kultūros, labdarybės draugijos, sąjungos, bendrovės, įs-
taigos ir kt.247 Juridiniai asmenys buvo klasifikuojami į dvi rūšis: vieną rūšį sudarė žmonių kolektyvai, 

241 Augaitė, D. Actio Pauliana. Jurisprudencija. 2004, 55 (47), p. 5–18.
242 Volodko, R.; Mizaras, V. Kompensacija kaip civilinis autorių teisių gynimo būdas. Teisė. 2002, 43, p. 137–151.
243 Miškinis, P. A. Savigyna Lietuvos civilinėje teisėje. Jurisprudencija. 2002, 28 (20), p. 17–22.
244 Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant tarptautinės privatinės teisės normas, apibendrinimo apžvalga. Teis-

mų praktika. 2001, Nr. 14.
245 Rivera, J. C. The Scope and Structure of Civil Codes.Relations with Commercial Law, Family Law, Consumer Law 

and Private International Law. A Comparative Approach. Rivera J. C. et al. The Scope and Structure of Civil Codes. 
Dordrecht: Springer, 2012, p. 33–35.

246 Civilka, M. Elektroninėms sutartims taikytina teisės pagal ES tarptautinę privatinę teisę. Teisė. 2002, 43, p. 33–62; 
Bublienė, D. Tarptautinės privatinės teisės normos ir Nesąžiningų sąlygų direktyva. Teisė. 2006, 59, p. 28–45.

247 Augulis, V. Visiems žinotini teisės dalykai: iš civilinės teisės, vekselinės teisės, teismų bei notariato santvarkos ir civili-
nio proceso. I dalis. Kaunas: Karvelio ir Rinkevičiaus knygynas, 1933, p. 64.
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draugijos, sąjungos, korporacijos; antrą jų rūšį sudarė įstaigos ir fundacijos248. Juridiniai asmenys 
galėjo arba turėti viešą pagrindą siekti viešų tikslų (valstybė, sąjungos, Bažnyčia, labdaros draugijos 
ir pan.), arba siekti privačių ar visuomeninių tikslų ir savo veikloje remtis privatinės teisės normomis 
(akcinės bendrovės, privatūs bankai, savitarpio pagalbos draugijos, draudimo draugijos, privačios 
mokslo ir meno organizacijos ir t. t.)249.

To meto juridinių asmenų reglamentavimo būdingas bruožas buvo tas, kad visi juridiniai as-
menys turėjo tik specialųjį teisnumą ir jiems visa apimtimi buvo taikoma ultra vires doktrina250. Juri-
dinių asmenų steigimo ir teisnumo pripažinimo tvarką nulėmė tuo metu vyravusi Savinji koncepcija 
(funkcijos arba fikcijos teorija)251. Juridiniai asmenys buvo laikomi dirbtiniais statutiniais asmenimis, 
galinčiais veikti „tik pagal savo teisėtą statutinę kompetenciją ir reikšti valią per savo statutinius 
reprezentantus“252. Teismų praktikoje taip pat buvo pabrėžiama, kad „[t]eisinis asmuo yra dirbtinis 
statutinis asmuo, kuris tegali veikti savo teisėtos statutinės kompetencijos ribose, nes jis tiktai tiems 
tosios kompetencijos tikslams yra sudarytas ir tiktai tose ribose egzistuoja; dėl to pat už tų ribų jis nieko 
ir veikti negali“253.

Buvo taikoma leidiminė (koncesinė) juridinio asmens registracijos tvarka, kada steigiamo ju-
ridinio asmens įstatai ar kitokie steigimo dokumentai turėdavo būti patvirtinti tam tikrų valstybės 
institucijų įstatymuose nustatyta tvarka. Tokia tvarka valstybei leido kontroliuoti juridinių asmenų 
steigimąsi, skaičių, veiklą ir atskaitomybę. Tiesa, religinėms organizacijoms juridinio asmens statusas 
buvo pripažintas visų Lietuvoje galiojusių nuolatinių konstitucijų254.

Kaip minėta, tarpukario Lietuvoje galiojo kitų šalių (Rusijos, Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos) 
civiliniai įstatymai. Jie reguliavo juridinių asmenų rūšis, kol nebūdavo priimami atitinkami Lietuvos 
nacionaliniai įstatymai. Pasakytina, kad 1918–1940 m. laikotarpiu buvo pasistengta naujais Lietuvos 
įstatymais sureglamentuoti tik tuo metu pačias populiariausias juridinių asmenų formas – koopera-
tyvus, draugijas, akcines bendroves. 1919 m. sausio 30 d. buvo priimtas Kooperacijos bendrovių ir 
sąjungų įstatymas255, 1919 m. spalio 10 d. – Įstatymas apie draugijas256, 1924 m. spalio 31 d. – Akcinių 
bendrovių įstatymas257. Visoms kitoms juridinių asmenų formoms galiojo minėti kitų šalių teisės 
aktai.

Pagrindiniame Lietuvoje 1918–1940 m. galiojusiame privatinės teisės šaltinyje – Rusijos Civi-
liniuose įstatymuose specialaus skirsnio, skirto asmenims – civilinio teisinio santykio subjektams, 
nebuvo. Rusijos civilinių įstatymų 698 straipsnyje buvo išvardyti asmenys, kurie gali įgyti teisių tur-
tams, tarp jų ir savivaldybės įstaigos, vienuolynai bei bažnyčios, kredito įstaigos, labdarybės įstai-
gos, mokslo ir mokymo įstaigos, žmonių luomai, kaip antai: bendrovės, kompanijos, konkursai258. 
Atrodo, kad Rusijos civilinių įstatymų vertimuose sąvoka „bendrovė“ buvo vartojama įvardyti ne tik 
akcines ar kooperatines bendroves, bet ir kitus privačiuosius komercinius juridinius asmenis.

Juridinio asmens statusą turėjo visų rūšių bendrovės, susidariusios iš asmenų, susijungusių į 
vieningą organizaciją ir veikiančių, siekiant bendro tikslo, bendru vardu (Rusijos civilinių įstatymų 

248 Biržiška, V. et al. Lietuviškoji enciklopedija. I tomas. Kaunas: Spaudos Fondas, 1933–1944, p. 1272.
249 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 390.
250 Ultra vires reiškia „daugiau negu leidžia jėgos“. Pagal ultra vires doktriną kiekvienas juridinio asmens sandoris, ne-

numatytas įstatuose, neatitinkantis jo veiklos tikslų, yra ultra vires sandoris ir pripažįstamas negaliojančiu. Įmonių 
teisėje ultra vires doktrina istoriškai pradėta taikyti, siekiant uždrausti įmonėms verstis veikla, nenumatyta jų stei-
gimo dokumentuose. Pakalniškis, V.; Tikniūtė, A. Juridinio asmens instituto raidos bruožai šiuolaikinėje Lietuvos 
privatinėje teisėje. Mesonis, G. et al. Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amico-
rum Vytautui Landsbergiui. Vilnius: MRU, 2010, p. 586.

251 Stanislovaitis, R. Komercinė teisė. Antrasis leidimas. Vilnius: Eugrimas, 2005, p. 37.
252 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 389–390.
253 Vyriausiojo Tribunolo sprendimas (1928.III.13/20 Mozeso Rubino byloje Nr. 216). Šalkauskis, K. Civiliniai įstaty-

mai: (X tomo, I dalis). Kaunas: Literatūros knygynas, 1933, p. 207.
254 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 390.
255 Kooperacijos bendrovių ir sąjungų įstatymas. Vyriausybės žinios. 1919, Nr. 4-14a.
256 Įstatymas apie draugijas. Vyriausybės žinios. 1919, Nr. 15.
257 Akcinių bendrovių įstatymas. Vyriausybės žinios. 1925, Nr. 179.
258 Šalkauskis, K. Civiliniai įstatymai: (X tomo, I dalis). Kaunas: Literatūros knygynas, 1933, p. 206–207.
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2126 straipsnis). Buvo pabrėžiamas sutartinis bendrovės pobūdis – bendrovės buvo steigiamos sutar-
timis, joms buvo taikomos „visos bendros sutarčių darymo, pildymo ir pasibaigimo taisyklės“ (Rusijos 
civilinių įstatymų 2132 straipsnis)259.

Rusijos civiliniuose įstatymuose (2128 straipsnis) buvo išvardytos keturios bendrovių rūšys: 
1) pilnoji (arba visiškos atsakomybės) bendrovė; 2) patikimoji, arba indėlių bendrovė; 3) dalinin-
kų bendrovė, arba akcinė kompanija, ir 4) darbo kuopa. Visiškos atsakomybės (pilnoji) bendrovė 
atitiko šiuolaikinę tikrosios ūkinės bendrijos formą ir jos nariai (vadinami draugais), kurių ma-
žiausiai turėjo būti du, už bendrovės įsipareigojimų vykdymą atsakė visu savo turtu ir solidariai  
2134 straipsnis). Pasitikėjimo (patikimoji arba indėlių) bendrovė buvo šiuolaikinės komanditinės 
ūkinės bendrijos analogas. Ją turėjo sudaryti bent vienas tikrasis narys (vadinamas „draugu“), atsa-
kantis visu savo turtu, ir bent vienas indėlininkas, atsakantis tik įdėtu kapitalu (2130 straipsnis). Tuo 
tarpu darbo bend rovė (darbo kuopa) susidarydavo tam tikriems darbams arba verslams pačių dalyvių 
darbu, lėšomis ir solidaria atsakomybe. Darbo kuopos buvo sudaromos remiantis įstatais arba esan-
čiais sutarčių nuostatais (21982 straipsnis). Rusijos civilinių įstatymų 21984–219822 straipsniai buvo 
taikomi būtent kuopoms, veikiančioms įstatais. Kuopos steigėjų turėjo būti ne mažiau kaip penki  
(21986 straipsnis). Kuopos nariai už kuopos skolas atsakydavo subsidiariai lygiomis dalimis savo 
turtu, tačiau kuopos įstatuose narių atsakomybės dydis galėjo būti ir apribojamas tam tikra suma 
(219819 straipsnis). Įstatais sudaromos kuopos galėjo įsigyti turto, sudaryti sutartis, prisiimti įsiparei-
gojimus, būti ieškovu ar atsakovu teisme, turėti pramonės ir prekybos įstaigų (219812 straipsnis), t. y. 
turėjo juridinio asmens teises. 

Užnemunėje galiojęs Prancūzijos civilinis kodeksas konkrečių bendrovių rūšių nereglamen-
tavo, bet pagal jo 1832 straipsnį bendrove laikyta sutartis, kuria du ar keletas asmenų susitaria pada-
ryti ką nors bendra, kad dalytųsi iš to gaunamą naudą. Toks darinys iš pradžių net nebuvo laikomas 
juridiniu asmeniu260, o turėjo šiuolaikinės sutartinės jungtinės veiklos bruožų. Tuo tarpu Prancūzų 
1808 m. Prekybos kodekse buvo taisyklių, skirtų individualiems prekybininkams ir prekybos bend-
rovėms ir kt.261

Klaipėdos krašte galiojusio Vokiečių imperijos civilinio kodekso262 pirmosios knygos „Bend-
roji dalis“ pirmojo skyriaus „Asmenys“ antrasis skirsnis „Teisiniai asmenys“ (21–89 straipsniai)  
reg lamentavo draugijas, įstaigas ir viešosios teisės asmenis. Tuo tarpu bendrovė buvo reglamentuota 
antrosios knygos, skirtos prievolių („obligacijų“) teisei, septintojo skyriaus keturioliktame skirsnyje 
(705–740 straipsnis). Prekybos santykių dalyvius, prekybos bendroves reglamentavo 1897 m. Vokie-
tijos imperijos prekybos kodeksas263. Čia taip pat buvo taikoma koncesinė sistema. Įsteigti draugiją, 
turinti tikslą verstis ūkine veikla, taip pat įstaigą buvo reikalingas valstybės patvirtinimas (22, 80 
straipsniai), o neturinčiai tikslo verstis ūkine veikla draugijai pakakdavo įrašymo teisme į draugijų 
registrą (21 straipsnis). Bendrovės buvo steigiamos dalininkų sutartimi, prisiimant tarpusavio įsi-
pareigojimus dėl sutartų įnašų sumokėjimo ir solidariai dalinantis atsakomybę už bendrovės skolas 
(705, 735 straipsniai). T. y. bendrovė nebuvo juridinio asmens forma ir turėjo jungtinės veiklos sutar-
ties bruožų.

Vienas iš pirmųjų nepriklausomos Lietuvos valstybės įstatymų juridinių asmenų formų reg-
lamentavimo srityje buvo 1919 m. spalio 10 d. priimtas Įstatymas apie draugijas264. Lietuvoje iki 1906 m. 
veikė senoji rusų koncesinė sistema, griežtai ribojusi draugijų skaičių, o nuo 1906 m. kovo 6 d. įstaty-
mu (laikinosiomis taisyklėmis) buvo įvesta lengvesnė registravimo gubernijose sistema, pagal kurią 
tik tikybos bei profesinės draugijos turėjo gauti specialius leidimus265. 1919 m. Lietuvos Įstatymas 

259 Šalkauskis, K. Civiliniai įstatymai: (X tomo, I dalis). Kaunas: Literatūros knygynas, 1933, p. 483.
260 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 391.
261 Maksimaitis, M. Lietuvos teisės šaltiniai 1918–1940 metais. Vilnius: Justitia, 2001, p. 59.
262 Vokiečių imperijos civilinis kodeksas. Kaunas: Teisingumo ministerija, 1927.
263 Maksimaitis, M. Lietuvos teisės šaltiniai 1918–1940 metais. Vilnius: Justitia, 2001, p. 143.
264 Įstatymas apie draugijas. Vyriausybės žinios. 1919, Nr. 15.
265 Kvieskienė, G. Draugijos ir organizacijos. Mokymo priemonė. Vilnius: Lietuvos mokytojų kvalifikacijos institutas, 

1994, p. 4.
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apie draugijas jau buvo pažangesnis, nes, iš esmės panaikinus koncesinę tvarką, tarp organizacijų 
bei draugijų, turinčių bei neturinčių teisės įsigyti nekilnojamą turtą, nustatė tik įstatų turinio skir-
tumą266 (4 straipsnis). Aptariamas įstatymas reglamentavo tik pelno nesiekiančias draugijas. Draugi-
jos ir bendrovės (pavyzdžiui, kooperatyvai, akcinės bendrovės), siekiančios materialaus pelno, buvo 
tvarkomos pagal civilinius įstatymus (įstatymo 1 str. pastaba). 

Draugija (sąjunga, partija ir kt.) įstatyme buvo apibrėžta, kaip „susivienijimas kuopon kelių 
asmenų, pasistačiusių kokį nors aiškų, bendro darbo tikslą ir, tam tikslui atsiekti, sutartinai, tam tik-
rais įstatais, dirbančių“ (1 straipsnis). Šiame apibrėžime ir kitose įstatymo nuostatose galima įžvelgti 
šiuolaikinės asociacijos ir viešosios įstaigos bruožų.

Kaip ir daugumoje kitų valstybių, taip ir Lietuvoje siekta kontroliuoti draugijų steigimąsi267. 
Draugijos turėjo specialųjį teisnumą (12 straipsnis) ir jų steigėjų turėjo būti ne mažiau kaip penki  
(2 straipsnis). Ne pelno draugijų įstatus buvo pavesta registruoti specialioms komisijoms prie apskri-
čių viršininkų, kurių nariais buvo apskrities viršininkas (pirmininkas), vienas apskrities komiteto 
narys ir taikos teisėjas (6 straipsnis), o jų veiklos priežiūra – Vidaus reikalų ministerijai (13 straips-
nis). Įstatymas numatė ir gana plačias teises valstybei dėl draugijų veiklos stabdymo ar uždarymo. 
Draugijos galėjo būti uždaromos už draugijų įstatų nesilaikymą ar peržengimą (14 straipsnis). Be 
to, Piliečių apsaugos departamentas ir apskrities viršininkas turėjo teisę sustabdyti draugijos veiklą, 
jeigu ji tapdavo priešinga įstatymams, bet privalėdavo nedelsiant kreiptis į minėtą prie apskrities vir-
šininko įsteigtą komisiją su pasiūlymu uždaryti draugiją. 

XX a. trečio dešimtmečio pabaigoje į valdžią atėjusiems tautininkams kuriant vienpartinę sis-
temą ir siekiant apriboti galimybes politiniams oponentams, 1936 m. vasario 1 d. buvo priimtas nau-
jas Draugijų įstatymas268, kuriuo buvo dar labiau sugriežtinta draugijų veiklos kontrolė, dar daugiau 
galių iš apskričių viršininkų perduota Vidaus reikalų ministerijai ir vidaus reikalų ministrui. Vidaus 
reikalų ministerijoje buvo tvarkomas draugijų registras (4 straipsnis). Vidaus reikalų ministro leidi-
mo reikėjo ne tik draugijos įsteigimui (5 straipsnis), bet ir jos įstatų keitimui (3 straipsnis), padalinių 
steigimui (11 straipsnis), nekilnojamojo turto įgijimui bendrijos vardu (42 straipsnis), draugijų są-
jungų steigimui (56 straipsnis). Ministro sutikimo reikėdavo draugijos įstojimui į draugijų sąjungą 
(57 straipsnis). Ministras, valstybės ar tautos saugumo ar kitais valstybės ar tautos tikslais, turėjo 
teisę trejiems metams nušalinti draugijos ar jos padalinio vadovybę arba atskirus vadovybės narius 
(18 straipsnis). Ministras ir jo pavedimu kiti valdininkai turėjo teisę reikalauti iš draugijos žinių ir 
paaiškinimų, tikrinti draugijos dokumentus ir apskritai visą draugijos veiklą, lėšas ir jų panaudoji-
mą (31 straipsnis). Apskrities viršininkas turėjo teisę įspėti draugiją arba sustabdyti draugijos ar jos 
padalinio veiklą, jei nebuvo laikomasi įstatų ar nevykdomi Draugijų įstatymo reikalavimai, o nepa-
šalinus pažeidimų per 6 mėnesius, vidaus reikalų ministras galėjo draugiją ar jos padalinį uždaryti 
(46 straipsnis).

Draugijos steigėjų skaičius buvo padidintas nuo penkių iki dvylikos (6 straipsnis), jais galėjo 
būti Lietuvos piliečiai, turintys ne mažiau kaip 24 metus amžiaus ir kuriems tokios teisės nebuvo  
atimtos (7, 34 straipsnis). Įsteigtos draugijos nariais galėdavo tapti ir ne jaunesni negu 18 metų am-
žiaus Lietuvos piliečiai, o vidaus reikalų ministro sutikimu – ir tokio pat amžiaus ne Lietuvos piliečiai 
(33 straipsnis). Draugijos nariai, jaunesni kaip 21 metų amžiaus, neturėjo draugijoje sprendžiamojo 
balso ir negalėjo rinkti draugijos vadovybės (40 straipsnis).

Lietuvos piliečiai negalėjo būti ne Lietuvos piliečių draugijos steigėjai, nariai ir vadovybės na-
riai, ne Lietuvos piliečių draugijos negalėjo burtis į draugijų sąjungas, dirbti bet kurio politinio darbo 
(63 straipsnis). Tik Lietuvos piliečiai galėjo būti ir draugijos valdymo organų nariai (14 straipsnis), be 
to, jiems buvo keliamas reikalavimas mokėti lietuvių kalbą (15 straipsnis).

266 Kvieskienė, G. Draugijos ir organizacijos. Mokymo priemonė. Vilnius: Lietuvos mokytojų kvalifikacijos institutas, 
1994, p. 4.

267 Ibid.
268 Draugijų įstatymas. Vyriausybės žinios. 1936, Nr. 522-3626.
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Anot G. Kvieskienės, nustačius griežtą draugijų kontrolę, privertus jas vesti tam tikros formos 
aprašus (rejestrus), narius suskirsčius į 3 kategorijas (beteisius, nepilnateisius, pilnateisius), faktiškai 
buvo grįžta prie reglamentuotos koncesinės sistemos269. 

Komercinei veiklai tarpukario Lietuvoje aktyviausiai naudota kooperatinės bendrovės (koope-
ratyvo) teisinė forma. Kooperacinės teisės atsiradimą ir raidą Lietuvoje lėmė ekonominė jos padėtis 
1918–1940 metais ir pažangių Vakarų Europos valstybių kooperacijos teorijų ir praktikos įtaka, taip 
pat aktyvių kooperacijos idėjos propaguotojų profesoriaus Petro Leono, Jono Šliūpo ir ypač profeso-
riaus Petro Šalčiaus veikla ir darbai270.

1919 m. sausio 30 d. priimtas Kooperacijos bendrovių ir sąjungų įstatymas271, reglamentuo-
jantis kooperatines bendroves (kooperatyvus) ir kooperatinių bendrovių sąjungas, buvo parengtas  
1917 m. kovo 20 d. Rusų kooperacijos įstatymo pagrindu, su tam tikrais pakeitimais272. Vietoj anks-
čiau taikytos koncesinės sistemos 1919 m. įstatymas įvedė registracinę kooperatyvų steigimo formą, 
pagal kurią kooperatinės bendrovės steigimui valdžios leidimo nebuvo reikalaujama, jei jos įstatai 
rėmėsi minėtu įstatymu273. Kooperatinėms organizacijoms buvo suteikta plati veiklos laisvė bei teisė 
savo įstatuose suformuluoti individualias, sau tinkamas, galiojantiems įstatymams neprieštaraujan-
čias nuostatas. Vėlesniu (1929 m.) įstatymo pakeitimu kooperacijos valstybės priežiūra buvo gerokai 
išplėsta274, valdžios revizoriams buvo suteiktos plačios kooperatyvų priežiūros teisės275.

Kooperacine bendrove buvo „pripažįstama bendrovė su kaitomąja sudėtimi ir kapitalu, kuri 
veikdama tam tikra forma, turi tikslo padėti medžiaginiai ir dvasiniai savo narių gerovei, bendrai or-
ganizuodama įvairių ūkio įstaigų arba savo narių darbą“ (įstatymo 1 straipsnis). To meto didžiausias 
kooperatyvų žinovas profesorius Petras Šalčius kritikavo, kad įstatyme pateiktas kooperacijos įmonės 
apibūdinimas neturi svarbiausio kooperatyvinės įmonės požymio – pelno paskirstymo elemento, 
ir siūlė kooperatyvo apibrėžime pabrėžti, jog gaunamas pelnas skirstomas nariams proporcingai jų 
dalyvavimo bendrovės apyvartose sumoms276.

Vis dėlto didžiausia įstatymo spraga P. Šalčius įvardijo tai, kad jame nebuvo nieko paminėta, 
koks yra įstatymo santykis su prieš jo išleidimą veikusiais įstatymais apie įvairių rūšių kooperacijos 
įmones, kas leido Finansų ministerijai panaudoti senus rusų įstatymus, nustatant mokesčius varto-
tojų bendrovėms277. Įstatymas buvo kritikuojamas ir dėl kitų nuostatų: per mažo reikalaujamo mini-
malaus steigėjų skaičiaus, privalomos išorinės revizijos nenumatymo ir kt.278

Stambaus verslo vykdymui tuo metu buvo naudojama kita teisinė forma – akcinė bendrovė. 
Kaip minėta, pirmiausiai akcinės bendrovės Lietuvoje veikė pagal Rusijos įstatymus, o 1924 m. spalio 
31 d. Seimas priėmė specialų nacionalinį Akcinių bendrovių įstatymą279, naikinantį kai kuriuos tam 
skirtus Rusijos civilinių įstatymų straipsnius. Tiesa, to meto teisės specialistų manymu280, dėl įsta-
tymų leidėjo apsileidimo įstatyme liko nepažymėta, jog juo naikinamos ir atitinkamos Napoleono 
civilinio kodekso nuostatos281.

269 Kvieskienė, G. Draugijos ir organizacijos. Mokymo priemonė. Vilnius: Lietuvos mokytojų kvalifikacijos institutas, 
1994, p. 4.

270 Monkevičius, E. Kooperatinė teisė Lietuvoje. Justitia. 2000, 1, p. 22.
271 Kooperacijos bendrovių ir sąjungų įstatymas. Vyriausybės žinios. 1919, Nr. 4-14a.
272 Lukoševičius, V. Kooperacijos raida Lietuvoje XX a. trečiajame dešimtmetyje. Pinigų studijos. 2005, p. 30.
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Akcinių bendrovių įstatymu buvo reglamentuotos atvirosios akcinės bendrovės. Tokią išvadą 
galima daryti išanalizavus įstatymo nuostatas, atspindinčias įprastinius atvirosios akcinės bendrovės 
bruožus. Nustatytas didelis (100 tūkst. litų) minimalaus kapitalo reikalavimas (3 straipsnis). Stei-
gėjams visų bendrovės akcijų neišpirkus, būdavo skelbiamas jų viešas pasirašymas (15 straipsnis). 
Akcijos galėjo būti ir vardinės, ir ne vardinės, t. y. pareikštinės (2 straipsnis). Įstatymas nenumatė 
akcijų perleidžiamumo ribojimų. Maksimalus steigėjų (akcininkų) skaičius nebuvo ribojamas. Ak-
cinės bendrovės steigėjų turėjo būti ne mažiau kaip penki ir ne mažiau kaip pusė steigėjų turėjo būti 
Lietuvos piliečiai (5 straipsnis). 

Tiesiogiai buvo nurodyta, kad akcinė bendrovė turi juridinio asmens teises (23 straipsnis). Ak-
cinių bendrovių įstatymu taip pat buvo įtvirtinta akcinių bendrovių koncesinė sistema ir specialusis 
jos teisnumas. Įstatuose turėjo būti nurodomas bendrovės tikslas (6(a) straipsnis), o pačius įstatus 
tvirtino finansų ministras (13 straipsnis), o akcinių bankų – Ministrų kabinetas. Tų akcinių bendro-
vių, kurios nori iš valdžios įgyti kokių nors koncesijų ar privilegijų, įstatai turėjo būti tvirtinami įsta-
tymų leidžiamuoju keliu (14 straipsnis). Apie bendrovės įsteigimą turėjo būti skelbiama „Vyriausybės 
žiniose“. Šie įstatymo reikalavimai, to meto teisininkų teigimu282, saugojo viešąjį interesą.

Numatyti ir kiti griežti reikalavimai. Bendrovės balansas turėjo būti vedamas vadovaujantis 
Finansų ministerijos nustatytomis taisyklėmis (51 straipsnis). Finansų ministras turėjo teisę daryti 
bendrovės reviziją savo iniciatyva ir, radęs nusikaltimų, traukti bendrovės administraciją atsako-
mybėn (54 straipsnis). Finansų ministro sutikimo buvo reikalaujama bendrovės įstatinio kapitalo 
padidinimui (56 straipsnio 2 dalis) ar sumažinimui (59 straipsnio 1 dalis). Akcijos ir kuponų lakštai 
būdavo spausdinami valstybės spaustuvėje, o finansų ministrui sutikus, galėjo būti spausdinamos ir 
kitur (9 straipsnis).

Visus akcinės bendrovės reikalus tvarkė valdyba, kurios ne mažiau kaip pusė narių turėjo būti 
Lietuvos piliečiai (29 straipsnis). Buvo numatyta kiekybinio atstovavimo taisyklė – visus bendrovės 
įsipareigojimus ir aktus turėjo pasirašyti ne mažiau kaip du valdybos įgalioti nariai, jei bendrovės įs-
tatais nebūdavo nustatoma kitokia pasirašymo tvarka (30 straipsnis). Įtvirtinta galimybė teismo keliu 
iš valdybos narių išieškoti jų nesąžiningais veiksmais bendrovei padarytus nuostolius (34 straipsnis). 
Buvo formuojama ir revizijos komisija (35–37 straipsnis), tam tikra prasme vykdžiusi dabartinės ste-
bėtojų tarybos funkcijas. Be revizijos komisijos galėjo būti renkami ir kiti priežiūros organai, kurių 
teisės ir pareigos nustatomos bendrovės įstatais (39 straipsnis).

Nors to meto teisės mokslininkai žinojo apie kitose šalyse (visų pirma – Vokietijoje) atsiradusią 
ribotos atsakomybės bendrovės (GmbH) formą283, bet Lietuvoje tokios ar panašios uždarosios bend-
rovės formos nacionaliniu įstatymu nebuvo spėta įvesti, galbūt dėl palyginti mažo poreikio iš verslo 
pusės. Kaip minėta, smulkaus ir vidutinio verslo poreikius tenkino buvusi kooperatinės bendrovės 
(kooperatyvo) forma.

Apibendrinant juridinių asmenų reglamentavimo raidą 1918–1940 m. pasakytina, kad, kaip ir 
daugelyje to meto valstybių, būdinga koncesinė juridinių asmenų steigimo tvarka, specialusis teisnumas 
ir gana ženklus valstybės kišimasis į juridinių asmenų veiklą. Atkūrus valstybę ir suprantant atskirų 
juridinių asmenų formų svarbą spartesniam šalies ekonomikos vystymuisi, gana greitai buvo priimti 
draugijas, kooperatines bendroves (kooperatyvus) bei akcines bendroves reglamentuojantys įstatymai. 
Kitos juridinių asmenų formos liko reglamentuojamos Lietuvos teritorijoje galiojusių kitų šalių įstaty-
mų, bet galbūt dėl nepakankamai aiškių taisyklių nebuvo populiarios. Per visą 1918–1940 m. laikotarpį 
nebuvo ženklesnių juridinių asmenų reglamentavimo reformų, nebuvo pristatyta kokių nors nau-
jų teisinių formų. Galima tik išskirti juridinių asmenų reglamentavimo griežtinimo tendencijas po  
1926 m. perversmo, kai viena politinė jėga bandė įtvirtinti savo pozicijas. 

282 Stravinskas, P. Užsienio akcinių bendrovių teisinė padėtis Lietuvoje. Teisė. 1938, 44, p. 390.
283 Žr., pvz., Baumgartenas, A. Pagrindiniai skirtumai prekybos bendrovių konstrukcijoje. Teisė. 1937, 40, p. 391–392.
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1.3.2. Juridinių asmenų teisinis reglamentavimas 1940–1990 m.

Kaip minėta, po sovietų invazijos 1940 m. pagrindiniu civilinės teisės, taip pat ir juridinių 
asmenų reglamentavimo, šaltiniu nuo 1940 m. iki 1965 m. Lietuvoje buvo 1922 m. RTFSR CK284. Šio 
kodekso Bendrosios dalies II skyrius (4–19a straipsniai) „Teisių subjektai (asmenys)“ reglamentavo 
ir juridinius asmenis. Didesnių pokyčių juridinių asmenų sampratoje jis kol kas neįnešė. Teisiniais 
(juridiniais) asmenimis buvo laikomi asmenų susivienijimai, įstaigos ir organizacijos, kurie galėjo 
kaip tokie įsigyti turtinių teisių, įsipareigoti, ieškoti ir atsakyti teisme (13 straipsnis). Buvo taikoma 
leidiminė (koncesinė) tvarka. Juridinis asmuo turėjo turėti patvirtintus, o reikiamais atvejais – tam 
įgaliotos įstaigos įregistruotus įstatus ar nuostatus (14 straipsnis). Įstatymo apibrėžtos rūšies ūkinių 
tikslų siekiančios bendrovės galėjo vietoj įstatų turėti bendrovinę sutartį, įregistruotą nustatytąja 
tvarka. Privatinės įstaigos su teisinių asmenų teisėmis (ligoninės, muziejai, mokslo įstaigos, viešosios 
bibliotekos ir t. t.) galėjo būti steigiamos tiktai atitinkamų valdžios organų leidimu (15 straipsnis). 
Valstybiniai organai galėjo išregistruoti bet kurį juridinį asmenį, jeigu tas asmuo „nukrypsta nuo 
įstatais ar sutartimi numatyto jo tikslo arba jei jo organai (visuotinis susirinkimas, valdyba) savo 
veikime nukrypsta į šalį, priešingą valstybės reikalams“ (18 straipsnis).

 1922 m. RTFSR CK dalies „Prievolinė teisė“ X skyriuje „Bendrovė“ (276–366 straipsnis) buvo 
skiriamos šios bendrovių rūšys: paprastoji bendrovė, pilnoji bendrovė, pasitikėjimo bendrovė, apri-
botosios atsakomybės bendrovė ir akcinė bendrovė (pajinė bendrovė). Paprastoji bendrovė neturėjo 
juridinio asmens teisių ir buvo panaši į jungtinės veiklos sutartį. Paprastosios bendrovės sutartimi 
du ar keli asmenys įsipareigodavo vienas kitam sujungti savo indėlius ir drauge veikti bendrajam 
ūkiniam tikslui pasiekti (276 straipsnis). Kiekvienas narys atsakydavo už bendrąsias skolas pagal 
savo dalyvavimo bendrovėje dalį, jeigu bendrovės sutartimi nebūdavo numatyta kitaip. Pilnoji bend-
rovė ir pasitikėjimo bendrovė buvo juridiniais asmenimis ir atitiko tarpukariu Lietuvoje galiojusias 
pilnąją (visiškos atsakomybės) bendrovę ir pasitikėjimo (patikimąją, indėlių) bendrovę bei šiuo metu 
esančias tikrąją ir komanditinę ūkines bendrijas. 

Kiek specifinė buvo apribotosios atsakomybės bendrovė, pagal požymius galbūt artimiausia 
kooperatinės bendrovės tipui. Jos visi dalyviai (nariai) vertėsi prekyba ar verslu bendra firma ir už 
bendrovės prievoles atsakė ne tik įneštais į bendrovę indėliais, bet ir asmeniniu turtu, vienodu visiems 
nariams kartotiniu (pavyzdžiui, trigubu, penkeriopu, dešimteriopu) santykiu su kiekvieno nario in-
dėlio suma (318 straipsnis). Jos buvo leidžiamos steigti tik tose liaudies ūkio šakose, kuriose jas steigti 
įsakmiai leista įstatymu (pavyzdžiui, elektrifikacijos bendrovės, atsakingojo darbo bendrovės ir pan.) 
arba tik Vyriausybės įgaliotojų organų specialiais leidimais kiekvienu atskiru atveju (320 straipsnis). 

Tuo tarpu akcinių bendrovių (pajinių bendrovių) steigimo tvarka, jų kapitalų sudarymas, val-
domųjų organų sudarymas, akcininkų teisės, taip pat akcinių bendrovių veikimo ir likvidavimo tvar-
ka buvo apibrėžiama Akcinių bendrovių nuostatais, patvirtintais TSR Sąjungos CVK ir LKT 1927 m. 
rugpjūčio 17 d. nutarimu (322 straipsnis).

Nuo 1965 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame 1964 m. LTSR CK juridiniams asmenims buvo skirtas 
pirmojo skyriaus „Bendrieji nuostatai“ antrojo skirsnio „Asmenys“ antroji dalis (23–39 straipsniai), 
taip ir pavadinta – „Juridiniai asmenys“. Šioje dalyje juridinius asmenis reglamentuojančios teisės 
normos jau buvo labiau susistemintos, atskiri straipsniai reglamentavo juridinio asmens sąvoką, rū-
šis, įstatus (nuostatus), juridinio asmens teisnumą, įsteigimą, organus, juridinio asmens pavadinimą, 
buveinę, filialus ir atstovybes, juridinio asmens atsakomybę pagal prievoles, juridinių asmenų pasi-
baigimą.

Pagal 1964 m. LTSR CK 23 straipsnį juridiniais asmenimis laikomos organizacijos, kurios turi 
atskirą turtą, gali savo vardu įgyti turtines bei asmenines ne turtines teises ir turėti pareigas, būti ieš-
kovais ir atsakovais teisme, arbitraže, arba trečiųjų teisme. Teisės doktrinoje juridinis asmuo buvo api-
brėžiamas kaip civilinio įstatymo pripažintas, organizuotas darbuotojų kolektyvas, kuris, turėdamas 

284 RTFSR civilinis kodeksas: su pakeitimais iki 1940 m. lapkričio 15 d. Oficialus tekstas su pastraipsniui susistemintos 
medžiagos priedu. Kaunas: Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatas, 1941.
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atskirą turtą, įgydamas savo vardu civilines teises ir pareigas bei atsakydamas už savo veiksmus, 
vykdė valstybės pavestas ūkines, administracines, kultūrines ir kitas socialines funkcijas285. Nesunku 
pastebėti, kad juridinio asmens sampratoje neliko jokių ūkinės laisvės ir privataus intereso požymių, 
o pradėjo vyrauti valdžios elementas – juridiniai asmenys buvo tik kaip priemonė vykdyti sovietinės 
valdžios pavestas funkcijas. Tai atspindi to laikotarpio realijas – didelį sovietinės valdžios kišimąsi į 
visas visuomeninio gyvenimo sritis, siekį kontroliuoti civilinės teisės subjektų dalyvavimą civilinėje 
apyvartoje, užkirsti kelią bet kokioms laisvos ekonomikos apraiškoms286.

To meto teisės doktrina jau pradėjo išskirti ir analizuoti (aiškinti) juridinio asmens būdingus 
požymius. Prie tokių požymių buvo priskiriami: a) organizacinis vieningumas, b) atskiras turtas,  
c) galėjimas įgyti turtines ir neturtines teises bei pareigas savo vardu ir d) savarankiška atsakomybė 
už savo prievoles287. Visi šie požymiai buvo laikomi būtinais ir nebuvo skirstomi į esminius ir išvesti-
nius juridinio asmens požymius. Nebuvo daroma išimčių iš turto atskirumo ir ribotos atsakomybės 
požymių. Visi juridiniai asmenys buvo ribotos atsakomybės, o turtas juridiniams asmenims galėjo 
priklausyti nuosavybės teise arba operatyvinio tvarkymo teise. Operatyvinio tvarkymo teise, atitin-
kančia šiuo metu žinomą patikėjimo teisę, turtą valdė, juo naudojosi ir disponavo visos valstybinės 
įmonės ir organizacijos – juridiniai asmenys, kai kurių visuomeninių organizacijų organai, turintys 
juridinio asmens teises (pavyzdžiui, profesinių sąjungų fabrikų, gamyklų, vietos komitetai, respub-
likinės, miestų, rajonų tarybos; visuomeninių organizacijų įmonės bei įstaigos), taip pat tam tikrą 
turtą – tarpkolūkinės, valstybinės kolūkinės, kolūkinės bei kooperatinės įmonės288.

Sovietinio laikotarpiu valstybė buvo traktuojama kaip ypatingas civilinės teisės subjektas, ne-
priskiriamas juridiniams asmenims289. Pastarieji, kaip minėta, buvo skirti tik vykdyti valstybės pa-
vestas funkcijas. Kadangi sovietinė civilinė teisė nepripažino teisės skirstymo į privačią ir viešąją290, 
visi juridiniai asmenys, tarp jų ir įmonės, turėjo tik specialųjį teisnumą, kuris buvo labai siauro turi-
nio ir priklausė nuo juridinio asmens paskirties bei vykdomų funkcijų. Juridinis asmuo galėjo įgyti 
tik tokias teises ir pareigas, kurios neprieštaravo jo veiklos tikslams (1964 m. LTSR CK 26 straipsnio 
1 dalis). Tokiu būdu valstybė kontroliavo, kaip naudojamas valstybės turtas291. Juridiniams asme-
nims teisnumą suteikdavo valstybė, atsižvelgdama į nustatytus jų veiklos tikslus. Juridiniai asmenys 
negalėjo užsiimti veikla bei sudaryti sandorių, prieštaraujančių jų įstatuose įtvirtintiems juridinio as-
mens veiklos tikslams. Visi sandoriai, prieštaraujantys tiems tikslams būdavo laikomi negaliojančiais  
(1964 m. LTSR CK 49 straipsnis). Taigi, buvo taikoma klasikinė ultra vires doktrina.

Aptariamam laikotarpiui buvo būdinga ir tai, kad juridinių asmenų įstatai (nuostatai) buvo 
rengiami ir tvirtinami, vadovaujantis nustatyta tvarka patvirtintais pavyzdiniais įstatais (nuostatais), 
pavyzdžiui, pavyzdiniais kolūkio įstatais, pavyzdiniais žvejų kolūkio įstatais, pavyzdiniais gyvena-
mųjų namų statybos kooperatyvo įstatais, pavyzdiniais vartotojų kooperatyvo įstatais ir kt. Vienos 
rūšies organizacijos, kurios vykdė identiškas funkcijas (pavyzdžiui, ryšių įmonės), vadovavosi įstatais 
(nuostatais), bendrais visai įmonių (organizacijų) grupei292.

Buvo numatyta potvarkinė, leidiminė ir pareikštinė-normatyvinė juridinių asmenų atsiradi-
mo tvarka293. Pareikštinio būdo, kai juridinio asmens įsteigimui pakanka steigėjų valios pareiškimo 
ir juridinio asmens registracija nebūtina, nebuvo numatyta. Potvarkine tvarka, kaip ir dabar, būda-
vo steigiami valstybiniai juridiniai asmenys. Leidimine tvarka, kai atitinkami valstybiniai organai, 
patik rinę būsimo juridinio asmens įsteigimo tikslingumą ir teisėtumą, leisdavo jį įsteigti, paprastai 
buvo steigiamos kooperatinės ir visuomeninės organizacijos. Kai kurie juridiniai asmenys būdavo 

285 Žeruolis, J. et al. Tarybinė civilinė teisė. I dalis. Vilnius: Mintis, 1975, p. 87.
286 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 519.
287 Žeruolis, J. et al. Tarybinė civilinė teisė. I dalis. Vilnius: Mintis, 1975, p. 83.
288 Ibid., p. 84.
289 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 519.
290 Ibid., p. 521.
291 Ibid., p. 520.
292 Žeruolis, J. et al. Tarybinė civilinė teisė. I dalis. Vilnius: Mintis, 1975, p. 89.
293 Ibid., p. 89.
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steigiami leidus visuomeninėms organizacijoms (pavyzdžiui, kolektyvinius sodus organizavo Lie-
tuvos Sodininkystės draugijos skyriai, savišalpos kasas – profsąjungų fabriko, gamybos, vietos ko-
mitetai)294. Pareikštine-normatyvine tvarka juridiniai asmenys buvo steigiami valdžios ar valdymo 
organų nutarimu, valstybei iš anksto pripažinus, kad yra reikalingos kai kurios organizacijos, ir pa-
tvirtinus jų tipinius arba pavyzdinius įstatus, numatančius būsimos organizacijos tikslus, organizaci-
nę struktūrą, narystės sąlygas ir t. t. (pavyzdžiui, kolūkiai, gyvenamųjų namų statybos kooperatyvai, 
kaimo vartotojų kooperatyvai ir pan.).

Sovietinė valdžia labai kišosi ir į juridinių asmenų likvidavimo klausimus. Kaip minėta, ju-
ridiniai asmenys būdavo laikomi tik priemone vykdyti valdžios pavestas funkcijas, todėl juridinis 
asmuo būdavo likviduojamas, kai jo veikla pasidarydavo netikslinga arba kai jis įvykdydavo numa-
tytus uždavinius, taip pat išnykus organizacinėms jo tolesnio egzistavimo prielaidoms, pavyzdžiui, 
sumažėjus kooperatinės ar visuomeninės organizacijos narių skaičiui iki minimumo, taip pat jeigu 
to reikalavo valstybės interesai295. Be to, kooperatiniai juridiniai asmenys galėjo būti likviduojami dėl 
nemokumo arba kai nukrypdavo nuo įstatuose nurodyto tikslo. Vėlgi, kooperatyvo visuotinio susi-
rinkimo nutarimą dėl likvidavimo privalėdavo patvirtinti miesto arba rajono vykdomasis komitetas, 
įregistravęs įstatus296.

Kadangi sovietiniu laikotarpiu neliko teisės skirstymo į viešąją ir privatinę, atitinkamai juri-
diniai asmenys nebuvo skirstomi į viešuosius ir privačius. Juridiniai asmenys į rūšis buvo skirstomi 
atsižvelgiant į tai, kam nuosavybės teise priklausė turtas, sudarantis juridinio asmens materialinę 
bazę297. Atitinkamai, 1964 m. LTSR CK 24 straipsnis skyrė šiuos juridinius asmenis: 1) valstybinius 
juridinius asmenis (valstybines įmones, įstaigas ir kitokias valstybines organizacijas), 2) kolūkius, 
tarpkolūkines ir kooperatines organizacijas bei jų susivienijimus, 3) visuomenines organizacijas ir jų 
susivienijimus, 4) valstybines kolūkines ir kitokias valstybines-kooperatines organizacijas.

Valstybiniams juridiniams asmenims, kurių veiklai reikalingas turtas būdavo išskiriamas iš 
vieningo valstybinės socialistinės nuosavybės fondo, buvo skiriama daug dėmesio tiek praktikoje, 
tiek ir doktrinoje. Valstybiniams juridiniams asmenims paaiškinti ir pateisinti doktrinoje net buvo 
sukurtos kelios valstybinio juridinio asmens teorijos: kolektyvo, valstybės, direktoriaus ir socialinės 
realybės298. Sovietinio laikotarpio Lietuvos mokslininkų nuomone299, daugiausia valstybinio juridinio 
asmens esmę atskleidė „kolektyvo teorija“, pagal kurią kiekvienas valstybinis juridinis asmuo buvo 
laikomas socialistinės valstybės (kaip vienintelės valstybinio turto savininkės) sudarytu darbininkų 
bei tarnautojų kolektyvu, vadovaujamu atsakingo vadovo ir atliekančiu valstybės pavestas užduotis300.

Pagal lėšų gavimo šaltinius valstybiniai juridiniai asmenys dar būdavo skirstomi į ūkiskai-
tinius, biudžetinius ir finansuojamus iš kitokių šaltinių. Ūkiskaitinės organizacijos turėdavo kiek 
didesnes galimybes disponuoti joms priklausančiu turtu, spręsti konkrečius gamybinius klausimus. 
Jos turėdavo ir galėdavo savarankiškai veikti taip, kad padengtų visas produkcijos gamybos išlaidas iš 
gaunamų pajamų (pelno) ir, be to, sudarytų visus reikalingus fondus bei dalį lėšų perduotų biudžetui 
(t .y. vykdyti valstybinius planus). Teisinę įmonių padėtį nustatė TSRS Ministrų Tarybos 1965 m. spa-
lio 4 d. nutarimu patvirtinti Socialistinės valstybinės gamybinės įmonės nuostatai301. Žymiausią vietą 
tarp ūkiskaitinių juridinių asmenų užėmė valstybinės įmonės ir įvairūs ūkiskaitinių įmonių susivie-
nijimai, kurie irgi buvo laikomi juridiniais asmenimis: gamybiniai susivienijimai (kombinatai)302, 

294 Žeruolis, J. et al. Tarybinė civilinė teisė. I dalis. Vilnius: Mintis, 1975, p. 90.
295 Ibid., p. 91.
296 Ibid.
297 Ibid., p. 93.
298 Plačiau apie valstybinio juridinio asmens teorijas žr. Žeruolis, J. et al. Tarybinė civilinė teisė. I dalis. Vilnius: Mintis, 

1975, p. 94–96.
299 Žeruolis, J. et al. Tarybinė civilinė teisė. I dalis. Vilnius: Mintis, 1975, p. 96.
300 Ibid., p. 94.
301 Ibid., p. 97.
302 Tai vieningas gamybinis ir ūkinis kompleksas, kuris jungė fabrikus, gamyklas, mokslinio tyrimo, projektavimo ir 

konstravimo, technologinius ir kitokius gamybinius padalinius. Jų padėtį nustatė TSRS Ministrų Tarybos 1974 m. 
kovo 27 d. nutarimu patvirtinti Gamybinio susivienijimo (kombinato) nuostatai.
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pramoniniai susivienijimai303, trestai304, firmos305, prekybos įmonių susivienijimai306. Ūkiskaitos pag-
rindais veikė ne tik įmonės, bet ir tokios organizacijos, kaip TSRS Valstybinis bankas, Visasąjungi-
nis kapitalinių įdėjimų finansavimo bankas (TSRS Statybos bankas), valstybinės darbo taupomosios 
kasos ir TSRS bei sąjunginių respublikų finansų ministerijų valstybinio draudimo valdybos307.

Biudžetiniams valstybiniams juridiniams asmenims (tokiems, kaip darbo žmonių deputatų ta-
rybos ir jų organai, gydymo, mokslinio tyrimo įstaigos, aukštosios mokyklos ir pan. bei jų pagalbinės 
įmonės) materialinę bazę teikė valstybė, iš valstybinio biudžeto išskirdama lėšas išlaidoms, kurios 
reikalingos normaliai įstaigos veiklai užtikrinti308. Valstybinėms organizacijoms, finansuojamoms iš 
kitų šaltinių, buvo priskiriamos organizacijos, kurios lėšas gaudavo iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, ūki-
nių ministerijų vyriausiosios valdybos, lėšas gaudavusios iš pavaldžių ūkiskaitinių įmonių)309.

Juridinio asmens teises turėjo ir įvairios visuomeninės organizacijos arba jų organai, išsky-
rus tokias visuomenines organizacijas, kurios neatliko jokios operatyvinės ūkinės veiklos, neturė-
jo savo turto (pavyzdžiui, draugiškieji teismai, liaudies draugovės, gatvių komitetai ir pan.)310. Vis 
dėlto pabrėžtina, kad visuomeninių organizacijų teisnumas buvo daug siauresnis negu kooperatinių 
organizacijų – jos galėjo sudarinėti tik tokius sandorius, kurie buvo reikalingi jų normaliai veiklai 
užtikrinti311.

Atsižvelgiant į tai, kokie padaliniai turėjo juridinio asmens teises, doktrinoje312 organizacijos 
buvo skirstomos į tris grupes: 1) organizacijos, kurios tik pačios turėjo juridinio asmens teises, o jų 
centrinės ir vietinės įstaigos buvo tik juridinio asmens organai (pavyzdžiui, „Nemuno“ savanoriška 
sporto draugija, Lietuvos TSR Raudonojo Kryžiaus draugija); 2) organizacijos, kurios ir pačios, ir jų 
žemesni padaliniai buvo juridiniai asmenys (pavyzdžiui, Lietuvos gamtos apsaugos draugija ir rajonų 
(miestų) draugijos); 3) organizacijos (profsąjungos, VIRD, Lietuvos aklųjų draugija ir t. t.), kurios ne-
buvo juridiniai asmenys, o juridinio asmens teises jose turėjo jų organai – komitetai, tarybos ir pan. 

Svarbią juridinių asmenų grupę sudarė kolūkiai (žemės ūkio artelės ir žvejų artelės, taip pat 
juridinio asmens teises turėjusios tarpkolūkinės įmonės) ir kooperatyvai. Nors tai nebuvo privatieji 
juridiniai asmenys (nes tokio skirstymo sovietinė civilinė teisė nepripažino), tačiau ši juridinių asme-
nų grupė tam tikra prasme atspindėjo ir padėjo įgyvendinti, nors ir labai suvaržytai, privačius narių 
interesus. Tokių piliečių susivienijimų tikslas buvo žemės ūkio gamyba, žvejyba, vartotojiškų, buto 
bei kitų poreikių tenkinimas ir jie rėmėsi narystės ir savivaldos principais, žinoma, neperžengdami 
griežtų sovietinių įstatymų. Tokie juridiniai asmenys, pagal jų specialų teisnumą ir įstatus, valdė, 
naudojosi ir disponavo turtu, kuris sudarė materialinę jų veiklos bazę313. Vis dėlto, sovietinė valdžia 
kontroliavo tokių juridinių asmenų veiklą, visų pirma, primestinai nurodydama užduotis, organų for-
mavimo tvarką ir kompetenciją, veiklos gaires ir principus per centralizuotai priimamus pavyzdinius 
įstatus314: kolūkių veiklą reguliavo Pavyzdiniai kolūkio įstatai, priimti III Visasąjunginiame kolūkie-
čių suvažiavime ir patvirtinti TSKP Centro Komiteto ir TSRS Ministrų Tarybos 1969 m. lapkričio  

303 Jį sudarė savarankiškos įmonės ir organizacijos, o jam vadovavo valdyba, kaip juridinis asmuo. Jų padėtį nustatė 
TSRS Ministrų Tarybos 1973 m. kovo 2 d. nutarimu patvirtinti Bendrieji sąjunginio ir respublikinio susivienijimo 
nuostatai.

304 Tai vienos pramonės šakos įmonių susivienijimas, jungiantis pramonės, statybos, prekybos, komunalinio ūkio įmo-
nes.

305 Tai šakiniai, gamybiniai įmonių, gaminančių vieno tipo produkciją, susivienijimai. Įmonės, įeinančios į firmą, pap-
rastai praranda savo savarankiškumą, nors kartais firmai galėjo priklausyti ir įmonės, turinčios juridinio asmens 
teises.

306 Prekybos įmonės buvo jungiamos į specialius susivienijimus – pramprekybas, maistprekybas ir pan. Juridiniu asme-
niu buvo pati pramprekyba ir juridinio asmens teises turėjo stambios jungtinės parduotuvės.

307 Žeruolis, J. et al. Tarybinė civilinė teisė. I dalis. Vilnius: Mintis, 1975, p. 99–100.
308 Ibid., p. 101–102.
309 Ibid., p. 102–103.
310 Ibid., p. 110.
311 Ibid., p. 112.
312 Ibid., p. 110–111.
313 Ibid., p. 103.
314 Ibid., p. 103, 106, 108.
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28 d. nutarimu, žvejų kolūkių – TSRS Ministrų Tarybos 1972 m. gegužės 4 d. patvirtinti Pavyzdiniai 
Žvejų kolūkio įstatai, vartotojų kooperatyvų – Pavyzdiniai vartotojų kooperatyvo įstatai, gyvenamų-
jų namų statybos kooperatyvų – Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1969 m. balandžio 14 d. nutarimu 
patvirtinti Gyvenamųjų namų statybos kooperatyvo pavyzdiniai įstatai315. 

Vartotojų kooperatyvai pajininkus ir kitus asmenis aprūpindavo liaudies vartojimo prekėmis 
ir teritoriniu principu jungėsi į vartotojų kooperatyvų sąjungas (rajkooperatyvus, rajkoopsąjungas, 
Lietkoopsąjungą), kurios irgi būdavo juridiniais asmenimis. Kooperatinės organizacijos galėjo steigti 
paruošų organizacijas, viešojo maitinimo, buitinių paslaugų įmones, kurios turėjo juridinio asmens 
teises, tačiau turtą valdė operatyviojo tvarkymo teise316.

Ryškia ir detalesnio aptarimo reikalaujančia juridinių asmenų reglamentavimo reforma gali-
ma įvardyti TSRS Aukščiausiosios Tarybos 1988 m. gegužės 26 d. priimtą ir nuo 1988 m. liepos 1 d. 
įsigaliojusį Įstatymą dėl kooperacijos TSR Sąjungoje. Tai buvo pirmas Tarybų valstybės istorijoje ko-
difikuotas įstatymų aktas, kuris kompleksiškai reguliavo sistemą visuomeninių santykių, susijusių su 
įvairių kooperatyvų organizavimu ir veikla317. Kaip minėta, iki tol kooperatinių organizacijų regla-
mentavimas buvo labai išskaidytas – jų veiklą reglamentavo atskiri patvirtinti pavyzdiniai nuostatai. 
Įstatymas taikomas visiems kooperatyvų tipams, įstatyme buvo suformuluotos tiek bendro pobū-
džio, tiek ir specialios teisės normos, atspindinčios atskirų kooperatyvų rūšių ypatybes. Pažymėtinas 
ir šio įstatymo daug liberalesnis pobūdis, atspindintis ir tuo metu buvusią politinę aplinką – nuo 
1985 m. M. Gorbačiovo pradėtą Sovietų Sąjungos pertvarką, visų pirma nukreiptą į Sovietų Sąjun-
gos ekonomikos efektyvumo ir pramonės pelningumo padidinimą. Pagrindinis iš šio įstatymo iš-
plaukiantis principas buvo: „leidžiama viskas, ko nedraudžia šis įstatymas“318. Įstatymas (3 straipsnio  
1 dalis ir 5 straipsnio 3 dalis) skelbė, kad kooperatyvas turi teisę verstis bet kokių rūšių veikla, jeigu ji 
neuždrausta įstatymu, taip pat priimti bet kuriuos sprendimus, jeigu jie neprieštarauja galiojantiems 
įstatymams ir kooperatyvo įstatams.

Įstatymo 11 straipsniu buvo iš esmės atsisakyta anksčiau kooperatyvų steigimui taikytos 
leidiminės tvarkos. Ją pakeitė gana liberali pareikštinė-normatyvinė. Kooperatyvo steigimui 
nebereikėjo gauti kokio nors specialaus leidimo. Nors kooperatyvų įstatai, kaip ir anksčiau, turėjo 
būti registruojami rajono, miesto, miesto rajono Liaudies deputatų tarybos vykdomajame komitete 
pagal kooperatyvo buvimo vietą, tačiau vykdomasis komitetas turėjo teisę atsisakyti registruoti 
kooperatyvo įstatus tik tuo atveju, jeigu jie prieštaravo galiojusiems įstatymams (11 straipsnio 4 dalis). 
Savanoriškumo principas įtvirtintas ir kooperatyvo veiklos nutraukimo atveju. Kooperatyvo veikla 
galėjo būti nutraukta vykdomojo komiteto nutarimu tik dviem atvejais: kooperatyvo nuostolingumo 
(nemokumo) ir jeigu kooperatyvas, nepaisant padaryto įspėjimo, ne kartą ar šiurkščiai pažeidžia 
įstatymus (15 straipsnis).

Būdinga įstatymo savybė ir naujovė buvo ta, kad jis galiojo tiesiogiai, be konkretinančių „tipi-
nių“ arba „pavyzdinių“ įstatų, kurie reguliuotų atskirų kooperatyvų tipų arba rūšių veiklą319. Pavyz-
diniai įstatai tapo ne privalomojo, o tik rekomendacinio pobūdžio.

Įstatyme atsispindėjo iš esmės naujas požiūris į kooperatinę nuosavybę – pagal savo teisinę pa-
dėtį ji tapo socialistinės nuosavybės forma, prilyginama prie valstybinės nuosavybės, vienodai nelie-
čiama ir saugoma valstybės320. Kooperatyvai turėjo teisę visiškai valdyti ir naudoti savo turtą bei juo 
disponuoti, o kooperatyvų turtas galėjo būti paimamas tiktai teismo arba arbitražo sprendimu pagal 
jų kompetenciją (8 straipsnis). Tokie reglamentavimo pokyčiai jau suteikė kooperatyvams šiuolaiki-
nių privačių juridinių asmenų bruožų. Tiesa, to meto autoriai321 pabrėžė, kad steigti kooperatyvus ir 

315 Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1969 m. balandžio 14 d. nutarimas „Dėl gyvenamųjų namų statybos kooperatyvo 
pavyzdinių įstatytų patvirtinimo“. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1969, Nr. 12-119.

316 Žeruolis, J. et al. Tarybinė civilinė teisė. I dalis. Vilnius: Mintis, 1975, p. 108.
317 Monkevičius, E. Kooperatyvų veiklos teisinis reguliavimas (1). Socialistinė teisė. 1988, 3, p. 12.
318 Ibid., p. 13.
319 Ibid., p. 15.
320 Ibid., 4, p. 5.
321 Ibid., p. 17.
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vystyti jų veiklą vis dar trukdė žinybinės instrukcijos, kurias, kaip ir kitus žinybinius apribojimus, 
buvo būtina panaikinti.

Apibendrinant juridinių asmenų teisinį reglamentavimą sovietiniu laikotarpiu, pasakytina, 
kad, nors reglamentavimas ir pasižymėjo geresne juridinius asmenis reguliuojančių normų kodifika-
cija, tačiau vykdant sovietinės valdžios autoritarinę ir socialistinę politiką buvo ignoruojamos priva-
čių juridinių asmenų formos. Tiesiog neliko juridinių asmenų skirstymo į viešuosius ir privačiuosius. 
Juridinių asmenų rūšys buvo skiriamos pagal juridinio asmens materialinę bazę sudarančio turto 
priklausomybę, ypatingą dėmesį skiriant valstybiniams juridiniams asmenims.

Juridiniai asmenys buvo laikomi tik įrankiais, skirtais vykdyti valdžios pavestas užduotis. Vy-
ravo koncesinė juridinių asmenų steigimo tvarka, griežtesnei juridinių asmenų steigimo, sandaros 
ir veiklos kontrolei pasitelkiant centralizuotai patvirtintus pavyzdinius įstatus (nuostatus). Nors vi-
soms juridinių asmenų formoms buvo priskiriami turto atskirumo ir ribotos atsakomybės požymiai, 
tačiau, iš kitos pusės, jie turėjo tik specialųjį teisnumą ir jų sandoriams visa apimtimi buvo taikoma 
klasikinė ultra vires doktrina. Tuo tarpu valstybė buvo traktuojama kaip ypatingas civilinės teisės 
subjektas, nepriskiriamas juridiniams asmenims.

Vis dėlto, sovietinio laikotarpio pabaigoje, vykdant sovietinės ekonomikos pertvarką, buvo 
sušvelnintas ir iš esmės reformuotas kooperatyvų teisinis reguliavimas, suteikiant kooperatyvams 
daugiau veiklos laisvės ir įtvirtinant jų nuosavybės teisės į valdomą turtą apsaugą. Šie pokyčiai buvo 
pirmas žingsnis link privačių juridinių asmenų formų grąžinimo į teisinę sistemą. 

1.3.3. Juridinių asmenų teisinio reglamentavimo iššūkiai ir pasiekimai po  
 nepriklausomybės atkūrimo 1990 m.

1.3.3.1. Juridinių asmenų teisinio reglamentavimo iššūkiai perėjimo į rinkos  
 ekonomiką laikotarpiu

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Ta-
ryba – Atkuriamasis Seimas skubėjo kuo greičiau priimti svarbiausius įvairius teisinius santykius 
reguliuojančius teisės aktus, sukurti pirmuosius savarankiškos Lietuvos Respublikos teisinės bazės 
pagrindus, įteisinti fizinių ir juridinių asmenų ūkinės veiklos laisvę, kuri buvo užgniaužta sovietinės 
okupacijos laikotarpiu. Juridinio asmens instituto reformavimas buvo ne mažiau svarbus kaip ir pri-
vačios nuosavybės teisės instituto atkūrimas322.

Pirmajame nepriklausomos Lietuvos dešimtmetyje tiek įstatymų leidyba, tiek jų taikymo prak-
tika buvo veikiama ir sovietinės patirties, ir naujų idėjų bei naujo gyvenimo poreikių323. Kita vertus, 
tuo metu Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatai dirbo didžiulėje įtampoje, esant 
realiai grėsmei ir neaiškumui dėl atkurto trapaus Lietuvos valstybingumo. Todėl pirmieji teisės aktai 
buvo priimami labai paskubomis, nagrinėjant kitų valstybių patirtį, bandant pritaikyti kitose vals-
tybėse jau taikomus modelius, neretai į vieną teisės aktą sudedant skirtingų teisės tradicijų valstybių 
įstatymų normas, neturint laiko pakankamai įsigilinti į jų suderinamumą, ir, be abejonės, pasitaiky-
davo netobulų normų bei sukurto teisinio reglamentavimo nevientisumo bei nenuoseklumo324. Kaip 
pažymėjo V. Mikelėnas, nuo 1990 m. leidžiant įstatymus nepavyko išvengti trumparegiškumo ir ver-
tinimų „gyvenant šia diena“; modeliuoti artimiausios ir tolesnės ateities nesugebėta ar nenorėta, o 
gal net neįžvelgta to prasmės ir neišvengiamumo325. Todėl nebuvo nuo pat pradžių orientuojamasi į 

322 Pakalniškis, V.; Tikniūtė, A. Juridinio asmens instituto raidos bruožai šiuolaikinėje Lietuvos privatinėje teisėje. Me-
sonis, G. et al. Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsber-
giui. Vilnius: MRU, 2010, p. 577.

323 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 519.
324 Bitė, V. Uždarosios akcinės bendrovės teisinis reglamentavimas: sukūrimas, raida ir šių dienų tendencijos. Birš-

tonas, R. et al. Privatinės teisės doktrina ir praktika: Liber Amicorum Vytautui Pakalniškiui. Vilnius: MRU, 2014.  
p. 151.

325 Mikelėnas, V. Privatinės teisės harmonizavimas ir unifikavimas: lietuviškas variantas. Lietuvos teisės tradicijos: Lie-
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ES standartus bei direktyvas ir vėliau prireikė daug daugiau intelektualaus ir techninio darbo sude-
rinant pirmajame nepriklausomybės dešimtmetyje priimtus juridinius asmenis reglamentuojančius 
aktus su ES teise.

Visų pirma vyko pokyčiai juridinio asmens doktrinoje. Atkūrus nepriklausomybę, teisės dokt-
rina nuo sovietinėje teisėje reglamentuojant juridinius asmenis pirmenybę turėjusios fikcijos teorijos 
ėmė linkti realybės teorijos link, daugiausia dėmesio skiriant juridinio asmens teisiniam subjektiš-
kumui326. Buvo pradėta atsisakyti valstybės, kaip specialaus teisės subjekto, imuniteto civiliniuose 
santykiuose. Tai atsispindėjo ir naujai priimamuose juridinius asmenis reglamentuojančiuose įsta-
tymuose. Palikto galioti 1964 m. LR CK civilinių teisinių santykių subjektų teisnumo apribojimus, 
įtvirtintą nelygią jų padėtį prieš įstatymus iš dalies panaikino naujai priimti Laikinasis Pagrindinis 
Įstatymas bei vėliau jį pakeitusi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įmonių įstatymai ir 1994 m. LR 
CK pataisos bei papildymai. Tam tikrą pozityvų vaidmenį turėjo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
praktika327, kurioje buvo principingai pasisakyta prieš valstybės imuniteto civiliniuose teisiniuose 
santykiuose atgaivinimo tendencijas328. Valstybės imuniteto civiliniuose teisiniuose santykiuose atsi-
sakymas buvo reikšmingas žingsnis ne tik demokratinės valdymo sistemos link, bet ir veikė tolesnę 
juridinių asmenų reformą, kurios pasekmė vėliau buvo nauja juridinių asmenų klasifikacija ir specia-
laus teisnumo privatiems juridiniams asmenims atsisakymas 2000 m. LR CK329.

Kita vertus, 1994 m. gegužės 12 d. pakeitimais330 Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstaty-
me (9 str. 5 d.) buvo įvesta nuostata, numatanti, kad Rejestro tvarkytojas turi teisę Valstybinės mo-
kesčių inspekcijos, Valstybės kontrolės departamento ar Valstybinio socialinio draudimo valdybos 
(vėliau – ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) teikimu atšaukti 
už Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus pažeidimus įmonių registravimą įstatymų nustatyta 
tvarka. Ši valstybės represines galias kiek primenanti nuostata galiojo iki pat 2002 m. liepos 1 d., kai 
buvo paliktas tik teiginys, kad ginčai dėl įregistravimo priskiriami teismui331.

1990 m. gegužės 8 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos įmonių įstatymas332, kuris galiojo iki 
pat 2004 m. sausio 1 d.333 Šis įstatymas suformulavo dvejopą įmonės sampratą – kaip teisės subjekto 
ir kaip teisės objekto, kurią vėliau perėmė ir naujasis 2000 m. LR CK, nustatė įmonės nepriklauso-
mumo nuo valstybinės valdžios administravimo principą, nustatė įmonių rūšis, jų steigimo, valdy-
mo, reorganizavimo ir likvidavimo teisinius pagrindus334. Pirmajame Lietuvos Respublikos įmonių 
įstatyme buvo išvardytos šešios Lietuvos Respublikoje galinčios veikti įmonių (t. y. juridinių asmenų 
formų, skirtų ūkinei komercinei veiklai vykdyti) rūšys: individuali (personalinė) įmonė, tikroji ūkinė 
bendrija, komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija, akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė ir 
valstybinė (vietos savivaldybės) įmonė (įstatymo 6 str.). Vėliau, penkių metų laikotarpyje, šis sąrašas 

tuvos teisės tradicijos: mokslinės konferencijos, skirtos Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesoriaus Stasio Van-
sevičiaus septyniasdešimtmečiui, medžiaga. Vilnius: Justitia, 1997, p. 172.

326 Pakalniškis, V.; Tikniūtė, A. Juridinio asmens instituto raidos bruožai šiuolaikinėje Lietuvos privatinėje teisėje. Me-
sonis, G. et al. Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsber-
giui. Vilnius: MRU, 2010, p. 590.

327 Žr.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1998 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-1/1998; 2000 m. spalio 4 d. 
nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-926/2000.

328 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 520.
329 Pakalniškis, V.; Tikniūtė, A. Juridinio asmens instituto raidos bruožai šiuolaikinėje Lietuvos privatinėje teisėje. Me-

sonis, G. et al. Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsber-
giui. Vilnius: MRU, 2010, p. 581.

330 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymo pakeitimo. Valstybės žinios. 
1994, Nr. 39-703.

331 Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymo 3, 5, 7, 9 ir 101 straipsnių pakeitimo įstatymas. Valstybės žinios. 2002, 
Nr. 60-2413.

332 Lietuvos Respublikos įmonių įstatymas. Valstybės žinios. 1990, Nr. 14-395. 
333 Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo, jį keitusių bei su juo susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įsta-

tymas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 123-5576. 
334 Pakalniškis, V.; Tikniūtė, A. Juridinio asmens instituto raidos bruožai šiuolaikinėje Lietuvos privatinėje teisėje. Me-

sonis, G. et al. Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsber-
giui. Vilnius: MRU, 2010, p. 577.
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buvo papildytas žemės ūkio bendrovės335 (pagal teisinį reguliavimą apibendrintai laikomos koopera-
tinių bendrovių porūšimi336, į kurią buvo pertvarkomi kolūkiai), kooperatinės bendrovės (koopera-
tyvo)337, investicinės bendrovės338 formomis.

Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo pagrindu per keletą metų buvo priimti specialūs 
įstatymai, nustatantys įvairių įmonių rūšių, turinčių juridinio asmens teises, steigimą ir veiklą:  
1990 m. liepos 30 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas339, 1990 m. rugsėjo 25 d. Lie-
tuvos Respublikos valstybinių įmonių įstatymas340, 1990 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos ūkinių 
bendrijų įstatymas341, 1991 m. balandžio 16 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymas342,  
1993 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos kooperacijos įstatymas343 ir kiti įstatymai. 

Taip pat buvo priimti ir kitas, ne ūkinei komercinei veiklai skirtas, juridinių asmenų teisines 
formas reglamentuojantys įstatymai: 1990 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos politinių partijų 
įstatymas344 ir Lietuvos Respublikos valstybinių įmonių įstatymas345, pastarąjį 1994 m. gruodžio  
21 d. pakeitė Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas346, 1991 m. lapkričio  
21 d. Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas347, 1995 m. vasario 2 d. Lietuvos Respubli-
kos visuomeninių organizacijų įstatymas348, 1995 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos daugiabučių 
namų savininkų bendrijų įstatymas349, 1995 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos religinių bendruo-
menių ir bendrijų įstatymas350, 1995 m. lapkričio 14 d. Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų įstatymas351, 1995 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įsta-
tymas352, 1996 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas353 ir Lietuvos Respublikos 
labdaros ir paramos fondų įstatymas354, 1996 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 
įstatymas355 ir kt.

Minėti naujai priimti įstatymai ir jų įgyvendinamieji norminiai aktai sudarė prielaidas teisės 
doktrinai naujai suklasifikuoti juridinius asmenis, kadangi palikto galioti 1964 m. LR CK juridinių 
asmenų klasifikacija visiškai neatitiko to meto poreikių. Todėl 1994 m. gegužės 17 d. kodekso pa-
keitimais356 tos klasifikacijos buvo atsisakyta. Tačiau aiški ir nuosekli juridinių asmenų kvalifikacija 
nebuvo pateikta. Po minėtų pakeitimų 1964 m. LR CK 23 str. 2 d. buvo numatyta, kad juridiniais 
asmenimis gali būti įmonės, organizacijos, įstaigos, susivienijimai, asociacijos, visuomeninės organi-
zacijos, politinės partijos, kitos organizacijos Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių organizacijų įstatų 
(nuostatų) numatytais atvejais. Taigi, buvo išvardytos tiek atskiros juridinio asmens teisinės formos 

335 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo 6 straipsnio papildymo. Lietuvos aidas. 
1991, Nr. 81-0.

336 Baranauskas, E. et al. Civilinė teisė. Bendroji dalis. Vadovėlis. Antrasis leidimas. Vilnius: MRU, 2008, p. 273.
337 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo ir Lietuvos Respublikos įmonių rejestro 

įstatymo papildymo. Valstybės žinios. 1993, Nr. 20-492.
338 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo pakeitimo ir papildymo. Valstybės žinios. 

1995, Nr. 60-1503.
339 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. Lietuvos aidas. 1990, Nr. 57-0. 
340 Lietuvos Respublikos valstybinių įmonių įstatymas. Lietuvos aidas. 1990, Nr. 92-0.
341 Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas. Lietuvos aidas. 1990, Nr. 107-0.
342 Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymas. Lietuvos aidas. 1991, Nr. 80-0.
343 Valstybės žinios. 1993, Nr. 20-488.
344 Lietuvos Respublikos kooperacijos įstatymas. Lietuvos aidas. 1990, Nr. 91-0.
345 Lietuvos Respublikos valstybinių įmonių įstatymas. Lietuvos aidas. 1990, Nr. 92-0.
346 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas. Valstybės žinios. 1994, Nr. 102-2049.
347 Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas. Lietuvos aidas. 1991, Nr. 240-0.
348 Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymas. Valstybės žinios. 1995, Nr. 18-400.
349 Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas. Valstybės žinios. 1995, Nr. 20-449.
350 Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas. Valstybės žinios. 1995, Nr. 89-1985.
351 Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymas. Valstybės žinios. 1995, Nr. 99-2201.
352 Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas. Valstybės žinios. 1995, Nr. 104-2322.
353 Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas. Valstybės žinios. 1996, Nr. 32-786.
354 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas. Valstybės žinios. 1996, Nr. 32-787.
355 Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas. Valstybės žinios. 1996, Nr. 68-1633.
356 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo. Valstybės žinios. 

1994, Nr. 44-805.



Antra dalis. Lietuvos privatinės teisės raida 1918–2018 m.

325

(asociacijos, visuomeninės organizacijos357, politinės partijos, kurių juridinio asmens teisės buvo 
įtvirtintos atskiruose tas formas reglamentuojančiuose įstatymuose), tiek ir bendresnės juridinius 
asmenis įvardijančios kategorijos (įmonės, organizacijos, įstaigos, susivienijimai).

Pirmiausia juridinius asmenis pradėta skirstyti į viešuosius ir privačius. Tiesa, tuo metu vie-
šieji juridiniai asmenys buvo skirstomi ne pagal juridinio asmens steigimo intereso pobūdį, o pagal 
valdingų įgalinimų turėjimo ar jų neturėjimo kriterijų358. Todėl kai kurie juridiniai asmenys, dabar 
priskiriami prie viešųjų juridinių asmenų, buvo priskiriami prie privačių (pavyzdžiui, valstybės ir sa-
vivaldybės įmonės, religinės bendruomenės ir t. t.)359. Kita vertus, iki pat naujojo 2000 m. LR CK įsi-
galiojimo 1964 m. LR CK 26 straipsnis, visiems juridiniams asmenims nustatantis specialųjį civilinį 
teisnumą, išliko nepakeistas. Nors specialaus teisnumo varžantį poveikį sušvelnino atskiras įmonių 
rūšis reglamentuojantys įstatymai, nustatę, kad įmonės gali užsiimti bet kokia įstatymais neuždraus-
ta veikla360, tačiau likus nepakeistam ir 1964 m. LR CK 49 straipsniui, įmonės susidurdavo su ultra 
vires doktrinos taikymo rizika. Norėdamos bent iš dalies išvengti sudarytų sandorių negaliojimo 
grėsmės, įmonės steigimo dokumentuose išvardydavo visas įmanomas veiklos sritis bei tikslus361. 

Gana įdomus Lietuvos juridinių asmenų reglamentavimo raidos etapas buvo įmonių, neturin-
čių juridinio asmens teisių, kategorijos pristatymas. 1990 m. Įmonių įstatyme tokiai kategorijai buvo 
priskirtos individualios (personalinės) įmonės (Įmonių įstatymo 7 straipsnio 1 dalis) ir tikrosios bei 
komanditinės ūkinės bendrijos (Įmonių įstatymo 8 straipsnis 1 d. ir 9 straipsnis 1 dalis). 1994 m. 
gegužės 17 d. kodekso pakeitimais 1964 m. LR CK buvo papildytas 221 straipsniu, konkrečiai skir-
tu įmonėms, neturinčioms juridinio asmens teisių. Šiame straipsnyje taip pat buvo pateiktas tokių 
įmonių (ūkinių vienetų) baigtinis sąrašas: individuali (personalinė) įmonė, tikroji ūkinė bendrija ir 
komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Šio tipo įmonėms buvo būdinga tai, kad jų steigėjų turtas 
nebuvo atskirtas nuo įmonės turto, todėl įmonės steigėjai savo turtu visiškai (neribotai) atsakydavo 
už savo įsteigtų įmonių skolas, t. y. tokių įmonių teisinis subjektiškumas nebuvo savarankiškas, o 
visiškai priklausomas nuo jų steigėjų civilinio teisinio subjektiškumo362. Tačiau šios įmonės nebuvo 
visiškai sutapatinamos su jų steigėjais. Įstatyme įtvirtintas turto neatskirumas buvo suprantamas tik 
kaip šių įmonių savininkų neribota atsakomybė už įmonių finansinius ar kitokius įsipareigojimus363. 
Teismų praktikoje individuali (personalinė) įmonė taip pat buvo pripažįstama tik fizinio asmens 
verslo teisine forma, tam tikra fizinio asmens komercine ūkine veikla364. Įdomu ir tai, kad individuali 
(personalinė) įmonė galėjo priklausyti ir keliems fiziniams asmenims bendrosios jungtinės nuosavy-
bės teise arba negamybinėms organizacijoms, turinčioms juridinio asmens teises (Įmonių įstatymo 
7 straipsnio 1 dalis). 1998–2000 m. laikotarpiu personalinė įmonė, kurios pajamos iš tokios veiklos 
sudarytų ne mažiau kaip 60 proc. visų tos įmonės pajamų per metus, galėjo būti net ir bendrovės 
administracijos vadovu365. Be to, negamybinių organizacijų individualioms (personalinėms) įmo-
nėms, jų steigėjo prašymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė galėjo suteikti juridinio asmens teises. 
Tiesa, ši nuostata buvo panaikinta 1994 m. liepos 5 d. Įmonių įstatymo pakeitimu366. Šie momentai 

357 Kita vertus, tos pačios visuomeninės organizacijos įstatymo apibrėžime iki pat 1998 m. birželio 11 d. Lietuvos Res-
publikos visuomeninių organizacijų įstatymo pakeitimo įstatymo (Valstybės žinios. 1998, Nr. 59-1653) asociacija 
buvo nurodoma kaip vienas iš visuomeninės organizacijos pavyzdžių.

358 Vileita, A. et al. Civilinė teisė. Vilnius: Vijusta, 1997, p. 144–145.
359 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 521.
360 Pakalniškis, V.; Tikniūtė, A. Juridinio asmens instituto raidos bruožai šiuolaikinėje Lietuvos privatinėje teisėje. Me-

sonis, G. et al. Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsber-
giui. Vilnius: MRU, 2010, p. 586.

361 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 521.
362 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 522.
363 Šatas, J. Komercinės teisės subjektai: (Lietuvos ir užsienio firmų teisinės formos). Vadovėlis. Kaunas:  Technologi-

ja, 1998, p. 32.
364 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-445/2001.
365 Plačiau žr.: Bitė, V. Uždarosios akcinės bendrovės teisinis reglamentavimas: sukūrimas, raida ir šių dienų tendenci-

jos. Birštonas, R. et al. Privatinės teisės doktrina ir praktika: Liber Amicorum Vytautui Pakalniškiui. Vilnius: MRU, 
2014, p. 160.

366 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo pakeitimo. Valstybės žinios. 1994, Nr. 55-
1047.
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rodė įstatymų leidėjo neapsisprendimą dėl tokio pobūdžio įmonių teisinio statuso. Toks neapibrėžtu-
mas tęsėsi iki pat 2000 m. LR CK įsigaliojimo.

Svarbi buvo ir sovietiniu laikotarpiu pradėjusios vystytis įvairių kooperatinių organizacijų 
(vartotojų, gyventojų buitinio aptarnavimo, visuomeninio maitinimo, gyvenamųjų namų ir garažų 
statybos bei kitų kooperatyvų) sistemos pertvarka. 1990 m. priimtame Įmonių įstatyme iš pradžių 
nebuvo numatyta kooperatinės bendrovės formos. Iki priimant įstatymą įsteigti kooperatyvai buvo 
perregistruojami į tikrąsias ūkines bendrijas. Tačiau dėl to, kad tikroji ūkinė bendrija neturėjo juridi-
nio asmens teisių ir ribotos atsakomybės, tokia tvarka sukėlė daug praktinių problemų, nes nemažai 
kooperatyvų narių buvo suinteresuoti išlaikyti būtent kooperatinės bendrovės statusą, be to, per-
tvarkant (reorganizuojant ar likviduojant) šias kooperatines organizacijas kilo konfliktų ir teisminių 
ginčų dėl turto suvalstybinimo arba privatizavimo367. 

Naujas kooperatinės teisės Lietuvoje raidos etapas prasidėjo priėmus 1993 m. birželio 1 d. Lie-
tuvos Respublikos kooperacijos įstatymą368. Struktūros ir turinio atžvilgiu jis buvo panašus į 1919 m. 
Kooperacijos bendrovių ir jų sąjungų įstatymą ir perėmė pagrindines šio įstatymo idėjas ir nuosta-
tas369, jas suformuluojant pagal modernių laikų sąlygas ir poreikius. Įstatyme buvo aiškiai suformu-
luota įstatymo reguliavimo sritis, kooperacijos ir kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) definicijos, 
pakeisti anksčiau buvę kai kurie ribojimai, suteikta laisvė daugiau klausimų reguliuoti kooperatinės 
organizacijos įstatuose370. 

Vis dėlto, naujo įstatymo priėmimas nedavė impulso kooperatinės bendrovės formos gauses-
niam naudojimui, nes daug populiaresnės tapo anksčiau buvusios neprieinamos akcinės bendrovės 
formos, ypač uždaroji akcinė bendrovė. Uždarosios akcinės bendrovės populiarumą Lietuvoje, kaip 
ir daugelyje kitų valstybių, lėmė šios teisinės formos suponuojamas lankstumas, aiškus reglamenta-
vimas įstatymuose, ribota dalyvių civilinė atsakomybė, mažas minimalaus įstatinio kapitalo dydis, 
gana paprasta akcijų perleidimo tvarka, aiški įmonės struktūra ir galimybė rinktis įvairią valdymo 
struktūrą bei kita371. Todėl pirmojo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo372 (1990 m. 
ABĮ) rengėjų nuomone373, uždaroji akcinė bendrovė dėl jos dalyviams numatytų teisių laisvai įstoti ir 
išstoti iš įmonės turėjo būti pagrindinė forma, pagal kurią dirbs tuometiniai kooperatyvai.

Pirmasis 1990 m. ABĮ, kaip ir kiti to meto pirmieji įstatymai, buvo priimtas labai paskubomis 
ir buvo gana eklektiškas. 1990 m. ABĮ projektas buvo rengiamas remiantis tuometinės Vakarų Vokie-
tijos, Prancūzijos, Anglijos, Vengrijos, Kanados Ontarijo provincijos, JAV Delavero valstijos ir kitų 
valstybių bendrovių įstatymais374, taip pat Europos Sąjungos direktyvomis įmonių teisės srityje375.

Pirmajame įstatyme reglamentuota akcinė bendrovė iš esmės atitiko užsienio valstybėse įpras-
tus atvirosioms bendrovėms būdingus požymius – galimybė akcijas platinti viešai, didelis minima-
laus įstatinio kapitalo reikalavimas (250 000 rublių), griežtesni priežiūros reikalavimai (pavyzdžiui, 
turėjo būti bent vienas revizorius). Įdomu, kad pirmajame įstatyme buvo perkelta ir vokiškoji dar-
buotojų dalyvavimo bendrovės valdyme taisyklė – akcinėse bendrovėse, kaip ir didelėse uždarosiose 
akcinėse bendrovėse (turinčiose daugiau kaip 200 darbuotojų), 1/3 stebėtojų tarybos narių turėjo būti 
renkama bendrovės darbuotojų susirinkime (įstatymo 23 straipsnio 2 dalis). Ši taisyklė galiojo iki pat 
1994 m. įstatymo reformos.

367 Monkevičius, E. Kooperatinė teisė Lietuvoje. Justitia. 2000, 2, p. 26.
368 Lietuvos Respublikos kooperacijos įstatymas. Valstybės žinios. 1993, Nr. 20-488.
369 Monkevičius, E. Kooperatinė teisė Lietuvoje. Justitia. 2000, 2, p. 27.
370 Ibid.
371 Vileita, A. et al. Civilinė teisė. Bendroji dalis. Vadovėlis. Vilnius: Justitia, 2009, p. 295.
372 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. Valstybės žinios. 1990, Nr. 24-594. 
373 Lietuvos Respublikos Seimo 110-ojo posėdžio stenograma. Stenogramos. 1992, Nr. 12. 
374 Lietuvos Respublikos Seimo 118-ojo posėdžio stenograma. Stenogramos. 1991, Nr. 13 (118); Stanislovaitis, R. Ko-

mercinė teisė. Vilnius: Eugrimas, 2005, p. 63.
375 Mikelėnas, V. Europos ir tarptautinių teisės normų ir standartų vaidmuo kuriant naująjį Lietuvos Respublikos civi-

linį kodeksą ir aiškinant jo normas: kodekso rengimo grupės vizija [interaktyvus]. <http://www.teisesgidas.lt>.
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Reglamentuojant uždarąją akcinę bendrovę buvo pasirinktas ne Vokietijos ribotos atsakomy-
bės bendrovės modelis, o supaprastintas (uždaras) akcinės bendrovės modelis376. Uždarosios akci-
nės bendrovės forma pasižymėjo gana griežtu uždaru pobūdžiu: tokioje bendrovėje galėjo būti ne 
daugiau kaip 50 akcininkų, be to, steigėjai galėjo pasirinkti „sutikimo sistemą (sąlygą)“ bendrovės 
akcijų perleidimo apribojimui. Nors uždarosios akcinės bendrovės įstatinio kapitalo minimalus dydis 
nebuvo nustatytas, tačiau vienas iš steigimo kaštus didinančių reikalavimų buvo privaloma notarinė 
steigimo dokumentų forma.

Atkreiptinas dėmesys, kad 1990 m. ABĮ dar nebuvo numatyta galimybė bendrovę steigti vie-
nam steigėjui, t. y. įstatymas dar nebuvo derinamas su Dvyliktąja įmonių teisės direktyva377. Mi-
nimalus akcinės bendrovės steigėjų skaičius buvo 5, o uždarosios akcinės bendrovės – 2 asmenys 
(įstatymo 3 straipsnio 3 dalis).

1990 m. ABĮ atsiradę kai kurie reglamentavimo netikslumai buvo taisomi vėlesniais įstaty-
mo pakeitimais ir reformomis (1994 m., 2000 m. 2003 m.). 1994 m. liepos 5 d. buvo priimtas ir nuo 
1990 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo naujasis įstatymas. Esminiai 1994 m. liepos 5 d. priimto Lietuvos 
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo378 (1994 m. ABĮ) pristatyti pakeitimai buvo susiję su ribo-
jimų minimaliam bendrovės akcininkų skaičiui panaikinimu, reaguojant į Dvyliktąją direktyvą,  
10 000 litų minimalaus įstatinio kapitalo reikalavimo uždarosioms akcinėms bendrovėms įvedimu379 
ir naujos bendrovių atmainos – specialios paskirties bendrovės380 reglamentavimu. Vis dėlto, specia-
lios paskirties bendrovių statuso suteikimą įmonėms ir (ar) bendrovėms, kurioms toks teisinis sta-
tusas pagal jų veiklos pobūdį ir atliekamas funkcijas nebuvo būtinas, autorių buvo įvardytas kaip to 
laikotarpio trūkumas381, argumentuojant, kad toks statusas nebuvo nustatytas Civiliniame kodekse, 
be to, ES teisės aktai valstybei ar savivaldybei jokių papildomų išimčių, valdant bendrovės akcijas, 
nenumatė382. Todėl prieš Lietuvai įstojant į ES, specialios paskirties bendrovių buvo atsisakyta – tokių 
bendrovių sąrašą įteisinęs įstatymas 2002 m. buvo pripažintas netekusiu galios383.

Taigi, apibendrinant pirmąjį atkurtos Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį, pažymėtina, 
kad per gana trumpą laiką juridinio asmens institutas buvo transformuotas nuo valstybės saviva-
lės reprezentanto iki privačius, visų pirma ekonominius, santykius padedančios subalansuoti teisės 
priemonės384. Naujai priimtais įstatymais buvo pateikta nemažai juridinio asmens teisinių formų, 
įskaitant ir ūkinei komercinei veiklai skirtas formas, kurios prieš tai ilgus metus buvo neprieinamos 
dėl sovietiniu laikotarpiu primesto privačios nuosavybės ir gyventojų ekonominės laisvės neigimo. 
Buvo atsisakyta valstybės, kaip specialaus teisės subjekto, imuniteto civiliniuose santykiuose, taip pat 
sovietmečiu taikytos juridinių asmenų klasifikacijos. Tačiau aiški ir nuosekli juridinių asmenų kva-
lifikacija, vis dėlto, nebuvo pateikta. Atsirado įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, kategorija, 
kurios reglamentavimas buvo nenuoseklus ir keliantis daug klausimų. Juridinius asmenis pradėta 

376 Plačiau žr.: Bitė, V. Uždarosios akcinės bendrovės teisinis reglamentavimas: sukūrimas, raida ir šių dienų tendenci-
jos. Birštonas, R. et al. Privatinės teisės doktrina ir praktika: Liber Amicorum Vytautui Pakalniškiui. Vilnius: MRU, 
2014, p. 152.

377 Twelfth Council Company Law Directive 89/667/EEC of 21/12/1989. Official Journal L 395, 30/12/1989 P. 0040–
0042. 

378 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. Valstybės žinios. 1994, Nr. 55-1046. 
379 Akcinėms bendrovėms buvo nustatytas 100 000 litų minimalaus įstatinio kapitalo reikalavimas (1994 m. ABĮ 2 str. 

3 d.).
380 Tai buvo bendrovės, kurių kontrolinis akcijų paketas priklausė valstybės ar savivaldybės institucijoms ir kurios vyk-

dė valstybei gyvybiškai būtinas funkcijas arba kurių veiklai buvo būtinas specialus režimas. Specialios paskirties 
bendrovių reglamentavimo buvo atsisakyta tik po 2000 m. ABĮ reformos.

381 Vaitkevičius, S.; Birštonas, R. Valstybinio turto valdymas ir privatizavimas Lietuvoje 1992–2012 metais. Vilnius: 
Registrų centras, 2015, p. 73.

382 Ibid., p. 82.
383 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių pripažinimo netekusiu galios 

įstatymas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 72-3014.
384 Pakalniškis, V.; Tikniūtė, A. Juridinio asmens instituto raidos bruožai šiuolaikinėje Lietuvos privatinėje teisėje. Me-

sonis, G. et al. Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsber-
giui. Vilnius: MRU, 2010, p. 593.
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skirstyti į viešuosius ir privačiuosius, bet ne pagal juridinio asmens steigimo intereso pobūdį, o pagal 
valdingų įgalinimų turėjimo ar jų neturėjimo kriterijų. Be to, visiems juridiniams asmenims išliko 
nustatytas specialusis civilinis teisnumas, kuris kėlė tam tikrų praktinių nepatogumų sparčiai besi-
vystančiam privačiam verslui. Minėtus ir kitus juridinių asmenų reglamentavimo trūkumus buvo 
tikimasi išspręsti priimant naująjį 2000 m. LR CK.

1.3.3.2.  Juridinių asmenų sampratos pokyčiai ir teisinio reglamentavimo   
   naujovės priėmus 2000 m. Civiliniame kodekse

Neabejotinai didžiausią reikšmę juridinių asmenų teisiniam reglamentavimui 1990 m. atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę turėjo 2000 m. LR CK priėmimas. Naujajame kodekse juridiniams asme-
nims yra skirta antros knygos „Asmenys“ antroji dalis, kurioje įtvirtintos tik bendrosios teisės nor-
mos, taikomos visų rūšių juridiniams asmenims. Specialiosios normos nustatomos atskiras juridinių 
asmenų teisines formas reglamentuojančiuose įstatymuose.

2000 m. LR CK buvo pirmą kartą pristatyta ir keletas naujų institutų, pavyzdžiui, juridinių 
asmenų pertvarkymas (2.104–2.105 straipsniai), iki tol laikytas vienu iš reorganizavimo būdų385, iš 
Nyderlandų civilinio kodekso perimtos juridinių asmenų dalyvių teisių gynybos priemonės – pri-
verstinis akcijų (dalių, pajų) pardavimas (2.115–2.123 straipsniai), juridinio asmens veiklos tyrimas 
(2.124–2.131 straipsniai) ir kt. Naujajame kodekse taip pat buvo įtvirtintas bendras principas, kad 
reikalavimas tam tikrai juridinių asmenų veiklai turėti licenciją gali būti nustatytas tik įstatyme  
(2.77 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad licencijavimas tam tikra apimtimi riboja juridinių asmenų 
veiklos laisvę, šis principas pakeitė prieš įsigaliojant 2000 m. LR CK buvusią praktiką, kai veiklos 
licencijavimo reikalavimas buvo nustatomas tiek įstatymuose, tiek įstatymų įgyvendinamuosiuose 
aktuose (Vyriausybės nutarimuose ir pan.)386.

Vis dėlto, svarbiausi pokyčiai buvo: valstybės imuniteto civiliniuose teisiniuose santykiuo-
se atsisakymo įtvirtinimas (2.36 straipsnis), naujos juridinių asmenų klasifikacijos suformavimas  
(2.34 straipsnis, 2.50 straipsnio 4 dalis), specialaus privačiųjų juridinių asmenų teisnumo atsisaky-
mas (2.74 straipsnio 1 dalis), juridinio asmens statuso suteikimas iki tol egzistavusioms įmonėms, 
neturinčioms juridinių asmenų teisių (kvazijuridiniams asmenims) (2.50 straipsnio 4 dalis), juridinio 
asmens valdymo organų sąvokos ir asmeninės jų atsakomybės išplėtimas (2.82–2.84, 2.87 straips-
niai), juridinių asmenų dalyvių ribotos atsakomybės privilegijos panaikinimo taisyklės įtvirtinimas  
(2.50 straipsnio 3 dalis).

Anksčiau minėtais juridinius asmenis reglamentuojančiais įstatymais, 1994 m. LR CK patai-
somis bei papildymais ir teismų praktika pradėtos formuoti valstybės, kaip specialaus teisės subjek-
to, imuniteto civiliniuose santykiuose atsisakymo tendencijos buvo aiškiai įtvirtintos naujajame ko-
dekse. 2000 m. LR CK 2.36 straipsnyje buvo nustatyta, kad valstybė ir jos institucijos yra civilinių 
santykių dalyvės lygiais pagrindais kaip ir kiti šių santykių dalyviai. Taigi, civiliniuose teisiniuose 
santykiuose valstybė galutinai apribojo savo diskrecijos teisę, įsipareigodama veikti lygiateisiškai su 
kitais civilinės teisės subjektais387. 

2000 m. LR CK numatė, kad valstybė (Lietuvos Respublika) ir savivaldybės bei religinės bend-
ruomenės ir bendrijos yra juridiniai asmenys per se. Iš kitų juridinių asmenų buvo išskirtos ir pa-
reikštine tvarka, esančia bendrosios taisyklės, siejančios juridinio asmens įsteigimą su jo įregistra-
vimu, išimtimi388, steigiamos profesinės sąjungos, kurios neregistruojamos ir įgyja juridinio asmens 
teises, įvykdžiusios atitinkamas sąlygas, išvardytas 2000 m. LR CK 2.38 straipsnio 2 dalyje.

385 Baranauskas, E.; et al. Civilinė teisė. Bendroji dalis. Vadovėlis. Antrasis leidimas. Vilnius: MRU, 2008, p. 216.
386 Mikelėnas, V. et al. Civilinė teisė. Bendroji dalis. Vadovėlis. Vilnius: Justitia, 2008, p. 212.
387 Pakalniškis, V.; Tikniūtė, A. Juridinio asmens instituto raidos bruožai šiuolaikinėje Lietuvos privatinėje teisėje. Me-

sonis, G. et al. Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsber-
giui. Vilnius: MRU, 2010, p. 580.

388 Mikelėnas, V. et al. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Asmenys.  Antroji knyga. Vilnius: Justitia, 
2001, p. 106.
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2000 m. LR CK esminiu viešųjų ir privačiųjų juridinių asmenų atribojimo kriterijumi tapo jų 
steigėjų interesų pobūdis. Viešųjų juridinių asmenų tikslas yra tenkinti viešuosius interesus, nesie-
kiant naudos sau (2.34 straipsnio 2 dalis), o privačiųjų juridinių asmenų – tenkinti privačius interesus 
(2.34 straipsnio 3 dalis). Doktrinoje privataus intereso apibrėžimas pateikiamas pasiremiant naudos 
kriterijumi, ir privačiais interesais laikoma bet kokia materialinė nauda (pelno dalies, turto prieau-
gio, paslaugų, galimybių padidinimas ir pan.), kurią gauna ar siekia gauti privatūs asmenys – juridi-
nio asmens steigėjai arba dalyviai389. Tuo tarpu viešųjų juridinių asmenų steigėjai (dalyviai) nesiekia 
pelno, tiksliau jie negali jo skirstyti, ir viešųjų juridinių asmenų dalyvavimas civilinėje apyvartoje yra 
pagrįstas tik materialiniu aprūpinimu pagrindinės veiklos, kurios tikslas yra tenkinti viešuosius inte-
resus, o ne dalyvauti civiliniuose turtiniuose santykiuose390. Pavyzdinėmis sritimis, kuriose leidžia-
ma veikti viešiesiems juridiniams asmenims, doktrinoje nurodomos šios: socialinė, darbo santykių 
(profsąjungos), religinė, švietimo, kultūros, mokslo, ekologinė, sveikatos apsaugos, sporto ir kitos391. 
Prie viešųjų juridinių asmenų priskiriamos valstybės ir savivaldybės įmonės bei įstaigos, viešosios 
įstaigos, religinės bendruomenės, biudžetinės įstaigos, labdaros ir paramos fondai, politinės partijos 
ir politinės organizacijos, asociacijos392. Tačiau prie viešųjų juridinių asmenų nepriskiriamos tokios 
ne pelno organizacijos, kaip daugiabučių namų savininkų bendrijos, kurios yra skirtos tenkinti pri-
vačius jų narių interesus393.

Kaip minėta, 2000 m. LR CK buvo įtvirtintas naujas požiūris į juridinių asmenų teisnumą. Pri-
vatiesiems juridiniams asmenims buvo nustatytas bendrasis (universalusis) teisnumas – jie gali turėti 
ir įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas (2.74 straipsnio 1 dalis), o jų sudaromiems sandoriams ult-
ra vires394 doktrina gali būti taikoma tik esant kitos sandorio šalies nesąžiningumui (1.82, 2.83 straips-
niai). Specialusis teisnumas ir ultra vires doktrinos taikymas visa apimtimi buvo paliktas tik viešie-
siems juridiniams asmenims (2.74 straipsnio 2 dalis). Teisinio reguliavimo šioje srityje reformai turėjo 
įtakos Pirmosios Tarybos direktyvos 68/151/EEB perkėlimas į Lietuvos teisę, taip pat ir bendra Vakarų 
teisinės tradicijos recepcija395. Tiesa, kaip pažymi kai kurie autoriai, suderinimas su minėta direktyva, 
nevisiškai pavyko. Visų pirma buvo kritikuojamas ultra vires reglamentavimas dviejuose atskiruose 
skirtingose kodekso knygose esančiuose straipsniuose (1.82 ir 2.83 straipsniai), kurių, be kita ko, ir 
turinys bei formuluotės skiriasi396. Vis dėlto, bendrojo teisnumo privatiesiems juridiniams asmenims 
suteikimas laikytinas dar vienu labai svarbiu žingsniu pereinant prie laisvos rinkos ekonomikos. 

Kiek kontroversiškesnis pokytis buvo juridinio asmens statuso suteikimas iki tol juridinio 
asmens teisių neturėjusioms įmonėms – individualioms įmonėms ir ūkinėms bendrijoms, kartu 
nepriskiriant joms ribotos dalyvių turtinės atsakomybės požymio, kuris iki tol buvo laikomas ju-
ridinių asmenų skiriamuoju požymiu397. Atitinkamai, 2000 m. LR CK Antros knygos komentaro 
autoriai turto atskirumą priskyrė prie išvestinių juridinio asmens požymių398. Tai sukėlė diskusijas 

389 Baranauskas, E. et al. Civilinė teisė. Bendroji dalis. Vadovėlis. Antrasis leidimas. Vilnius: MRU, 2008, p. 229.
390 Ibid., p. 279.
391 Pakalniškis, V.; Tikniūtė, A. Juridinio asmens instituto raidos bruožai šiuolaikinėje Lietuvos privatinėje teisėje. Me-

sonis, G. et al. Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsber-
giui. Vilnius: MRU, 2010, p. 587.

392 Baranauskas, E. et al. Civilinė teisė. Bendroji dalis. Vadovėlis. Antrasis leidimas. Vilnius: MRU, 2008, p. 280.
393 Ibid., p. 231.
394 Pagal ultra vires (lot. – „aukščiau jėgų“) doktriną kiekvienas juridinio asmens sandoris, nenumatytas jo įstatuose 

(neatitinkantis jo tikslų), yra ultra vires sandoris, t. y. negaliojantis. Baranauskas, E. et al. Civilinė teisė. Bendroji 
dalis. Vadovėlis. Antrasis leidimas. Vilnius: MRU, 2008, p. 201.

395 Pakalniškis, V.; Tikniūtė, A. Juridinio asmens instituto raidos bruožai šiuolaikinėje Lietuvos privatinėje teisėje. Me-
sonis, G. et al. Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsber-
giui. Vilnius: MRU, 2010, p. 586.

396 Plačiau žr.: Smaliukas, A.; Pacenkaitė, V. Ultra vires doktrina naujajame Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. 
Mizaras, V. et al. Šiuolaikinės civilinės teisės raidos tendencijos ir perspektyvos. Vilnius: Justitia, 2007, p. 76–87.

397 Vileita, A. et al. Civilinė teisė. Vilnius: Vijusta, 1997, p. 142.
398 Mikelėnas, V. et al. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Asmenys.  Antroji knyga. Vilnius: Justitia, 

2001, p. 95. Tiesa, pasakytina, kad komentuodami kodekso 2.50 straipsnį komentaro autoriai turto atskirumą vėl 
priskyrė prie esminių juridinio asmens požymių. Mikelėnas, V. et al. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komen-
taras. Asmenys. Antroji knyga. Vilnius: Justitia, 2001, p. 128.
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teisės doktrinoje dėl turto atskirumo ir ribotos atsakomybės požymių santykio. Argumentuojant 
vienu pagrindiniu juridinio asmens steigimo tikslu – turto personifikavimu (atskiro garantinio fon-
do juridinio asmens kreditoriams sukūrimu), doktrinoje teigiama, kad turto atskirumo savybė, vis 
dėlto, yra esminis juridinio asmens požymis, o ne būtinu elementu laikytina ribotos atsakomybės 
privilegija399. Turto atskirumas imtas traktuoti daug plačiau – kaip pozityvus turto personifikavimas, 
reiškiantis ne atsakomybės ribojimą tam tikru turto aktyvu, o tiesiog tai, kad juridinio asmens turtas 
traukiamas į apskaitą atskirai nuo įmonės savininko turto400. Lankstus požiūris į juridinio asmens 
turto atskirumo požymį atsispindi ir Lietuvos teismų praktikoje. 2014 m. nagrinėdamas vieną iš 
bylų401 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad kai nėra kito individualios įmonės savininko 
turto, išieškojimas taip pat gali būti nukreipiamas ir į savininko individualios įmonės turtą tiesiogiai, 
o ne tik į savininko turtines teises, turimas jo individualios įmonės atžvilgiu (LR CPK 749 straipsnis). 
Anot teismo, antstoliui nukreipus išieškojimą už savininko skolas į individualios įmonės turtą, indivi-
dualios įmonės kreditorių teisių apsauga užtikrinama individualios įmonės savininko subsidiariąja at-
sakomybe pagal individualios įmonės prievoles (LR CK 2.50 straipsnio 4 dalis, LR CPK 673 straipsnis).

Įstatymų leidėjo valia suteikti visoms įmonėms juridinio asmens statusą dalies teisės moks-
lininkų402 buvo vertinama teigiamai, nurodant, kad juridinio asmens statuso neturinčių įmonių 
teisinė padėtis iki 2000 m. LR CK įsigaliojimo buvo dviprasmiška, nes joms nebuvo taikomi tokie 
patys reikalavimai kaip ir juridiniams asmenims, pavyzdžiui, mokesčius jos mokėdavo vadovauda-
mosi fizinių asmenų pajamų mokesčio taisyklėmis, nors iš esmės jų apmokestinimo principai beveik 
nesiskyrė nuo juridinių asmenų403. Tačiau pastaruoju metu teisės doktrinoje404 atsiranda ir siūlymų 
apsvarstyti, ar nevertėtų sugrąžinti iki 2001 m. liepos 1 d. buvusio teisinio reglamentavimo, kai indi-
vidualios įmonės neturėjo juridinio asmens teisinio statuso, žinoma, prieš tai kompleksiškai įvertinus 
teigiamus ir neigiamus šio proceso padarinius mokesčių, socialinės apsaugos, darbo, ekonominiu 
ir kitais aspektais. Tokie pasiūlymai grindžiami tuo, kad visų analizuotų valstybių (JAV, Jungtinės 
Karalystės, Olandijos, Prancūzijos, Švedijos ir Vokietijos) teisė individualios įmonės nelaiko inkor-
poruota verslo forma, be to, daroma prielaida, kad Lietuvoje individualios įmonės tapimas juridiniu 
asmeniu galėjo būti viena iš individualių įmonių skaičiaus mažėjimo priežasčių (dėl sudėtingesnės ir 
brangesnės tapusios jų steigimo, likvidavimo tvarkos, korporatyvinių mokesčių taikymo ir kt.). Mi-
nėtos diskusijos ir pasiūlymai tik patvirtina, kad Lietuvos juridinių asmenų teisinis reglamentavimas 
vis dar yra ieškojimų ir tobulinimo kelyje. 

Naujasis 2000 m. LR CK sukėlė tam tikrą sumaištį nusistovėjusioje bendrovės valdymo organų 
struktūroje. 2000 m. LR CK visuotinio akcininkų susirinkimo bei stebėtojų tarybos nebelaikė juri-
dinio asmens valdymo organais. Pagal visas iki tol galiojusias Akcinių bendrovių įstatymo redakci-
jas bendrovės valdymo organais buvo nurodomi visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų tary-
ba, valdyba ir administracijos vadovas (pavyzdžiui, 2000 m. ABĮ 22 straipsnio 1 dalis). Po kodekso 
priėmimo praktikoje bei įmonių teisės teorijoje buvo pradėti skirti bendrovės organai ir bendrovės 
valdymo organai, taip pat tiek Teisingumo ministerija, tiek ir kodekso Antrosios knygos komentaro 
autoriai aiškino, kad sistemiškai aiškinant kodekso nuostatas ir išnagrinėjus dalyvių susirinkimo 
vykdomas funkcijas, akcininkų susirinkimas ir stebėtojų taryba negalėjo būti priskiriami prie valdy-
mo organų. Todėl 2003 m. gruodžio 11 d. priimtoje naujoje Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 

399 Pakalniškis, V.; Tikniūtė, A. Juridinio asmens instituto raidos bruožai šiuolaikinėje Lietuvos privatinėje teisėje. Me-
sonis, G. et al. Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsber-
giui. Vilnius: MRU, 2010, p. 584.

400 Pakalniškis, V.; Tikniūtė, A. Juridinio asmens instituto raidos bruožai šiuolaikinėje Lietuvos privatinėje teisėje. Me-
sonis, G. et al. Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsber-
giui. Vilnius: MRU, 2010, p. 585.

401 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2014.
402 Petroševičienė, O. Juridinių asmenų samprata ir jos raidos tendencijos. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: pir-

mieji dešimt galiojimo metų. Red. Sagatys, G. Vilnius: MRU, 2013, p. 279.
403 Petroševičienė, O. Juridinių asmenų samprata ir jos raidos tendencijos. Iš Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: 

pirmieji dešimt galiojimo metų. Red. Sagatys, G. Vilnius: MRU, 2013, p. 279.
404 Mikelėnas, V. Individualaus verslo teisinis reglamentavimas Lietuvoje: praeitis, dabartis, perspektyvos. Teisė. 2016, 

100, p. 15–16.
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įstatymo redakcijoje405 (toliau – 2003 m. ABĮ), kuri įsigaliojo nuo 2004 m. sausio 1 d., valdymo orga-
nais buvo įvardyti tik bendrovės valdyba ir vadovas, o visuotinis akcininkų susirinkimas buvo pava-
dintas bendrovės organu, stebėtojų taryba – priežiūros organu. Be to, buvo panaikinta iki tol galiojusi 
gana kontroversiška galimybė stebėtojų tarybai atstovauti bendrovei teisme.

2000 m. LR CK, įtvirtinusio minėtas reikšmingas juridinių asmenų reglamentavimo reformas, 
priėmimas inspiravo pakeitimus ir atskiras juridinių asmenų teisines formas reglamentuojančiuose 
įstatymuose, kuriuos reikėjo suderinti su 2000 m. LR CK nuostatomis. Tiesa, kai kurių įstatymų 
suderinimas šiek tiek užtruko ir kurį laiką jų nuostatos prieštaravo jau galiojančio kodekso nuosta-
toms. Pavyzdžiui, Įmonių įstatymas, su jame numatytomis nuostatomis, kad individualios įmonės ir 
ūkinės bendrijos neturi juridinio asmens teisių, nebuvo pakeistas ir galiojo iki pat 2004 m. sausio 1 d., 
kai įsigaliojo 2000 m. LR CK nuostatas atitinkantys, 2003 m. lapkričio 6 d. priimti Lietuvos Respubli-
kos individualių įmonių įstatymas406 ir Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas407, pakartoję 
kodekso nuostatas, kad šios teisinės formos yra neribotos civilinės atsakomybės privatieji juridiniai 
asmenys. Iki naujojo Individualių įmonių įstatymo įsigaliojimo praktikoje kildavo klausimų, kuo gi 
skiriasi tikroji ūkinė bendrija nuo personalinės įmonės, kurios savininkai yra keli asmenys, ir tas 
skirtumas buvo bandomas aiškinti tuo, kad individualios (personalinės) įmonės savininkai sujungia 
savo turtą į bendrąją jungtinę nuosavybę, o tikrosios ūkinės bendrijos turtas yra narių bendroji da-
linė nuosavybė408. 

Tuo tarpu, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas 
jau daugiau kaip 15 metų su kodeksu nėra suderintas. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
parengti ir su 2000 m. LR CK suderinti Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo naujos redakcijos 
projektai Seime buvo įregistruoti 2002 m. spalio 4 d.409 ir 2010 m. lapkričio 5 d.410, tačiau vis dėlto 
nebuvo priimti. Kai kurios šiuo metu galiojančio įstatymo normos, reglamentuojančios religinių bend-
rijų registravimą, neatitinka 2000 m. LR CK nuostatų, nustatančių, pavyzdžiui, tradicinių religinių 
bendruomenių įtraukimą į registrą arba kitų religinių bendruomenių įregistravimą juridinių asmenų 
registre ir kt.411

Įdomi situacija susiklostė ir su 2000 m. LR CK 2.50 straipsnio 4 dalies nuostata, nustatančia, 
kad neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys yra individuali (personalinė) įmonė ir ūki-
nė bendrija. Kai kurių autorių nuomone, tikrasis įstatymų leidėjo ketinimas, jam minėtoje normoje 
įvardijus visas galimas neribotos atsakomybės juridinių asmenų formas, buvo užtikrinti, kad visų 
kitų juridinių asmenų teisinės formos būtų ribotos atsakomybės412. Tačiau vėliau pristatytos tam tikra 
profesine veikla verstis skirtos savarankiškos privačių juridinių asmenų teisinės formos, tokios, kaip 
advokatų profesinė bendrija ir privačių detektyvų bendrija, sukėlė abejonių dėl minėtos taisyklės 
laikymosi. Advokatų profesinės bendrijos teisinė forma Lietuvos teisinėje sistemoje buvo pristatyta 
2004 m. kovo 18 d. priėmus naują Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymą413. Sprendžiant pagal 
šio įstatymo nuostatas (28 straipsnio 5 dalis), advokatų profesinės bendrijos dalyvių atsakomybė vie-
nas atvejais (pagal prievoles, nesusijusias su sutartimis dėl teisinių paslaugų teikimo) yra ribota, o 
kitais (pagal prievoles, atsiradusias pagal šios bendrijos vardu sudarytas teisinių paslaugų sutartis) – 
neribota. Taigi, advokatų profesinė bendrija nesąlygiškai negali būti priskirta kuriai nors konkrečiai 
juridinių asmenų kategorijai (ribotos arba neribotos atsakomybės). 

405 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 123-5574.
406 Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 112-4991.
407 Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 112-4990.
408 Brazauskienė, R.; Brazauskas, S. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros Lietuvoje teisinės sąlygos. Vilnius: Eugrimas, 

1999, p. 37.
409 Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija). Reg. Nr. IXP-1929 

[interaktyvus]. <https://e-seimas.lrs.lt>. 
410 Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas-3. Reg. Nr. 10-

4471-01 [interaktyvus]. <https://e-seimas.lrs.lt>. 
411 Baranauskas, E. et al. Civilinė teisė. Bendroji dalis. Vadovėlis. Antrasis leidimas. Vilnius: MRU, 2008, p. 312.
412 Petroševičienė, O. Juridinių asmenų samprata ir jos raidos tendencijos. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: pir-

mieji dešimt galiojimo metų. Red. Sagatys, G. Vilnius: MRU, 2013, p. 282.
413 Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 50-1632.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/TAIS.187716?positionInSearchResults=16&searchModelUUID=71496b31-190b-4b18-8d47-5c6385f40396
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/TAPIS.60510?positionInSearchResults=6&searchModelUUID=71496b31-190b-4b18-8d47-5c6385f40396
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Dar daugiau neaiškumų yra dėl privačių detektyvų bendrijos, pristatytos 2015 m. balandžio 
16 d. priėmus Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymą414. Įstatyme nenurodyta, 
ar tokia bendrija yra ribotos, ar neribotos atsakomybės juridinis asmuo. Tik nurodyta, kad ji yra 
privatusis juridinis asmuo (18 straipsnio 1 dalis). Taikant prezumpciją, kad visos kitos juridinių as-
menų teisinės formos, nenurodytos 2000 m. LR CK 2.50 straipsnio 4 dalyje, yra ribotos atsakomybės 
juridiniai asmenys, galima būtų daryti prielaidą, kad privačių detektyvų bendrija taip pat turėtų 
būti priskiriama prie ribotos atsakomybės juridinių asmenų. Kita vertus, kitose įstatymo nuostatose  
(18 straipsnio 7 dalis) įtvirtinta, kad privačių detektyvų, veikiančių kaip privačių detektyvų bendrijos 
dalyviai, veikla turi būti apdrausta profesinės civilinės atsakomybės draudimu, kas suponuoja, jog vis 
dėlto tokios bendrijos dalyvių atsakomybė nėra ribota.

Tiesa, pristatant kai kurias kitas nestandartines juridinių asmenų formas įstatyme konkrečiai 
nurodoma dalyvių atsakomybės taisyklė. Pavyzdžiui, 2010 m. vasario 11 d. priimtame Lietuvos Res-
publikos šeimynų įstatyme415 aiškiai nurodoma, kad šeimyna (vaikų globai šeimos aplinkoje skirtas 
juridinis asmuo) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo (įsta-
tymo 2 straipsnio 1 dalis) ir šeimynos dalyviai neatsako už šeimynos prisiimtus įsipareigojimus savo 
turtu (įstatymo 11 straipsnio 3 dalis).

Minėti pavyzdžiai rodo, kad priimant atskirus įstatymus ir įvedant naujas juridinių asmenų 
teisines formas ne visuomet atsižvelgiamą į bendrą civiliniame kodekse įtvirtintą juridinių asmenų 
klasifikaciją. Galbūt minėti neaiškumai dėl profesinių bendrijų priskyrimo prie ribotos ar neribotos 
atsakomybės juridinių asmenų galėtų būti sprendžiami laikantis pozicijos, kad jos yra ūkinių bend-
rijų, kurios pagal 2000 m. LR CK nuostatas yra neribotos atsakomybės juridiniai asmenys, porūšiai, 
turintys tam tikrus specifinius specialiuose įstatymuose įtvirtintus ypatumus, pavyzdžiui, kad tam 
tikrais atvejais dalyvių atsakomybė apribojama.

Priėmus 2000 m. LR CK ir jame įtvirtinus juridinių asmenų klasifikaciją, neteko prasmės kai 
kurie iki tol galioję įstatymai, apibendrintai reglamentavę keletą juridinių asmenų teisinių formų. Be 
jau minėto Įmonių įstatymo, į šią grupę patenka ir Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų 
įstatymas416, reglamentavęs visuomenines organizacijas – Lietuvos Respublikos piliečių savanoriškus 
susivienijimus (sąjunga, draugija, fondas, asociacija ir kt.), sudarytus bendriems narių poreikiams ir 
tikslams tenkinti bei įgyvendinti (įstatymo 2 straipsnis). Iki naujojo kodekso visuomeninių organi-
zacijų teisinis statusas nebuvo aiškus. Jos buvo suprantamos kaip atskira juridinio asmens forma417. 
Kartu galiojo ir 1996 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas418, reglamentuojantis 
panašiais bruožais pasižyminčią juridinio asmens formą – asociaciją. 2000 m. LR CK reglamentuo-
jant juridinius asmenis, visuomeninės organizacijos jau nebuvo minimos, tik asocia cijos. 2004 m. 
sausio 22 d. priimtu naujuoju Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu419 palikta tik viena ribotos 
civilinės atsakomybės viešojo juridinio asmens teisinė forma – asociacija. Be to, naujuoju Asociacijų 
įstatymu asociacijai, priešingai nei buvo nustatyta iki tol galiojusiame asociacijų veiklą reglamentuo-
jančiame įstatyme, jau nedraudžiama užsiimti ūkine komercine veikla, tik ši veikla turi būti reika-
linga asociacijos tikslams pasiekti420. Tokiu būdu asociacijų, kaip viešųjų juridinių asmenų, teisinis 
reglamentavimas buvo suderintas su 2000 m. LR CK įtvirtinta viešųjų ir privačiųjų juridinių asmenų 
klasifikacija.

414 Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymas. TAR. 2015, Nr. 6577.
415 Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymas. Valstybės žinios. 2010, Nr. 25-1176.
416 Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymas. Valstybės žinios. 1995, Nr. 18-400.
417 Net ir naujojo Asociacijų įstatymo rengėjai aiškinamajame rašte visuomenines organizacijas vadino teisine juridinių 

asmenų forma ir, atsižvelgiant į nedidelius skirtumus tarp dviejų teisinių formų (visuomeninių organizacijų ir aso-
ciacijų), kurie iš esmės išnyksta nusprendus numatyti įstatyme galimybę visuomeninių organizacijų nariais būti ir 
juridiniams asmenims, siūlė atsisakyti dviejų įstatymų reglamentuojančių panašias juridinių asmenų teisines formas 
ir reglamentuoti kaip vieną juridinio asmens teisinę formą – asociaciją. Asociacijų įstatymo projekto aiškinamasis 
raštas. 2003, Nr. IXP-1757(2) [interaktyvus]. <https://e-seimas.lrs.lt/>.

418 Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas. Valstybės žinios. 1996, Nr. 32-786.
419 Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 25-745.
420 Baranauskas, E. et al. Civilinė teisė. Bendroji dalis. Vadovėlis. Antrasis leidimas. Vilnius: MRU, 2008, p. 298.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.217567?positionInSearchResults=39&searchModelUUID=65de9b7a-8f38-4cb9-b03a-44026d631bd0
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Naujo 2000 m. LR CK priėmimas inspiravo ir naujos Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų 
įstatymo redakcijos priėmimą 2010 m. sausio 21 d.421 Nauja redakcija išdėstytas įstatymas įtvirtino 
nemažai naujovių, pavyzdžiui: biudžetinė įstaiga buvo apibrėžta nurodant jos vykdomas funkcijas, 
ne tik finansavimo šaltinius; biudžetinei įstaigai suteikta teisė turėti tik jos veiklos tikslams neprieš-
taraujančias ir jos nuostatus atitinkančias teises ir pareigas, nustatant ir tam tikrus apribojimus; pa-
pildyta nuostatomis apie biudžetinių įstaigų turtą, lėšas ir valstybinį, taip pat veiklos, finansinį ir 
vidaus auditą422. Tiesa, įstatymo spraga kai kurie autoriai423 įvardijo tai, kad nebuvo įsteigta instituci-
ja, kuri centralizuotai ir komerciniais pagrindais įgyvendintų nuosavybės teisę į biudžetinių įstaigų 
neefektyviai valdomą turtą.

Taigi, naujai priimtas 2000 m. LR CK įnešė esminių pakeitimų į Lietuvos juridinių asmenų tei-
sinį reglamentavimą. Kodeksas pateikė naują juridinių asmenų klasifikaciją, visoms įmonių formoms 
suteikiant juridinio asmens statusą bei privačiųjų ir viešųjų juridinių asmenų atskyrimui pritaikant 
naują kriterijų – juridinio asmens steigimo interesą. Ypatingai svarbus buvo ir specialaus privačiųjų ju-
ridinių asmenų teisnumo atsisakymas, įgalinęs privačiuosius juridinius asmenis verstis bet kokia įsta-
tymų nedraudžiama veikla, nesibaiminant sandorių nuginčijimo dėl ultra vires doktrinos pritaikymo.

1.3.3.3. Juridinių asmenų teisinio reglamentavimo modernizavimo  
  ir supaprastinimo tendencijos 

Žvelgiant į trečiąjį atkurtos Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį, prasidėjusį 2000 m. LR CK 
priėmimu, galima teigti, jog bene didžiausią įtaką Lietuvos juridinių asmenų teisinio reglamentavimo 
pokyčiams, ypač įmonių teisės srityje, darė Lietuvos tapimas Europos Sąjungos nare bei pačioje Euro-
pos Sąjungoje prasidėję ir tebevykstantys įmonių teisės modernizavimo ir supaprastinimo procesai.

Visų pirma, dar 1998 m. pabaigoje buvo pradėtas rengti naujas Akcinių bendrovių įstatymas. 
Naujasis įstatymas buvo pradėtas rengti, įgyvendinant Lietuvos pasirengimo narystei Europos Są-
jungoje programos priemones, siekiant tobulinti ir modernizuoti Lietuvos įmonių teisę, kartu sie-
kiant jos visiško suderinimo su Europos Bendrijų įmonių teise bei išspręsti kai kurias įstatymo tai-
kymo problemas424. Apskritai, Akcinių bendrovių įstatymo projektas buvo vienas pirmųjų, kuris 
buvo parengtas pagal Acquis priėmimo programos sąlygas ir suderintas su ES įmonių teise425. Naujas 
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas426 (2000 m. ABĮ) buvo priimtas 2000 m. liepos  
13 d. ir įsigaliojo nuo 2001 m. liepos 1 d. Įstatymo projektas buvo suderintas su ES įmonių teisės di-
rektyvomis: Pirmąja Tarybos direktyva 68/151/EEC, Antrąja Tarybos direktyva 77/91/EEC, Trečiąja 
Tarybos direktyva 78/855/EEC, Šeštąja Tarybos direktyva 82/891/EEC, Dvyliktąja Tarybos direkty-
va 89/667/EEC, Tarybos direktyva 92/101/EEC427. Pavyzdžiui, siekiant, kad akcinių bendrovių mini-
malus įstatinis kapitalas nebūtų mažesnis negu reikalaujama pagal Antrąją Tarybos direktyvą 77/91/
EEC, buvo nustatytas naujas akcinių bendrovių minimalaus įstatinio kapitalo dydis, padidinant jį 
nuo 100 000 litų iki 150 000 litų (2 str. 4 d.). Be to, 2000 m. ABĮ reformos metu maksimalus užda-
rosios akcinės bendrovės steigėjų (akcininkų) skaičius buvo padidintas iki 100, pagrindiniu tokio 
pakeitimo motyvu nurodant galimybės sudarymą nedaug akcininkų turinčioms akcinėms bend-
rovėms (daugeliu atvejų susikūrusioms po privatizavimo), kurių akcijos paprastai yra nelikvidžios, 
reorganizuotis į uždarąsias akcines bendroves428. Taip pat įstatyme buvo įtvirtinti kiti bendrovių 

421 Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymas. Valstybės žinios. 2010, Nr. 15-699.
422 Vaitkevičius, S.; Birštonas, R. Valstybinio turto valdymas ir privatizavimas Lietuvoje 1992–2012 metais. Vilnius: 

Registrų centras, 2015, p. 64.
423 Ibid., p. 65.
424 Akcinių bendrovių įstatymo projekto aiškinamasis raštas. 2000, Nr. P-2300. 
425 Vaitkevičius, S.; Birštonas, R. Valstybinio turto valdymas ir privatizavimas Lietuvoje 1992–2012 metais. Vilnius: 

Registrų centras, 2015, p. 75.
426 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 64-1914. 
427 Akcinių bendrovių įstatymo projekto aiškinamasis raštas. 2000-01-13, Nr. P-2300. 
428 Ibid. 
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reglamentavimo patobulinimai429. Lietuvos bendrovių teisės suderinimo su ES įmonių teise darbai 
buvo tęsiami ir 2003 m. gruodžio 11 d. priimant naują Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įsta-
tymo redakciją430 (toliau – 2003 m. ABĮ), kuri įsigaliojo nuo 2004 m. sausio 1 d. Be kita ko, šiais pa-
keitimais buvo sušvelninta nemažai su uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis susijusių reikalavimų, 
dar kartą buvo padidintas maksimalus leidžiamas uždarosios akcinės bendrovės akcininkų (steigė-
jų) skaičius – šį kartą iki 249431. 

Lietuvos narystė Europos Sąjungoje nulėmė ir tai, kad Lietuvos nacionalinė juridinių asmenų 
teisinių formų sistema buvo papildyta ir viršnacionalinėmis, „europinę etiketę“ turinčiomis juridinių 
asmenų teisinėmis formomis. 2003 m. gruodžio 22 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Europos 
ekonominių interesų grupių įstatymas432, Lietuvos teisėje įtvirtinęs tam tikrą viršnacionalinę 
tikrosios ūkinės bendrijos teisinę formą (EEIG), 2004 m. balandžio 29 d. – Lietuvos Respublikos 
Europos bendrovių įstatymas433, įtvirtinęs viršnacionalinę atvirosios akcinės bendrovės teisinę 
formą (Societas Europaea, SE), 2006 m. birželio 15 d. - Lietuvos Respublikos Europos kooperatinių 
bendrovių įstatymas434, įtvirtinęs viršnacionalinę kooperatinės bendrovės teisinę formą (Societas 
Cooperativa Europaea, SCE). Minėtas viršnacionalines privačiųjų juridinių asmenų formas papildė 
ir viena viršnacionalinė viešojo juridinio asmens teisinė forma – 2008 m. birželio 3 d. buvo priimtas 
Lietuvos Respublikos Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių įstatymas435. Vis dėlto, minėtos 
viršnacionalinės privačiųjų juridinių asmenų formos Lietuvoje nesulaukė didelio populiarumo436.

Lietuvos įstatymų leidėjui įtaką darė ir Europos Sąjungos politikos įmonių teisės srityje ten-
dencijos. XIX a. pradžioje Europos Komisija nuo įmonių teisės derinimo pasuko įmonių teisės mo-
dernizavimo ir supaprastinimo keliu, pradėjo priiminėti ne direktyvas ir reglamentus, o rekomen-
dacijas ir komunikatus, į pagalbą pasitelkdama aukšto lygio įmonių teisės ekspertų grupes. Tokį 
posūkį ES įmonių teisės politikoje lėmė ne tik įvykę bendrovių griūties skandalai (pavyzdžiui, Eron 
(JAV), Parmalat (Italija)), bet ir naujų Valstybių Narių, neturinčių gilių atviros rinkos tradicijų, nu-
matomas priėmimas į Europos Sąjungą 2004 m. gegužę437. Nuo 2005 m. Europos Komisija prioritetą 
pradėjo teikti aplinkos smulkiam ir vidutiniam verslui lengvinimui, vadovaudamasi „pradėk nuo 
mažo“ (angl. ‘think small first‘) pozicija. Atitinkamai 2008 m. birželio 25 d. buvo priimtas Smulkio-
jo verslo aktas (angl. Small Business Act), paremtas dešimčia pagrindinių principų, siekiant padėti 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms suklestėti, o geriausioms – tapti pasaulio lyderėmis438. Europos 
Komisija kvietė Valstybes Nares panaikinti steigimosi laisvės apribojimus per tris pagrindinius tiks-
lus: sutrumpinant naujos įmonės įsteigimo terminą iki 3 darbo dienų; sumažinant įmonės įsteigimo 
išlaidas iki 100 eurų sumos; užtikrinant, kad įmonės steigimas vyktų „vieno langelio“ principu439. 
Šie siekiai supaprastinti įmonių steigimo procesą smulkiam ir vidutiniam verslui taip pat atsispin-
dėjo ir Europos Komisijos dar neįgyvendintuose pasiūlymuose dėl Europos privačios bendrovės 

429 Plačiau dėl reglamentavimo pokyčių 2000 m. ABĮ žr. Bitė, V. Uždarosios akcinės bendrovės teisinis reglamentavi-
mas: sukūrimas, raida ir šių dienų tendencijos. Birštonas, R. et al. Privatinės teisės doktrina ir praktika: Liber Amico-
rum Vytautui Pakalniškiui. Vilnius: MRU, 2014, p. 161–164.

430 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 123-5574.
431 Plačiau dėl reglamentavimo pokyčių naujoje 2003 m. ABĮ redakcijoje žr. Bitė, V. Uždarosios akcinės bendrovės 

teisinis reglamentavimas: sukūrimas, raida ir šių dienų tendencijos. Birštonas, R. et al. Privatinės teisės doktrina ir 
praktika: Liber Amicorum Vytautui Pakalniškiui. Vilnius: MRU, 2014, p. 164–166.

432 Lietuvos Respublikos Europos ekonominių interesų grupių įstatymas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 4-43.
433 Lietuvos Respublikos Europos bendrovių įstatymas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 78-2710.
434 Lietuvos Respublikos Europos kooperatinių bendrovių įstatymas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 73-2764.
435 Lietuvos Respublikos Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių įstatymas. Valstybės žinios. 2008, Nr. 68-2569.
436 Iki 2017 m. liepos 14 d. Lietuvoje buvo įregistruotos 3 Europos ekonominių interesų grupės, 2 Europos bendrovės ir 

nė vienos Europos kooperatinės bendrovės ar Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės. LIBERTAS – European 
Institute [interaktyvus]. <http://www.libertas-institut.com/en/>.

437 Plačiau žr.: Hannigan, B. Company law. 2nd ed. Oxford; New York (N. Y.): Oxford University Press, 2009, p. 24–26.
438 „Pradėk nuo mažo“: Europos smulkiojo verslo aktas. Nr. IP/08/1003. Briuselis, 2008 m. birželio 25 d. [interaktyvus]. 

<file:///C:/Users/Virginijus/Downloads/IP-08-1003_LT.pdf>.
439  Competitiveness Council Conclusions on the Review of the “Small Business Act” for Europe. Ref. 10975/11. Brus-

sels, 31 May 2011 [interactive]. <http://register.consilium.europa.eu>, p. 7.

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010975%202011%20INIT
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(Societas Privata Europaea, SPE)440 ir vienanarės ribotos atsakomybės bendrovės (Societas Unius 
Personae, SUP)441. 

Lietuvos Vyriausybė siekė vadovautis pažangiausia Europos Komisijos ir ES šalių praktika, reg-
lamentuojant bendrovių veiklą. Visų pirma, siekiant sumažinti su juridinių asmenų formų steigimu ir 
registravimu susijusią administracinę naštą, buvo įgyvendinta idėja tam tikras paprastesnes juridinių 
asmenų formas steigti elektroniniu būdu, naudojant Ūkio ministerijos arba Teisingumo ministerijos 
patvirtintas pavyzdines steigimo dokumentų formas. Tačiau realiai galimybė konkrečių formų steigi-
mo dokumentus teikti elektroniniu būdu atsirado tik Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2010 m. 
lapkričio 3 d. įdiegus informacinę sistemą442. 2009 m. spalio 19 d. buvo patvirtini pavyzdiniai indivi-
dualios įmonės nuostatai443, 2009 m. lapkričio 18 d. – pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigi-
mo akto ir įstatų formos444, vėliau 2010 m. gruodžio 16 d. – ir pavyzdinė uždarosios akcinės bendrovės 
steigimo sutarties forma445, 2011 m. birželio 3 d. – pavyzdinės asociacijos steigimo sutarties ir įstatų 
formos446, 2012 m. rugpjūčio 31 d. – pavyzdinės mažosios bendrijos steigimo akto, steigimo sutarčių ir 
nuostatų formos447, 2012 m. spalio 25 d. – pavyzdinės labdaros ir paramos fondo steigimo akto, steigi-
mo sutarties ir įstatų formos448, 2013 m. gruodžio 20 d. – pavyzdinės viešosios įstaigos steigimo akto, 
steigimo sutarties ir įstatų formos449. Taigi, Lietuvoje tapo įmanoma, steigėjams turint kvalifikuotą 
elektroninį parašą, elektroniniu būdu įsteigti individualią įmonę, uždarąją akcinę bendrovę, asocia-
ciją, viešąją įstaigą,  mažąją bendriją ar labdaros ir paramos fondą,  dokumentus elektroniniu būdu 
pateikiant tiesiogiai Registro tvarkytojui per elektroninę Registrų centro klientų savitarnos sistemą.

Viena reikšmingiausių, ypač smulkiam ir vidutiniam verslui, pastarojo meto reformų buvo 
2012 m. birželio 29 d. priimtu ir 2012 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos mažųjų 
bend rijų įstatymu450 pristatyta nauja ribotos atsakomybės privataus juridinio asmens forma – ma-
žoji bend rija. Šios formos įvedimas į Lietuvos įmonių teisinę sistemą buvo reikšmingas sprendžiant 
kai kurias uždarosios akcinės bendrovės reglamentavimo problemas, aktualias smulkiam ir viduti-
niam verslui, visų pirma, susijusias su minimalaus įstatinio kapitalo reikalavimu, ir pateikiant verslui 
lanksčią verslo organizavimo formą451.

440 Proposal for a Council Regulation on the Statute for a European private company (COM/2008) 396/3) [interakty-
vus]. <http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/epc/proposal_en.pdf>.

441 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the CounciL on Single-Member Private Limited Liability 
Companies (Presidency compromise text). Institutional file: 2014/0120 (COD). Brussels, 21 May 2015 [interaktyvus]. 
<http://www.consilium.europa.eu>.

442 Populiariausias uždarąsias akcines bendroves jau galima steigti internetu. VĮ Registrų centras 2010-11-03 praneši-
mas [interaktyvus]. <http://www.registrucentras.lt>. 

443 Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. spalio 19 įsakymas „Dėl pavyzdinių individualios įmonės nuostatų ir pa-
vyzdinių individualios įmonės nuostatų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2009, Nr. 126-5462.

444 Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 įsakymas „Dėl pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės 
steigimo akto formos, pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų ir pavyzdinės uždarosios akcinės bendro-
vės steigimo akto formos ir pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“. 
Valstybės žinios. 2009, Nr. 138-6083. 

445 Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas „Dėl Pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės 
steigimo sutarties formos, Pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų ir Pavyzdinės uždarosios akcinės bendro-
vės steigimo sutarties formos ir pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų pildymo rekomendacijų patvirtini-
mo“. Valstybės žinios. 2010, Nr. 151-7735. 

446 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. birželio 3 d. įsakymas „Dėl pavyzdinių asociacijos steigimo su-
tarties ir įstatų formų patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2011, Nr. 70-3323.

447 Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas „Dėl Mažosios bendrijos pavyzdinių steigimo 
aktų ir steigimo sutarčių formų, Mažosios bendrijos pavyzdinių nuostatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtini-
mo“. Valstybės žinios. 2012, Nr. 104-5292.

448 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymas „Dėl pavyzdinių Labdaros ir paramos fon-
do steigimo akto, steigimo sutarties ir įstatų formų patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2012, Nr. 125-6292.

449 Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas „Dėl Viešosios įstaigos pavyzdinių steigimo 
akto, steigimo sutarties formų, pavyzdinių įstatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2013, 
Nr. 135-6905.

450 Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymas. Valstybės žinios. 2012, Nr. 83-4333. 
451 Plačiau apie mažosios bendrijos reformą žr.: Bitė, V. Uždarosios akcinės bendrovės teisinis reglamentavimas: su-

kūrimas, raida ir šių dienų tendencijos. Birštonas, R. et al. Privatinės teisės doktrina ir praktika: Liber Amicorum 
Vytautui Pakalniškiui. Vilnius: MRU, 2014, p. 173–175.

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/epc/proposal_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/05/28-29-compet-single-member-private-companies/
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Ši ribotos atsakomybės privataus juridinio asmens forma buvo pateikta reaguojant į visoje 
Europoje vykstantį prisitaikymą prie kintančių ekonomikos sąlygų ir konkurencingumo didinimą 
skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą452. Užsienio valstybių praktikoje šis prisitaikymas vyko dviem 
kryptimis. Vienose valstybėse buvo supaprastinami reikalavimai esamoms ribotos atsakomybės 
bend rovėms (pavyzdžiui, bendrovė su ribota atsakomybe Vokietijoje (GmbH) arba sukuriami visiš-
kai nauji juridiniai asmenys (pavyzdžiui, Prancūzijoje įtvirtinta nauja teisinės veiklos forma – supap-
rastinta bendrovė, kurios kapitalas padalytas į akcijas (SAS); Ispanijoje – nauja ribotos atsakomybės 
bend rovė (S.L.N.E.); Vokietijoje įtvirtintas bendrovės su ribota atsakomybe (GmbH) porūšis – vers-
lininko bendrovė (UG), kurią steigiant numatytas simbolinis vieno euro minimalus įstatinis kapita-
las)453. Be to, buvo tikimasi, kad mažoji bendrija užpildys nišą tarp individualios įmonės ir uždarosios 
akcinės bendrovės bei sudarys papildomas galimybes steigti smulkias įmones, pasirenkant mažosios 
bendrijos formą vietoj neribotos atsakomybės individualios įmonės, individualios veiklos pagal pa-
žymą arba verslo liudijimą454.

Ši nauja ribotos atsakomybės privataus juridinio asmens forma gali būti laikoma hibridine už-
darojo pobūdžio įmonės forma, išorinėmis savybėmis artima kapitalizuotai įmonei – bendrovei, o 
pagal vidinius santykius – asmeninio pobūdžio įmonei – partnerystei455. Palyginti su uždarąja ak-
cine bendrove, naujoji forma pasižymėjo lankstesniu reguliavimu, visų pirma, jai nebuvo nustatyta 
minimalaus įstatinio kapitalo reikalavimo, be to, steigėjai turėjo galimybę pasirinkti lankstesnę ir 
paprastesnę valdymo struktūrą (arba turėti tik mažosios bendrijos narių susirinkimą, kartu esantį ir 
valdymo organu, arba turėti narių susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – mažosios bendrijos 
vadovą), savarankiškai spręsti dėl daugybės kitų klausimų sureguliavimo (pavyzdžiui, dėl narių susi-
rinkimo sušaukimo tvarkos, naujų mažosios bendrijos narių priėmimo tvarkos ir kt.). Tiesa, įstatyme 
buvo įtvirtinti tam tikri ribojimai dėl narių skaičiaus ir statuso (nariais galėjo būti tik ne daugiau kaip 
10 fizinių asmenų), be to, nauji mažosios bendrijos nariai priimami mažosios bendrijos narių susi-
rinkimo sprendimu. Taip siekiama užtikrinti uždarą šios formos pobūdį (intuitu personae principą). 

Paminėtina, kad buvo bandoma modernizuoti ir supaprastinti ir uždarųjų akcinių bendrovių 
teisinį reglamentavimą, tačiau ne visi mėginimai buvo sėkmingi456. Visų pirma, minėtu laikotarpiu 
keletą kartų vėl buvo pabandyta atsisakyti uždarosios akcinės bendrovės teisinės formos susiejimo 
su akcininkų skaičiumi. Tokius pakeitimus numatantys Akcinių bendrovių įstatymo projektai buvo 
teikiami 2006 m. lapkričio 16 d.457 ir 2009 m. lapkričio 2 d.458, argumentuojant tuo, kad akcininkų 
skaičius nėra uždarosios akcinės bendrovės ir akcinės bendrovės skiriamasis požymis, be to, prakti-
koje kyla sunkumų į uždarąsias akcines bendroves pertvarkomoms akcinėms bendrovėms, kai jose 
akcininkų skaičius viršija nustatytą maksimalų akcininkų skaičių459. Tačiau šio ribojimo buvo atsisa-
kyta tik 2017 m. birželio 29 d. priimtais įstatymo pakeitimais460.

452 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas „Dėl Numatomo mažųjų bendrijų teisinio 
reguliavimo koncepcijos patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2011, Nr. 111-5226. 

453 Ibid., 5 p.
454 Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio plenarinio 415-ojo posėdžio stenograma. Stenogramos. 2012, Nr. 228 (415). 
455 Apie hibridinio pobūdžio įmones žr.: Mikalonienė, L. Asmeninio komercinio bendradarbiavimo pagrindinės teisinės 

formos. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: VU, 2011, p. 125–143.
456 Plačiau žr. Bitė, V. Uždarosios akcinės bendrovės teisinis reglamentavimas: sukūrimas, raida ir šių dienų tendenci-

jos. Birštonas, R. et al. Privatinės teisės doktrina ir praktika: Liber Amicorum Vytautui Pakalniškiui. Vilnius: MRU, 
2014, p. 169–172.

457 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 2, 15, 45, 52, 53, 58, 59, 60 straipsnių pakeitimo ir 78 straipsnio  
1 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektas. 2006, Nr. XP-1839. 

458 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 26, 26(1), 32, 34, 35, 37, 41, 45, 47, 48, 
52, 53, 57, 62, 63, 65, 72, 73, 74, 75, 77, 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 41(1) straips-
niu įstatymo projektas. 2009, Nr. XIP-1340. 

459 Akcinių bendrovių įstatymo 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 26, 26(1), 32, 34, 35, 37, 41, 45, 47, 48, 52, 53, 57, 62, 63, 65, 
72, 73, 74, 75, 77, 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 41(1) straipsniu įstatymo projekto 
aiškinamasis raštas. 2009, Nr. XIP-1340. 

460 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 28, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 
41, 41-1, 43, 44, 45, 45-1, 46, 47, 51, 52, 54, 57, 59 ir 67 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 40-1, 47-1, 47-2 
ir 53-1 straipsniais įstatymas. TAR. 2017, Nr. 12059.
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Kita išryškėjusi tendencija – bandymai sumažinti įstatymo reikalaujamą minimalų uždarosios 
akcinės bendrovės įstatinio kapitalo dydį. Tokie siūlymai buvo teikiami su jau minėtu Ūkio ministe-
rijos 2009 m. lapkričio 2 d. ABĮ pakeitimų projektu461, taip pat 2012 m. gegužės 24 d.462, tačiau jiems 
nebuvo pritarta. Tik minėtais 2017 m. birželio 29 d. Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimais buvo 
sumažintas akcinių bendrovių minimalaus įstatinio kapitalo reikalavimas (nuo 40 000 eurų iki di-
rektyvos reikalaujamos minimalios 25 000 eurų sumos). Kita vertus, pastarosios tiek Lietuvos, tiek 
kitų valstybių, tiek ir ES teisėkūros tendencijos leidžia spėti, kad prie uždarosios akcinės bendrovės 
įstatinio kapitalo mažinimo ar net panaikinimo klausimo artimiausiu metu galbūt dar bus sugrįžta. 
Tiesa, šį poreikį tikrai sumažino minėtos mažosios bendrijos formos, be įstatinio kapitalo reikalavi-
mo, pristatymas.

Modernizuojamas buvo ir ūkinių bendrijų teisinis reglamentavimas, siekiant padidinti ūkinių 
bendrijų patrauklumą. Po Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo priėmimo 2003 m. lapkričio 
6 d.463 buvo du esminiai įstatymo pakeitimai, išdėstant šį įstatymą nauja redakcija: 2012 m. birželio 
19 d.464 ir 2017 m. birželio 1 d.465 2012 m. pakeitimais buvo atsisakyta jungtinės veiklos sutarties 
kaip bendrijos steigimo ir veiklos pagrindo, o vietoj jos įtvirtinta kitokio pobūdžio civilinė sutartis – 
bendrijos veiklos sutartis (įstatymo 3 straipsnio 3 dalis). Bendrijos veiklos sutarties įtvirtinimas buvo 
grindžiamas platesniu jos pritaikymu, bendrijos veiklos sutarties šalimis įtraukiant ir tikruosius 
narius, ir komanditorius466, atsisakant iki tol buvusios praktikos, kad bendrijos dalyvių santykiai 
buvo reguliuojami dviem sutartimis – tarp tikrųjų narių sudaroma jungtinės veiklos sutartimi ir tarp 
bendrijos bei komanditorių sudaromomis atskiromis komanditorių sutartimis. 2017 m. pakeitimais 
ūkinių bendrijų reglamentavime buvo įtvirtinta dar viena sutarties rūšis – tikrosios ūkinės bendrijos 
ir komanditinės bendrijos dalyvių sutartis, skirta ūkinės bendrijos dalyvių teisėms ir pareigoms 
nustatyti (įstatymo 4 straipsnio 2 dalis) ir neregistruojama Juridinių asmenų registre (įstatymo  
4 straipsnio 9 dalis), tokiu būdu išlaikant jos konfidencialumą. Taigi, minėti pakeitimai iš esmės 
nepakeitė pačių ūkinių bendrijų teisinių formų, o buvo nukreiptos į bendrijų dalyvių tarpusavio 
santykių sureguliavimo sutartimis klausimus.

Tuo tarpu kita neribotos atsakomybės privataus juridinio asmens teisinė forma – individuali 
įmonė nesulaukė didesnio įstatymų leidėjo dėmesio. Nuo Individualių įmonių įstatymo priėmimo 
2003 m. lapkričio 6 d. šis įstatymas buvo keistas tik tris kartus467, padarant neesminius pakeitimus, ir 
iki šiol galioja 2012 m. rugsėjo 1 d. įstatymo redakcija.

Taigi, trečiąjį atkurtos Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį Lietuvos juridinių asmenų teisi-
nio reglamentavimo pokyčiams, ypač įmonių teisės srityje, padarė Lietuvos narystė (ir pasirengimas 
jai) Europos Sąjungoje bei pačioje Europos Sąjungoje prasidėję ir tebevykstantys įmonių teisės mo-
dernizavimo ir supaprastinimo procesai, prioritetą pradėjus teikti aplinkos smulkiajam ir vidutiniam 
verslui lengvinimui, visų pirma, įmonių steigimo procedūrų srityje. Lietuvoje buvo įgyvendinta idėja 
tam tikras paprastesnes juridinių asmenų formas steigti elektroniniu būdu, naudojant patvirtintas 
pavyzdines steigimo dokumentų formas. Lietuvos juridinių asmenų sistema buvo papildyta ir nau-
jomis juridinių asmenų teisinėmis formomis. Visų pirma, be nacionalinių juridinių asmenų teisinių 
formų Lietuvoje buvo įvestos viršnacionalinės formos: Europos ekonominių interesų grupė, Europos 

461 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 26, 26(1), 32, 34, 35, 37, 41, 45, 47, 48, 
52, 53, 57, 62, 63, 65, 72, 73, 74, 75, 77, 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 41(1) straips-
niu įstatymo projektas. 2009, Nr. XIP-1340. 

462 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. 2012, Nr. XIP-4483. 
463 Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 112-4990.
464 Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymas. Valstybės žinios. 2012, Nr. 78-4014.
465 Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo Nr. IX-1804 pakeitimo įstatymas. TAR. 2017, Nr. 9794.
466 Ūkinių bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas. Nr. XIP-3941 [interaktyvus]. <https://e-

seimas.lrs.lt>.
467 Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo 4, 6, 7, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas. 

Valstybės žinios. 2009, Nr. 89-3806; Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo 4, 5, 6 straipsnių pakei-
timo ir papildymo įstatymas. Valstybės žinios. 2010, Nr. 1-25; Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo  
11 straipsnio pakeitimo įstatymas. Valstybės žinios. 2012, Nr. 83-4334.
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bendrovė, Europos kooperatinė bendrovė, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė, tiesa, didelio 
populiarumo taip ir nesulaukusios. Vis dėlto, reikšmingiausia reforma laikytina nuo 2012 m. rugsėjo 
1 d. pristatyta nauja hibridinė ribotos atsakomybės privataus juridinio asmens forma – mažoji bend-
rija. Galimybė fiziniams asmenims įsteigti ribotos atsakomybės įmonę be reikalaujamo minimalaus 
įstatinio kapitalo santykinai kompensavo nepavykusius bandymus sumažinti įstatinio kapitalo reika-
lavimą uždarosioms akcinėms bendrovėms.

■ ■ ■

Apibendrinant juridinių asmenų teisinio reglamentavimo raidą per pastarąjį šimtmetį, galima 
teigti, kad ji nebuvo lengva. 1918–1940 m. laikotarpiu, kad, kaip ir daugelyje to meto valstybių, Lie-
tuvos teisiniam reglamentavimui buvo būdinga koncesinė juridinių asmenų steigimo tvarka, specia-
lusis teisnumas ir gana ženklus valstybės kišimasis į juridinių asmenų veiklą. Po valstybės atkūrimo 
buvo priimti svarbūs draugijas, kooperatines bendroves (kooperatyvus) bei akcines bendroves regla-
mentuojantys įstatymai, kitas juridinių asmenų formas paliekant reglamentuoti tuo metu Lietuvos 
teritorijoje galiojusiems kitų šalių įstatymams. 

Juridinių asmenų reglamentavimo raidą sutrikdė Lietuvos okupacija. Sovietiniu laikotarpiu 
neliko juridinių asmenų skirstymo į viešuosius ir privačiuosius, o juridinių asmenų rūšys buvo ski-
riamos pagal juridinio asmens materialinę bazę sudarančio turto priklausomybę, ypač daug dėme-
sio skiriant valstybiniams juridiniams asmenims, o privačiųjų juridinių asmenų formas ignoruojant. 
Visi juridiniai asmenys turėjo tik specialųjį teisnumą ir buvo laikomi tik įrankiais, skirtais vykdyti 
valdžios pavestas užduotis, o pati valstybė buvo traktuojama kaip ypatingas civilinės teisės subjektas, 
nepriskiriamas juridiniams asmenims. Tik pačioje sovietinio laikotarpio pabaigoje buvo sušvelnintas 
ir iš esmės reformuotas kooperatyvų teisinis reguliavimas, suteikiant kooperatyvams daugiau veiklos 
laisvės ir įtvirtinant jų nuosavybės teisės į valdomą turtą apsaugą. 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m., per gana trumpą laiką naujai priimtais įstatymais 
buvo pateikta nemažai juridinio asmens teisinių formų, įskaitant ir ūkinei komercinei veiklai skirtas, 
buvo atsisakyta valstybės, kaip specialaus teisės subjekto, imuniteto civiliniuose santykiuose, taip 
pat sovietmečiu taikytos juridinių asmenų klasifikacijos, tačiau nauja, nuosekli klasifikacija iškart 
nebuvo sukurta. Atsirado įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, kategorija, juridiniai asmenys į 
viešuosius ir privačiuosius buvo skirstomi pagal valdingų įgalinimų turėjimo ar jų neturėjimo krite-
rijų, visiems juridiniams asmenims išliko nustatytas specialusis civilinis teisnumas.

Esminių reformų juridinių asmenų teisiniame reglamentavime įnešė 2000 m. LR CK priėmi-
mas. Nauju reglamentavimu buvo pateikta nauja juridinių asmenų klasifikacija, visoms įmonių for-
moms suteikiant juridinio asmens statusą, privačiuosius ir viešuosius juridinius asmenis atskiriant 
pagal juridinio asmens steigimo interesą, atsisakant specialaus teisnumo nustatymo ir ultra vires dok-
trinos taikymo privatiesiems juridiniams asmenims. Tiek 2000 m. LR CK nuostatoms, tiek ir kitiems 
juridinius asmenis reglamentuojantiems įstatymas, ypač įmonių teisės srityje, didelę įtaką padarė ir 
Lietuvos narystė Europos Sąjungoje bei joje prasidėję ir tebevykstantys įmonių teisės modernizavimo 
ir supaprastinimo procesai. Siekiant palengvinti įmonių steigimo sąlygas smulkiajam ir vidutiniam 
verslui Lietuvoje buvo sudaryta galimybė tam tikras paprastesnes juridinių asmenų formas steig-
ti elektroniniu būdu bei pristatyta nauja hibridinė ribotos atsakomybės privataus juridinio asmens 
forma, be minimalaus įstatinio kapitalo reikalavimo, – mažoji bendrija. Lietuvos juridinių asmenų 
sistema taip pat buvo papildyta ir viršnacionalinėmis juridinių asmenų formomis. Atsižvelgiant į 
Lietuvos įstatymų leidėjo pademonstruotą operatyvų reagavimą į Europos įmonių teisės moderniza-
vimo ir supaprastinimo iniciatyvas, galima tikėtis, kad juridinių asmenų teisinis reglamentavimas ir 
toliau bus tobulinamas, siekiant atskiras teisines formas padaryti kuo patrauklesnes ir naudingesnes 
jų steigėjams.
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1.4. Šeimos ir paveldėjimo santykių reglamentavimo raida

1.4.1. Šeimos teisė: reglamentavimo pokyčiai laiko labirintuose 

Šeimos teisė, kaip tokia, per šimtmetį išgyveno ryškų pokytį, kuris susijęs su jos, kaip savaran-
kiškos teisės šakos ir civilinės teisės pošakio, interpretacijomis bei atitinkamai jos išraiškos trans-
formacija – nuo atskiro kodifikuoto teisės akto iki inkorporavimo į vientisą darinį – 2000 m. LR 
CK – pirmąjį Lietuvos istorijoje nacionalinį teisės aktą, sistemiškai reguliuojantį civilinius santykius. 

1.4.1.1. Šeimos teisė tarpukario laikotarpiu (1918–1940 m.) 

1918–1940 m. nebuvo spėta parengti Civilinio kodekso, apimančio ir šeimos santykius. Kaip 
minėta, Lietuvoje galiojo keturios skirtingos recepuotos civilinės teisės sistemos. Didžiojoje Lietuvos 
teritorijos dalyje (Vilniaus ir Kauno gubernijose) šeimos santykius reguliavo Civilinių įstatymų468, 
Užnemunėje (Suvalkijoje) – Napoleono civilinis kodeksas, 1825 m. Civilinis kodeksas ir 1836 m.  
Santuokos įstatymas469, Klaipėdos krašte – Vokietijos imperijos civilinis kodeksas470, Kuršo žemėje 
(Palangos ir Zarasų valsčiuose – Pabaltijo gubernijų civilinių įstatymų sąvadas471.

Šeimos teisės, ypač santuokos, srityje aptariamuoju laikotarpiu vyravo kanonų teisė. Lietuvoje, 
išskyrus Klaipėdos kraštą, buvo nustatyta religinė santuokos sudarymo forma, t. y. santuoka tapo iš 
esmės susijusi su religija, nes jos dogmos turėjo lemiamą reikšmę santuokos teisėtumui bei jos nutrau-
kimui. Rusijos civiliniai įstatymai santuokos sudarymo sąlygas nustatė diferencijuotai, t. y. priklauso-
mai nuo asmenų tikėjimo (stačiatikių, krikščionių nestačiatikų tarpusavio ir su stačiatikiais, sentikių, 
nekrikščionių savitarpio ir nekrikščionių su krikščionimis). Visų religijų asmenims nebuvo diferen-
cijuotos tik keletas sąlygų: minimalus santuokinis amžius ir leidimas sudaryti santuoką. Šios sąlygos 
buvo įtvirtintos ir 1836 m. Lenkijos karalystės Santuokos įstatyme472. Visos teisės sistemos, galiojusios 
Lietuvos teritorijoje, nustatė ir monogamijos principą, kurį pažeidus santuoka buvo pripažįstama netei-
sėta ir netikra (naikintina, niekine ir negaliojančia), sutuoktiniams buvo panaikinamos visos sutuokti-
nių teisės atsižvelgiant į sutuoktinio kaltę, nustatomas santykis su teisėtos santuokos sutuoktiniu. Visų 
krikščionių tikybos žmonėms Lietuvoje buvo leidžiama laisvai tuoktis tarpusavyje jų bažnyčių taisyklė-
mis ir apeigomis, nereikalaujant civilinės vyriausybės leidimo, bet laikantis toms tikyboms nustatytų 
reikalavimų. Santuokos sudarymo sąlygos buvo formuluojamos draudimo forma473, todėl ir santuokos 
negaliojimo atvejus nustatė kanonų teisė, o tokios bylos priklausė dvasininkų valdžiai.

468 Šalkauskis, K. Civiliniai įstatymai X tomas, I dalis. Kaunas: Literatūros knygyno leidimas, 1933, p. 7–72.
469 Stavskii, B. I. Grazhdanskie zakony gubernii tsarstva Polskogo. Varshava: Izd. Tip., 1905.
470 Vokiečių imperijos civilinis kodeksas. Kaunas: Teisingumo ministerija, 1927, p. 259–380.
471 Svod Miestnykh Uzakonenii Gubernii Ostzeiskikh. Chast Tretiia. Zakony Grazhdanskie. Sanktpeterburg: Vie Tipog-

rafii Vtorago Otdieleniia Sobstvennoi. E. I. V. Kantseliarii, 1864.
472 Minėtas teisės aktas įvardijo santuokos sąvoką, t. y. Rymo katalikų asmenų santuoka yra sąjunga, kuri pasibaigia 

vieno iš sutuoktinių mirtimi, taip pat nustatė keturias santuokos sudarymo sąlygas: 1) įstatymu nustatytas tam tikras 
amžius; 2) susituokiančių asmenų abipusis sutikimas; 3) tėvų arba globos leidimas, o kariškiams – jų vadovybės su-
tikimas; 4) susituokiančiųjų fizinės galimybės santuokiniam gyvenimui (5 str.). Stavskii, B. I. Grazhdanskie zakony 
gubernii tsarstva Polskogo. Varshava: Izd. Tip., 1905, p. 125–126.

473 Stačiatikiams vyrams ne tik buvo draudžiama tuoktis, nesulaukus aštuoniolikos metų, o moterims – šešiolikos metų, 
bet taip pat buvo draudžiama tuoktis asmeniui, sulaukusiam aštuoniasdešimt metų. Vyskupams buvo suteikta teisė 
leisti sudaryti santuoką, jeigu vyrui arba moteriai trūkdavo ne daugiau kaip šešių mėnesių iki įstatymo nustatyto 
santuokinio amžiaus. Sentikių santuokos, įrašius jas į metrikų knygas, įgaudavo teisėtos santuokos galią ir padari-
nius. Santuoka, įrašyta į metrikų knygas, galėjo būti panaikinta tik teismo ir tik atvejais, nustatytais Civilinių įsta-
tymų 45 straipsnyje: 1) jeigu bus įrodyta, kad sutuoktinis neištikimas (svetimauja) arba nepajėgus lytiškai gyventi 
santuokinio gyvenimo; 2) antrajam sutuoktiniui nežinia kur esant. Nesilai kymas nustatytų taisyklių įrašant santuo-
ką į metrikų knygas užtraukdavo kaltiems asmenims įstatymų nustatytą atsakomybę, bet tai nenaikindavo pačios 
santuokos. Kudinavičiūtė-Michailovienė, I. Santuokos sąlygos ir jų vykdymas. Vilnius: Justitia, 2007, p. 94; Vansevi-
čius, S. Šeimos santykių teisinis reguliavimas pagal Lietuvoje galiojusius Rusijos imperijos civilinius įstatymus. Teisė. 
2000, 34, p. 47–57.
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Rusijos civiliniuose įstatymuose nustatyta pilnametystė buvo 21 metai, tai yra kada atsirasdavo 
„[t]eisė visai savarankiškai rikiuoti turtą ir laisvė įsipareigoti“ (221 str.), o minimalus santuokinis am-
žius: vyrams – 18 metų, moterims – 16 metų. Pilnametystė ir santuokinis amžius pagal nagrinėjamus 
įstatymus nesutapo. Civiliniai įstatymai nepilnametystę skirstė į tris amžiaus grupes: 1) nuo gimimo 
iki keturiolikos metų, 2) nuo keturiolikos iki septyniolikos metų, 3) nuo septyniolikos iki dvidešimt 
vienerių metų (213 straipsnis). Pirmųjų dviejų amžiaus grupių (nuo gimimo iki septyniolikos) vai-
kai buvo vadinami mažamečiais, o nuo septyniolikos iki dvidešimt vienerių metų – nepilnamečiais. 
Mažametis negalėjo pats savo turto valdyti, tvarkyti bei juo disponuoti (217 straipsnis). Nepilnametis 
galėjo tvarkyti savo turtą, tačiau skolintis, duoti rašytinius pasižadėjimus, daryti kokios nors rūšies 
aktus bei sandorius, tvarkyti esančius apyvartoje kapitalus arba gauti juos iš kredito įstaigų galėjo 
tik sutikus ir pasirašius jo rūpintojams (220 straipsnis). Jeigu nepilnametis įsipareigodavo raštu arba 
padarydavo kokį nors aktą be rūpintojo sutikimo, tai tokie įsipareigojimai ir aktai neturėjo juridinės 
galios (222 straipsnis). Kadangi pagal Civilinius įstatymus santuokinis amžius nesutapo su vyrų ir 
moterų pilnametyste, todėl iki 21 metų sudarę santuoką vyrai ir moterys buvo laikomi ribotai veiks-
niais ir buvo tėvų ar teismo paskirtų asmenų globojamais. Būtinumo sūnui ar dukteriai gauti tėvų lei-
dimą santuokai sankcionavimas atvirai prieštaravo savanoriško sutikimo tuoktis deklaruotai sąlygai, 
nes ir pilnamečiai sūnūs bei dukterys, neturėdami savarankiško pragyvenimo šaltinio ir neturėdami 
teisės reikalauti iš tėvų juos atidalinti arba jiems priskirti dalį turto, būdavo priversti paklusti tėvams 
ir neretai tuoktis su jų parinktais asmenimis. Šį netiesiogiai įteisintą priverstinį santuokų sudarymą 
bei jo pasekmes ryškiai atskleidžia katalikų dvasininkų tribunoluose nagrinėtų santuokų bylų me-
džiaga ir įvairiose Lietuvos apskrityse atliktos anketinės apklausos rezultatai474. 

Vokietijos imperijos civilinis kodeksas475, galiojęs Klaipėdos krašte, nustatė obligatorinę san-
tuokos formą, t. y. santuoka buvo pripažįstama teisėta, ją sudarius Civilinės būklės aktų registravimo 
įstaigoje476. Vokietijos imperijos civilinis kodeksas nustatė kitokį nei Rusijos Civiliniai įstatymai san-
tuokinį amžių, t. y. draudė susituokti vyrui, nesulaukusiam dvidešimt vienerių metų, o moteriai – 
šešiolikos metų amžiaus. Moteriai galėjo būti leista nesilaikyti santuokinio amžiaus, tačiau nebuvo 
nustatytos aplinkybės, kurioms esant tai galėjo būti padaryta, ir minimalus amžius, kuriam suėjus 
moteriai galėjo būti leidžiama susituokti. Vyrui nustatytas santuokinis amžius sutapo su pilnametys-
te, nes šio kodekso 2§ nustatė, kad pilnamečiu tampama, sulaukus dvidešimt vienerių metų, tačiau 
moters santuokinis amžius nesutapo su pilnametyste. Įstatymų leidėjas, nustatydamas moteriai san-
tuokinį amžių, nesutampantį su pilnametyste, ir net leisdamas jo nesilaikyti, vis dėlto pasirūpino, 
kad šeimoje bent vienas iš sutuoktinių būtų pilnametis.

Teisėtieji vaikai (gimę asmenims esant santuokoje, jeigu žmona jį pradėjo iki santuokos arba 
būdama santuokoje ir vyras turėjo santuokinių santykių su žmona vaiko pradėjimo metu)477, nesu-
laukę 21 metų amžiaus, turėjo gauti tėvo leidimą susituokti, o neteisėtieji vaikai (jeigu iš aplinkybių 
buvo matyti, kad žmona negalėjo pradėti vaiką nuo vyro, tad vaikas buvo laikomas neteisėtu. Pradė-
jimo metu buvo laikomas laikotarpis nuo šimtas aštuoniasdešimtosios iki trys šimtai antrosios dienos 
prieš vaiko gimimą, įskaitant šimtas aštuoniasdešimtąją, tiek ir trys šimtai antrąją dieną) turėjo gauti 
tėvo leidimą. Jeigu tėvas būdavo miręs arba jeigu jis neturėjo tėviškosios valdžios teisių, tai tokį leidi-
mą turėjo teisę duoti motina. Įteisintieji vaikai (susituokus tėvui su motina, pačių sutuoktuvių galia 
neteisėtiems vaikams buvo suteikiama teisėtų vaikų teisinė būklė)478 neturėjo gauti motinos leidimo 
ir net tada, jeigu tėvas būdavo miręs. Tėvų leidimas negalėjo būti duodamas per atstovą. Ši nuostata 
buvo taikoma net ir tuo atveju, jeigu tėvo arba motinos veiksnumas būdavo apribotas. Tėvams atsi-

474 Sideravičius, J. Teisinis santuokos reguliavimas buržuazinėje Lietuvoje (3. Santuokos sudarymo santykinės materia-
linės sąlygos). Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. A serija. 1980, 1 (70), p. 47–48.

475 Vokiečių imperijos civilinis kodeksas. Kaunas: Teisingumo ministerija, 1927.
476 1924 m. netgi buvo ketinta aplinkraščiu įvesti visiems galimą civilę metrikaciją, o 1926 m. buvo parengtas civilinės 

metrikacijos įstatymo projektas, tačiau, įvykus perversmui, jis liko nerealizuotas. Kavolis, M. Bažnytinės tikybiniai 
mišriosios ir civilinės moterystės juridinė padėtis Lietuvoje. Kaunas, 1930, p. 18–20; Purėnienė, L. Jungtuvės ir išsisky-
rimai. Kaunas, 1932, p. 89–97.

477 Vokiečių imperijos civilinis kodeksas. Kaunas: Teisingumo ministerija, 1927, p. 318.
478 Ibid., p. 342.
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sakius duoti leidimą susituokti, vaikai turėjo teisę dėl tokio leidimo kreiptis į globos teismą, kuris 
priimdavo nutarimą dėl leidimo, jeigu tėvai jo neduodavo dėl nesvarbios priežasties. Asmuo, kurio 
veiksnumas buvo apribotas, galėjo gauti leidimą susituokti iš savo teisėto atstovo. Jeigu teisėtas atsto-
vas buvo globėjas, tai, jam nedavus sutikimo susituokti, globojamasis turėjo teisę prašyti globos teis-
mo priimti nutarimą dėl leidimo susituokti. Globos teismas galėjo duoti tokį leidimą, jeigu leidimas 
susituokti atitiko globojamojo interesus. Įvaikiams leidimą susituokti duodavo įtėviai. Jiems buvo 
taikomos teisėtiems vaikams skirtos nuostatos dėl tėvų sutikimo susituokti. Tikrųjų tėvų teisė duoti 
sutikimą susituokti nebuvo atnaujinama tuo atveju, jeigu pasibaigdavo teisiniai santykiai dėl įvaiki-
nimo. Įstatymų leidėjas, nustatydamas, kad vaikai, nesulaukę 21 metų, turėjo gauti tėvų arba globėjų 
sutikimą sudaryti santuoką, pabrėžė, kad jų valia yra svarbi, nes, ir sudarius vaikams santuoką, tėvų 
valdžia ir globėjų teisės ir pareigos nebuvo panaikinamos (1773 § ir 1882 §).

Paminėtina, kad teisės aktai, galioję 1918–1940 m., nereglamentavo sugyventinių santykių. Pa-
gal katalikų bažnyčios ir Rusijos Civilinius įstatymus nesantuokinė šeima buvo marginalinis reiš-
kinys ir galėjo būti persekiojama. Nuo XX a. pr. katalikai vis dažniau reikalavo pilnutinių juridinių  
skyrybų479. Daugelis išsiskirdavo savavališkai (be dvasinio teismo), todėl būtent tuo laikotarpiu fik-
suojama daug nelegalių skyrybų, o nauji šeimyniniai santykiai kuriami nesantuokinėse šeimose. Tar-
pukario Lietuvoje atsirado naujas savo vaikų įteisinimo būdas, t. y. nesantuokinės šeimos tėvas juos 
įvaikindavo, jei santuoką pavykdavo palaiminti bažnyčioje. Galioję teisės aktai skirstė vaikus į teisė-
tus vaikus, netikrųjų (niekingų) santuokų vaikus, pavainikius, įteisintus vaikus bei įvaikius480. Vaikų 
išlaikymo pareiga, nepaisant jų statuso, buvo sureguliuota imperatyviai. Tėvų pareiga išlaikyti savo 
vaikus neišnyksta šiems sulaukus pilnametystės, o trunka, kol vaikai yra reikalingi tėvų globos, t. y. 
laikas, iki kurio tėvai privalo išlaikyti savo vaikus, priklauso ne nuo to, ar jie pilnamečiai, o nuo to, 
„ar jie gali patys išlaikyti save tarnyste, verslu, pelnu iš savo turto, ar iš kitokių šaltinių, arba pilnai ar 
dalinai yra išlaikomi ir globojami kitų asmenų, pavyzdžiui, vyro ar visuomenės labdarybės įstaigos“481.

Aptariamuoju laikotarpiu teisės aktai, reguliavę šeiminius santykius, iš esmės diskriminavo 
moteris, t. y. „juridinį sutuoktinių nelygiateisiškumą santuokoje ypatingai ryškiai rodo sutuoktinių 
turtinės teisės ir pareigos“482, nors akivaizdžių diskriminavimo nuostatų galima įžvelgti ir asmeninių 
santykių kategorijoje483. Klaipėdos krašte gyvenusių sutuoktinių turtines teises ir pareigas reguliavęs 
Vokietijos imperijos CK buvo numatęs dvi sutuoktinių turtinių santykių sistemas – įstatymu ir su-
tartinio pobūdžio, t. y. galiojo prezumpcija, kad sutuoktiniams įstatymu nustatyta turtinių santykių 
sistema privaloma tada, jei jie tarpusavio sutartimi nenustatys kitokių turtinių santykių. Vokieti-
jos imperijos CK 1432 § nustatė, kad sutuoktiniai gali savo turtinius santykius apibrėžti santuokine 
sutartimi arba sutartimi po santuokos. Šios sutartys buvo sudaromos teisme arba pas notarą, da-
lyvaujant abiem sutuoktiniams. Lyginant aptariamojo laikotarpio moters (žmonos) turtines teises 
Klaipėdos krašte ir pagrindinėje Lietuvos dalyje, darytina išvada, kad Rusijos civiliniai įstatymai, 
nustatydami žmonos paklusnumą vyrui (Rusijos civilinių įstatymų 107 str.), kartu įteisino žmonos 
turtinį savarankiškumą (109 str.)484. Tuo tarpu Vokietijos imperijos CK nuostatos žmonos turtinio 

479 Asmenys nurodydavo teismui realius savo prašymo motyvus – alkoholizmą, žiaurų sutuoktinio elgesį, neištikimybę 
ir pan. Tokių bylų baigtys buvo panašios, t. y. Dvasinio teismo nutartys pažymėdavo, kad anuliuoti santuoką nėra 
kanoninio pagrindo, ir jos neanuliuodavo. Marcinkevičienė, D. Vedusiųjų visuomenė: santuoka ir skyrybos Lietuvoje 
XIX amžiuje – XX amžiaus pradžioje. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1999, p. 174.

480 Rusijos civilinių įstatymų antrasis skyrius 119–1631 str., p. 33–46; Vokietijos imperijos CK 1616 § – 1772 §,  
p. 324–351.

481 Šalkauskis, K. Civiliniai įstatymai X tomas, I dalis. Kaunas: Literatūros knygyno leidimas, 1933, p. 47.
482 Sideravičius, J. Teisinis santuokos reguliavimas buržuazinėje Lietuvoje (1. Klaipėdos krašte 1924–1939 m.). Lietuvos 

TSR mokslų akademijos darbai. A serija. 1977, 4 ( 61), p. 63.
483 Pavyzdžiui, sudarant santuoką pavardės pasirinkimo atveju „[ž]mona vadinasi pagal vyro pavadinimą“ (Rusijos 

civilinių įstatymų 101 str.; Vokietijos imperijos CK 1355 §); teisę parinkti gyvenamąją vietą ir būstą suteikė tik vyrui 
(Vokietijos imperijos CK 1354 §).

484 Paminėtina, kad 1922 m. buvo padaryti tam tikri Rusijos civilinių įstatymų pakeitimai, skirti moterų lygiateisišku-
mui užtikrinti, tačiau visos teisės normos, diskriminuojančios moteris, visgi nebuvo panaikintos. Minėtu įstatymu 
sutuoktinių turto atskirumo principas taikytas ir Užnemunei, nors čia ir toliau išliko sutuoktinių galimybė sudaryti 
vedybų sutartį ir nustatyti turto bendrumo režimą. Be to, minėtais pakeitimais nustatyta žmonos pareiga prisidėti 
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savarankiškumo nepripažino, t. y. jis priklausė nuo vyro valios, net ir sutartinių turtinių santykių 
sistema nebuvo palanki žmonai485.

1.4.1.2. Šeimos teisė 1940–1990 m. laikotarpiu

Sovietų Sąjungai 1940 m. birželio 15 d. okupavus Lietuvą, nuo 1940 m. gruodžio 1 d. Lietuvoje 
įsigaliojo RTFSR santuokos, šeimos ir globos įstatymų kodeksas486, nuo 1968 m. spalio 1 d. – TSR 
sąjungos ir sąjunginių respublikų Santuokos ir šeimos įstatymų pagrindai (Santuokos ir šeimos įsta-
tymų pagrindai)487, o nuo 1970 m. sausio 1 d. – Lietuvos TSR santuokos ir šeimos kodeksas488. 

RTFSR santuokos, šeimos ir globos įstatymų kodekso galiojimo laikotarpiu, sutuoktinių teises 
ir prievoles sukurdavo tik santuoka, įregistruota civilinės būklės aktų įrašų organuose. Dokumen-
tai, liudijantys santuokos sudarymo religinėmis apeigomis faktą, neturėjo jokios juridinės reikšmės. 
Santuokos, sudarytos religinėmis apeigomis iki civilinės būklės aktų įrašų organų sudarymo Lietu-
voje, buvo prilyginamos Kodekso nustatyta tvarka įregistruotoms santuokoms. Asmenys, kurie iki  
1944 m. liepos 8 d. faktiškai gyveno santuokiniuose santykiuose, galėjo tuos santykius įforminti san-
tuokos įregistravimu, nurodydami faktinio bendrojo gyvenimo laiką. Taigi Kodekso nuostatos fakti-
nę santuoką pripažino kartu su registruota santuoka. Faktinė santuoka turėjo būti nustatoma teismo 
sprendimu, konstatavus, kad: 1) vyras ir moteris bendrai tvarko ūkį, 2) neslepia savo ryšių nuo kitų 
žmonių, 3) tokius ryšius pripažįsta susirašinėjant arba kituose dokumentuose, 4) teikia tarpusavio 
materialinę paramą, 5) turi vaikų, juos auklėja ir išlaiko. Pagal šio kodekso normas faktinė santuoka 
galėjo būti nustatyta ir esant kitoms panašioms aplinkybėms. Tačiau faktinį asmenų sugyvenimą 
teismas galėjo prilyginti faktinei santuokai tiktai dviem atvejais: 1) nustatant sugyventinio teisę į 
išlaikymą dėl nedarbingumo ir 2) dalijant turtą, įgytą gyvenant kartu. Faktinė santuoka buvo pripa-
žįstama ne bet kokie artimi santykiai, o tik rimti ir ilgalaikiai ryšiai turint tikslą sukurti šeimą489. Re-
miantis šiomis kodekso nuostatomis, per keletą metų faktinė santuoka buvo visiškai prilyginta regis-
truotai santuokai, t. y. įstatymuose buvo analogiškai vertinama ir faktinė, civilinės būklės aktų įrašų 
institucijose neįregistruota, ir įregistruota santuoka. Ir vienu, ir kitu atveju juridinės pasekmės buvo 
vienodos490. Teisinis turto, įgyto faktinių santuokinių santykių metu, režimas atitinkamai įgijo teisinį 
sutuoktinių, įregistravusių santuoką, turto statusą491. Tokia padėtis buvo pakeista TSRS Aukščiau-
siosios Tarybos Prezidiumo 1944 m. liepos 8 d. įsaku „Dėl valstybės pagalbos nėščioms moterims, 
daugiavaikėms ir vienišoms motinoms padidinimo, motinystės ir vaikystės apsaugos sustiprinimo, 
dėl garbės vardo „Motina – didvyrė“ įvedimo ir „Motinos šlovės“ ordino bei „Motinystės medalio“ 
įsteigimo“492. Įsaku faktinės santuokos teisinė galia buvo panaikinta. Asmenims, kurie iki šio įsako 
įsigaliojimo buvo faktiniuose santuokiniuose santykiuose, buvo leista tokius santykius įforminti įre-
gistruojant santuoką. Ją įregistruojant buvo galima nurodyti faktinių santuokinių santykių pradžią. 

prie šeimos išlaikymo ir net prisiimti jos išlaikymo išlaidas, jeigu vyras neturi ir negali užsidirbti turto (Rusijos civi-
linių įstatymų 106 2 str.). 

485 Įstatymas nustatė, kad vyro ir žmonos turtas sudaro bendrą turtą, bet jį valdė bei juo disponavo vyras (1443 §), o už 
valdymą prieš žmoną neatsakė (1456 §). O sutuoktinių turtinių santykių sutartys Klaipėdos krašte dėl savo painumo 
ir įforminimo brangumo nebuvo populiarios. Sideravičius, J. Teisinis santuokos reguliavimas buržuazinėje Lietuvo-
je (1. Klaipėdos krašte 1924–1939 m.). Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. A serija. 1977, 4 (61), p. 63.

486 RTFSR santuokos, šeimos ir globos įstatymų kodeksas. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 
1954.

487 TSR sąjungos ir sąjunginių respublikų santuokos ir šeimos įstatymų pagrindai. Vilnius: Mintis, 1969.
488 Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos santuokos ir šeimos kodeksas. Vilnius: Mintis, 1981.
489 Matveev, G. K. Sovetskoe semeinoe pravo. Moskva: Iuridicheskaia literatura, 1978, p. 53–54.
490 Sverdlovas, G. M. Santuoka ir šeima Tarybų valstybėje. Vilnius: Valstybinė politinės literatūros leidykla, 1947, p. 20.
491 Sutuoktinių tarpusavio turtiniams santykiams kodeksas nustatė bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės 

režimą. Beliakova, A. M.; Vorozheikin, E. M. Sovetskoe semeinoe pravo. Moskva: Iuridicheskaia literatura, 1974,  
p. 128–129; Dičius, P. Santuoka ir šeima Tarybų Lietuvoje. Vilnius: Mintis, 1974, p. 70–71.

492 TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1944 m. liepos 8 d. įsakas „Dėl valstybės pagalbos nėščioms moterims, 
daugiavaikėms ir vienišoms motinoms padidinimo, motinystės ir vaikystės apsaugos sustiprinimo, dėl garbės vardo 
„Motina – didvyrė“ įvedimo ir „Motinos šlovės“ ordino bei „Motinystės medalio“ įsteigimo“. TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos žinios. 1944, Nr. 37.
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Nuo to laiko ir buvo laikomas sutuoktinių teisių ir pareigų atsiradimas. Šiuo teisės aktu vėl buvo 
pripažinta santuokos registracijos svarba, motyvuojant, kad: faktinių santuokų apsauga kelia grės-
mę monogamijos principui ir gali paskatinti daugpatystę; faktiniai santuokiniai santykiai išvengia 
valstybės kontrolės, siekiant nustatyti įstatymo kliūtis sudaryti santuoką, nes faktiniai sutuoktiniai 
nesikreipia į civilinės būklės aktų įrašų skyrių; atsiranda sunkumų įgyvendinant daugybę demogra-
finių uždavinių, susijusių su gyventojų duomenų apskaita; faktinių santuokų legalizacija daro įtaką 
lengvabūdiškų santykių atsiradimui ir t. t.493

Kodekso494 nuostatos suvienodino santuokinį amžių, t. y. buvo nustatytas aštuoniolikos metų 
santuokinis amžius. Miestų ir rajonų tarybų prezidiumai išimtiniais atvejais pagal atskirus prašymus 
moterims galėjo sumažinti santuokinį amžių, bet ne daugiau kaip vieneriais metais. Kodekse nebuvo 
santuokos negaliojimo instituto, o tik galimybė ginčyti santuokos sudarymo įrašą. Kita vertus, šis  
teisės aktas nustatė labai paprastą santuokos nutraukimo tvarką (administracine tvarka), t. y. santuo-
ka būdavo nutraukiama civilinės metrikacijos įstaigoje, tačiau jau minėtu TSRS Aukščiausiosios Ta-
rybos Prezidiumo 1944 m. liepos 8 d. įsaku ištuokos procesas buvo sugriežtintas – suteikta galimybė 
nutraukti santuoką tik teismo tvarka ir nustatytas sudėtingas teisminis santuokos bylų nagrinėjimas. 

1968 m. priimtuose Santuokos ir šeimos įstatymų pagrinduose, kurie tapo pagrindu priimant 
naujus sąjunginių respublikų santuokos ir šeimos kodeksus495, buvo nustatytas vienodas vyrams ir 
moterims santuokinis amžius – 18 metų. Juose taip pat buvo numatyta teisė sąjunginei respublikai 
savo įstatymais sumažinti santuokinį amžių, bet ne daugiau kaip dvejais metais (10 straipsnio 2 da-
lis). Santuoka, sudaryta susituokiantiems nesuėjus santuokiniam amžiui, galėjo būti pripažinta ne-
galiojanti teismine tvarka (15 straipsnio 1 dalis). Santuokos ir šeimos įstatymų pagrindai ir Lietuvos 
TSR santuokos ir šeimos kodeksas496, įsigaliojęs nuo 1970 m. sausio 1 d., įvedė santuokos negaliojimo 
institutą – buvo nurodyti santuokos negaliojimo pagrindai, asmenys, turintys teisę reikalauti pripa-
žinti santuoką negaliojančia, bei negaliojimo teisiniai padariniai (LTSR SŠK 42–51 straipsniai)497 .

LTSR SŠK498 nustatė, kad santuoka registruojama civilinės metrikacijos organuose, tačiau nu-
traukti ją galima tiek administracine, tiek ir teismine tvarka. Santuoką būdavo galima nutraukti ci-
vilinės metrikacijos įstaigoje pagal vieno arba abiejų sutuoktinių pareiškimą tais atvejais, jei sutuok-
tiniai neturėjo nepilnamečių vaikų ir abu sutarė dėl ištuokos fakto bei dėl bendro turto padalinimo. 
Administracinė santuokos nutraukimo tvarka buvo taikoma ir tuomet, kai vienas iš sutuoktinių buvo 
pripažintas nežinia kur esančiu arba neveiksniu, arba nuteistas laisvės atėmimo bausme ne mažiau 
kaip trejiems metams (LTSR SŠK 37–38 straipsniai). Visais kitais atvejais santuoka turėjo būti nu-
traukiama teismo tvarka, tačiau buvo nustatyta tik viena išimtis, kuri taikytina abiem procedūroms: 
vyras neturėjo teisės be žmonos sutikimo kelti santuokos nutraukimo bylos, žmonai esant nėščiai 
ir vienerius metus po vaiko gimimo (SŠK 34 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina ir tai, kad santuokos 
pasibaigimo momentu laikytinas ne teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimas, bet ištuokos 
įregistravimo faktas civilinės metrikacijos įstaigoje (LTSR SŠK 40 straipsnis). Toks santuokos pasi-
baigimo momentas nebuvo vertinamas pozityviai, nes sukėlė daug teisinio neaiškumo, t. y. ištuoką 
privalėjo įregistruoti abu arba vienas iš sutuoktinių, tačiau nė vienam iš jų to nepadarius, santuoka 

493 Riasentsev, V. A. Semeinoe pravo. Moskva: Iuridicheskaia literatura, 1971, p. 32.
494 RTFSR santuokos, šeimos ir globos įstatymų kodeksas. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 

1954. 5 str.
495 TSR sąjungos ir sąjunginių respublikų Santuokos ir šeimos įstatymų pagrindai. Vilnius: Mintis, 1969.
496 LTSR SŠK (kaip ir Santuokos ir šeimos įstatymų pagrinduose) buvo numatytas vienodas susituokiančiųjų amžius 

(18 metų), kuris sutapo su asmenų pilnametyste. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos santuokos ir šeimos ko-
deksas. Vilnius: Mintis, 1981, 16 str. 

497 Vienas iš santuokos negaliojimo pagrindų buvo – jos fiktyvumas (SŠK 48 str.). Fiktyvių santuokų daugėjo dėl speci-
finių to laikotarpio teisinių ir ekonominių reiškinių: fizinių asmenų registravimo režimo, gyvenamųjų patalpų sky-
rimo ir kt. Tikslą būti registruotas didmiestyje ar gauti gyvenamąją patalpą asmuo kartais pasiekdavo sudarydamas 
fiktyvią santuoką (Mikelėnas, V. Santuokos pripažinimas negaliojančia. Socialistinė teisė. 1987, 2, p. 28–32).

498 Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos santuokos ir šeimos kodeksas. Vilnius: Mintis, 1981.
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formaliai galiojo, nors santuokiniai ryšiai būdavo pasibaigę499. Tokiais atvejais kildavo ginčų dėl nau-
jai įgyto turto, taip pat ir faktinėje santuokoje gimusio vaiko tėvystės ir kt. 

Santuokos ir šeimos įstatymų pagrindai ir Lietuvos TSR SŠK įvedė tėvystės nustatymą teismo 
tvarka. Ieškiniams dėl tėvystės nustatymo nebuvo taikoma senatis500. Pagal LTSR SŠK 55 straipsnį 
teismas galėjo pripažinti atsakovą vaiko tėvu įrodžius tam tikrus įrodomuosius faktus: bendrą vaiko 
motinos ir atsakovo gyvenimą ir bendro ūkio tvarkymą prieš gimstant vaikui arba jų bendrą vaiko 
auklėjimą ar išlaikymą arba kitas aplinkybes, patikimai patvirtinančias, kad atsakovas pripažino tė-
vystę. Įstatymų leidėjas nenurodė įrodymų leistinumo ribų, todėl nustatant tėvystę teismine tvarka 
įrodymais reikėtų laikyti visus faktinius duomenis, taip pat konkliudentinius veiksmus, išreiškian-
čius tėvystės pripažinimą501.

Kartu su ieškiniu dėl tėvystės nustatymo galėjo būti pareikštas ieškinys dėl alimentų išieškoji-
mo tiek pagal ieškovo, tiek pagal atsakovo gyvenamąją vietą. LTSR SŠK vaikų išlaikymo dydžiai liko 
nepakitę, t. y. 81 straipsnis nustatė: vienam vaikui – vienas ketvirtadalis, dviem vaikams – vienas 
trečdalis, trims ir daugiau vaikų – pusė tėvų uždarbio (pajamų). Šio straipsnio 2 dalis numatė atve-
jus, kada alimentai gali būti sumažinti arba tėvai atleisti nuo jų mokėjimo, t. y. alimentai galėjo būti 
sumažinti, jei vaikas buvo visiškai išlaikomas valstybės, taip pat kai tėvas (motina), mokantis alimen-
tus, buvo pirmos ar antros grupės invalidas arba vaikai dirbo ir patys turėjo pakankamą uždarbį. 
Alimentai vaikams buvo išieškomi iki jų pilnametystės (18 metų). Ši taisyklė buvo taikoma be jokių 
išimčių. Pažymėtina, kad veiksnumas iki pilnametystės, kai nepilnametis susituokia arba kai besi-
mokydamas sulaukia pilnametystės, nebuvo pagrindas anksčiau nutraukti alimentų mokėjimą, nes 
tokių atleidimo nuo mokėjimo pagrindų nenumatė SŠK 81 straipsnis. LTSR SŠK 88 straipsnis numatė 
alimentus ir pilnamečiams vaikams, tačiau tik esant dviem sąlygoms: 1) pilnamečiui reikalinga mate-
rialinė parama; 2) pilnametis yra nedarbingas. Jiems alimentai išieškomi tvirta, kas mėnesį mokama 
pinigų suma, kuri nustatoma teismo, vadovaujantis materialine ir šeimynine tėvų bei tokių vaikų 
padėtimi. Pažymėtina, kad alimentinės prievolės subjektas buvo nepilnametis vaikas, kuris pagal 
įstatymą turėjo subjektyvinę teisę gauti iš tėvo ar motinos išlaikymą. Motina ar tėvas, reikalaujantis 
alimentų vaikui, buvo ne alimentinės prievolės subjektas, o teisėtas nepilnamečio vaiko atstovas502. 
Tėvai, auklėdami vaikus, buvo visiškai lygiateisiai, todėl visi vaikų auklėjimo klausimai turėjo būti 
sprendžiami jų tarpusavio sutarimu. Jeigu tėvai dėl vaikų auklėjimo nesutardavo, ginčijamą klausi-
mą spręsdavo, visų pirma, globos ir rūpybos įstaigos, dalyvaujant tėvams (LTSR SŠK 66 straipsnis). 
LTSR SŠK taip pat numatė galimybę teismo tvarka atimti tėvystės teises ir tėvystės teisių atėmimo 
alternatyvą – vaiko paėmimą iš tėvų neatimant tėvystės teisių (71–78 straipsniai). Tėvų teisė auklė-
ti vaikus pasibaigdavo: 1) vaikams sulaukus pilnametystės; 2) nepilnamečiams vaikams susituokus;  
3) kitiems asmenims vaikus įvaikinus; 4) atėmus tėvystės teises iš tėvų; 5) tėvams mirus arba paskel-
bus juos mirusiais. 

LTSR SŠK reglamentavo ir vaikų alternatyvios priežiūros būdus – įvaikinimą (108–135 straips-
niai) bei globos ir rūpybos klausimus (136–172 straipsniai). Tiek įvaikinimui, tiek ir globai (rūpybai) 
buvo taikoma administracinė tvarka, t. y. miesto (rajono) vykdomojo komiteto sprendimu. Išskirtinis 
to meto įvaikinimo instituto bruožas – visiškas įvaikinimo įslaptinimas, taip pat galimybė pripažinti 
įvaikinimą negaliojančiu ar panaikinti.

499 Kudinavičiūtė-Michailovienė, I. Santuokos nutraukimo teisinės pasekmės ir jų išsprendimo problematika ištuokos 
bylose. Šeimos bylų nagrinėjimo ir teismo sprendimų vykdymo ypatumai. Red. Tamošiūnienė, E.; Kudinavičiūtė-Mi-
chailovienė, I. Vilnius: MRU, 2013, p. 59–63.

500 Ieškinio senatis taip pat netaikoma reikalavimams nutraukti santuoką, ją pripažinti negaliojančia, išreikalauti vaikus 
iš neteisėto laikymo ir kitiems ginčams dėl vaikų, išieškoti alimentus, įvaikinimą pripažinti negaliojančiu, panaikinti 
įvaikinimą ir t. t. Lietuvos TSR santuokos ir šeimos kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 1985, p. 18–19.

501 Jačkonienė, J. Tėvystės nustatymas tarybinėje šeimos teisėje. Vilnius: Mintis, 1978, p. 77.
502 Rasimavičius, P. Tarybinė šeimos teisė. Vilnius: Mintis, 1981, p. 145.
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1.4.1.3. Šeimos teisė po nepriklausomybės 1990 m. atkūrimo 

1990 m. kovo 11 d. atkūrus nepriklausomybę LTSR SŠK, kaip ir kiti sovietiniai kodeksai, liko 
galioti tiek, kiek neprieštaravo Lietuvos Respublikos Laikinajam Pagrindiniam Įstatymui503. Remian-
tis šiuo įstatymu Lietuvos TSR santuokos ir šeimos kodeksas, palikus visą sovietinės okupacijos metų 
santuokos ir šeimos santykių reguliavimo terminologiją bei valdymo institucijų pavadinimus, buvo 
pavadintas Lietuvos Respublikos santuokos ir šeimos kodeksu (SŠK)504. SŠK, atsižvelgiant į pasikei-
tusias ekonomines, socialines, politines, ideologines visuomenės gyvenimo sąlygas, kelis kartus buvo 
koreguotas bei pildytas505. Paminėtina tai, kad 1990–2000 m. laikotarpiu Lietuva ratifikavo svarbiau-
sias tarptautines šeimos teisės srities sutartis – 1989 m. Vaiko teisių konvenciją506, 1993 m. Hagos 
Konvenciją dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje507, 1950 m. Žmo-
gaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją508, 1975 m. Europos tarybos konvenciją dėl 
nesantuokinių vaikų teisinio statuso509 ir kitas510. 

Yra nuomonių, kad istoriškai 1990–2000 m. laikotarpyje būtų galima išskirti keletą šeimos 
teisės raidos Lietuvoje, taip pat Santuokos ir šeimos kodekso rengimo etapų: 1) Šeimos teisės raida 
pereinamuoju laikotarpiu (1990–1992 m.); 2) Pirmasis Santuokos ir šeimos kodekso projektas (1990–
1993 m.); 3) Antrasis Santuokos ir šeimos kodekso projektas (1993–1996 m.); 4) Trečiasis Santuokos 
ir šeimos kodekso rengimo etapas (1996–1998 m.); 5) Civilinio kodekso Trečioji knyga – „Šeimos 
teisė“ (1998–2000 m.)511.Kadangi sovietinis Santuokos ir šeimos kodeksas jau neatitiko naujų poli-
tinių ir ekonominių realijų, 1990 m. buvo suformuota Santuokos ir šeimos kodekso rengimo darbo 
grupė, vadovaujama P. Rasimavičiaus. Pozityvią paskatą kodekso rengimo procesui turėjo Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje suformuluoti pagrindiniai šeimos teisės principai. Buvo parengta būsi-
mo Kodekso rengimo koncepcija, kuri rėmėsi lietuvių tautos tradicinėmis, etinėmis nuostatomis, 
kartu jas derinant su tarptautinės teisės normomis. 1993 m. Santuokos ir šeimos kodekso projekto 
rengimo darbo grupės vadovu tapus advokatui K. Lipeikai512 nepasikeitė darbo kryptis ir uždaviniai, 
t. y. darbas toliau paraleliai vyko dviem kryptimis: pirmąja – sovietinio kodekso normų keitimas, 
antrąja – tolesnis kodekso projekto tobulinimas. Šį procesą komplikavo intensyvi įstatymų, įstatymo 
įgyvendinamųjų aktų leidyba, sukūrusi situaciją, kai daugėjo vienas kitam prieštaraujančių įstatymų 
bei norminių aktų. Priimami įstatymai kūrė kolizines situacijas, kurios komplikavo galutinį kodekso 

503 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio įstatymo“. Valstybės žinios. 1990, 
Nr. 9-224. 3 str.

504 Lietuvos Respublikos santuokos ir šeimos kodeksas. Vilnius: Teisingumo ministerija, 1990.
505 Pavyzdžiui, 1991 m. pakeistas išlaikymo vienam vaikui minimumas – nustatyta, kad išlaikymo minimumas yra 0,4 

minimalaus gyvenimo lygio (MGL) suma vienam vaikui per mėnesį, o 1997 m. vienam vaikui išieškomų alimentų 
minimalus dydis padidintas iki vieno minimalaus gyvenimo lygio. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos 
Respublikos santuokos ir šeimos kodekso 81 straipsnio dalinio pakeitimo“. Lietuvos aidas. 1991, Nr. 84-0; Lietuvos 
Respublikos Santuokos ir šeimos kodekso 81 straipsnio pakeitimo įstatymas. Valstybės žinios. 1997, Nr. 99-2507.

506 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos ratifikavimo“. Valstybės žinios. 1995, 
Nr. 60-1501.

507 Konvencija dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje. Hagos konferencija dėl tarptau-
tinės privatinės teisės. Septynioliktosios sesijos baigiamasis aktas. Valstybės žinios. 1997, Nr. 101-2550.

508 Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Valstybės žinios. 1995, Nr. 40-987.
509 Europos konvencija dėl nesantuokinių vaikų teisinio statuso. Valstybės žinios. 1997, Nr. 60-1404.
510 Buvo aktyviai plėtojamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir pasirašyta daugybė tarptautinių sutarčių dėl teisinės 

pagalbos šeimos teisės klausimais pvz.: Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos sutartis dėl 
teisinės pagalbos ir teisinių santykių (Valstybės žinios. 1994, Nr. 28-492), Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos 
sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose (Valstybės žinios. 1995, 
Nr. 13-296), Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir 
baudžiamosiose bylose (Valstybės žinios. 1994, Nr. 91-1767), Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartis 
dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose (Valstybės žinios. 1994, 
Nr. 14-234) ir kt.

511 Papirtis, L.V.; Šadžius, H. Lietuvos šeimos teisės raida 1990–2000 m.: etapai, problemos [interaktyvus]. <http://socia-
linisugdymas.leu.lt>, p. 13-15.

512 Lipeika, K. Santuokos ir šeimos kodekso projektas: naujovės ir principinės nuostatos. Teisės problemos. 1996, 1,  
p. 23–64.
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projekto parengimą. Nepaisant sudėtingų problemų, parengtame kodekso projekte buvo padaryti 
trijų rūšių pakeitimai: pašalintos anachroniškos normos, būdingos socialistinei sistemai, sugrąžintos 
kai kurios prieškarinės Lietuvos šeimos teisės normos, įvesti nauji šeimos teisės institutai. 1995 m. 
rugsėjo 21 d. buvo parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1261 „Dėl Lietuvos 
Respublikos santuokos ir šeimos kodekso projekto teikimo Lietuvos Respublikos Seimui“. Tačiau 
tuo metu pateikto Seimui Santuokos ir šeimos kodekso projekto svarstymas Seime užstrigo ilgam 
dėl įvairių priežasčių (pavyzdžiui, keitėsi Seimo sudėtis ir skirtingų politinių srovių interesų kon-
frontacija turėjo įtakos teisėkūros (taip pat ir pateikto projekto) raidos procesui). Paminėtina, kad 
vienas iš labiausiai diskutuotinų klausimų – Santuokos ir šeimos kodekso kaip autonominio (atskiro 
kodifikuoto akto) koncepcija, t. y. buvo nuomonių, kad šeimos teisę tikslinga inkorporuoti į naujai 
rengiamą Civilinio kodekso sudėtį kaip vieną iš Civilinio kodekso knygų. Tačiau iš pradžių ir Seime, 
ir Vyriausybėje šiai idėjai nebuvo pritarta. Buvo nutarta ir toliau rengti atskirą Santuokos ir šeimos 
kodeksą. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 1997 m. birželio 26 d. Nr. 366 potvarkiu „Dėl 
darbo grupės Lietuvos Respublikos santuokos ir šeimos kodekso projektui rengti sudarymo“ buvo 
nutarta sudaryti darbo grupę, kurioje nebuvo nė vieno mokslininko teoretiko – šeimos teisės spe-
cialisto. 1998 m. pradžioje Civilinį kodeksą rengusios darbo grupės iniciatyva Lietuvos Respublikos 
Seime buvo organizuota diskusija Civilinio kodekso projekto struktūros klausimais bei dėl atskiro 
Santuokos ir šeimos kodekso tikslingumo. Šios diskusijos pasekmė – 1998 m. sausio 7 d. Seimo Tei-
sės ir teisėtvarkos komitetas nutarė atsisakyti atskiro kodekso rengimo ir šeimos teisę inkorporuoti 
į vientiso Civilinio kodekso sudėtį. Galutinai formuojant vientiso Civilinio kodekso koncepciją buvo 
vadovautasi Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. birželio 25 d. nutarimu, kuris patvirtino Teisinės 
sistemos reformos matmenis ir jų įgyvendinimą513.

2000 m. sausio 11 d. Seimui buvo pateiktas svarstyti Civilinio kodekso Trečiosios knygos „Šei-
mos teisė“ projektas514, kuris po ilgų diskusijų (2000 m. liepos 11 d.) buvo priimtas. Civilinio kodekso 
Trečioji knyga „Šeimos teisė“, kaip ir visas 2000 m. LR CK, įsigaliojo nuo 2001 m. liepos 1 d.

Rengiant naująjį Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą buvo siekiama adaptuoti šeimos santy-
kių teisinį reguliavimą prie esminiai pasikeitusių ekonominių, socialinių ir politinių sąlygų, sukur-
ti palankesnes teisines galimybes vaikų teisių apsaugai, sutuoktinių turtinių santykių reguliavimui, 
šeimos reikšmės visuomenėje stiprinimui, šeimos santykių stabilumui užtikrinti, nustatyti efekty-
vesnius šeimos narių pažeistų teisių gynimo būdus ir priemones515. Kitas svarbus tikslas, kurio buvo 
siekiama, – suderinti Lietuvos Respublikos privatinę teisę su tarptautinės teisės šaltiniais – Jungtinių 
Tautų vaiko teisių konvencija bei kitomis tarptautinėmis konvencijomis šeimos teisės srityje, kurias 
yra ratifikavusi Lietuva. Darbo grupė, kuriai buvo patikėta parengti CK projektą, jau nuo pirmųjų 
savo veiklos žingsnių nuosekliai gynė vientiso CK idėją, pagal kurią šeimos santykiai sudaro sudėtinę 
privatinės teisės reguliavimo dalyko dalį. Laikantis tokios nuomonės, šeima, šeimos vidiniai ir išori-
niai santykiai objektyviai negalėjo būti eliminuojami iš CK taikymo srities516. 

1992 m. lapkričio 2 d. įsigaliojus Konstitucijai buvo „atvertas“ kelias į bažnytinės santuokos 
registracijos pripažinimą517, nes, kaip jau minėta, nuo 1940 iki 1992 m. buvo nustatyta tik civilinės 
santuokos registracija, todėl bažnytinė santuoka nesukeldavo jokių teisinių padarinių518. 1994 m. ba-
landžio 2 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos santuokos ir šeimos kodekso 6 straipsnio antrosios 

513 Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. birželio 25 d. nutarimas „Dėl teisinės sistemos reformos metmenų (nauja 
redakcija) ir jų įgyvendinimo“. Valstybės žinios. 1998, Nr. 61-1736.

514 Mikelėnas, V. Civilinio kodekso projekto komentaras. Trečioji Civilinio kodekso knyga „Šeimos teisė“. Teisės prob-
lemos. 1998, 2, p. 9–43.

515 Aiškinamasis raštas dėl Civilinio kodekso Trečiosios knygos projekto [interaktyvus]. <https://e-seimas.lrs.lt/>. 
516 Civilinį kodeksą rengusios darbo grupės vadovo V. Mikelėno nuomone, šeimos teisinių santykių specifikos analizė 

neabejotinai patvirtina, kad tam tikri ypatumai jiems yra būdingi. Tačiau jie nėra tokie reikšmingi, kad leistų teigti 
esant esminį civilinių teisinių ir šeimos teisinių santykių skirtumą. Todėl šeimos teisė objektyviai negali būti pripa-
žįstama savarankiška, atskira teisės šaka ir yra tik civilinės teisės pošakis. Mikelėnas, V. Šeimos teisė. Vilnius: Justitia, 
2009, p. 46

517 Meilius, K. Legal Status of persons married at Church under the Canon Law and Lithuanian Civil Law. Anuario de 
Derecho Eclesiastico del Estado. 2006, 22, p. 397–434.

518 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-430/2001.

https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAK/TAIS.../MSO2003_DOC/
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dalies ir 12 straipsnio antrosios dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ Konstitucinis 
Teismas konstatavo, kad: 1) SŠK 6 straipsnio 2 dalies norma, pagal kurią „[p]ripažįstama tiktai san-
tuoka, sudaryta valstybiniuose civilinės metrikacijos organuose, o religinės santuokos apeigos, kaip ir 
kitos religinės apeigos, neturi teisinės reikšmės“ prieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 4 dalies nuos-
tatai, pagal kurią „Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją“; 2) minėtai Konstitucijos  
38 straipsnio 4 dalies normai prieštarauja ir SŠK 12 straipsnio 2 dalies norma, kad „[s]utuoktinių 
teises ir pareigas sukuria tik santuoka, sudaryta valstybiniuose civilinės metrikacijos organuose“519. Šio 
straipsnio nuostatų analizė leidžia prieiti išvadą, kad bažnytinė santuokos registracija sukelia tokias 
pačias teisines pasekmes tik tokiu atveju, jeigu ji sudaryta laikantis valstybinės santuokos sudary-
mo sąlygų, t. y. tokia nuostata įtvirtinta 2000 m. gegužės 5 d. sutartyje „Dėl santykių tarp Katalikų 
bažnyčios ir Valstybės teisinių aspektų“520 13 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad „kanoninė 
santuoka nuo pat religinio jos sudarymo momento sukels civilines pasekmes pagal Lietuvos Respublikos 
teisės aktus, jei yra išlaikyti Lietuvos Respublikos įstatymų numatyti reikalavimai“, priešingu atveju 
tokios santuokos nesukelia civilinių pasekmių, todėl jos „neapskaitomos“. 

2000 m. LR CK 3.24–25 ir 3.304 straipsniais buvo siekiama sukonkretinti bažnytine (konfesi-
ne) tvarka sudarytos santuokos viešos apskaitos tvarką, kuri turėtų patenkinti ir tikinčiųjų interesą 
tuoktis pagal savo religijos kanonus, ir valstybės interesą užtikrinti santuokų apskaitą, išvengiant 
monogamijos bei kitų santuokos sudarymo sąlygų pažeidimų521. 1992–2008 m., intensyviai kintant 
teisiniam reguliavimui dėl bažnytinių santuokų įtraukimo į valstybinę apskaitą tvarkos522, kito ir 
su tuo susijusi teismų praktika523. Bažnytinių santuokų įtraukimo į valstybinę apskaitą tvarka bei 
tokios santuokos pagrindu civilinių teisinių pasekmių (bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės 
sukūrimas, teisės paveldėti po kito sutuoktinio mirties) atsiradimo reguliavimas išliko aktualus iki 
šių dienų, t. y. teisinio reglamentavimo pokyčiai dėl bažnytinės santuokos autonomiškumo, apskaitos 
tvarkos civilinės metrikacijos įstaigose ir teisinių santuokos pasekmių, numatytų CK nuostatomis, 
pakankamai intensyviai vyko ir vėliau. Šiuo aspektu paminėtinas Lietuvos vyriausiojo administra-
cinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 9 d. sprendimas administracinėje byloje  
Nr. I492-10/2014, kuriame numatyta „[p]ripažinti, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 
2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pa-
tvirtintų Civilinės metrikacijos taisyklių 74 punktas prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės 
principui“. Tai suponavo Civilinio kodekso nustatytų normų, susijusių su bažnyčios (konfesijų) nu-
statyta tvarka sudarytų santuokų apskaita, pakeitimus (atsisakyta atkuriamojo santuokos įrašo)524 

519 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimai ir sprendimai. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis 
Teismas, 1994.

520 Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartis dėl santykių tarp Katalikų bažnyčios ir Valstybės teisinių aspektų. 
Valstybės žinios. 2000. Nr. 67-2014.

521 Taigi buvo nustatyta, jog bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka santuoka sudaroma pagal atitinkamos religijos vi-
daus (kanonų) teisės nustatytą procedūrą ir kad tokia santuoka sukelia tokias pat teisines pasekmes, kaip ir santuo-
ka, sudaryta civilinės metrikacijos įstaigoje, jeigu: 1) nebuvo pažeistos materialinės santuokos sudarymo sąlygos (CK 
3.12 –3.17 str.); 2) santuoka buvo sudaryta pagal Lietuvos Respublikos įregistruotų ir valstybės pripažintų religinių 
organizacijų kanonų nustatytą procedūrą; 3) santuoka įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje. Lietuvos 
Respublikos civilinis kodeksas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 74, suvestinė redakcija iki 2017 m. sausio 1 d.

522 Pavyzdžiui, 1999 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 65 patvirtintose Civilinės būklės aktų registravimo laikinosiose taisyklė-
se bei 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 129 patvirtintose Civilinės metrikacijos taisyklėse, sprendžiant bažnytine 
tvarka sudarytų santuokų apskaitos klausimus, buvo nustatytas draudimas įtraukti į apskaitą Bažnyčios nustatyta 
tvarka sudarytą santuoką, kai vienas iš sutuoktinių yra miręs, taip akivaizdžiai pažeidžiant asmenų, gyvenusių baž-
nytinėje santuokoje, teises bei teisėtus interesus. Tačiau 2006 m. patvirtinus Civilinės metrikacijos taisykles, kurių  
72 p. nustatė: „[j]ei bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka santuoka sudaryta laikotarpiu nuo 1992 m. lapkričio  
2 d. iki 2001 m. birželio 30 d., santuokos pradžia laikoma bažnyčios pranešime (bažnytiniame santuokos liudiji-
me) nurodyta data. Jeigu santuokos įtraukimo metu vienas iš sutuoktinių jau yra miręs, civilinės metrikacijos įs-
taiga įrašo atkurtąjį santuokos įrašą.“ Žr. plačiau: Kudinavičiūtė-Michailovienė, I. Teisinė šeimos forma. Lie-
tuvos Respublikos civilinis kodeksas: pirmieji dešimt galiojimo metų. Red. Sagatys, G. Vilnius: MRU, 2013,  
p. 418–423. 

523 Žr. plačiau: Kudinavičiūtė-Michailovienė, I. Teisinė šeimos forma. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: pirmieji 
dešimt galiojimo metų. Red. Sagatys, G. Vilnius: MRU, 2013, p. 418–423.

524 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. VIII-1864 21 str. 
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bei naujų teisės aktų priėmimą (Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas525, Civilinės būklės aktų 
registravimo taisyklės526). 

Civiliniame kodekse numatytos santuokos sudarymo sąlygos iš esmės atitiko tas, kurios ga-
liojo SŠK, išskyrus keletą naujovių: įtvirtintas susitarimo tuoktis institutas (kurio nuostato perkeltos 
iš Vokietijos imperijos CK, galiojusio Klaipėdos krašte iki 1940 m.)527; santuokinio amžiaus sumaži-
nimo klausimą buvo pavesta spręsti teismui; sukonkretintos santuokos sudarymo pasekmės; plačiau 
aptartos santuokos pripažinimo negaliojančia pasekmės. Analizuojant Civilinio kodekso nuostatas, 
reglamentuojančias santuokos nutraukimo institutą528, galima išskirti bent ketvertą esminių jo re-
guliavimo pokyčių lyginant su galiojusio SŠK normomis529: Tai: visais atvejais nutraukiant santuoką 
(nepaisant ištuokos būdo) egzistuoja besąlygiškas ryšys tarp santuokos nutraukimo fakto ir nutrau-
kimo teisinių pasekmių išsprendimo530; santuoka gali būti nutraukiama tik teismine tvarka; nusta-
tomi trys savarankiški santuokos nutraukimo būdai bei naujai sureguliuotas santuokos pasibaigimo 
momentas – nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo momento531. Pažymėtina, kad buvo įtvir-
tintas gyvenimo skyrium (separacijos) institutas532, kuris buvo būdingas XIX–XX a. pr., t. y. dažniau, 
nei anuliuoti santuoką, katalikai naudojosi gauti separaciją „stalui ir guoliui“533.

Vaiko teisių savarankiškumas buvo ilgą laiką kvestionuojamas arba ribojamas. Vaiko turtinės 
ir neturtinės teisės nebuvo atskirtos nuo jo tėvų turtinių ir neturtinių teisių. Pasak J. Stripeikienės534, 
tokios teisinės nuostatos, kai vaiko teisės buvo pripažįstamos išvestinėmis iš jo tėvų teisių, iš esmės 
pažeidė principą, kad ką tik gimęs asmuo jau įgyja teisinį subjektiškumą, ir tik dėl amžiaus buvo 
neigiama vaiko teisė būti savarankišku teisės subjektu. Ši samprata lėmė tokią vaiko interesų apsaugos 
sistemą, kurioje vaiko interesus gynė ir tenkino jo tėvai, o jų pareiga auklėti vaikus reiškė būti teisės 
subjektu vietoj vaiko, kol jis taps pilnamečiu. Taigi vaiko samprata buvo orientuota į vaiko, kaip šeimos 
globotinio, išlaikytinio padėtį. Didžiausią įtaką šiuolaikinei vaiko teisių koncepcijai ir postūmiui nuo 
vaiko, kaip apsaugos ir globos objekto, suvokimo link vaiko, kaip subjekto, suvokimo padarė 1989 m. 
priimta Vaiko teisių konvencija535, prie kurios Lietuvos Respublika prisijungė 1992 m. sausio 8 d. 
(Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1995 m. liepos 3 d.). Šis tarptautinis dokumentas įtvirtino 
pilietines ekonomines, socialines, kultūrines ir kitokio pobūdžio vaiko teises, kurias valstybės dalyvės 

pakeitimo įstatymas. 2015 m. birželio 25 d. Nr. XII-1881; Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.18, 2.19, 3.8, 3.18, 
3.24, 3.37, 3.66, 3.138, 3.139, 3.140, 3.142, 3.143, 3.144, 3.145, 3.147, 3.152, 3.157, 3.167, 3.220, 4.255 straipsnių pa-
keitimo, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25 straipsnių ir Kodekso trečiosios knygos VIII dalies pripažinimo netekusiais 
galios įstatymas (Įsigalioja 2017-01-01). TAR. 2015, Nr. 19698.

525 Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas TAR. 2015, Nr. 19697.
526 Teisingumo ministro įsakymas 2016 m. gruodžio 28 d. „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės 

būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“. TAR. 2016, Nr. 29705.
527 Kudinavičiūtė-Michailovienė, I. Santuokos sąlygos ir jų vykdymas. Vilnius: Justitia, 2007, p. 28–35.
528 Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu – 3.51–3.54 str., santuokos nutraukimas vieno sutuok-

tinio prašymu – 3.55–3.59 str., santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės – 3.60–3.65 str., taip pat 
santuokos nutraukimo teisinės pasekmės – 3.66–3.72 str. 

529 Lietuvos Respublikos santuokos ir šeimos kodeksas. Valstybės žinios. 1969, Nr. 21-186..
530 Pagal galiojusį SŠK galima buvo nutraukti santuoką tik konstatuojant šį faktą, tačiau neišspręsti kitų su ištuoka 

susijusių pasekmių. Nuo CK įsigaliojimo teismų praktika jau yra suformavusi santuokos nutraukimo ir teisinių 
padarinių neatskyrimo principą. Žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutartį civilinėje byloje 
Nr. 3K-P-186/2010.

531 Žr. plačiau: Kudinavičiūtė-Michailovienė, I. Santuokos nutraukimo teisinės pasekmės ir jų išsprendimo proble-
matika ištuokos bylose. Šeimos bylų nagrinėjimo ir teismo sprendimų vykdymo ypatumai. Red. Tamošiūnienė, E.; 
Kudinavičiūtė-Michailovienė, I. Vilnius: MRU, 2013. p. 59–103

532 CK 3.73–3.80 str. įtvirtintas separacijos institutas gali būti suprantamas kaip tam tikra šeimos reorganizavimo for-
ma, kai vieni sutuoktinių tarpusavio santykiai baigiasi, o kiti – išlieka. Separacija laikoma pirmuoju žingsniu į iš-
tuoka. Pagrindinis separacijos ir ištuokos skirtumas, kad ištuokos atveju baigiasi visi sutuoktinių tarpusavio šeimos 
teisiniai santykiai. Separacijos atveju, priešingai nei ištuokos, negalima sudaryti naujos santuokos, nes asmuo išlieka 
susituokęs, nors bendras sutuoktinių gyvenimas baigiasi. Mikelėnas, V. et al. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
komentaras. Trečioji knyga. Šeimos teisė. Vilnius: Justitia, 2002, p. 157.

533 Marcinkevičienė, D. Vedusiųjų visuomenė: santuoka ir skyrybos Lietuvoje XIX amžiuje – XX amžiaus pradžioje. 
Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1999, p. 146–152.

534 Stripeikienė, J. Vaiko, kaip savarankiško teisės subjekto, problema. Jurisprudencija. 2003, 42 (34), p. 12.
535 Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija. Valstybės žinios. 1995, Nr. 60-1501.
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įsipareigojo gerbti ir garantuoti kiekvienam jų jurisdikcijai priklausančiam vaikui. Tėvų pareigos 
dabar įvardijamos ne vaiko teisių įgyvendinimo, o jų įgyvendinimo užtikrinimo prasme. Vaikams 
nuo šiol pripažįstama ne tik reikalinga apsauga, bet vaikai taip pat turi savo asmenines teises, kurias, 
priklausomai nuo amžiaus, gali įgyvendinti savarankiškai arba padedami tėvų, globėjų (rūpintojų) ar 
įtėvių. Lietuvoje pirmas svarbus žingsnis praktiškai ginant vaiką, kaip savarankišką teisės subjektą, 
buvo žengtas 1996 m. kovo 14 d. priėmus Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą536.

 
Šiame įstatyme 

įtvirtintos pagrindinės vaiko teisės ir laisvės, kurios turi būti saugomos visais civilinių teisių gynimo 
būdais. Kartu šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalis nustatė, kad sprendžiant kilusius ginčus, kai įstatymai 
arba kiti teisės aktai kitaip negu šis įstatymas reguliuoja santykius, susijusius su vaiko teisėmis bei 
laisvėmis ir jų apsauga, arba kai šie klausimai nėra kitų įstatymų sureguliuoti, taikomas šis įstatymas. 
Ši pamatinė nuostata sukūrė svarbiausią principą aiškinant ir taikant teisės normas, kad vaikas, kaip 
teisės subjektas, įgyja įstatymo nustatytas teises, o joms įgyvendinti kuriama vaiko teisių apsaugos 
sistema, paremta vaiko interesų viršenybės principu. Teisės normos, galutinai pakeitusios požiūrį į 
vaiką, buvo įtvirtintos nuo 2001 m. įsigaliojusiame 2000 m. LR CK. 2000 m. LR CK 3 knygos „Šei-
mos teisė“ nuostatos nustato vaiko teises ir pareigas, jų vykdymą užtikrinančius subjektus, paties 
vaiko dalyvavimą įgyvendinant jo teises. Įtvirtintas tėvų ir vaikų turtinių teisių atskirumo principas  
(2000 m. LR CK 3.161 straipsnio 4 dalis), o 2000 m. LR CK 3.185–3.191 straipsniuose detaliai regla-
mentuotos tėvų teisės ir pareigos, susijusios su jų vaikams priklausančio turto tvarkymu. 

Atkreiptinas dėmesys, kad 2000 m. LR CK buvo įvestas „tėvų valdžios“ terminas, kuris iš es-
mės reiškia visumą tėvų teisių ir pareigų savo nepilnamečių vaikų atžvilgiu. Tėvystės teisių atėmimo 
institutą pakeitė tėvų valdžios apribojimas, numatant dvi jo rūšis: vaiko atskyrimą nuo tėvų ir laikiną 
arba neterminuotą tėvų valdžios apribojimą. Vaiko kilmės nustatymo institutas, palyginti su iki tol 
galiojusio SŠK nuostatomis, iš esmės nepakito, tiesiog šių santykių reguliavimas tapo daug platesnis 
ir išsamesnis537. Iš esmės nepakito ir teisinis įvaikinimo reguliavimas538, išskyrus tai, kad: 1) tėvų ra-
šytinį sutikimą įvaikinti priima teismas; 2) sugriežtintos kai kurios įvaikinimo sąlygos (pavyzdžiui, 
pasiruošimo tapti įvaikintojais patikra); 3) įvedamas naujas institutas – bandomasis laikotarpis iki 
įvaikinimo; 4) nustatomos liberalesnės taisyklės, reguliuojančios įvaikinimo konfidencialumą; 5) at-
sisakyta įvaikinimo panaikinimo nuostatų. 

Itin padidėjusi emigracija iš Lietuvos, taip pat didelis ištuokų skaičius turėjo įtakos nepilnų 
šeimų formavimuisi, t. y. naujam transnacionalinės šeimos modeliui539, o tai skatina ir ginčus dėl 
vaikų gyvenamosios vietos bei bendravimo ir dalyvavimo jų auklėjime tvarkos; kartu daugėja vaiko 
grobimo atvejų, kai keliamas klausimas dėl vaiko išvežimo iš Lietuvos teisėtumo. Šiuo atveju yra tai-
koma 2002 m. ratifikuota Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų540 bei 
kiti kryptingi ES teisiniai mechanizmai (pavyzdžiui, 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos Reglamentas 
dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vyk-
dymo, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, (EB) Nr. 2201/2003.). Atsižvelgiant į vykstančius 
integracinius procesus, kartu vertinant įsigaliojusio Civilinio kodekso nuostatas bei jų tinkamą tai-
kymą, buvo ir toliau plečiama teisinė bazė, kuri užtikrintų šeimos integralumui palankią aplinką ir 
geriausias sąlygas atlikti šeimos funkcijas, svarbias kiekvienam asmeniui ir visuomenei. Taigi Lietuva 
ratifikavo daugybę konvencijų – 1961 m. Hagos konvenciją dėl valdžios institucijų įgaliojimų ir tai-
kytinos teisės nepilnamečių apsaugos srityje541; 1980 m. Europos konvenciją dėl sprendimų, susijusių 

536 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Valstybės žinios. 1996, Nr. 33-807.
537 Sagatys, G. Šeimos teisinių santykių turinys. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: pirmieji dešimt galiojimo metų. 

Red. Sagatys, G. Vilnius: MRU, 2013, p. 418–423.
538 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimas Nr. 24 „Įstatymų taikymo teismų prakti-

koje nagrinėjant įvaikinimo bylas“.
539 Transnacionalinė šeima yra ta, kurios nariai gyvena skirtingose nacionalinėse valstybėse, o šios šeimos kasdienybė 

peržengia vienos nacionalinės valstybės ribas ir šeimos gyvenimo sąlygos iš esmės transformuoja šeimą ir keičia jos 
funkcijas. Maslauskaitė, A.; Stankūnienė, V. Šeima abipus sienų: Lietuvos transnacionalinės šeimos genezė, funkcijos, 
raidos perspektyvos. Vilnius: Tarptautinė migracijos organizacija, Socialinių tyrimų institutas, 2007, p. 6.

540 Konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų. Valstybės žinios. 2002, Nr. 51-1932.
541 Konvencija dėl valdžios institucijų įgaliojimų ir taikytinos teisės nepilnamečių apsaugos srityje. Valstybės žinios. 

2001, Nr. 75-2640.
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su vaikų globa, pripažinimo ir vykdymo bei vaikų globos atnaujinimo542 (1996 m. Konvenciją dėl 
jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų 
apsaugos priemonių srityje543. Lietuvai tapus ES nare (2004 m.), Lietuvai buvo pradėti taikyti daugelis 
reglamentų: 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos 
teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje; 
2007 m. lapkričio 23 d. Hagos protokolas dėl išlaikymo prievolėms taikytinos teisės ir kt.; 2010 m. gruo-
džio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2010, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavi-
mas santuokos nutraukimo ir gyvenimo skyrium taikytinos teisės srityje. 

Pažymėtina, kad Lietuvos teisės doktrinoje po 2001 m. buvo gana išsamiai pradėti nagrinėti gin-
čai dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu (motina), tirta 
Lietuvos teisės aktų ir teismų praktikos atitiktis EŽTT jurisprudencijai544. Laisvas asmenų judėjimas, 
tėvų lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, vaiko geriausių interesų principo interpretacijos turėjo 
įtakos ir teismų praktikos formavimuisi545 bei atitinkamai teisės aktų tobulinimui546. 

Didžiausi pokyčiai, kuriuos Lietuvos šeimos teisėje įtvirtino 2000 m. LR CK, buvo susiję bū-
tent su turtinių šeimos santykių reguliavimu, t. y. turtiniai santykiai, palyginti su iki tol galiojusiu 
SŠK, reglamentuojami išsamiau547. Taip pat įvesta nemažai koncepcinių pokyčių: 1) siekiant apsaugo-
ti nepilnamečių vaikų ir silpnesniojo sutuoktinio interesus, įtvirtintas naujas šeimos turto institutas; 
įtvirtinta galimybė sutuoktiniams išvengti bendrosios jungtinės nuosavybės režimo, t. y. vedybų su-
tarties institutas548; 3) įtvirtintas principas, pagal kurį vaikui priteisiamo išlaikymo dydis nustatomas 
ne procentinės pajamų dalies pagrindu, o atsižvelgiant į vaiko poreikius ir tėvų galimybes; teismui 
suteikiant daugiau pasirinkimo parenkant priteistino vaiko išlaikymo formą549. 

Atkreiptinas dėmesys, kad vaiko išlaikymo institutui nemažai dėmesio buvo skirta ne tik Lie-
tuvos teisės doktrinoje, bet ir teismų praktikoje550. Be to, 2006 m. gruodžio 26 d. Lietuvos Respubli-
kos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymą551, kurio pagrindinis tiks-
las – užtikrinti vaiko teisę į socialinę apsaugą ir garantuoti valstybės įsipareigojimą esant įstatyme 
numatytiems pagrindams suteikti vaikui nustatyto dydžio išlaikymą, taip pat valstybei įgyjant teisę 
reikalauti, kad asmenys, privalantys išlaikyti vaiką, sugrąžintų valstybei jos išmokėtas vaiko išlai-

542 Europos konvencija dėl sprendimų, susijusių su vaikų globa, pripažinimo ir vykdymo bei vaikų globos atnaujinimo. 
Valstybės žinios. 2002, Nr. 126-5732.

543 Konvencija dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų 
apsaugos priemonių srityje. Valstybės žinios. 2003, Nr. 91 (1)-4125.

544 Sagatys, G. Vaiko teisė į šeimos ryšius: Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos įgyvendini-
mas Lietuvoje. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2006.

545 Pvz., 2002 m. birželio 21 d. priimtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarimas Nr. 35 „Dėl įstatymų taikymo 
teismų praktikoje, nustatant nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą, tėvams gyvenant skyrium“. Nekvestionuojamą 
reikšmę turėjo „Rinau byla“, t. y. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2008 m. liepos 211 d. prejudicinis sprendi-
mas byloje C-195/08 PPU, Inga Rinau [2008] ECR I-05271. 

546 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2552 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.43, 3.48, 3.53, 3.59, 3.64, 3.65, 3.76, 
3.156, 3.157, 3.163, 3.169, 3.170, 3.174, 3.175, 3.178, 3.184 ir 3.190 straipsnių pakeitimo įstatymas. TAR. 2016, Nr. 
19358.

547 Pvz.,Vitkevičius, P. S. Šeimos narių turtiniai teisiniai santykiai. Vilnius: Justitia, 2006.
548 Žr. plačiau, pvz., Kudinavičiūtė-Michailovienė, I. Peculiarities of legal regulation of marriage contracts. Jurispruden-

cija. 2011, 8 (1), p. 143–159.
549 Apie vaikų išlaikymo institutą žr. plačiau: Sagatys, G. Šeimos teisinių santykių turinys. Lietuvos Respubli-

kos civilinis kodeksas: pirmieji dešimt galiojimo metų. Red. Sagatys, G. Vilnius: MRU, 2013, p. 511–515; Saga-
tys, G. Aktualūs vaiko išlaikymo dydžio nustatymo klausimai. Jurisprudencija. 2005, 71 (63), p. 23–33; Sagatys, 
G. Tėvų pareiga išlaikyti nepilnamečius vaikus: aktualūs subjektų klausimai. Jurisprudencija. 2005, 67 (59),  
p. 120–126; Sagatys, G. The pre-harmonization area: a comparison of Lithuanian, Latvian and Estonian child main-
tenance laws. The Future of Family Property in Europe (European Family Law Series vol. 29). Boele-Woelki, K.; Miles, 
J. and Scherpe, JM. (Eds). Antwerp-Oxford-Portland: Intersentia, 2011; Kudinavičiūtė-Michailovienė, I.; Vėgelienė, 
J. Child maintenance: several topical theoretical and practical aspects. Jurisprudencija. 2012, 19 (1), p. 209–229.

550 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005 m. birželio 23 d. nutarimas „Dėl įstatymų, reglamentuojančių tėvų pa-
reigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, taikymo teismų praktikoje“. Teismų praktika. 2005, Nr. 23.

551 Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 144-5464.

http://www.infolex.lt/lat_web_test/4_tpbiuleteniai/senos/nutartis.aspx?id=26320
http://www.infolex.lt/lat_web_test/4_tpbiuleteniai/senos/nutartis.aspx?id=26320
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kymo lėšas. Minėtu įstatymu 2008 m. sausio 1 d. buvo įsteigtas Vaikų išlaikymo fondas – valstybės 
piniginės lėšos, iš kurių pagal įstatymą mokamos Vaikų išlaikymo fondo išmokos552.

Paminėtinas ir pilnamečių išlaikymo (paramos) institutas. 2001 m. Civilinio kodekso 3.194 
straipsnio 3 dalis nustatė, kad teismas priteisia išlaikymą iki vaiko pilnametystės, išskyrus atvejus, 
kai vaikas yra nedarbingas dėl invalidumo, kuris jam nepilnamečiui nustatytas. 2004 m. lapkričio 
11 d. buvo priimtas šio straipsnio pakeitimas, kuriuo minėta nuostata buvo papildyta, kad teismas 
priteisia išlaikymą, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinės, aukštosios ar profesinės mokyklos 
dieniniame skyriuje ir yra ne vyresnis negu 24 metų553. Šias nuostatas teko vertinti Konstituciniam 
Teismui, kuris 2007 m. birželio 7 d. nutarime pasisakė taip: „[p]ripažinti, kad Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalis (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija; Žin., 2004, Nr. 171-6319) 
ta apimtimi, kuria nustatyta, kad teismas visais atvejais privalo priteisti tėvų (ar vieno iš jų) išlai-
kymą paramos reikalingam, vidurinį išsilavinimą jau įgijusiam, aukštosios ar profesinės mokyklos 
dieniniame skyriuje besimokančiam ir ne vyresniam negu 24 metų pilnamečiam asmeniui, priešta-
rauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109  straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės  
principui.“554 Konstitucinis Teismas šiame nutarime konstatavo dideles įstatymo spragas bei įstatymo 
netobulumą, kurių negalima užpildyti niekaip kitaip, tik keičiant įstatymą. Todėl Teisingumo minis-
terija 2010 m. vasario 1 d. parengė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio pakeitimo 
ir kodekso papildymo 3.192¹ straipsniu įstatymo projektą ir pateikė derinti suinteresuotoms institu-
cijoms. Atlikus tam tikras korekcijas Lietuvos Respublikos Vyriausybės pritarimu jis buvo pateiktas 
Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti ir 2013 metų birželio 20 d. priimtas. Tokiu būdu buvo įtvirtin-
ta, kad tėvai, turintys galimybę, privalo išlaikyti savo vaikus, sulaukusius pilnametystės, kurie mo-
kosi pagal vidurinio ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai 
kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą ir 
yra ne vyresni negu 24 metų ir kuriems būtina materialinė parama, atsižvelgiant į vaikų, sulaukusių 
pilnametystės, turtinę padėtį, gaunamas pajamas, galimybę patiems gauti pajamų ir kitas svarbias 
aplinkybes. Tėvai neprivalo išlaikyti vaikų, sulaukusių pilnametystės, kurie siekia ne pirmojo aukš-
tojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos555.

Nagrinėjant šeimos teisės raidą atkūrus nepriklausomybę, pažymėtina, kad daug iečių sulau-
žyta bandant suformuluoti šeimos sampratą. Paminėtina tai, kad nei LTSR SŠK, nei Lietuvos Res-
publikos SŠK neapibrėžė šeimos sąvokos, tačiau 1996 m. LR SŠK projekte ji buvo formuluojama  
3 straipsnyje, įvardijant šeimą kaip santuoka pagrįstą vyro ir moters sąjungą, kurią sudaro sutuokti-
niai, kartu su jais gyvenantys vaikai ir kiti asmenys, susiję savitarpyje kraujo ryšiais, šeimos teisėmis 
ir pareigomis556. 

2008 m. birželio 3 d. Seimo nutarimu buvo patvirtinta Valstybinė šeimos politikos koncep-
cija557, kuri apibrėžė šeimą kaip sutuoktinius ir jų vaikus (įvaikius), jeigu jų yra (Koncepcijos 1.6.9 
punktas). Koncepcijoje buvo apibrėžtos ir šeimos tipai: nepilna šeima, išplėstinė, šeima, daugiavaikė 
(gausi), socialinė rizikos šeima, darni šeima, krizę išgyvenanti šeima. Dėl atskirų Koncepcijoje įtvir-
tintų sąvokų tiek instituciniu-praktiniu, tiek moksliniu-teoriniu lygmeniu prasidėjo diskusijos558 – 

552 Žr. plačiau: Kudinavičiūtė-Michailovienė, I.; Maslauskaitė, A. Children’s Maintenance Fund in Lithuania: Legal 
and Sociological Aspects of its Activities. The International Survey of Family Law. Ed. Atkin, B. Bristol: Jordan 
Publishing, 2016, p. 305–322.

553 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio pakeitimo įstatymas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 171-6319.
554 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. birželio 7 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2007, Nr. 65-2529.
555 Žr. plačiau: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 3.192¹ straips-

niu įstatymas. Valstybės žinios. 2013, Nr. 73-3654. 
556 Lipeika, K. Santuokos ir šeimos kodekso projektas: naujovės ir principinės nuostatos. Teisės problemos. 1996, 1, p. 36.
557 Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. birželio 3 d. nutarimas „Dėl valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirti-

nimo“. Valstybės žinios. 2008, Nr. 69-2624.
558 Žr. plačiau, pvz. : Malinauskas, V. Lietuvos šeimos politikos realijos: Kodėl šeima? Vilnius, 2009 [interaktyvus]. 

<http://www.sotas.org>; Jarašiūnas, E. Šeimos koncepcijos pagrindai 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 
[interaktyvus]. <http://www.bernardinai.lt>; Mizaras, V.; Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E.; Amrazevičiūtė, K. Šeimos 
kaip teisės kategorijos turinys Lietuvos Respublikos įstatymuose. Teisės problemos. 2012, 4 (78), p. 74–107. 
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kokią iš tikrųjų šeimą saugo ir globoja valstybė, nuo kokio momento (arba kokių juridinių faktų 
pagrindu) prasideda šeimos kaip instituto apsauga, kokia teikiamos apsaugos kokybė ir apimtis. 

2011 m. rugsėjo 28 d. dėl Šeimos koncepcijos nuostatų formuluotės atitikties Konstitucijai buvo 
priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas559. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad įstatymuose, re-
guliuojančiuose visuomeninius santykius, kurių subjektas yra inter alia šeima, pateikiamos skirtin-
gos šeimos sąvokos, t. y. išanalizavus atskirų įstatymų nuostatas, kuriomis apibrėžta šeimos sąvoka, 
ir Koncepcijoje įtvirtintą šeimos sąvokos apibrėžimą matyti, kad Seimo nutarimu patvirtintoje Kon-
cepcijoje ir įstatymuose pateiktos šeimos sąvokos nesutampa (Koncepcijoje pateikta kitokio turinio 
(siauresnė) šeimos sąvoka nei įtvirtintoji įstatymuose). Konstitucinis Teismas, apibendrindamas Lie-
tuvos Respublikos teisėkūros šeimos politikos srityje raidą iki ginčijamos Koncepcijos priėmimo, 
taip pat kai kuriuose galiojančiuose įstatymuose tiesiogiai ar netiesiogiai šeimos sąvokas įtvirtinantį 
teisinį reguliavimą, pažymėjo, kad šeimos ir su ja susijusių santykių teisiniam reguliavimui buvo  
(ir yra) būdinga tai, kad šeima suprantama plačiau nei vien santuokos pagrindu sudaryta šeima,  
t. y. teisės aktuose pateikiama kitokio turinio (platesnė) šeimos sąvoka nei įtvirtintoji Koncepcijoje. 
Taigi Konstitucinis Teismas nutarė pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. birželio 3 d. 
nutarimas Nr. X-1569 „Dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo“ tiek, kiek juo pa-
tvirtintos Valstybinės šeimos politikos koncepcijos 1.6 punkto nuostatose yra įtvirtintos tik santuo-
kos pagrindu sukurtos (buvusios sukurtos) darnios šeimos, daugiavaikės šeimos, išplėstinės šeimos, 
krizę išgyvenančios šeimos, nepilnos šeimos, socialinės rizikos šeimos ir šeimos sąvokos prieštarauja 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 1, 2 dalims, o tiek, kiek juo patvirtintos Valstybinės 
šeimos politikos koncepcijos 5.8 punkte yra nustatyta, kad Seimas ir Vyriausybė, rengdami teisės 
aktus šeimos politikos srityje, atsižvelgia ir derina juos su šios koncepcijos nuostatomis, prieštarauja 
konstituciniam teisinės valstybės principui. 

Taigi Konstitucinis Teismas pripažino, kad Seimas, nutarimu patvirtintoje Koncepcijoje, su-
darė prielaidas nustatyti tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį nesaugomi ir neginami kiti šeimos san-
tykiai, inter alia nesusituokusių ir nebuvusių susituokusių vyro ir moters, taip pat jų vaikų (įvaikių) 
bendro gyvenimo santykiai, grindžiami šeimai, kaip konstituciniam institutui, būdingais pastoviais 
emocinio prieraišumo, tarpusavio supratimo, atsakomybės, pagarbos, bendro vaikų auklėjimo ir pa-
našiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas. Konstatuotina, 
kad Seimas, nutarimu patvirtintoje Koncepcijoje, inter alia jos 1.6 punkte, nustatęs, kad šeima yra 
laikomi tik susituokę ar buvę susituokę vyras ir moteris bei jų vaikai (įvaikiai), ir taip susiaurinęs šei-
mos, kaip konstitucinio instituto, turinį, nesilaikė iš Konstitucijos, inter alia jos 38 straipsnio 1, 2 da-
lių, kylančios šeimos, kaip konstitucinės vertybės, kuri gali būti sukurta ne tik santuokos pagrindu, 
sampratos. Tokios išvados prieitos įvertinus EŽTT jurisprudenciją, kuri Lietuvos teisės aiškinimui 
aktuali kaip teisės aiškinimo šaltinis, taip pat ir užsienio valstybių konstitucinių teismų jurispruden-
ciją, kurioje šeimos sampratos aiškinimas nėra vienareikšmis, t. y. šeima apibrėžiama atsižvelgiant 
į visuomenėje tam tikru laikotarpiu vyraujančią šeimos gyvenimo formų įvairovę, demografinius, 
ekonominius ir socialinius visuomenės gyvenimo pokyčius. 

Tikėtina, kad nacionalinis įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į pažangių valstybių patirtį, žmo-
gaus teisių apsaugos lygiu siekė surasti pusiausvyrą tarp stabilumo ir lankstumo, kartu bandant adap-
tuoti teisinį reguliavimą prie kintančių gyvenimo sąlygų bei aplinkybių. Tokį siekį patvirtina CK įtei-
sintas sugyventinių institutas (pagal CK 3.229 straipsnį, sugyventiniai – tai yra vyras ir moteris, kurie 
bendrai gyvena ne mažiau kaip vienerius metus neįregistravę santuokos, ir įregistravę savo part nerystę, 
turėdami tikslą skurti šeiminius santykius). Deja, minėti lūkesčiai pasitvirtino tik iš dalies, nes sugy-
ventinių institutas, grindžiamas partnerystės pagrindu, iki šiol svarstomas tik teisės aktų projektų 
lygmeniu560. CK trečiosios knygos XV skyriaus normos, nustatančios turtinius santykius tarp sugy-

559 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo  
2008 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. X-1569 „Dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo“ patvirtintos 
Valstybinės šeimos politikos koncepcijos nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, byla Nr. 21/2008. 
Valstybės žinios. 2011, Nr. 118-5564.

560 Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymas dėl partnerystės (bendro gyvenimo neįregistravus santuokos) projekto nebuvo 
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ventinių, pagal Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo561 28 straipsnį 
iki šiol, t. y. 2017 m. pab., negalioja – įsigalios tik priėmus įstatymą, reglamentuojantį partnerystės 
įregistravimo tvarką. Aptariamuoju metu tokie asmenys laikomi ne šeimos nariais pagal CK trečiąją 
knygą „Šeimos teisė“, o bendraturčiais – pagal CK ketvirtąją knygą (CK 4.73 straipsnio 2–3 dalis, CK 
4.74 straipsnis, o kilę ginčai dėl daikto valdymo, naudojimo ir disponavimo sprendžiami teismo tvar-
ka – CK 4.75 straipsnis). Tokios nuomonės laikosi ir teismai, spręsdami bylas dėl sugyventinių turtinių 
ginčų, nustatant dalį bendrojoje nuosavybės teisėje bendraturčiams, taip pat taikant susitarimo dėl 
bendros jungtinės veiklos sukuriant bendrąją dalinę nuosavybę nuostatas (CK 6.969 straipsnis).

Atkreiptinas dėmesys, kad šeimos modelių pliuralizmas, šeimos sampratos interpretacijos, 
poreikis griežtai identifikuoti šeimos kūrimo pagrindus sudarė prielaidas netgi parengti Konstitu-
cijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą562. Įstatymo Projekto tikslas – Kons-
titucijoje aiškiai įtvirtinti, kad šeimos institutas yra kildinamas iš santuokos, kuri suprantama kaip 
laisvas vyro ir moters susitarimas563. 2016 m. gegužės 18 d. pagrindinio komiteto išvada dėl pateik-
to projekto buvo neigiama, t. y. iniciatorių pateiktas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straips-
nio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas (XIIP-1217) buvo atmestas. Pagrindiniai argumentai:  
1) nepaisoma Lietuvos Respublikos Konstitucijos vientisumo ir susiaurinama asmens teisių apsauga, 
garantuojama kitų Konstitucijos nuostatų; 2) projektas neatitinka konstitucinių teisinės valstybės, 
teisėtų lūkesčių, teisinio saugumo, lygiateisiškumo principų ir pažeidžia konstitucinę teisę į privataus 
gyvenimo apsaugą; 3) priėmus siūlomą projektą būtų neapsaugotos daugelio vaikų teisės; 4) projek-
tas neįvertintas tarptautinio teisinio reguliavimo, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir prisiimtų tarp-
tautinių teisinių įsipareigojimų aspektu; 5) siūlomas šeimos apibrėžimas eliminuotų iki šiol šeimos 
nariais laikomiems asmenims nustatytas pareigas; 6) formuojama ydinga Konstitucinio Teismo nuta-
rimų įgyvendinimo praktika; 7) projekto priėmimas būtų neatsakingas žingsnis, nes nėra įvertintos 
siūlomo reguliavimo neigiamos pasekmės564. 

Vertinant šeimos teisę pozityvių perspektyvų požiūriu, paminėtina tai, kad nuo 2014 m. vykdo-
ma institucinės globos pertvarka, kurios tikslas – siekti, kad būtų užtikrinta darni aplinka ir sąlygos 
kiekvienam vaikui (ir vaikui, turinčiam proto ir (ar) psichikos negalią) augti biologinėje šeimoje, o li-
kusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimoje ar šeimynoje, gauti bendruomenės pagalbą. 
Taip pat sudaryti sąlygas proto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims (vaikams ir suaugusie-
siems), jų šeimoms gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas. Siekiant 
efektyvesnio Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos ir vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių teisės 
aktų nuostatų įgyvendinimo, patvirtinti nauji Bendrieji vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatai565, o 

įgyvendintas, 2006 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pavedė Teisingumo ministerijai parengti 
Civilinio kodekso pataisas, susijusias su partnerystės (bendro gyvenimo neįregistravus santuokos) registravimu.  
2007 m. rugpjūčio 22 d. buvo pateiktas svarstyti CK 2.18, 2.19, 3.16, 3.229, 3.230, 3.232, 3.234, 3.235 straipsnių 
pakeitimo ir Kodekso papildymo 3.229(1), 3.229(2) straipsniais įstatymo projektas. Vėliau buvo dar keletas 
bandymų, t. y. CK 2.18, 2.19, 3.3, 3.16, 3.140, 3.141, 3.143, 3.146, 3.147, 3.150 str., Kodekso Trečiosios knygos VI 
dalies XV sk. ir 5.13, 6.588, 6.590, 6.744 str. pakeitimo įstatymo projektas, taip pat trys įstatymo įgyvendinamieji 
aktai. Paskutiniajam Projektui pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybėje ir pateikta Seimui (2016-09-20, 2016-09-
28 išbrauktas iš darbotvarkės). Žr. plačiau: Kudinavičiūtė-Michailovienė, I. Regulation of Informal Relationships in 
Lithuania. European Family Law in Action: Volume IV Informal Relationships. Ed. Boele-Woelki K. et al. Antwerpen-
Oxford: Intersentia, 2015; Kudinavičiūtė-Michailovienė, I. Unmarried cohabitation: Theoretical and Practical 
aspects. The Seventh year as European Union member States: Economics, Politics, Law. Riga, 2011, p. 271–281.

561 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Valstybės žinios. 2000, 
Nr. 74-2262.

562 2013 m. lapkričio 15 d. Įstatymo projektas Nr. XIIP-1217 Dėl Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo 
[interaktyvus]. <https://e-seimas.lrs.lt/>.

563 2013 m. lapkričio 15 d. Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1217 aiški-
namasis raštas [interaktyvus]. <https://e-seimas.lrs.lt>.

564 2016 m. gegužės 18 d. pagrindinio komiteto išvada Nr. 102-P-20 „Dėl Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pa-
keitimo įstatymo projektui (XIIP-1217)“ [interaktyvus] <https://e-seimas.lrs.lt>.

565 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 18 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 
gruodžio 17 d. nutarimo Nr. 1983 „Dėl Bendrųjų vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 
TAR. 2017, Nr. 1281.
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2017 m. vasario 14 d. – Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas566. 
kuris apibrėžė smurto prieš vaikus formas, uždraudžiant bet kokių fizinių bausmių taikymą.

Paminėtina, kad po ilgų bandymų buvo priimtas Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo 
įstatymas567; kurį Vyriausybė turėjo parengti dar iki 2002 m. gegužės 1 d., atsižvelgiant į Civilinio 
kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 50 straipsnį568. Gana sėkmingai skina-
si kelią mediacijos institutas,569 kuris nekvestionuojamai aktualus sprendžiant ginčus, kylančius iš 
šeiminių santykių. 2016 m. balandžio 7 d. Seime įregistruotas Šeimos stiprinimo įstatymo projektas, 
kurio paskirtis – nustatyti šeimos stiprinimo įgyvendinimo principus, bendrąsias šeimos stiprinimo 
nuostatas, šeimos stiprinimo kryptis ir šeimos stiprinimo organizavimą per šeimos politikos forma-
vimo ir įgyvendinimo sistemą570. 

Galima teigti, kad net ir priėmus 2000 m. LR CK ir jam galiojant jau antrą dešimtmetį, šei-
mos santykių teisinis reglamentavimas nėra baigtas. Minėta, kad iki šiol nėra priimti kai kurie teisės 
aktai, kurių priėmimas numatytas 2000 m. LR CK (pavyzdžiui, partnerystės institutą reglamentuo-
jantis įstatymas). Be to, politikai ir visuomenė toliau diskutuoja klausimais, kurie aktualūs visame 
pasaulyje sprendžiant tos pačios lyties asmenų partnerystės reguliavimą, tokių santykių pripažinimo 
aspektus ir pan.571 Mokslininkai pripažino, kad Lietuvoje nėra apibrėžto šeimos politikos tikslo ir 
vyrauja individualistinis požiūris į šeimą – siekiama užtikrinti atskirų individų, o ne šeimos, kaip 
visuomenės vieneto, teises572.

Apibendrinant šeimos santykių turinį reglamentuojančias CK normas matyti, kad teisė vis 
labiau skverbiasi į iš prigimties autonomiškus šeimos santykius573. Manytina, kad atsižvelgiant į tarp-
tautinius įsipareigojimus bei supranacionalinių teismų praktiką (EŽTT bei ETT), Lietuvos įstatymų 
leidėjui nepavyks likti nuošaly ir teks derinti bei unifikuoti ne tik taikytinos teisės klausimus, bet ir 
materialinę teisę. 

1.4.2. Paveldėjimo santykių teisinio reglamentavimo raida 1918–2018 m. 

1.4.2.1.  Paveldėjimo santykių reglamentavimas 1918–1940 m.

Paveldėjimo teisė yra vienas stabiliausių ir konservatyviausių civilinės teisės institutų. Pavel-
dėjimo teisiniai santykiai pasižymi universaliu teisių perėmimu ir grindžiami dviem pagrindiniais 
principais: testamento sudarymo laisvės ir šeimos interesų apsaugos. Z. Toliušis paveldėjimo teisę 
įvardijo kaip socialinio gyvenimo pradą574. Kaip minėta, tarpukario Lietuvoje skirtinguose regio-
nuose galiojo skirtinga privatinė teisė, Lietuvos valstybei tuo laikotarpiu taip ir nesuspėjus parengti 
savo civilinio kodekso. Atskiros atkuriamos valstybės dalys buvo patyrusios skirtingus socialinius ir 

566 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 6, 10, 49, 56, 57 straipsnių pakeitimo ir 
Įstatymo papildymo 2-1 straipsniu įstatymas. TAR. 2017, Nr. 2780.

567 Įstatymas įsigaliojo nuo 2017 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymas. TAR. 2016,  
Nr. 23713.

568 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Valstybės žinios. 2000, 
Nr. 74-2262.

569 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymas „Dėl Taikinamojo tarpininkavimo (me-
diacijos) sistemos plėtros koncepcijos patvirtinimo“. TAR. 2015, Nr. 13939.

570 Šeimos stiprinimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4255 [interaktyvus]. <https://e-seimas.lrs.lt>.
571 Mizaras, V. Teisė į privatų gyvenimą: tos pačios lyties asmenų teisės į šeimos gyvenimą apsaugos problematika. 

Kūris, E. et al. Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvidešimtmetis: patirtis ir iššūkiai. Vilnius: Lietuvos natorų rūmai, 
2012, p. 161–175.

572 Ramonienė, J. Šeimos politikos klausimus skirtingai mato net Vyriausybė [interaktyvus]. <http://www.seimos.org>.
573 Sagatys, G. Šeimos teisinių santykių turinys. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: pirmieji dešimt galiojimo metų. 

Red. Sagatys, G. Vilnius: MRU, 2013, p. 515.
574 Toliušis, Z. Paveldėjimo įstatymai Lietuvoje: apie tai, kokias palikimo dalis, einant įstatymais, paveldėja mirusiojo 

giminiečiai ir kaip reikia įsitvirtinti paveldėjimo teisėse, Suvalkų apygardos paveldėjimo įstatymų skirtingumai. Klai-
pėda: Lietuvos teisininkų draugija, 1924, p. 3. 
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ekonominius pertvarkymus ir paveldėjusios ilgą laiką jose viešpatavusių valstybių teisės šaltinius575. 
Svetimų įstatymų naudojimą sunkino ir oficialių tekstų vertimų nebuvimas, terminų neatitikimas ir 
t. t.576 Paveldėjimo teisė turėjo įtvirtinti nuosavybės šventumą ir nepajudinamumą, besitęsiantį ir po 
savininko mirties. Visos galiojusios teisės sistemos pripažino paveldėjimą pagal testamentą ir pagal 
įstatymą, nė vienam paveldėjimo pagrindui nebuvo teikiama pirmenybė. 

Didžiojoje Lietuvos dalyje galiojusių Rusijos Civilinių įstatymų577 699 straipsnyje vienu iš nuo-
savybės įgijimo pagrindų buvo numatytas paveldėjimas. Buvo skiriami du paveldėjimo pagrindai: 
testamentas ir įstatymas. Civilinių įstatymų 1010 straipsnyje buvo pateikiama testamento sąvoka: 
teisėtas turėtojo valios apreiškimas dėl jo turto, jo mirties ištikčiai. Testamentu turtą savo nuožiūra 
galėjo palikti bet kuris veiksnus asmuo laisvai ir nevaržomai savo pasirinktiems įpėdiniams, nepri-
klausomai nuo giminystės ryšio buvimo, taip pat įstaigoms (juridiniams asmenims). Buvo skiriamos 
dvi testamentų rūšys: notariniai ir naminiai. Notarinis testamentas buvo asmeninio pobūdžio, su-
daromas dalyvaujant trims liudytojams ir įtrauktas į aktų knygas. Naminis testamentas turėjo būti 
surašytas testatoriaus ranka arba jo prašymu kito asmens, tačiau pasirašytas paties testatoriaus ir per 
vienerius metus po testatoriaus mirties turėjo būti teismo patvirtintas. Civiliniai įstatymai numatė 
ir ypatinguosius, notariniams prilyginamus, testamentus, sudarytus tarnaujančių armijoje ir patvir-
tintus karo žygių raštinėse. Nors testatoriaus laisvė yra absoliuti, buvo numatytos kelios išimtys: jei 
savininkas ne pats įgijo turtą, o gavo jį iš savo tėvų, jo palikimo laisvė buvo suvaržoma vaikų ir arti-
miausių giminaičių naudai, nekilnojamąjį turtą draudžiant paveldėti svetimšaliams ir pan., pavyz-
džiui, „gimininis turtas negali būti testamentu pavestas įsūnytai dukteriai“578. 

Turtas, nepaliktas testamentu, buvo paveldimas pagal įstatymą. Įstatyminis paveldėjimas buvo 
grindžiamas kraujo giminyste ir santuoka. Giminystės artimumas nustatomas eilėmis ir laipsniais. 
Išskiriamos žemutinė, aukštutinė ir šoninė įpėdinių eilės bei tiesioji ir šalutinė linijos. Nepriklauso-
mai nuo giminystės laipsnio neturėjo teisės paveldėti: vienuoliai, nuo įstojimo į vienuolyną momento, 
asmenys, kuriems už nusikaltimą teismo sprendimu atimtos teisės, asmenys, kurie palikimo metu 
buvo negimę ir nepradėti, nežinia kur esantys asmenys, jei praėjo daugiau nei dešimt metų nuo jų 
dingimo. Pavaikiniai (nesantuokiniai) vaikai pagal įstatymą teisę paveldėti turėjo tik po motinos 
mirties. Palikimas tapdavo nuosavybe nuo priėmimo momento (1255 straipsnis). 

Tos pačios linijos įpėdiniai paveldėdavo lygiomis teisėmis, nepriklausomai nuo lyties. Tokia 
taisyklė galiojo Suvalkų apygardoje, o buvusių Kauno, Vilniaus, Gardino apygardose tokios teisės 
sulygintos tik 1922 m. balandžio 10 d. Steigiamojo Seimo priimtu Civilinių įstatymų pakeitimo ir 
papildymo įstatymu579 (1922 m. Civilinių įstatymų pakeitimo įstatymas). Iki to laiko minėtose te-
ritorijose dukros lygiomis dalimis su sūnumis paveldėdavo tik turtą esantį mieste, o kaime esančio 
nekilnojamojo turto jos gaudavo tik septintąją dalį. Civiliniai įstatymai taip pat numatė tam tikrus 
įpėdinių teisių ribojimus: po vaikų mirties tėvai negalėjo paveldėti pačių vaikų įgyto turto, o jei šie 
mirtų bevaikiai, tai tėvai, paveldėję jų turtą, neturėjo teisės iki gyvos galvos jo parduoti, įkeisti ar kitu 
būdu perleisti. Paveldint nekilnojamąjį turtą pagal galiojusius Civilinius įstatymus moterų teisės buvo 
ribotos, tačiau 1922 m. Civilinių įstatymų pakeitimo įstatymu vyrų ir moterų paveldėjimo teisės suly-
gintos. Sutuoktinio paveldimo turto dalis priklausė nuo įpėdinių skaičiaus: sutuoktinis paveldėdavo 
¼ dalį turto, o nesant kitų šaukiamos eilės įpėdinių gaudavo likusias 3/4 dalis iki gyvos galvos arba 
iki ji ištekės (1148 straipsnis). To laikotarpio Rusų Senato sprendimai 68/869, 70/1599 ir kt.580 skelbė, 

575 Maksimaitis, M. Civiliniai įstatymai Lietuvos teritorijoje pirmojoje XX amžiaus pusėje. Vilnius: Teisinės informacijos 
centras, 2001, p. 2.

576 Pvz., pagal Napoleono kodeksą substitucija yra laikoma sąlyginė dovana ta prasme, kad apdovanotasis savo mirties 
atveju gautąją dovaną turi palikti tik tam tikriems, dovanos akte pažymėtiems, asmenims; pagal Pabaltijo gubernijų 
vietinių įstatymų sąvado 2122 str. – substitucija yra antrinio įpėdinio nurodymas testamente.

577 Šalkauskis, K. Civiliniai įstatymai: (X tomo, I dalis). Kaunas: Literatūros knygynas, 1933.
578 Vyriausiojo Tribunolo sprendimas 39/1922-V-3. Veržbavičius, L. Vyriausiojo Tribunolo praktika, civilinių įstatymų 

(X t. 1 d.) reikalu. Kaunas: D. Gutman, 1934, p. 142.
579 Andriulis,V.; Mockevičius, R.,; Valeckaitė, V. Lietuvos Valstybės teisės aktai (1918.II.16–1940.VI.15). Vilnius, 1996, 

p. 754–755.
580 Šalkauskis, K. Civiliniai įstatymai: (X tomo I dalis). Kaunas: Literatūros knygynas, 1933, p. 293.
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jog „Paveldėti pagal įstatymą leidžiama tik asmenims, surištiems su palikėju kraujo giminyste, ir, 
kadangi tarp sutuoktinių tokios giminystės nėra, tad jie po vienas kito nepaveldi, bet dėl moralinių 
ryšių turi teisę gauti įsakytinę dalį.“ Pagal 1922 m. Civilinių įstatymų pakeitimo įstatymo nuostatas 
buvusiose Kauno, Vilniaus, Gardino gubernijose našlys(-ė) nekilnojamo turto gaudavo 1/7 dalį, o 
kilnojamojo – 1/4 dalį, Suvalkijos apygardoje sutuoktiniai paveldėdavo lygiomis dalimis su vaikais. 
Pagal Užnemunėje galiojusius įstatymus pergyvenęs sutuoktinis turtą paveldėdavo ne nuosavybėn, 
o įgydavo teisę valdyti iki gyvos galvos. Esant vaikų, pergyvenusio sutuoktinio dalis sudarydavo ¼ 
turto dalį, likus brolių ir seserų – 1/2 dalis turto, kitais atvejais jam tekdavo visas turtas.

Įdomu, kad pagal Civiliniuose įstatymuose galiojusią nuostatą, tėvų padovanotas turtas, mirus 
vaikams, nesant žemutinės eilės įpėdinių, kitų įpėdinių nebuvo paveldimas, o turėdavo būti grąži-
namas tėvams kaip dovana. Jei būdami gyvi tėvai notariniais atidalinimo aktais paskirdavo turtą 
vaikams, šie galėjo atsisakyti palikimo ir buvo laikomi nušalintais nuo palikimo. Dukros, tekant 
gavusios visą kraitį, buvo laikomos gavusiomis savo dalį ir kraičio raštuose iš anksto atsisakydavo 
palikimo (1002–1003 straipsniai). 

Suvalkijoje galiojusiame 1804 m. Napoleono civiliniame kodekse buvo žinoma paveldėjimo 
atstovavimo teisė (reprezentacijos) teisė, t. y. vaikų ir jų žemutinės linijos teisė paveldėti tą turtą, kurį 
būtų paveldėjęs jų tėvas ar motina, jei palikimo atsiradimo dieną būtų gyvas.

Toje Lietuvos dalyje, kurioje galiojo Rusijos ir Vokietijos teisė, giminystės laipsnis paveldint 
pagal įstatymą nebuvo ribojamas, nurodant – „ligi ji galutinai pasibaigs“ (Civilinių įstatymų 1111 
straipsnis). Tuo tarpu Užnemunėje įstatyminiais įpėdiniais nebuvo laikomi tolimesni nei dvyliktojo 
laipsnio giminaičiai. 

Paveldėjimo bylas tvarkė taikos teisėjai, kurie taip pat imdavosi priemonių paveldimam turtui 
apsaugoti ir įpėdinių paieškai. Įpėdiniai turėjo teisę paveldėtą nekilnojamąjį turtą pasidalinti notari-
ne sutartimi, o kilnojamąjį turtą paprasta rašytine ar net žodine sutartimi.

Visoje lietuviškoje Užnemunėje 1808 m. įvestu Napoleono kodeksu paveldėjimo santykiai buvo 
reguliuojami daug moderniau nei Rusijos įstatymais. Napoleono kodeksas taip pat turtą skirstė į ne-
kilnojamąjį ir kilnojamąjį, bet nekilnojamojo turto padalinimo į gimininį ir įgytinį nebuvo. Savinin-
ko nuosavybės teisė galėjo būti suvaržyta įstatymu ar sutartimi. Toks suvaržymas vadinamas valdy-
mo-naudojimo teise – tai yra valdymas iki gyvos galvos – ir tokia teisė nebuvo paveldima. Skirtingai 
nei Civiliniai įstatymai, Napoleono kodekse perimta dar romėnų teisėje žinoma ir iki šiol galiojanti 
nuostata, ribojanti testatoriaus laisvę ir numatanti tiesioginių įpėdinių teisę į privalomą palikimo 
dalį. Privaloma palikimo dalis buvo numatyta vaikams, sutuoktiniui ir tėvams. Testamentu buvo 
galima užrašyti, aplenkiant tiesioginius įpėdinius, ne visą savo turtą, o tik vadinamojo leisto laisvai 
tvarkyti turto dalį, kuri priklausė nuo vaikų skaičiaus. Jei po palikėjo mirties lieka vienas teisėtas 
vaikas – galima užrašyti ne daugiau kaip pusę turto, jei lieka du vaikai – vieną trečdalį, o jei lieka trys 
ir daugiau vaikų – vieną ketvirtadalį turto.

Napoleono kodekso 727 straipsnyje nurodyti asmenys, neturintys teisės paveldėti: tas, kas nu-
teistas už palikėjo nužudymą ar pasikėsinimą nužudyti, pilnametis įpėdinis, kuris, gavęs duomenų 
apie palikėjo nužudymą, nepranešė teismo organams, mirusį apkaltinę nusikaltimą padarius, jei toks 
apkaltinimas pripažintas šmeižtu. 

Napoleono kodekse numatytos šiuolaikiniam teisiniam reguliavimui neįprastos įpėdinių teisės, 
pavyzdžiui, 1569 straipsnyje nurodyta, kad jei santuoka truko 10 metų po termino, nustatyto kraičio 
išmokėjimui, tai žmona ar jos įpėdiniai gali reikalauti po santuokos nutraukimo iš vyro grąžinti kraitį, 
net neįrodinėjant, kad kraitis buvo gautas. Sutuoktinių vienas kitam dovanotas turtas apdovanotajam 
mirus nepereidavo jo įpėdiniams, o turėjo būti grąžinamas dovanotojui. Kiekvienas įpėdinis viską, 
ką būdavo gavęs iš mirusiojo kaip dovaną, tiesiogiai ar netiesiogiai, pasidalinant palikimą, turėdavo 
grąžinti kitiems įpėdiniams (t. y. į paveldimo turto masę šis turtas neįeidavo). 870 straipsnyje nurodyta, 
kad įpėdiniai proporcingai paveldėtam turtui turi apmokėti su paveldėtu turtu susijusias skolas.

Napoleono kodeksas numatė trijų rūšių testamentus: savo ranka parašytus (kuriems nereika-
lingi jokie formalumai), viešuosius (surašytus dviejų notarų prie dviejų liudininkų arba vieno notaro 
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prie keturių liudininkų) ir slaptuosius (kuriuos galėdavo surašyti ne tik pats testatorius, bet ir kitas 
jo paprašytas asmuo). Slaptąjį testamentą notaro ir bent šešių liudininkų akivaizdoje testatorius už-
antspauduodavo. Būtina šio testamento sudarymo sąlyga – mokėjimas skaityti, nes slaptą testamentą 
galėdavo surašyti ir pasirašyti septintas liudininkas. Savo ranka rašytas ir slaptasis testamentai turė-
davo būti pristatyti teismui.

Legatas (testamentinė išskirtinė) buvo trijų rūšių: bendrasis (kai testamentu paliekamas vi-
sas turtas), dalinis (kai paliekamas tik kilnojamasis turtas) ir atskirasis (kai paliekamas tam tikras 
daiktas ar pinigų suma). Suvalkijoje testamentinės išskirtinės (legato) gavėjai buvo vadinami legato-
riais. Napoleono kodekse substitucija (antrinio įpėdinio paskyrimas) neleidžiama. Galiojo testamen-
tinis patvarkymas, kai testamentu teisė naudotis turtu paliekama vienam asmeniui, o nuosavybės tei-
sė – kitam. Testamentu nebuvo galima palikti turto prieš mirtį gydžiusiam gydytojui ar dvasininkui, 
suteikusiam paskutinį sakramentą.

Pagal Napoleono kodekso 756 straipsnį nesantuokiniai vaikai nebuvo laikomi įpėdiniais. 
Jie paveldėdavo tik tuomet, jei buvo pripažinti įstatymo nustatyta tvarka. Nesantuokiniai vaikai 
nepaveldėdavo po tėvo ar motinos giminaičių mirties. Nesantuokiniai įstatymo nustatyta 
tvarka pripažinti vaikai galėjo paveldėti pusę tos dalies, kurią jie gautų, jei būtų gimę santuokoje  
(758 straipsnis). Napoleono kodekso 723 straipsnis nustatė įpėdinių eilę pagal įstatymą: teisėti 
įpėdiniai, jų nesant – vaikai ne iš santuokos, paskui – sutuoktinis ir valstybė. Tais atvejais, kai tarp 
sutuoktinių nebuvo sudaryta priešvedybinė sutartis, tai sutuoktinių paveldėjimo klausimus 763 ir 
767 straipsniai nustatė taip: kai lieka teisėti vaikai, tai kitas sutuoktinis paveldi ne nuosavybėn, bet 
iki gyvos galvos valdyti tiek, kiek gauna kiekvienas vaikas. Nustatant jų dalis, tėvas ir motina buvo 
laikomi vienu vaiku ir priskaitomi prie vaikų skaičiaus. Jei mirdavo bevaikis, tai pusę jo palikimo 
gaudavo tėvai, o kitą pusę broliai, seserys ar jų ainiai. Valstybė paveldėdavo, jei nelikdavo įpėdinių iki 
dvyliktojo laipsnio imtinai ir sutuoktinio.

Palikimas buvo priimamas dviem būdais: pateikiant oficialų raštą teismui per tris mėnesius 
nuo asmens mirties (papildomai dar būdavo suteikiama 40 dienų apgalvojimui) arba faktiniu (ty-
liuoju) palikimo priėmimu. Priklausomai nuo palikimo būdo buvo ribojama įpėdinio atsakomybė už 
mirusiojo skolas: jei palikimas priimamas inventoriaus teisėmis (t. y. sudarant apyrašą) už mirusiojo 
skolas įpėdinis atsakydavo paveldėtu turtu. Besąlyginis palikimo atsisakymas (išsižadėjimas) turėjo 
būti išreiškiamas teisme. Napoleono kodeksas lietuviškoje Užnemunėje galiojo iki 1940 m.

Rusijos imperijai prisijungus Lenkijos karalystę, į kurią įėjo ir lietuviškoji Užnemunė, Napo-
leono kodekso galiojimas nebuvo sustabdytas, o adaptuotas prie vietinių Lenkijos karalystės sąly-
gų581. 1825 m Lenkijos karalystės civilinis kodeksas daugiau formaliai pakeitė daugelį paveldėjimo 
nuostatų582, pavyzdžiui, įstatyminiais įpėdiniais buvo laikomi mirusiojo giminės, jų nesant – ne-
santuokiniai vaikai, sutuoktinis, valstybė. Pagal minimo kodekso nuostatas ikivedybine sutartimi 
sutuoktiniai galėjo atsisakyti paveldėjimo teisės vienas po kito mirties, pergyvenęs sutuoktinis turtą 
paveldėdavo ne nuosavybės, o valdymo iki gyvos galvos teise ir pan.

Skirtingai nuo Napoleono kodekso, 1900 m. Vokietijos civilinis kodeksas (BGB), galiojęs Klai-
pėdos krašte, neribojo įstatyminių įpėdinių giminystės laipsniu. Įstatyminio paveldėjimo sistema tu-
rėjo tikslą užtikrinti paveldimo turto išsaugojimą giminėje ir kartu saugoti jį nuo pernelyg didelio 
susmulkinimo. Pergyvenęs sutuoktinis buvo laikomas vienu iš labiausiai privilegijuotų įstatyminių 
paveldėtojų ir paveldėdavo su vienos iš trijų pirmųjų grupių giminaičiais. Pergyvenusiam sutuokti-
niui, paveldinčiam su pirmo laipsnio giminaičiais, buvo skirta ¼ dalis turto, su antro ir trečio laips-
nio giminaičiais – pusė, nesant antro ir trečio laipsnio giminaičių – visas turtas (1931 straipsnis).

Paveldint pagal testamentą, Vokietijos civiliniame kodekse buvo laikomasi Napoleono kodekse 
nustatytos taisyklės dėl tam tikro palikėjo valios ribojimo artimiausių jo palikuonių naudai: nustatyta 

581 Shenvits, F. Grazhdanskie zakony Tsarstva Polskogo, razjiasnennye po resheniiam Praviteljstvuiushchego senata. 
Neofits. izd. Varshava: P. Liaskauer, 1914, p. 1.

582 Janulaitis, A. Napoleono teisynas: jo atsiradimas ir veikimas Prancūzijoj, išsiplėtimas svetur, o ypatingai Lietuvos 
Užnemunėje. Kaunas: Varpas, 1930, p. 143.
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privaloma palikimo dalis artimiausiems žemutinės eilės giminaičiams, tėvams ir pergyvenusiam su-
tuoktiniui, kuri sudaro pusę tos dalies, kuri atitektų šiems paveldint pagal įstatymą (2303 straipsnis). 
Nepalikta testamentu turto dalis buvo paveldima pagal įstatymą. Įpėdinis turėjo teisę atsisakyti pali-
kimo. Tiek palikimo priimti, tiek jo atsisakyti nebuvo galima dalimis (1950 straipsnis). Hitlerininkai 
buvo nustatę, kad valstietišką kiemą gali paveldėti tik vienas asmuo (pirmenybė teikiama vyriškiui); 
paveldėjimo teisė buvo atimta iš asmenų, iš kurių dėl jų „antivisuomeninio elgesio“ buvo atimta pilie-
tybė, taip pat iš susituokusiųjų su žydų tautybės asmenimis.

Kuršo žemėje (Palangos valsčiuje ir keliuose Zarasų apskrities kaimų) galiojusiu Pabaltijo gu-
bernijų vietinių įstatymų sąvadu583 palikėjui numatyta galimybė turtą palikti ne tik testamentu, bet 
ir savita paveldėjimo skyrimo sutartimi (1700 straipsnis). Nepalikus testamento pagal įstatymą galėjo 
paveldėti keturios eilės įpėdinių (1705 straipsnis). Našlio ir našlės paveldėjimą reglamentavo atski-
ros normos. Nesantuokiniai vaikai nepaveldėdavo po tėvo mirties, bet po motinos ir jos giminaičių 
mirties paveldėdavo lygiomis dalimis su santuokoje gimusiais. Testamentai skirstyti į viešuosius ir 
naminius. Viešaisiais buvo laikomi testamentai, kurie surašyti teisėjo pagal testatoriaus žodžius ar 
paties testatoriaus surašyti ir perduodami saugoti teismui. Jei testatorius žodžiu išreikšdavo savo valią 
teisėjui, šis surašydavo ypatingą protokolą, kurio testatorius neprivalėdavo pasirašyti. Toks protoko-
las būdavo užantspauduojamas ir saugomas. Naminiai testamentai galėjo būti rašytiniai ir žodiniai. 
Sudarant naminį testamentą turėjo dalyvauti ne mažiau kaip du liudininkai. Naminį testamentą pri-
valėjo pasirašyti pats testatorius. Žodžiu testatorius galėjo išreikšti savo valią ne mažiau kaip dviejų 
liudininkų akivaizdoje jiems suprantama kalba. Pagal Bauskės miesto teisę tėvas ar motina paskirti 
savo įpėdiniais nesantuokinius vaikus galėjo tik penkių liudininkų akivaizdoje. Kurliandijoj (Kuršo 
gubernijoje) liudininkėm galėjo būti tik padoraus elgesio moterys ir tik tuo atveju, jei sudarant testa-
mentą nebuvo galimybės dalyvauti vyriškos lyties liudininkams. Tai ne vienintelis moterų teisių ri-
bojimas paveldėjimo santykiuose. Testamentą buvo galima sudaryti tik sulaukus dvidešimties metų, 
santuokoje esanti moteris testamentą ne sutuoktinio naudai galėjo sudaryti tik šiam sutikus (Kur-
liandijoj šio sutikimo nereikėjo). Testamentu nebuvo galima palikti paveldėto nekilnojamojo turto, 
nes jis turėjo pereiti įstatyminiams įpėdiniams (1995 str.), testatoriaus laisvė taip pat buvo ribojama 
privalomų įpėdinių institutu. Palikimas būdavo priimamas žodžiu arba raštu, arba faktiniu valdy-
mu. Nuo palikimo būdavo nušalinami asmenys, nužudę palikėją ar aukštesnės eilės įpėdinį; palikėjui 
esant gyvam be jo žinios ar sutikimo sudarę sutartis dėl būsimo palikimo; apgaule ir klasta privertę 
palikėją sudaryti patvarkymus dėl palikimo arba, atvirkščiai, prievarta ir jėga neleidę palikėjui iš-
reikšti savo paskutinės valios, ir kt. Pabaltijo gubernijų vietinių įstatymų sąvado 2015–2016 straips-
niuose buvo numatyti papildomi nušalinimo nuo palikimo atvejai, pavyzdžiui: žemutinės eilės įpė-
diniai netekdavo teisės paveldėti, jei atsižadėdavo krikščioniškojo tikėjimo, jei vaikai susituokdavo be 
tėvų sutikimo ir pan. Estliandijoj sūnūs po tėvo mirties gaudavo dvigubą palikimo dalį, o tos pačios 
lyties įpėdinių dalys buvo vienodos. Po motinos mirties visi paveldėdavo lygiomis dalimis. Pabaltijo 
gubernijų vietinių įstatymų sąvade taip pat minima ir dovanojimo po mirties sutartis.

Užnemunėje ir Klaipėdos krašte nežinomam gimininiam (t. y. paveldėtam) nekilnojamam tur-
tui perleisti galioję įstatymai numatė kai kuriuos suvaržymus. Buvo draudžiama gimininį turtą dova-
noti svetimiems ar giminėms, išskyrus artimiausius įpėdinius. Gimininį turtą savininkui pardavus, 
giminės turėjo teisę per trejus metus jį atpirkti.

Galiojusios teisės sistemos paveldėjimo teisiniams santykiams taikė palikėjo gyvenamosios 
vietos teisę, asmenų civilinę būklę, veiksnumą (taip pat ir galėjimą sudaryti testamentą) reglamen-
tuojantys įstatymai buvo skirti vietinės kilmės gyventojams, kur šie faktiškai begyventų. Pakeitus 
gyvenamąją vietą dėl santuokos turėjo būti taikoma nuolatinės gyvenamosios vietos teisė. Nekilno-
jamasis turtas, nepaisant kam jis priklausė, turėjo būti valdomas tik jo buvimo vietoje galiojusiais 
įstatymais ir t. t. 

583 Svodj Mjstnykhj Uzakonenii Gubernii Ostzeiskikhj, Chastj Tretiia. Zakony Grazhdanskie. Sanktpeterburgj: Vj Tipo-
grafii Vtorago Otdjleniia Sobstvennoi E. I. V. Kantseliarii, 1864.



Antra dalis. Lietuvos privatinės teisės raida 1918–2018 m.

359

Nurodyti teisės aktai galiojo Lietuvoje iki 1940 m. birželio 15 d. Lietuvai labai aktualu buvo 
sutvarkyti įstatymus, normuojančius nekilnojamojo turto, ypač žemės, teisę, šeimos ir paveldėjimo 
santykius, taip, kad šie vienodai atspindėtų visų gyventojų interesus, užtikrintų teisių perimamumą 
atsižvelgiant į tautos tradicijas ir nacionalinius ypatumus584. Deja, vientisas visai Lietuvai civilinis 
kodeksas tuo laikotarpiu taip ir nebuvo parengtas.

1.4.2.2. Paveldėjimo teisės normos okupaciniu laikotarpiu (1940–1990 m.)

Lietuvos TSR teritorijoje iki 1964 m LTSR CK priėmimo galiojęs 1922 m. RTFSR CK numatė 
abu paveldėjimo pagrindus – įstatymą ir testamentą. Pagal įstatymą galėjo paveldėti mirusiojo vaikai, 
sutuoktinis, nedarbingi tėvai, mirusiojo išlaikytiniai, jo vaikaičiai ir provaikaičiai, o šių asmenų ne-
sant arba jiems palikimo nepriėmus – darbingi tėvai, jų nesant – mirusiojo broliai ir seserys.

1940 m. Lietuva buvo prijungta prie TSRS ir Lietuvos piliečių turtas – žemė, miškai, gamyklos 
ir pan. buvo nacionalizuoti. Todėl paveldėjimo teise kitiems asmenims galėjo pereiti tik vartojamo 
pobūdžio turtas, priklausęs palikėjui asmeninės nuosavybės teise.

Po Lietuvos okupacijos iki RTFSR kodeksų įvedimo, t. y. iki 1940 m. gruodžio 1 d., taikyti 
Lietuvos Respublikos įstatymai, kiek jie neprieštaravo 1940 m. Lietuvos TSR Konstitucijai ir TSRS 
įstatymams. 1940 m. Liaudies vyriausybė bandė rūpintis turtinių santykių sureguliavimu. Dalis tur-
to buvo nacionalizuota, panaikintas turtų skirstymas į kilnojamuosius ir nekilnojamuosius, susikūrė 
nauji juridiniai dariniai (partinės, profesinės organizacijos, valstybinės įmonės ir t. t.), atsirado nauji 
turtiniai santykiai, reikalaujantys teisinio reglamentavimo. Lietuvoje galiojo 1922 m. RTFSR CK, ku-
riame paveldėjimo teisiniams santykiams reglamentuoti skirti 416–436 straipsniai585 

1941 m. liepos 2 d. Laikinojo Ministrų kabineto nutarimu panaikinti sovietinės okupacijos 
metu Lietuvoje įvesti įstatymai. Be to, Lietuvos Laikinoji Vyriausybė paskelbė deklaraciją, kad bol-
ševikinės valdžios nacionalizuotas ar kitu pagrindu atimtas turtas yra grąžinamas, kartu didinama 
ir paveldimo turto sudėtis. Iki 1940 m. birželio 15 d. galioję Lietuvos Respublikos teisės aktai liko 
galioti, kiek jie neprieštarauja vokiečių administracijos nuostatoms ir nėra pakeisti. Iš jurisdikcijos 
išskirtos dvi gyventojų grupės – vokiečiai ir žydai.

1944 m. vėl prievarta įvedus sovietų valdžią atnaujintas 1922 m. RTFSR CK galiojimas. Įpėdi-
nių ratą sudarė vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai ir sutuoktinis. Prie įstatyminių įpėdinių buvo priski-
riami nedarbingi ir beturčiai asmenys (nesiejami giminystės ryšiais su mirusiuoju), kurie faktiškai 
buvo mirusiojo išlaikomi ne mažiau kaip vienerius metus iki jo mirties. 1947 m. kovo 13 d. įsaku 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas padarė 1922 m. RTFSR CK pakeitimus ir praplė-
tė įstatyminių ir testamentinių įpėdinių sąrašą, suskirstant juos į tris eiles (418 straipsnis). Nustatyta, 
kad įpėdiniais galėjo būti ne tik mirusiojo vaikai, įvaikiai, sutuoktinis, bet darbingi tėvai bei broliai 
ir seserys, atsirado paveldėjimas atstovavimo teise. Sąvoka „beturtis“ nesiderino su socialistine gy-
venimo samprata, todėl ir iš įstatyminių įpėdinių sąrašo pašalinti beturčiai. Testamentui nustatyta 
notarinė forma. 

TSRS piliečiams, esantiems užsienyje, testamentus tvirtino TSRS konsulai ir konsuliniai agen-
tai. Testamentu turtą buvo galima palikti tik įstatyminiams įpėdiniams, valstybinėms bei visuome-
ninėms organizacijoms, partinėms ir profesinėms organizacijoms, valstybei ar atskiriems jos orga-
nams. Privalomais įpėdiniais buvo laikomi nepilnamečiai ir nedarbingi išlaikytiniai. Paliekant turtą 
valstybiniams organams ar visuomeninėms organizacijoms testatorius turėjo teisę nurodyti konkretų 
tikslą, kuriam turtas turi būti naudojamas. Įpėdinio atsisakymas palikimo buvo besąlyginis, tačiau to 
meto teisminė praktika dalinai pripažino ir paveldėjimo teisių perleidimą: „Atsižvelgiant į tai, kad at-
sisakymas nuo palaikų numato kategorišką ir besąlygišką pareiškimą apie atsisakymą paveldėti, todėl 
į vieno arba kelių įpėdinių pareiškimus apie atsisakymą nuo savo palaikų dalies kitų teisėtų įpėdinių 

584 Račkauskas, K. Civilinės teisės kodekso ruošti komisijos sudarymas. Teisė. 1936, 36, p. 426.
585 RTFSR civilinis kodeksas: su pakeitimais iki 1940 m. lapkričio 15 d.: oficialus tekstas su pastraipsniui susistemintomis 

medžiagos priedu. Kaunas: Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatas, 1941.



Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

360

naudai arba visai neturi būti kreipiama dėmesio arba, laikantis atitinkamų įstatymų reikalavimų, į 
juos galima žiūrėti, kaip į pareiškimą, kuriuo savo dalis perleidžiama kitiems įpėdiniams, ir jokiu 
atveju negalima žiūrėti, kaip į atsisakymą paveldėti.“586 Palikimui priimti pakako pasyvaus įpėdinio 
elgesio, t. y. palikimas laikomas priimtu, jei nepaduotas pareiškimas jo atsisakyti (1922 m. RTFSR CK 
429 straipsnis). Paveldėjimo bylas tvarkė notarai, kurie taip pat turėjo imtis priemonių paveldimam 
turtui apsaugoti (įmonei, pastatams ir pan. skirdavo atsakingą rūpintoją, valiutines vertybines – auk-
są, sidabrą, platiną ir platinos grupės metalus monetomis, lydiniais ir žaliavos pavidalu, užsieninę 
valiutą, notarai perduodavo Valstybinio banko Kontorai ar skyriui). 

Ekonominės sistemos pagrindą sudarė socialistinė nuosavybė, susidedanti iš valstybinės ir 
kolūkinės-kooperatinės nuosavybės. Asmeninė nuosavybė buvo laikoma išvestine iš socialistinės 
nuosavybės ir laikyta viena iš priemonių piliečių poreikiams tenkinti. TSRS asmeninės nuosavy-
bės paveldėjimas buvo vartojamųjų daiktų, kuriuos palikėjas įgijo, dirbdamas socialistiniame ūkyje, 
perėjimas jo giminaičiams, pažįstamiems, visuomeninėms organizacijoms arba valstybei587. Pagrin-
diniai įstatymai, reguliuojantys paveldėjimo teisę, buvo TSRS ir jos sąjunginių respublikų Civilinių 
Įstatymų Pagrindai, 1964 m. LTSR CK588. 1964 m. LTSR CK asmeninei nuosavybei priskiriami ir 
paveldimi tik apyvokos, asmeninio vartojimo, patogumo ir pagalbinio namų ūkio reikmenys, gyve-
namasis namas, automobilis ir darbo santaupos. Palikimą sudarė palikėjo turtinės teises ir pareigos 
(asmeninės nuosavybės teisė, prievolinės teisės, teisė gauti autorinį honorarą, teisė į atlyginimą už 
išradimus ir kitos turtinės teisės.). Nepaveldimos tokios turtinės teisės, kurių palikėjas, būdamas 
gyvas, negalėjo perduoti kitam asmeniui, teisė gauti žalos atlyginimą, teisė būti kooperatyvo nariu, 
teisė gauti alimentus ir pensiją. Kodeksas praplėtė testatoriaus teises, numatydamas galimybę paskirti 
turtą asmenims tiek iš įstatyminių įpėdinių rato, tiek ir nepriklausantiems prie jo, taip pat valstybei, 
atskiroms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms (575 str.). Testamentu galima buvo įpareigoti įpėdi-
nį įvykdyti kurią nors prievolę (testamentinė išskirtinė) vieno ar kelių asmenų naudai arba įpareigoti 
įpėdinį atlikti kuriuos nors veiksmus tam tikram visuotinai naudingam tikslui pasiekti (testamenti-
nis įpareigojimas). Testatoriaus laisvė buvo ribojama privalomų įpėdinių institutu. Tokiais laikytini 
nepilnamečiai arba nedarbingi palikėjo vaikai (įvaikiai), taip pat nedarbingi mirusiojo sutuoktinis, 
tėvai (įtėviai) ir išlaikytiniai (576 straipsnis). Privalomoji dalis buvo skiriama ir tais atvejais, kai tes-
tamente įsakmiai pareiškiama, kad tokiam asmeniui paveldėjimo teisė atimama. Testamentas buvo 
sudaromas tik notarine forma, tačiau įstatymas numatė išlygą ir notariniams testamentams prily-
gino laisvės atėmimo vietų viršininkų, ligoninių, gydymo įstaigų, sanatorijų, vyriausiųjų gydytojų, 
jų pavaduotojų medicinos reikalams ir t. t. patvirtintus testamentus (CK 582 straipsnis). Notariškai 
tvirtinti testamentus turėjo teisę apylinkių, gyvenviečių ir miestų Darbo žmonių deputatų tarybų 
vykdomieji komitetai589. 

Nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvoje jokios oficialios testamentų registravimo sistemos nebuvo, 
tuo metu galiojusiose metodinėse taisyklėse dėl laikinųjų notarinių veiksmų atlikimo590 buvo numa-
tyta, kad „patvirtintų testamentų paieškai vykdyti notaras pildo testamentų apskaitos abėcėlinę kny-
gą“. Nors galiojantys įstatymai nenumatė asmeninio testamento, pagal galiojusią 1992 m. Notaria-
to įstatymo 48 straipsnio redakciją591 notaro nepatvirtintą testamentą po testatoriaus mirties galėjo 

586 RTFSR Aukščiausiojo Teismo plenumo 1926 m. gruodžio 10 d. nutarimo protokolas Nr. 20. Iš RTFSR civilinis ko-
deksas: su pakeitimais iki 1940 m. lapkričio 15 d.: oficialus tekstas su pastraipsniui susistemintomis medžiagos priedu. 
Kaunas: Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatas, 1941, p. 260.

587 Biekšienė, S. Paveldėjimo teisė. Vilnius: Mintis, 1968, p. 5.
588 LTSR civilinis kodeksas. LTSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1964, Nr. 33-255.
589 Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1965 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 309 patvirtinta „Notarinių veiksmų atlikimo 

Lietuvos TSR apylinkių, gyvenviečių ir miestų Darbo žmonių deputatų tarybų vykdomuosiuose komitetuose inst-
rukcija“. LTSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1965, Nr. 18-309.

590 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymas „Dėl laikinųjų notarinių veiksmų atli-
kimo metodinių taisyklių patvirtinimo“. Valstybės žinios. 1999, Nr. 110-3424.

591 Lietuvos Respublikos notariato įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas (1998 m. gegužės 14 d. Nr. VIII-737). 
Valstybės žinios. 1998, Nr. 49-1329.
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patvirtinti teismas pagal įpėdinių ieškinį. Nesant jokios materialinės normos, reglamentuojančios 
asmeninius testamentus, ši procesinė norma nebuvo realizuojama.

Nepalikus testamento buvo paveldima pagal įstatymą. Nustatytos penkios įpėdinių eilės. 
Sutuoktinis paveldėdavo lygiomis dalimis su pirmos eilės įpėdiniais592, o santuokoje įgytas turtas 
laikomas bendrąja jungtine nuosavybe. Sutuoktinio paveldėjimo teisė, skirtingai nuo dabartinio 
reglamentavimo, nepriklausė nuo jo elgesio, t. y. jis galėjo paveldėti net iškėlus bylą dėl santuokos 
nutraukimo. Vadovaujantis 1969 m. Lietuvos TSR santuokos ir šeimos kodekso 21 straipsniu ir No-
tariato įstatymo 52 straipsniu notaras išduodavo nuosavybės liudijimus į pusę bendrosios jungtinės 
nuosavybės teise priklausančio turto. Prie įstatyminių įpėdinių priskiriami ir nedarbingi asmenys, 
kurie mirusiojo buvo išlaikomi ne mažiau kaip vienerius metus iki jo mirties (tokie asmenys nelaiko-
mi įpėdiniais pagal šiuo metu galiojantį 2000 m. LR CK).

1964 m. LTSR CK draudė paveldėti bet kuriuo pagrindu asmenims, kurie priešingais teisei 
veiksmais, nukreiptais prieš palikėją, kurį nors iš jo įpėdinių ar prieš testamente išreikštos palikėjo 
paskutinės valios įgyvendinimą, prisidėjo prie jų šaukimo paveldėti, jei šios aplinkybės patvirtintos 
teisme (572 straipsnis). 

Atskiroms turto rūšims buvo nustatyta skirtinga paveldėjimo tvarka: mirus kolūkiečio kiemo 
(piliečio užsiimančio individualia darbine veikla žemės ūkyje) nariui, paveldėjimo santykių neatsi-
randa. Kolūkiečių kiemo turtą testamentu galėjo palikti tik paskutinysis kiemo narys ir apie tai turė-
jo būt pažymėta pačiame testamente. Pažymėtina, kad 1990 m. lapkričio 27 d. įstatymu „Dėl kaimo 
vietovėje nuosavybės teise turinčių namų savininkų žemėnaudos ir bendrosios jungtinės nuosavybės 
teisės“ ir pripažinus netekus galios CK 132–141 straipsnius ir 601 straipsnį, pradėtos taikyti bendro-
sios paveldėjimo teisės normos. Piliečiai galėjo duoti patvarkymus dėl indėlių valstybiniame banke, 
taupomosiose kasose išmokėjimo piliečiui arba valstybinei, kooperatinei ar kitai visuomeninei orga-
nizacijai ir tokiais atvejais paveldėjimo taisyklės nebuvo taikomos (norma panaikinta 1994 m. gegu-
žės 17 d.). Atskirai išskirtas namų apstatymo ir apyvokos reikmenų paveldėjimas: nepriklausomai 
nuo eiliškumo juos paveldėti galėjo įstatyminiai įpėdiniai, kurie gyveno su mirusiuoju iki jo mirties 
ne mažiau kaip vienerius metus. 

Palikimas būdavo priimamas kreipiantis į palikimo atsiradimo vietos notarą arba faktiniu val-
dymu (kurį taip pat galėjo nustatyti notaras pagal jam pateiktus įrodymus) per šešis mėnesius nuo 
palikimo atsiradimo. Nors palikimo nebuvo galima priimti dalinai ar su sąlyga, tačiau 1964 m. LTSR 
CK leido atsisakyti palikimo kitų įstatyminių ar testamentinių įpėdinių naudai, nepaisant šaukimo 
paveldėti eiliškumo arba nenurodant, kieno naudai atsisakoma. Testamentinis įpėdinis galėjo atsisa-
kyti palikimo tik šaukiamo paveldėti įpėdinio naudai. Turto, likusio užsienyje, mirus TSRS piliečiui, 
apsauga vykdoma pagal TSRS CVK ir LKT 1930 m. kovo 13 d. nutarimą „Dėl tvarkos, skiriant globą 
turtui, likusiam užsienyje, mirus TSRS piliečiui“593.

1.4.2.3. Paveldėjimo santykių reglamentavimas 1990–2018 m.

Nykstant socialistinės nuosavybės formoms, keičiantis požiūriui į šeimos narių apsaugą, sie-
kiant užtikrinti kreditorių interesus ir pagreitinti paveldėjimo procesą, visuomenėje kilo poreikis 
keisti paveldėjimo santykius reglamentuojančias normas.

Iki 2001 m. liepos 1 d. paveldėjimo teisinius santykius reglamentavo 1964 m. LR CK. Pagal nuo 
2001 m. liepos 1 d. pradėjusį galioti 2000 m. LR CK Lietuvoje, kaip ir daugelyje kontinentinės teisės 
šalių, paveldėjimo sistema grindžiama universalaus teisių perėjimo, testamento sudarymo laisvės, 
šeimos interesų apsaugos ir kitais principais. Paveldimi materialūs dalykai (kilnojamieji ir nekilno-

592 Sutuoktinis paveldi, jei buvo su palikėju faktinėje santuokoje iki TSRS ATP 1944 m. liepos 8 d. įsako išleidimo ir kurį 
pagal TSRS ATP 1944 m. lapkričio 10 d. įsaką ir CPK 272 str. 4 d. buvo pripažinta teismine tvarka; sutuoktinis, kurio 
santuoka iki 1941 m sausio 1 d. registruota Lietuvos kulto tarnautojų; Lietuvos TSR civilinio kodekso komentaras. 
Vilnius, 1976, p. 376.

593 SSSR įstatymų sąvadas. 1930, Nr. 18, p. 194.
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jamieji daiktai), nematerialūs dalykai (vertybiniai popieriai, prekių ženklai ir kt.), palikėjo turtinės 
teisės ir prievolės, įstatymų numatytais atvejais intelektualinė nuosavybė ir kitos įstatymų nustatytos 
turtinės teisės ir pareigos. Paveldėjimo teisinių santykių procese pagrindinis vaidmuo tenka nota-
rams, kurie tvirtina ir priima saugoti testamentus, juos skelbia, išduoda pavedimus antstoliui dėl 
paveldimo turto apyrašo sudarymo, išduoda paveldėjimo teisės liudijimus ir t. t.

Paveldėjimo teisę reglamentuojančios normos turi kiekvienam garantuoti, kad asmens sukur-
tas turtas jo išreikšta valia, o jos nesant – įstatyme numatytais pagrindais, – atiteks jo artimiesiems. 
Kaip pažymi A. Vileita, svarbiausia yra tai, kad paveldėjimo teisės normos, reglamentuodamos mi-
rusio asmens teisių ir pareigų perėjimą kitiems asmenims, kartu užtikrina ekonominių santykių sta-
bilumą valstybėje594.

Priėmus 2000 m. LR CK palikimui priimti skirtas terminas buvo sutrumpintas iki trijų mėne-
sių, numatytos naujos testamentų rūšys, pakeistos įstatyminių įpėdinių eilės, numatytas specifinis 
atskirų objektų, pavyzdžiui, ūkininko ūkio, individualios įmonės595, paveldėjimas ir t. t. Pažymėtina, 
kad atskirų turto rūšių (žemės, ūkininko ūkio, individualios įmonės, autorinių teisių ir kt.) paveldė-
jimui, be CK, taip pat taikomi ir specialieji įstatymai596. Dabartiniai paveldėjimo teisiniai santykiai 
pasižymi universalumu, t. y. palikėjo teisės ir pareigos pereina įpėdiniui nepaisant to, žinojo jis ar 
nežinojo jas esant. Pasak J. Stripeikienės, Lietuvos paveldėjimo teisė grindžiama neribotos įpėdinio 
atsakomybės principu, leidžiant įpėdiniui pasirinktinai apsiriboti atsakomybe paveldėtu turtu krei-
piantis dėl apyrašo sudarymo597. Įpėdinio atsakomybė už mirusiojo skolas ribojama palikimo priė-
mimo būdu: sudarant paveldimo turto apyrašą atsakoma paveldėtu turtu (cum viribus hereditatis). 
Iki 2011 m. liepos 1 d., kai įsigaliojo 2000 m. LR CK, teismas pavesdavo antstoliui sudaryti paveldimo 
turto apyrašą598. 

2000 m. LR CK 5.11 straipsnis numato šešias įstatyminių įpėdinių eiles. Praplėstas ir pakeistas 
tiek įstatyminių, tiek testamentinių įpėdinių ratas (pavyzdžiui: pagal 2000 m. LR CK 5.5 straipsnį 
paveldėti pagal testamentą gali juridiniai asmenys, steigiami vykdant palikėjo valią, taip pat paveldi 
nepradėti palikėjo mirties momentu asmenys). Kadangi 2000 m. LR CK leidžia sudaryti santuoką 
tik su skirtingos lyties asmenimis, todėl asmenys, kurių santuoka sudaryta užsienio valstybėje tačiau 
pažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymus, dėl ko santuoka negali būti įregistruota (apskaityta) Lie-
tuvoje599, gali paveldėti tik kaip testamentiniai įpėdiniai. Sutuoktinio paveldėjimo teisę reglamentuoja 
atskiras straipsnis (2000 m. LR CK 5.13 straipsnis) ir jo paveldimos dalies dydis priklauso nuo to, su 
kuria įpėdinių eile jis paveldi. Be bendrų įpėdinio paveldėjimo teisės praradimo pagrindų sutuok-
tinio paveldėjimo teisė priklauso nuo jo elgesio ir sutuoktinių tarpusavio santykių (2000 m. LR CK 
5.7 straipsnis įtvirtinta, jog jei yra nustatomi straipsnyje numatyti pagrindai, pergyvenęs sutuoktinis 
praranda paveldėjimo teisę). Vadovaujantis Notariato įstatymo 52 straipsniu notarai išduoda nuosa-
vybės liudijimus į santuokoje įgytą turtą. 

Lietuvos įstatymai nenustato specialaus testamentinio veiksnumo. Bet kuris veiksnus asmuo 
gali sudaryti testamentą ir palikti turtą bet kuriam pasirinktam asmeniui, jei tai neprieštarauja 
imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei. Lietuvoje testamento sudarymui 
yra taikomi tam tikri reikalavimai, kurių pažeidimas lemia galimybę testamentą nuginčyti. Visais 

594 Vileita, A. Paveldėjimo teisė. Vilnius: Justitia, 2011, p. 13.
595 Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas. Valstybės žinios. 1999, Nr. 43-1358; Lietuvos Respublikos individua-

lių įmonių įstatymas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 112-4991 ir kt.
596 Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymas. TAR. 2014, Nr. 4860; Ūkininko ūkio įsta-

tymas. Valstybės žinios. 1999, Nr. 43-1358; Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. Valstybės žinios. 1999,  
Nr. 50-1598 ir kt. 

597 Stripeikienė, J. Paveldėjimo teisės normų taikymas Lietuvos teismų praktikoje. Paveldėjimo teisės europeizacijos pers-
pektyvos – link Europos testamento. Vilnius: VU, 2010, p. 2.

598 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.3, 1.65, 2.139, 5.39, 5.50, 5.52, 5.53, 5.54, 5.60 straipsnių pakeitimo įstaty-
mas. Valstybės žinios. 2011, Nr. 85-4130.

599 Civilinės metrikacijos įstaigos į apskaitą įtraukia tik tas santuokas, kurios užsienio valstybėse įregistruotos nepažei-
džiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir Civilinės metrikacijos taisyklių (Lietuvos Respublikos įstatymų Civilinės 
metrikacijos taisyklės. Valstybės žinios. 2006, Nr. 65).
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atvejais, neatsižvelgiant į testamento rūšį, privaloma rašytinė forma. 2000 m. LR CK numato šias 
testamentų rūšis: oficialius, prilygintus oficialiems, bendruosius sutuoktinių, asmeninius. Oficialiais 
pripažįstami tik notaro ir Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno patvirtinti testamentai600. 
Oficialiems testamentams prilyginami 2000 m. LR CK 5.28 straipsnyje nurodytų asmenų 
patvirtinti testamentai – tai laivų kapitonai, laisvės atėmimo vietų viršininkai, seniūnai ir t. t. Pagal 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymu patvirtintą Oficialiems 
testamentams prilyginamų testamentų perdavimo saugoti notarams tvarką šie asmenys privalo 
kiek įmanoma greičiau perduoti patvirtintus testamentus notarui. 2000 m. LR CK numatytas iki tol 
Lietuvoje nežinotas bendrasis sutuoktinių testamentas. Tokį testamentą gali sudaryti tik įstatymų 
nustatyta tvarka santuoką sudarę asmenys notaro ar konsulinio pareigūno akivaizdoje (t. y. bendrasis 
sutuoktinių testamentas sudaromas tik kaip oficialusis testamentas), paskirdami vienas kitą savo 
įpėdiniu. Asmeninį testamentą gali sudaryti bet kuris veiksnus raštingas asmuo. Tokį testamentą 
pats testatorius gali perduoti saugoti notarui ar Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai, tokiu būdu 
testamentas prilyginamas oficialiam ir jo nereikia tvirtinti teisme po testatoriaus mirties. Priešingu 
atveju asmeninis testamentas po testatoriaus mirties turės būti pateiktas teismui patvirtinti. 
Pažymėtina, kad universaliai pripažįstamas testamento laisvės principas apima galimybę ne tik 
sudaryti, bet ir vienašališkai panaikinti testamentą.

Privalomojo įpėdinio statusas siejamas ne su jo amžiumi ar darbingumu, o su abstrakčiu krite-
rijumi – išlaikymo reikalingumu: „kai palikėjas artimiausius šeimos narius, kuriems būtina parama, 
be adekvačios priežasties nušalina nuo palikimo, valstybė turi įsikišti į paveldėjimo santykius ir ap-
ginti tokius šeimos narius, suteikdama jiems teisę į privalomąją palikimo dalį.“601

Dabartinės mobilios visuomenės gyvenime mišrios vedybos, skirtingose šalyse įgyjamas tur-
tas arba gyvenamosios vietos perkėlimas į kitą valstybę sukuria nemažai tarptautinio paveldėjimo 
atvejų. Kaip pažymi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, „kai paveldimi materialūs dalykai (kilnojami 
ir nekilnojami daiktai) ir nematerialūs dalykai (vertybiniai popieriai, patentai, prekių ženklai ir kt.), 
palikėjo turtinės reikalavimo teisės ir palikėjo turtinės prievolės ir kita (2000 m. LR CK 5.1 straips-
nio 2 dalis) yra skirtingose valstybėse, t. y. paveldėjimas turi tarptautinį elementą, būtina nustatyti, 
kurios valstybės institucijos turi jurisdikciją spręsti paveldėjimo klausimus ir kokią taikyti teisę. Šie 
klausimai gali būti sureguliuoti dvišaliais ar daugiašaliais tarptautiniais susitarimais, Europos Są-
jungos teisės aktais, valstybės nacionaline teise (2000 m. LR CK 1.10, 1.13, 1.62 straipsniai).“602 Kitose, 
nei palikėjo nuolatinė gyvenamoji vieta, valstybėse sudarytų testamentų suradimas, įpėdinių paieš-
ka, skirtingų valstybių jurisdikcijos taikymas kilnojamam ir nekilnojamam turtui praktikoje sukelia 
daug problemų tiek įpėdiniams, tiek institucijoms, tvarkančioms paveldėjimo bylas.

2001 m. liepos 1 d. pradėjo veikti Testamentų registras603, kuriame registruojami: notarų pa-
tvirtinti bei priimti saugoti testamentai, Lietuvos Respublikos diplomatinėse ir konsulinėse įstaigo-
se sudaryti ir konsulinio pareigūno patvirtinti (priimti saugoti) testamentai, 1972 m. gegužės 16 d. 
Konvenciją dėl testamentų registravimo sistemos sukūrimo priėmusiose, ratifikavusiose arba prie 
jos prisijungusiose užsienio valstybėse sudaryti (priimti saugoti) testamentai, palikimo priėmimo, 
bei atsisakymo nuo palikimo faktai. Minėtą konvenciją, dar vadinamą Bazelio konvencija, Lietu-
vos Respublika ratifikavo 2004 m. balandžio 1 d. Bazelio konvencija įpareigoja jos dalyves užtikrinti 
vienos valstybės piliečių testamentų registravimą kitoje valstybėje bei galimybę keistis duomenimis 
apie valstybėje įregistruotus testamentus604. Nuo Testamentų registro veiklos pradžios iki 2017 m. įre-
gistruoti 362 454 oficialieji, 1804 asmeniniai, 28 765 bendrieji sutuoktinių testamentai, nuo 2017 m. 

600 Konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų tvarką nustato „Konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių 
veiksmų atlikimo metodinės taisyklės“ (Valstybės žinios. 2006, Nr. 39-1426).

601 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-10-421/2017.
602 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-80-706/2017.
603 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 22 d. nutarimas „Dėl Testamentų registro steigimo ir Testamen-

tų registro nuostatų patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2001, Nr. 44-1547.
604 Konvencija dėl testamentų registravimo sistemos sukūrimo. Valstybės žinios. 2004, Nr. 77-2667.
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pradžios iki kovo 31 d. įregistruoti 5384 testamentai605. Bazelio konvenciją yra ratifikavusios arba pri-
ėmusios Prancūzija, Kipras, Turkija, Belgija, Olandija, Italija, Portugalija, Liuksemburgas, Ispanija, 
Estija, Ukraina ir Lietuva. Lietuvos testamentų tinklas yra integruotas į Europos testamentų registrų 
tinklą (ENRW)606. Tinklas veikia Bazelio konvencijos pagrindu, jo tikslas yra užtikrinti, kad testato-
riui mirus bus rastas testamentas, paveldėjimo sutartis ar kitas paskutinės valios dokumentas ir bus 
įgyvendinta paskutinė mirusiojo valia. Europos testamentų registrų tinklas jungia Belgiją, Bulgariją, 
Prancūziją, Vengriją, Italiją, Portugaliją, Kroatiją, Rumuniją, Slovėniją, Lenkiją, Šveicariją, Latviją, 
Estiją, Liuksemburgą, Olandiją, Ispaniją, Rusiją (tik Sankt Peterburgo sritis) ir Lietuvą (2016 metais 
6 testatoriai, sudarę testamentą Lietuvoje, pageidavo, kad jų sudaryti testamentai būtų įregistruoti 
Prancūzijos (1), Belgijos (1), Italijos (1), Liuksemburgo (1), Nyderlandų (1), Ispanijos (1) testamentų 
registruose, ir 2 testatoriai pageidavo, kad jų sudaryti testamentai būtų įregistruoti visų Konvencijos 
dalyvių testamentų registruose607). 

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamentas kartu su Taryba priėmė reglamentą (ES) Nr. 650/2012 
dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų paveldėjimo klausimais pripažinimo ir vyk-
dymo bei autentiškų dokumentų paveldėjimo klausimais priėmimo ir vykdymo bei dėl Europos 
paveldėjimo pažymėjimo sukūrimo (toliau – Europos Reglamentas dėl paveldėjimo). Šiuo Europos 
Reglamentu dėl paveldėjimo sukurtas Europos paveldėjimo pažymėjimas–dokumentas, naudojamas 
įpėdinių, testamentinės išskirtinės gavėjų, testamento vykdytojų ir palikimo administratorių. Tai 
dokumentas, patvirtinantis minėtų asmenų statusą, teises ar įgaliojimus kitose valstybėse narėse608. 
LR civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo 
įstatyme nurodyta, kad Europos paveldėjimo pažymėjimus Lietuvoje išduoda palikimo atsiradi-
mo vietos notaras. Reglamentas įsigaliojo 2012 m. rugpjūčio 16 d. ir taikomas tik asmenų, mirusių  
2015 m. rugpjūčio 17 d. ar vėlesnę dieną, palikimo paveldėjimui. Reglamentas galioja tik Europos 
Sąjungos narių (išskyrus Didžiąją Britaniją, Airiją bei Danijos Karalystę) atžvilgiu ir santykiuose 
su kitomis valstybėmis Lietuva toliau taiko dvišalių sutarčių nuostatas ar 2000 m. LR CK 1.60–1.62 
straipsnių taisykles. Šios sutartys įtvirtina lygiateisiškumo principą – pagrindinį paveldėjimo, turin-
čio tarptautinį elementą, principą, pagal kurį vienos valstybės narės piliečiai gali paveldėti kitos vals-
tybės narės teritorijoje esantį turtą ar turtines teises pagal įstatymą ar testamentą tokiomis pačiomis 
sąlygomis ir tokio paties dydžio kaip ir valstybės narės piliečiai609.

Europos reglamentu dėl paveldėjimo nustatomas bendras siejamasis veiksnys: visam paliki-
mui taikoma palikėjo įprastinės (nuolatinės) gyvenamosios vietos (angl. habitual residence) teisė. Tai 
reiškia, kad Lietuvos piliečių, nuolat gyvenusių vienoje iš valstybių narių, turtas, esantis Lietuvos 
Respublikoje, bus paveldimas pagal tos valstybės narės teisę. Palikėjo nuolatinės gyvenamosios vietos 
teisė turi būti nustatinėjama atsižvelgiant į CK nustatytus vertinamuosius kriterijus610. Reglamento 
22 straipsnis leidžia testatoriui pasirinkti palikimui taikytiną teisę, t. y. asmuo, gyvenantis kitoje nei 
jo pilietybės valstybėje, testamentu gali pasirinkti šios valstybės teisę arba testamentui pagal bendrą 
taisyklę bus taikoma nuolatinės gyvenamosios vietos teisė.

605 Valstybės įmonės Registrų centro sandorių registrų departamento raštas, 2017-04-26, Nr. 1.23.4s-3609.
606 Europos e. teisingumo portalas [interaktyvus]. <https://e-justice.europa.eu>.
607 VĮ Registrų centro Sandorių registrų departamento 2017 m. gegužės 10 d. raštas „Dėl testamentų registro duomenų“.
608 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.650/2012 dėl jurisdikcijos, taikytinos tei-

sės, teismo sprendimų paveldėjimo klausimais pripažinimo ir vykdymo bei autentiškų dokumentų paveldėjimo 
klausimais priėmimo ir vykdymo bei dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo sukūrimo. Europos Sąjungos oficialusis 
leidinys. 2012, L 201/107.

609 Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir 
baudžiamosiose bylose. Valstybės žinios. 1995, Nr. 13-296, Lietuvos Respublikos ir Ukrainos Respublikos sutartis dėl 
teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose. Valstybės žinios. 1994, Nr. 91-1767 
ir kt.

610 Nuolatinės gyvenamosios vietos kriterijus yra fakto klausimas. „Pagal CK 5.4 str. normų turinį kiekvienu paveldėji-
mo atveju paskutinioji nuolatinė palikėjo gyvenamoji vieta nustatoma, atsižvelgiant į CK 2.12 str. nustatytus verti-
namuosius kriterijus.“ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-366/2012.
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Europos Reglamento dėl paveldėjimo 59 straipsnis numato, kad vienoje iš valstybių narių su-
darytas autentiškas dokumentas611 kitoje valstybėje narėje turi tokią pačią įrodomąją galią kaip ir 
kilmės valstybėje narėje su sąlyga, kad tai akivaizdžiai nepažeidžia atitinkamos valstybės narės vie-
šosios tvarkos (ordre public)612. Reglamento rengėjai nusprendė paveldėjimo teisiniuose santykiuose 
įnešti kuo daugiau liberalumo ir bandyti šį institutą padaryti dar lankstesnį. Paveldėjimo santykiams 
su tarptautiniu elementu reglamentavimui taip pat skirtos ir kitos konvencijos613. 1961 m. Konvencija 
dėl teisės aktų, susijusių su paveldėjimo santykiais, Europos Sąjunga sukūrė taisykles, kurios keičia 
paveldėjimo teisinių santykių subjektų teisinę padėtį. Šio dokumento tikslas – „sudaryti palankesnes 
sąlygas vidaus rinkai tinkamai veikti, šalinant kliūtis laisvam asmenų, kurie patiria sunkumų įgy-
vendindami savo teises tarpvalstybinio pobūdžio paveldėjimo atvejais, judėjimui“614. 

D. Bublienės nuomone, „bet koks teisės vienodinimas kartu yra ir atsisakymas iš dalies susi-
klosčiusių ilgamečių teisės tradicijų, teisinės praktikos, naujų idėjų įvedimas į nacionalinę teisę“615. 
Tad ir taikant Europos reglamentą susiduriama su terminologijos ir sąvokų neatitikimais, nuosavy-
bės teisės institutų reglamentavimo skirtumais ir panašiomis praktinio pobūdžio problemomis616. 
Nepaisant paveldėjimo santykius reglamentuojančių normų unifikavimo, išlieka skirtingi privalo-
mojo įpėdinio nustatymo kriterijai, sutuoktinio dalies paveldimam turte nustatymo ypatumai ir kiti 
skirtumai.

■ ■ ■

Vieni svarbiausių paveldėjimo, kaip universalaus mirusio asmens teisių perėmimo, institu-
tai sukurti dar romėnų teisės. Pritaikant pagrindinius jų principus vystėsi bei tobulėjo ir Lietuvos 
valstybės teritorijoje galioję paveldėjimo teisiniai santykiai, įtvirtinti tam tikro Lietuvos laikotarpio 
socialines realijas atspindinčiuose norminiuose teisės aktuose. Nors paveldėjimo teisė ir laikytina 
viena stabiliausių ir konservatyviausių civilinės teisės institutų pošakių, tačiau kiekvienas nagrinėtas 
laikotarpis išsiskiria savita savo specifika atsižvelgiant į tuometines visuomenines realijas ir galiojusią 
teisinę santvarką. 

Skirtingose Lietuvos teritorijos dalyse iki 1940 m. galioję pagrindiniai norminiai teisės aktai 
kai kuriuos paveldėjimo teisės klausimus reguliavo nevienodai, tam tikrais atvejais paveldėti leidžiant 
tik kraujo ryšiu susijusiems asmenims, išskiriant galimas paveldimas turto rūšis pagal jų prigimtį ar 
įgijimo pagrindus (gimininis ir įgytinis turtas), nustatant įpėdiniams vis kitokias paveldėjimo turto 
dalis ir pan. Atskirose dabartinės Lietuvos teritorijos dalyse galioję skirtingi teisės aktai, oficialių 
tekstų vertimų nebuvimas apsunkindavo paveldėjimo teisės normų taikymą. 

Okupaciniu laikotarpiu iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo (1990 m.) galioję pagrindi-
niai norminiai teisės aktai pradėjo detaliau reglamentuoti paveldėjimo teisinius santykius. Paveldėji-
mo teisės normų taikymas praktikoje tapo paprastesnis jas susisteminus ir apibendrinus suderintuo-
se teisės aktuose. Tiesa, oficialios testamentų ir paveldėjimo bylų registravimo sistemos nebuvimas 

611 Pažymėtina, kad Europos Reglamente dėl paveldėjimo autentišku dokumentu laikytinas dokumentas paveldėjimo 
klausimais, kuris valstybėje narėje buvo oficialiai parengtas arba įregistruotas kaip autentiškas dokumentas.

612 2014 m. gruodžio 9 d. Komisija priėmė įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1329/2014, kuriuo nustatomos formos, 
nurodytos Reglamente (ES) Nr. 650/2012. Europos Sąjungos oficialusis leidinys. 2014, Nr. L 359/30. [interaktyvus]. 
<http://eur-lex.europa.eu>.

613 Konvencija dėl teisės aktų, reglamentuojančių testamento nuostatų formą, kolizijos (1961 m. spalio 5 d.) [interaktyvus]. 
<https://www.hcch.net/en>; Konvencija dėl tarptautinio mirusių asmenų palikimo administravimo (1973 m. spalio 2 d.) 
[interaktyvus]. <https://www.hcch.net/en>; Konvencija dėl paveldėjimui taikytinos teisės (1989 m. rugpjūčio 1 d.) 
(dar negaliojanti) [interaktyvus]. <https://www.hcch.net/en>; Konvencija, nustatanti bendrą tarptautinio testamen-
to formą (1973 m. spalio 26 d.) [interaktyvus]. <http://www.unidroit.org>. 

614 Mackeprangas, R. Paveldėjimo teisė Europoje ir pasiūlymai Europos paveldėjimo teisės reglamentui. Notariatas. 
2012, 13, p. 37.

615 Bublienė, D. Naujas Europos Komisijos pasiūlymas paveldėjimo srityje: kokią tai turės įtaką Lietuvos paveldėjimo 
teisei. Pranešimas konferencijoje Paveldėjimo teisės europeizacijos perspektyvos – link Europos testamento. Vilnius, 
2009 m. gruodžio 15 d. 

616 Pvz., norint apibrėžti asmens nuolatinę buvimo vietą vartojamos dvi sąvokos: nuolatinė gyvenamoji vieta (angl. 
habitual residence) ir įprastinė gyvenamoji vieta (angl. domicile).
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notarams vedant paveldėjimo bylas ir tvirtinant testamentus lėmė gana lėtą paveldėjimo procesą ir 
nevisiškai apsaugodavo tiek įpėdinių, tiek kreditorių interesus. 

Nuo 2001 m. liepos 1 d. įsigaliojus šiuolaikiškam 2000 m. LR CK paveldėjimo institutas mak-
simaliai kodifikuotas atsižvelgiant į prieš tai Lietuvoje galiojusius teisės aktus bei užsienio valsty-
bių teisės patirtį. Pagrindinis vaidmuo taikant teisės normas, greitinant bei vienodinant paveldėji-
mo procesą suteiktas notarams. Tiesa, Lietuvoje įsigaliojus 2012 m. liepos 4 d. Europos reglamentui 
dėl paveldėjimo, Nr. 650/2012, praktinių problemų taikant paveldėjimo teisės normas tarptautinio 
paveldėjimo atveju kyla ir šiuo metu. Skirtingai valstybėse narėse nustatomi privalomieji įpėdiniai, 
sutuoktiniui išskirtinos dalies ypatumai, nuosavybės teisės instituto reglamentavimo skirtumai, ats-
kirais laikotarpiais Lietuvoje galioję teisės aktai ir toliau įpareigoja notarus atidžiai ir rūpestingai 
analizuoti ne tik Lietuvoje istoriniais laikotarpiais galiojusias paveldėjimo teisės normas, tačiau kartu 
ir nagrinėti užsienio valstybių narių paveldėjimo teisines sistemas.

1.5. Daiktinės teisės raida Lietuvoje per šimtmetį nuo valstybingumo  
 atkūrimo 1918 m.

1.5.1. Daiktinė teisė, kurią Lietuva paveldėjo atkūrusi valstybingumą 1918 m.

1918 m., atkūrus Lietuvos valstybingumą, atskirose Lietuvos dalyse galiojo skirtingi civiliniai 
įstatymai, reglamentavę inter alia daiktinius santykius: pietinėje Lietuvoje (Užnemunėje) galiojo 
1804 m. Prancūzijos civilinis (Napoleono) kodeksas, 1818 m. Ipotekos įstatymas ir 1825 m. Ipotekų 
ir privilegijų įstatymas617; pagrindinėje lietuviškų žemių dalyje (Aukštaitijoje ir Žemaitijoje) galiojo 
Rusijos civiliniai įstatymai; 1921 m. Lietuvai atitekusiame Palangos valsčiuje su Šventosios žiotimis 
ir šiaurės rytuose esančioje nedidelėje teritorijoje (keliuose buvusios latvių Alūkstos apskrities kai-
muose, vėliau įjungtuose į Zarasų apskritį) galiojo Pabaltijo gubernijų civilinių įstatymų rinkinys 
(daiktinius santykius reglamentavo antroji knyga iš keturių knygų, kuri vadinosi „Daiktinė teisė“) – 
Kuršo civilinė teisė; Klaipėdos krašte galiojo Vokietijos 1900 m. civilinis kodeksas; 1939 m. Lietuvai 
grąžintame Vilniaus krašte nuo 1939 m. spalio 27 d. ėmė galioti Lietuvos teisės nuostatos, tačiau iki 
to momento susiklosčiusiems privatinės teisės santykiams turėjo būti taikomos Lenkijos rytų že-
mių civilinės teisės nuostatos (prieškariniai Rusijos įstatymai kartu su juos palaipsniui atnaujinusiais 
Lenkijos valstybės teisės aktais)618.

Didžiausioje Lietuvos dalyje galiojusiuose Rusijos civiliniuose įstatymuose619 buvo įtvirtintos 
pagal tuometinę Lietuvos teisininkų vartojamą teisinę terminologiją įvardijamos tokios daiktinės tei-
sės: nuosavybės teisė, servitutai, turėjimo ir naudojimo teisė, atskira nuo nuosavybės teisės, kurios 
viena iš formų buvo činčo teisė, statymo teisė, nekilnojamojo turto įkeitimas, kilnojamųjų turtų už-
statymas.

Pagal Rusijos Civilinius įstatymus, nuosavybės teisė buvo suprantama kaip „įstatymų nusta-
tyta tvarka įgyta valdžia išskirtinai ir nepareinamai nuo pašalinio asmens turėti, naudoti ir rikiuoti 
turtą. Nuosavybės teisė negalėjo būti termininė ar laikinė, o įstatyminė formuluotė „amžinas turėji-
mas“ nereiškė nuosavybės teisės620.

Nuosavybės teisė galėjo būti „pilna, kada įstatymų nustatytose ribose turėjimas, naudojimas ir 
rikiavimas jungiasi su turto įtvirtinimu vienam asmeniui arba vienam žmonių luomui, be jokio paša-
linio dalyvavimo“ (423 straipsnis). „Pilnosios nuosavybės teise turtui, turėtojui priklauso visi vaisiai, 
pajamos, pelnas, priaugimai, patogumai ir visa tai, kas jo darbu bei sumanumu padaryta tame turte.“ 

617 Žr. Butkys, Č. Ipotekos įstatymas. Aiškinimai. Kaunas: Raidė, 1938, p. 1.
618 Žr. Maksimaitis, M. Civiliniai įstatymai Lietuvos teritorijoje pirmojoje XX amžiaus pusėje. Vilnius: Teisinės informa-

cijos centras. 2002, p. 4–16.
619 Žr. Svod zakonov Rossiiskoi imperii, poveleniem gosudaria imperatora Nikolaia Pavlovicha sostavlennyi. Izd. 1842 g. 

–Tom. 10 Ch. 1-2. Svod zakonov grazhdanskikh i mezhevykh, 1842. Sanktpeterburg: v tipografii Vtorago otdeleniia 
sobstvennoi Ego Imperatorskogo Velichestva kantseliarii, 1842–1848.

620 Šalkauskis, K. Civiliniai įstatymai (X tomo I dalis). Kaunas: Raidė, 1933, p. 87.
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(425 straipsnis) „Pilnosios nuosavybės teise žemei, jos turėtojas turi teisę visiems jos paviršiuje esan-
tiems gaminiams, visam, kas yra jos viduriuose, vandenims, esantiems jos ribose ir, žodžiu, visiems 
jos priklausiniams.“ (424 straipsnis)621

Vadinasi, Rusijos Civilinių įstatymų 424 straipsniu buvo įtvirtintas superficies solo cedit prin-
cipas622.

Nuosavybės teisė buvo laikoma „nepilna, kai ją naudojimo, turėjimo ir rikiavimo atžvilgiu 
apibrėžia kitų pašalinės nepilnos teisės tam pat turtui, kaip antai: teisė dalyvauti svetimo turto 
naudojime ir patogumuose; servitutų teisė svetimame turte; kai atskiriama nuo jos turėjimo ir 
naudojimo teisė; kai atskiriama nuo jos rikiavimo teisė ir kai turtui nustatoma statymo teisė“  
(432 straipsnis). Pavyzdžiui, pagal 433 ir 434 straipsnių nustatytą teisinį reguliavimą, dalyvavimo 
svetimo turto patogumuose teisė galėjo būti bendra (kai dalyvavimas turto patogumuose nustatomas 
visų be išimties naudai) arba privatinė (kai dalyvavimas nustatomas išskirtinai tik vieno kurio iš 
privačių turėtojų naudai).

Teisė vaikščioti ir važinėti dideliais keliais ir plaukyti vandenimis buvo bendra dalyvavimo 
svetimo turto patogumuose teisė, todėl turėtojai žemių, kuriomis ėjo dideli keliai, neturėjo teisės 
kliudyti vaikščioti bei važinėti jais. 441 straipsnyje buvo nustatyta, kad „prie visų ežerų, kur žvejyba 
priklauso ne tiems turėtojams, kurių žemėse jie yra, bet arba kitiems pašaliečiams, arba palikti laisvai 
žūklauti, paežerių turėtojai turi dvidešimt vieną metrą palikti žvejų stovyklai ir jų pabūklams džio-
vinti“.

Privatinio dalyvavimo svetimo turto patogumuose teisė negalėjo būti savaime numanoma, ji 
galėjo atsirasti įstatymo, sutarties arba teismo sprendimo pagrindu. Pavyzdžiui, pagal 442 straipsnio 
nustatytą teisinį reguliavimą, turėtojai žemių ir pievų, einančių pagal aukštupį, turėjo teisę „reika-
lauti, kad kaimynas tvenkiniais nekeltų upės vandens ir neužlietų jo pievų, dirvų ir nestabdytų jo 
malūno, kad antrojo upės kranto šeimininkas nepridurtų užtvankos prie jo kranto be jo sutikimo“623.

Vadinasi, pagal Rusijos Civiliniuose įstatymuose nustatytą teisinį reguliavimą, nuosavybės tei-
sė buvo laikoma nepilna, jeigu jai buvo nustatyti suvaržymai plačiąja prasme, inter alia nustatytos 
kitos daiktinės teisės.

Pagal 453–456 straipsnių nustatytą teisinį reguliavimą, servitutai, pavyzdžiui, suteikė teisę 
(kur ji seniau buvo nustatyta ir įstatymu įtvirtinta bei nepanaikinta) naudotis miškais tenkinant 
privačius šios teisės turėtojo miško poreikius statymui ir malkoms. Servitutai taip pat suteikė teisę, 
pavyzdžiui, pasisavinti žvėris, paukščius, gaudyti žuvis ir pan. („Drevynai, vebrynai, žvėrių, paukščių 
ir žuvies gaudymas ir kiti verslai, senais laikais turėtojams prikergti svetimuose ūkiuose, lieka jiems 
naudotis ten, kur jie tebėra, ir su tais apibrėžimais, kurie nustatomi duotais dėl šitos teisės aktais ir 
valstybinio matavimo taisyklėmis.“ (463 straipsnis)624

Turėjimo ir naudojimo teisė, atskira nuo nuosavybės teisės, buvo laikoma savarankiška teise 
pagal 514 straipsnio nustatytą teisinį reguliavimą tais atvejais, kai savininkas perduodavo šią teisę 
kitam asmeniui susitarimu ar kitokiu aktu, kuriame buvo nurodomas šios teisės turinys ir terminas 
(„kai privatus turėtojas, pasilikęs įtvirtintą nuosavybės teisę, atskirs nuo jos turėjimą ir atiduos ar 
perleis jį kitam sutartimi, dovanojamu raštu ar kitokiu aktu, tad šis atskiras turėjimas savaime suda-
rys atskirą teisę, kurios plotas, turėjimas iki gyvos galvos ar iki kurio laiko apibrėžiami tuo pat aktu, 
kuriuo ji nustatyta“). Turėjimo sąžiningumas pagal 530 straipsnį buvo preziumuojamas.

Jeigu asmens turto turėjimas (valdymas) atitiko nustatytus reikalavimus (valdė kaip savinin-
kas, ramiai, neginčijamai, be pertraukos, ilgiau nei dešimt metų), toks asmuo galėjo įgyti nuosavybės 
teisę įsisenėjimu (įgyjamąja senatimi). Įsisenėjimo institutas pagal Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo 
formuotą praktiką buvo suprantamas kaipo sudarantis prielaidas, kad kiekvienas daiktas turėtų 

621 Šalkauskis, K. Civiliniai įstatymai (X tomo I dalis). Kaunas: Raidė, 1933, p. 90.
622 Superficies solo cedit principas reiškia, kad ant žemės sklypo esantys statiniai ir kiti su juo pastoviai fiziškai susiję 

daiktai priklauso žemės sklypo savininkui.
623 Šalkauskis, K. Civiliniai įstatymai (X tomo I dalis). Kaunas: Raidė, 1933, p. 94–98.
624 Ibid., p. 106.
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savininką („Įstatymui, be abejojimo, rūpi, kad būtų tvarka, t. y., kad visuomet būtų teisėtas savi-
ninkas kiekvienam turtui“). Valdymo įsisenėjimo institutas buvo suprantamas kaip pagrindas ne 
tik nuosavybės teisei įgyti, bet taip pat ir jai prarasti, kadangi jis buvo aiškinamas siejant su pagal 
dabartinę teisės terminologiją vadinamu ieškinio senaties terminu. Pagal Lietuvos Vyriausiojo Tribu-
nolo aiškinimą, „Valdymo įsisenėjimo institutas iš vienos pusės numatytas Civ. St. [Civiliniai įstaty-
mai – aut.] 692 ir 694 str. dėl ieškinio nusenėjimo (neigiamasis senėjimas) ir Civ. St. 533 ir 577 str. dėl 
valdymo įsisenėjimo (teigiamasis senėjimas). Valdymo įsisenėjimu žmogus tampa savininku svetimo 
turto, o dėl ieškinio nusenėjimo jisai nustoja teisės ieškoti savo turto iš pašalinio žmogaus valdymo. 
Bet nustojus vienam teisės ieškoti savo turto, vien tuo kitam nesudaroma dar to turto nuosavybė. Tą 
teisę antrasis įgyja tiktai valdymo įsisenėjimu. Nesant valdymo įsisenėjimo, ir antrasis neturi nuosa-
vybės teisės. Šitokiais atsitikimais turtas turėtų pasilikti be teisėto savininko. Bet nėra jokio pagrindo 
galvoti, kad tokį būvį sudaryti yra aukščiau nurodytų įstatymų tikslas. Įstatymui, be abejojimo, rūpi, 
kad būtų tvarka, t. y., kad visuomet būtų teisėtas savininkas kiekvienam turtui. Tad reikia pripažinti, 
kad Civ. St. 692 ir 694 str. taiko savininkui ieškinio nusenėjimą tada, kai atsirado kiti teisėti savi-
ninkai, bet ne tada, kada visai nėra tokių savininkų. Todėl klausimas dėl ieškinio nusenėjimo turi 
būti sprendžiamas sąryšy su atsakovo valdymo įsisenėjimu. Kiekvienam ieškiniui senėjimo laikas 
prasideda nuo tos valandos, kada jam atsiranda reikalo šauktis teismo pagalbos, jo teisei apginti nuo 
asmenų, peržengusių jo teisę.“625

Statymo teisė kaip daiktinė teisė buvo atlygintinė, ją galėjo nustatyti pats žemės sklypo savi-
ninkas ne trumpesniam nei trisdešimt šešerių ir ne ilgesniam nei devyniasdešimt devynerių metų 
terminui (5421, 5423 straipsniai). Ši teisė galėjo būti perleidžiama kitiems asmenims, įkeičiama ir ki-
taip suvaržoma (5422 straipsnis). Notarinės įstaigos, tvirtindamos statymo teisę nustatančius aktus, 
privalėjo išaiškinti šalims šios teisės pasibaigimo pasekmes, t. y. koks likimas, pasibaigus statymo 
teisei, ištiks pastatus (54219 straipsnio 2 dalis).

Nustatydamos statymo teisę šalys galėjo susitarti dėl pastatų likimo pasibaigus šiai teisei. Jeigu 
šalys dėl to nebuvo susitarusios, pagal 54219 straipsnio nustatytą teisinį reguliavimą, statytojas turėjo 
teisę nusikelti pastatus. Statytojo nenukelti pastatai likdavo žemės sklypo savininkui, kuris, jeigu 
buvo pareiškęs reikalavimą pastatus nukelti, turėjo teisę gauti iš statytojo pastatų nukėlimo, atlikto 
per vienerius metus nuo statymo teisės pasibaigimo, išlaidų atlyginimą. Be to, žemės savininkas ne 
vėliau nei vieneri metai iki užstatymo teisės pabaigos turėjo teisę pareikalauti, kad statytojas atlygin-
tinai paliktų jam pastatus tokios būklės, kokie jie bus pasibaigus statymo teisei.

Įkeisti nekilnojamąjį turtą esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymui užtikrinti tu-
rėjo teisę tie turto savininkai, kurie turėjo teisę jį parduoti. Pagal Rusijos Senato formuotą praktiką, 
jeigu išieškant iš įkeisto nekilnojamojo turto neužtekdavo jo vertės, kreditorius neturėjo teisės nu-
kreipti išieškojimo į kitą skolininko turtą, išskyrus atveju, kai taip buvo susitarta („kreditorius, nors 
ir negavęs pilno atlyginimo iš įkeisto turto, neturi teisės kreipti ieškojimą į kitą skolininko turtą, 
nebent jų šiuo reikalu kitaip susitarta“)626. 

Bendrai turimas nekilnojamasis turtas galėjo būti įkeistas tik visų bendraturčių sutiki-
mu („Nekilnojamasis turtas, bendrai turimas, tegali būti įkeistas tik visiems turėtojams sutikus“  
(1632 straipsnis), o kai kurių rūšių turtas galėjo būti įkeičiamas tik kaip turto kompleksas („Kiemai, 
įmonės, fabrikai, manufaktūros ir parduotuvės, kaip nedalomi turtai, negali būti įkeičiami dalimis“ 
(1633 straipsnis).

Nekilnojamojo turto įkeitimo aktą tvirtindavo vyresnysis notaras. Įkeitimas kaip daiktinė tei-
sė, perleidus įkeistą nekilnojamąjį turtą kitam asmeniui, išlikdavo. Įvykdžius skolinį įsipareigojimą, 
kurio įvykdymui užtikrinti buvo įkeistas nekilnojamasis turtas, vyresniojo notaro sprendimu įkei-
timas turėjo būti panaikintas („Įmokėjus skolą, įkeitimo aktas pristatomas Vyresniajam Notarui, 
kursai jį patvirtino, panaikinti įkeitimo pažymėjimui“ (1650 straipsnis)627.

625 Šalkauskis, K. Civiliniai įstatymai (X tomo I dalis). Kaunas: Raidė, 1933, p. 116–117.
626 Ibid., p. 406–407.
627 Ibid., p. 410–416.
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Kaip nekilnojamąjį, taip ir kilnojamąjį turtą turėjo teisę įkeisti tik pats savininkas, kuris turėjo 
teisę jį perleisti, o įkeitimas turėjo būti patvirtintas rašytine sutartimi (paprasta arba notaro tvirtina-
ma), sudaryta nustatyta forma ir laikantis nustatytų reikalavimų. Pagal Rusijos Senato formuotą prak-
tiką, tai, kad skolininkui priklausantį turtą turėjo kreditorius, nebuvo laikoma įrodymu, kad tas turtas 
yra įkeistas. Tokiu atveju įkeitimo faktui įrodyti negalėjo būti remiamasi liudytojų parodymais628.

Apžvelgus Rusijos Civiliniuose įstatymuose įtvirtintas daiktines teises matyti, kad šiame teisės 
akte buvo įtvirtinta nuosavybės teisė, servitutai, kurie pagal Lietuvos teisininkų tuo metu naudotą 
teisės terminologiją buvo vadinami teise dalyvauti svetimo turto naudojime ir patogumuose, o tai, 
kas buvo vadinama servitutais, vertintina kaip labiau atitinkantis asmeninio servituto ar uzufruk-
to sąvoką. Taip pat buvo įtvirtinta pagal dabartinę teisės terminologiją vadinamoji užstatymo teisė 
(superficies), kuri buvo vadinama statymo teise, hipoteka, kuri buvo vadinama nekilnojamojo turto 
įkeitimu, ir kilnojamojo turto įkeitimas, kuris buvo vadinamas kilnojamųjų turtų užstatymu. 

Be to, viena iš pagal tuometinę teisinę terminologiją vadinto kito asmens turto turėjimo formų 
iš esmės atitiko šiuo metu galiojančio (2000 m. liepos 18 d. priimto) 2000 m. LR CK 4.22 straipsnio 
1 dalyje įtvirtintą valdymą, kaip savarankišką daiktinę teisę, kuri yra pagrindas nuosavybės teisei 
pagal įgyjamąją senatį įgyti. Todėl buvo įtvirtinta ir įgyjamoji senatis (pagal tuometinę terminologiją 
vadinta įsisenėjimu), kaip vienas iš nuosavybės teisės įgijimo pagrindų. 

Kaip minėta, įsisenėjimas galėjo būti pagrindas ne tik nuosavybės teisei įgyti, bet taip pat ir jai 
prarasti. 

Pagal Rusijos civiliniuose įstatymuose nustatytą teisinį reguliavimą, nuosavybės teisė į kilno-
jamąjį turtą buvo išviešinama valdymu („Kilnojamieji turtai laikomi nuosavybe to, kas juos turi, kol 
neįrodyta esant kitaip“ (534 straipsnis).

Kaip minėta, 1918 m. atkūrus Lietuvos valstybingumą pietinėje Lietuvoje (Užnemunėje) galio-
jusiuose Civiliniuose įstatymuose, kurie reglamentavo inter alia daiktinius santykius, (Prancūzijos 
civiliniame (Napoleono) kodekse, 1818 m. Ipotekos įstatyme, 1825 m. Ipotekų ir privilegijų įstatyme) 
buvo įtvirtintos tokios daiktinės teisės: nuosavybės teisė, valdymas, servitutai, nekilnojamojo turto 
įkeitimas, kilnojamojo turto įkeitimas.

Napoleono civilinis kodeksas turtą skirstė į nekilnojamąjį ir kilnojamąjį, nustatydamas skir-
tingą teisinį režimą, tačiau, skirtingai nei pagal Rusijos civiliniuose įstatymuose nustatytą teisinį re-
guliavimą, šis kodeksas tam tikrais atvejais kai kuriuos pagal prigimtį kilnojamuosius daiktus laikė 
nekilnojamuoju turtu. Pavyzdžiui, nekilnojamuoju turtu buvo laikomi visi žemės ūkio savininko 
daiktai, naudojami ūkio reikalams, kaip antai: gyvuliai, sėkla, balandžiai balandinėje, triušiai už-
tvarose, aviliai su bitėmis, žuvys tvenkiniuose, šiaudai, mėšlas, visi įrankiai, reikalingi vynui gamin-
ti, kalvystei ir kt. Nekilnojamuoju turtu buvo laikomi visi su ūkiu nedalomai sujungti kilnojamieji 
daiktai, net ir gyvuliai, palikti nuomininkui žemei dirbti, sėkla, duota nuomininkui ar pusininkui 
(517–526 straipsniais)629.

Suprantama, kad tokį teisinį reguliavimą lėmė siekis užtikrinti galimybę vykdyti veiklą tuo 
metu itin svarbioje ūkinio gyvenimo srityje – žemės ūkyje, kartu išsaugant ūkių, kaip civilinių teisių 
objektų, ekonominę vertę.

Pažymėtina, kad panašus reguliavimas, tačiau apimantis ne tik žemės ūkį, bet ir kitas verslo 
sritis, įtvirtintas ir 2000 m. LR CK 1.110 straipsnyje, pagal kurį įmonė, kaip civilinių teisių objektas, 
t. y. kaip verslu užsiimančiam (pelno siekiančiam) asmeniui priklausantis turto ir turtinių bei netur-
tinių teisių, skolų ir kitokių pareigų visuma, yra laikoma nekilnojamuoju daiktu.

Pagal Napoleono civilinį kodeksą galėjo būti visiška nuosavybės teisė, kurios turėtojui priklau-
sė visi vaisiai, pajamos, pelnas, priaugimai, patogumai. Taip pat galėjo būti nevisiška, t. y. įstatymu ar 
sutartimi suvaržyta, nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės suvaržymai galėjo atsirasti suteikiant kitam 
asmeniui teisę valdyti turtą, taip pat nustatant servitutus.

628 Šalkauskis, K. Civiliniai įstatymai (X tomo I dalis). Kaunas: Raidė, 1933, p. 419–421.
629 Žr. Butkys, Č. Suvalkijos civiliniai įstatymai. Kaunas: Spindulys. 1935, p. 14–15.
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Valdymo teisė pagal 578–636 straipsniais nustatytą teisinį reguliavimą galėjo būti suteikta su-
tartimi ar testamentu, o tam tikrais atvejais ir įstatymu: tėvai buvo savo nepilnamečių vaikų tur-
to valdytojai; aukštutinės eilės giminaičiai, kai kuriais atvejais be paveldėtos dalies, kurią įgydavo 
nuosavybės teise, turėjo teisę gauti iš likusio turto vieną trečiąją dalį valdyti iki gyvos galvos; kai po 
sutuoktinio mirties likdavo teisėti vaikai, gyvas likęs sutuoktinis turto nepaveldėdavo, bet gaudavo 
teisę valdyti jį iki gyvos galvos. Valdymo teisė galėjo būti suteikta ir juridiniams asmenims, bet ji 
galiojo tik trisdešimt metų. Valdytojai, išskyrus vaikų turtą valdančius tėvus, turėjo teisę ne tik patys 
naudotis turtu, bet taip pat galėjo šią teisę išnuomoti, parduoti ar padovanoti kitiems asmenims. Tur-
tas valdytojui turėjo būti perduotas pagal apyrašą, o valdytojai, išskyrus vaikų turtą valdančius tėvus 
ir buvusius valdomo turto savininkus, kurie valdymo teisę sau pasiliko perleisdami turtą kitiems 
asmenims, privalėjo pateikti laidavimą. Priešingu atveju, valdymo teisę turintis asmuo turėjo teisę 
gauti tik turto duodamą naudą (palūkanas, nuompinigius). Kodeksas detaliai reglamentavo valdyto-
jo pareigas, susijusias su valdomo turto išlaikymu (priežiūra, remontu), skolų, mokesčių mokėjimu, 
pareigą pranešti valdomo turto savininkui apie kitų asmenų kėsinimosi į turtą atvejus, kurios nevyk-
dantis valdytojas privalėjo atlyginti savininkui nuostolius, kurie atsirado dėl nepranešimo apie tokius 
atvejus. Kodekse buvo numatyta ir su konkrečiu asmeniu susijusi teisė naudotis svetimu turtu, taip 
pat gyventi namuose, kurių asmuo negalėjo perleisti kitiems asmenims ar išnuomoti, ir kuriais galėjo 
naudotis tik pats asmuo, kuriam tokia teisė suteikta, bei jo šeimos nariai630.

Pagal Napoleono civiliniame kodekse, skirtingai nei Rusijos Civiliniuose įstatymuose, nusta-
tytą teisinį reguliavimą (637–710 straipsniai), servitutai galėjo būti nustatomi „ūkio, o ne asmenų 
naudai“. Servitutais „vienam ūkiui, turinčiam servitutą, suteikiama galimybė svetimame, dažniau-
siai gretimame, ūkyje, apsunkintame servitutu, naudotis kai kuriais patogumais“, pavyzdžiui, ganyti, 
girdyti gyvulius, praeiti taku, pravažiuoti keliu. Servitutai galėjo atsirasti „iš vietos padėties, įstatymo 
ir sutarties“. „Iš vietos padėties ir įstatymo“ atsirandantys servitutai iš esmės buvo tai, kas Rusijos 
civiliniuose įstatymuose buvo vadinama „teisė dalyvauti svetimo turto naudojime ir patogumuose“. 
Buvo nustatyta, pavyzdžiui, kad „žemesnėj vietoj esantis ūkis turi priimti natūralų (gamtinį) van-
dens nutekėjimą iš aukštesnėje vietoje esančio ūkio ir negali statyti užtvankos, kuri stabdytų šitą nu-
tekėjimą; bet lygiai ir aukštesnėj vietoj esančio ūkio savininkas neturi teisės šito servituto apsunkinti, 
pavyzdžiui, padidinti natūralų vandens nutekėjimą arba pakeisti jo kryptį“. Kiekvienas ūkininkas 
turėjo teisę aptverti savo ūkį, bet jeigu greta esantis ūkis neturėjo susisiekimo su bendro naudojimo 
keliu, turėjo būti paliktas praėjimas. Toks servitutas buvo atlygintinis, be to, servituto teisės turėtojas 
savo sąskaita privalėjo atlikti visus su servituto palaikymu susijusius darbus631.

Šalių susitarimu galėjo būti nustatyti žemės ir pastatų servitutai. Žemės servitutai buvo va-
dinami sodžiaus servitutais, o pastatų – miesto servitutais nepaisant to, ar pastatai buvo kaime, ar 
mieste. Servitutai buvo skirstomi į nuolatinius (naudojimasis kuriais nereikalauja kiekvieną kartą 
atskiro asmens veiksmo, pavyzdžiui, vandens nutekėjimas per kaimyninį sklypą, teisė turėti lan-
gą į kaimyno kiemą) ir nenuolatinius (pavyzdžiui, teisė ganyti, girdyti gyvulius, pereiti taku). Tiek 
nuolatiniai, tiek nenuolatiniai servitutai galėjo būti regimi (pavyzdžiui, langas į kaimyno kiemą) ir 
neregimi (susitarimas dėl būsimų pastatų aukštumo, uždraudimas statyti tam tikroje vietoje). Susita-
rimas dėl servitutų turėjo būti rašytinis, išskyrus nuolatinį regimąjį servitutą, kuris galėjo būti įgy-
tas dėl senaties, kai buvo naudojamasi jo turinį sudarančiomis teisėmis trisdešimt metų. Jeigu ūkis, 
kuris servituto teise naudojosi kito ūkio žeme, būdavo padalinamas, servitutas, neišplečiant jo turi-
nio (pavyzdžiui, jeigu iki ūkio padalinimo nustatytas servitutas suteikė teisę pereiti taku per greta 
esantį ūkį, po ūkio padalinimo visų padalinto ūkio dalių gyventojai turėjo naudotis tuo pačiu taku) 
išlikdavo visoms padalinto ūkio dalims. Servitutai pasibaigdavo, jeigu tapdavo neįmanoma naudotis 
servitutų suteikiamomis teisėmis; jeigu sutapdavo viešpataujančiojo (ūkis, turintis servitutą) ir tar-
naujančiojo (servitutu apsunkintas ūkis) ūkių savininkai; dėl senaties (jeigu servituto suteikiamomis 
teisėmis nebuvo naudojamasi trisdešimt metų). Dėl senaties servitutas negalėjo pasibaigti, jeigu nors 

630 Žr. Butkys, Č. Suvalkijos civiliniai įstatymai. Kaunas: Spindulys, 1935, p. 15–16.
631 Ibid., p. 16.
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vienas iš bendraturčių naudojosi servituto suteikiamomis teisėmis, o jeigu nors vienas iš asmenų, 
turinčių teisę naudotis servituto turinį sudarančiomis teisėmis, būdavo nepilnametis, senaties eiga 
būdavo stabdoma iki tas asmuo sulauks pilnametystės632.

Pagal turto įkeitimą reglamentavusias teisės normas (Napoleono kodekso 2071–2091 straips-
niai), nekilnojamasis turtas galėjo būti įkeičiamas tik notariniu aktu. Įkeistas nekilnojamasis turtas, 
išskyrus įrašytą į ipotekos knygas, turėjo būti perduotas kreditoriui, kuris turėjo teisę gauti to turto 
duodamą naudą, kuria padengdavo pirmiausiai palūkanas, o vėliau ir paskolą. Kreditorius privalėjo 
tinkamai prižiūrėti turtą, mokėti mokesčius, vykdyti kitas su tuo turtu susijusias prievoles. Kredito-
rius turtą grąžindavo tik tada, kai skolininkas visiškai atskaitydavo su juo. Jeigu kreditoriui neapsi-
mokėjo įkeisto nekilnojamojo turto valdyti, jis turėjo teisę reikalauti, kad skolininkas turtą atsiimtų.

Įkeičiant (užstatant) kilnojamąjį turtą, jis buvo perduodamas saugoti kreditoriui (asmeniui, 
kuriam įkeistas (užstatytas) turtas) arba trečiajam asmeniui. Galėjo būti įkeisti ne tik kilnojamieji 
daiktai, bet ir paskolos raštelis. Skolininkas privalėjo padengti su įkeisto kilnojamojo daikto sau-
gojimu susijusias būtinąsias išlaidas. Buvo galimas ir svetimo turto įkeitimas, t. y. įkeisti savo turtą 
galėjo ne tik skolininkas, bet ir trečiasis asmuo. Jeigu skolininkas negrąžindavo paskolos, kreditorius 
turėjo teisę prašyti teismo, kad įkeistas daiktas, nustačius jo kainą, būtų paliktas jam arba parduotas 
iš varžytinių. Pardavus įkeistąjį daiktą iš varžytinių, kreditorius iš gautos sumos pirmumo teise pa-
tenkindavo savo reikalavimą633.

Kaip minėta, pietinėje Lietuvoje (Užnemunėje) galiojo ne tik 1804 m. Prancūzijos civilinis (Na-
poleono) kodeksas, bet ir 1818 m. Ipotekos įstatymas, 1825 m. Ipotekų ir privilegijų įstatymas, todėl 
žodis „ipoteka“ buvo suprantamas siaurąja ir plačiąja prasmėmis. Siaurąja prasme ipoteka reiškė sko-
linio įsipareigojimo įvykdymo užtikrinimą įkeičiant nekilnojamąjį turtą, o plačiąja prasme – nekil-
nojamojo turto įrašymą į ipotekos knygas, kurias tvarkė specialūs ipotekos skyriai, kurie veikė prie 
apylinkės teismų (Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių, Lazdijų, Alytaus, o vėliau ir Kauno).

Teisinių pasekmių aspektu palyginus nekilnojamojo turto įrašymą į ipotekos knygas ir į Vy-
riausiojo notaro vedamų tvirtinamųjų bylų rejestrus634 pažymėtina, kad ipotekai, skirtingai nei Vy-
riausiojo notaro vedamų tvirtinamųjų bylų rejestrams, buvo būdingas viešumas, tikrumas ir įgytųjų 
teisių negrįžtamumas. Tai reiškė, kad tretieji asmenys galėjo žinoti, ar nekilnojamasis turtas, kurį ar 
tam tikras teises į kurį jiems siūloma įgyti, tikrai priklauso konkrečiam asmeniui, ar tas turtas nėra 
įkeistas arba kitaip suvaržytas. Tik į ipotekos knygas įrašytos teisės buvo laikomos esamomis ir tik-
romis. Jeigu asmuo, pasitikėdamas įrašais ipotekos knygose, sąžiningai įgydavo jose įrašytą teisę, jis 
galėjo būti tikras, kad ta teisė iš jo nebus atimta, nors vėliau teismo sprendimu ir būtų pripažinta, kad 
teisė nepriklausė tam, iš kurio ją įgijo. Asmuo, kuriam iš tikrųjų ta teisė priklausė, galėjo tik reikalau-
ti nuostolių atlyginimo iš to, kuris, nebūdamas turto savininkas, turtą perleido kitam asmeniui, įkeitė 
ar kitaip suvaržė. Į ipotekos knygas įrašytas turtas buvo apsaugotas nuo galimybės įgyti jį įgyjamąja 
senatimi. Tik nuo įrašymo į ipotekos knygas buvo įgyjamos daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą: 
nuosavybė, servitutai, įkeitimas635.

Vokietijos imperijos civilinio kodekso636, kuris galiojo Klaipėdos krašte, trečiojoje knygoje, 
skirtoje reguliuoti daiktinius santykius, buvo įtvirtintos šios daiktinės teisės: nuosavybės teisė, už-
statymo teisė, servitutai, turto patikėjimo teisė, uzufruktas, hipoteka, kilnojamojo turto įkeitimas.

Pažymėtina, kad šiame kodekse atskiras skyrius skirtas valdymui (854–872 straipsniai), kuris, 
jeigu atitiko nustatytus reikalavimus, inter alia reikalavimą valdyti daiktą kaip savo, buvo pagrindas 
po dešimties tokio valdymo metų įgyti kilnojamąjį daiktą nuosavybės teise įgyjamąja senatimi (937–
945 straipsniai). Pagal 900 straipsnio nustatytą teisinį reguliavimą, nuosavybės teisę į nekilnojamąjį 

632 Žr. Butkys, Č. Suvalkijos civiliniai įstatymai. Kaunas: Spindulys, 1935, p. 17.
633 Ibid., p. 33–34.
634 Vyriausiojo notaro vedamų tvirtinamųjų bylų rejestrai buvo vedami pagrindinėje lietuviškų žemių dalyje (Aukštai-

tijoje ir Žemaitijoje), kur galiojo Rusijos civiliniai įstatymai.
635 Žr. Butkys, Č. Suvalkijos civiliniai įstatymai. Spindulys. 1935, p. 35–36.
636 Vokiečių imperijos civilinis kodeksas. Kaunas: Teisingumo ministerijos leidinys, 1927.
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daiktą – žemės sklypą įgyjamąja senatimi įgyja asmuo, kuris trisdešimt metų buvo įrašytas ipotekos 
knygose kaip žemės sklypo savininkas ir visą tą laiką valdė tą sklypą kaip savininkas.

Be to, atskiras skyrius, esantis pirmojoje knygoje, kuri pavadinta bendrąja dalimi, skirtas 
daiktams reglamentuoti. Daiktais įstatymo prasme laikomi tik materialią išraišką turintys objektai  
(90 straipsnis). Šiame skyriuje apibrėžta keletas daiktų rūšių ir pateikta keletas daiktų klasifikaci-
jų pagal įvairius kriterijus. Vienas reikšmingiausių daiktinei teisei, kaip įtvirtinantis superficies solo  
cedit principą, yra 94 ir 95 straipsniuose esantis teisinis reglamentavimas, nustatantis, kokie daiktai 
yra ir kokie nėra žemės sklypo esminės sudėtinės dalys.

Pagal 903 straipsnio nustatytą teisinį reguliavimą, daikto savininkas, nepažeisdamas įstatymų 
ir trečiųjų asmenų teisių, turi teisę elgtis su daiktu savo nuožiūra, taip pat drausti tai daryti kitiems 
asmenims. Tačiau savininkas negali uždrausti kitiems asmenims kažką daryti su daiktu tais atvejais, 
kai tai būtina siekiant išvengti žalos, kuri būtų gerokai didesnė už tą žalą, kurią patiria savininkas dėl 
kitų asmenų kažko darymo su jo daiktu. Aišku, savininkas gali reikalauti, kad būtų atlyginta jam dėl 
kitų asmenų kažko darymo su jo daiktu atsiradusi žala (904 straipsnis).

Pažymėtina, kad labai daug Vokietijos imperijos civilinio kodekso trečiojoje knygoje esančių 
teisės normų skirtos reguliuoti tiek nuosavybės, tiek kitus daiktinius santykius, susijusius su pagrin-
diniu daiktinių santykių objektu – žeme. Pavyzdžiui, šios knygos antrasis skyrius netgi pavadintas 
„Bendri nuostatai apie teises žemės sklypams“, kuriame reglamentuojama teisių į žemės sklypą įra-
šymo į žemės (ipotekos) knygas, t. y. išviešinimo, teisinė reikšmė. Pagal nustatytą teisinį reguliavimą 
(pavyzdžiui, 873 straipsnio 1 dalis), nuosavybės teisė į žemės sklypus ir jos suvaržymai, inter alia 
kitomis daiktinėmis teisėmis, buvo registruojami žemės (ipotekos) knygose. Žemės sklypo savinin-
kas turėjo nuosavybės teisę ir į oro erdvę, esančią virš jo žemės sklypo bei į po žemės sklypu esančias 
žemės gelmes, tačiau negalėjo uždrausti kitiems asmenims naudoti virš jo žemės sklypo esančią oro 
erdvę taip aukštai bei po žemės sklypu esančias žemės gelmes taip giliai, kad tai nepažeidžia jo teisių 
ir interesų (905 straipsnis). Atskirai reglamentuotas (925–928 straipsniai) ir nuosavybės teisės į žemės 
sklypus įgijimas ir praradimas.

Pažymėtina ir tai, kad Vokietijos imperijos civilinio kodekso trečiojoje knygoje buvo labai de-
taliai reglamentuoti kai kurie pirminiai nuosavybės teisės įgijimo į kilnojamuosius daiktus būdai: 
įgyjamoji senatis, sujungimas, sumaišymas, perdirbimas, nuosavybės teisės įgijimas į kilnojamuosius 
daiktus, kurių savininkas atsisakė, į laukinius gyvūnus, bites, radinį, lobį. Pavyzdžiui, nuosavybės tei-
sės įgijimas į radinį, bites reglamentuotas labai panašiai, kaip ir 2000 m. LR CK, tik ganėtinai plačiau.

Panašumų į 2000 m. LR CK nustatytąjį teisinį reglamentavimą galima rasti ir Vokietijos im-
perijos civilinio kodekso trečiosios knygos normose, skirtose reglamentuoti turto išreikalavimą iš 
svetimo neteisėto valdymo (985–1007 straipsniai). Pagal 907–909 straipsnių nustatytą teisinį regulia-
vimą numatyta galimybė žemės sklypo savininkui ginti savo teises pareiškiant prevencinio pobūdžio 
negatorinį ieškinį. Pavyzdžiui, žemės sklypo savininkas gali reikalauti, kad gretimuose sklypuose 
nebūtų statomi ar naudojami jau esantys pastatai, kurių buvimas ar naudojimas neleistinai paveiks 
jo žemės sklypą. Jeigu toks neleistinas poveikis gali atsirasti dėl to, kad pastatas ar jo dalis gali griūti, 
gretimo sklypo savininkas gali reikalauti, kad asmuo, kuris turėtų atsakyti už žalą, kurią tokio žemės 
sklypo savininkas patirtų, jeigu pastatas nugriūtų, imtųsi priemonių, reikalingų pavojui pašalinti.

Specifinis teisinis reguliavimas, kuriuo derinamos pastato, kurio dalis dėl neatsargumo buvo 
pastatyta svetimame žemės sklype, ir to žemės sklypo savininko teisės, įtvirtintas 912–916 straips-
niuose. Pagal šį reguliavimą žemės sklypo savininkas, kuris, statydamas savo sklype pastatą, dėl ne-
atsargumo užstatė dalį gretimo žemės sklypo, išsaugo pastatą, jeigu gretimo žemės sklypo savininkas 
nedelsdamas neprieštaravo dėl tokio pastato statymo. Tačiau žemės sklypo, kurio dalis buvo užsta-
tyta, savininkas turi teisę reikalauti, kad jam pastato savininkas mokėtų rentą, taip pat bet kada gali 
pareikalauti, kad pastato savininkas išpirktų užstatytąją žemės sklypo dalį.

Teisę turėti pastatą kitam asmeniui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype (užstaty-
mo teisę) reglamentuojančios teisės normos (1012–1017 straipsniai) nustatė, kad šios teisės įgijimo 
pagrindas yra susitarimas, kuris turi būti įrašytas į ipotekos knygas, ji nepasibaigia pastatams sugriu-
vus, be to, ji yra paveldima.
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Pagal 1113–1190 straipsnių nustatytąjį teisinį reguliavimą, galima žemės hipoteka (ipoteka), 
kuria gali būti užtikrintas ne tik esamas, bet ir būsimas skolinis įsipareigojimas. Hipoteka turi būti 
įrašoma į žemės (ipotekos) knygą, nurodant hipotekinį kreditorių, skolinio įsipareigojimo dydį, 
įskaitant ir palūkanas. Žemės hipotekos patvirtinimui hipotekiniam kreditoriui išduodamas hipote-
kos (ipotekos) liudijimas. Hipoteka apima visas žemės sklypo savininkui priklausančias žemės skly-
po sudėtines dalis. Negalioja žemės sklypo ir hipotekinio kreditoriaus susitarimas, kuriuo žemės 
sklypo savininkas įsipareigoja neperleisti žemės sklypo kitam asmeniui ar jo daugiau nesuvaržyti. 
Įvykdęs skolinį įsipareigojimą, žemės sklypo savininkas turi teisę reikalauti, kad hipotekinis kredi-
torius perduotų jam hipotekos liudijimą, kurį pateikus hipotekos įstaigai, išregistruojama hipoteka. 
Neįvykdžius skolinio įsipareigojimo, hipotekinio kreditoriaus reikalavimai tenkinami priverstinio 
vykdymo tvarka nukreipiant išieškojimą į žemės sklypą.

Kilnojamojo turto įkeitimas apima ne tik kilnojamųjų daiktų įkeitimą (1204–1272 straipsniai), 
bet ir teisių įkeitimą (1273–1296 straipsniai). Įkeistas kilnojamasis daiktas dažniausiai turėjo būti 
perduotas kreditoriui. Kilnojamojo daikto įkeitimu, kaip ir hipoteka, gali būti užtikrintas ne tik esa-
mas, bet ir būsimas skolinis įsipareigojimas. Kilnojamojo daikto įkeitimas apima ir nuo kilnojamojo 
daikto atskiriamus jo vaisius. Kreditorius turi saugoti ir savininko sąskaita išlaikyti įkeistą daiktą. 
Jeigu įkeistas daiktas duoda vaisių, iš jų vertės kreditorius turi padengti daikto išlaikymo išlaidas, 
vėliau palūkanas, o paskiausiai ir paskolą. Įvykdžius skolinį įsipareigojimą, kurio įvykdymas buvo 
užtikrintas kilnojamojo daikto įkeitimu, įkeistas daiktas turi būti grąžintas jo savininkui. Jeigu sko-
linis įsipareigojimas neįvykdomas, kreditoriaus reikalavimas patenkinamas iš pinigų sumos, gautos 
pardavus įkeistą daiktą viešose varžytynėse. Daiktas negali būti parduotas anksčiau nei po mėnesio 
nuo daikto savininko įspėjimo apie tai, kad daiktas bus parduotas.

Apžvelgus vien tik kai kuriais aspektais daiktinius santykius reguliavusias teisės normas, įtvir-
tintas skirtingose Lietuvos dalyse 1918 m. atkūrus Lietuvos valstybingumą galiojusiuose pagrindi-
niuose kodifikuotuose civilinės teisės šaltiniuose, matyti, kad daiktinių santykių reguliavimas buvo 
labai skirtingas.

1.5.2. Daiktinių santykių reglamentavimas nacionaliniais teisės aktais  
 1918–1940 m. laikotarpiu

Lietuvos teritorijoje po 1918 m. vasario 16 d. galioję kitų valstybių civilinių įstatymų, ypač 
Rusijos Civilinių įstatymų, normos, reguliavę daiktinius santykius, buvo keičiamos gana dažnai. Pa-
vyzdžiui, 1922 m. kovo 14 d. įstatymu637, nurodant, kad jis veikia visoje Lietuvos teritorijoje („visame 
Lietuvos valstybės plote“), buvo pakeista ir panaikinta daug Rusijos Civilinių įstatymų straipsnių, 
reguliavusių nekilnojamojo turto paėmimą ar laikiną jo naudojimą prieš savininko valią; 1936 m. 
priimtu įstatymu638 Rusijos Civiliniai įstatymai buvo papildyti 54228–54231 straipsniais, skirtais regu-
liuoti su užstatymo teise susijusius santykius.

Daiktinių teisių reguliavimo srityje didžiausias poreikis buvo keisti įstatymus, reguliavusius 
žemės ir kito su ja susijusio nekilnojamojo turto, kurie buvo pagrindinis turtas ir pragyvenimo šal-
tinis daugeliui žmonių tuometinėje agrarinėje Lietuvoje, santykius, kadangi šie santykiai buvo ypač 
netobulai sureguliuoti.

Todėl 1922 m. buvo priimtas Įstatymas servitutams ir bendrosioms ganykloms likviduoti639, 
1930 m. – Įgijimo įsisenėjusiu valdymu nekilnojamo turto nuosavybės teisės pripažinimo įstaty-
mas640, kuris buvo keičiamas 1934, 1937 ir 1940 metais.

637 Įstatymas dėl atlyginimo už priverčiamą nekilnojamųjų turtų nusavinimą, už laikiną jų paėmimą ir už sudarymą 
teisės dalyvauti jų naudojime. Vyriausybės žinios. 1922, Nr. 87-743.

638 Civilinių įstatymų pakeitimas. Vyriausybės žinios. 1936, Nr. 539-3744.
639 Įstatymas servitutams ir bendrosioms ganykloms likviduoti. Vyriausybės žinios. 1922, Nr. 96-785.
640 Įgijimo įsisenėjusiu valdymu nekilnojamo turto nuosavybės teisės pripažinimo įstatymas. Vyriausybės žinios. 1930, 

Nr. 332-2275.
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Didžiausi įstatymų trūkumai ir netobulumai žemės teisinių santykių srityje buvo toje Lietu-
vos dalyje, kur galiojo Rusijos Civiliniai įstatymai. Pavyzdžiui, pirma, šioje Lietuvos dalyje galioję 
įstatymai nenustatė nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą įgijimo momento, o teismų praktika šiuo 
klausimu buvo prieštaringa, antra, nebuvo veiksmingo nuosavybės teisės ir kitų daiktinių teisių išvie-
šinimo mechanizmo641, trečia, teises į nekilnojamąjį turtą patvirtinančio akto sudarymo procedūra 
buvo labai sudėtinga, ilga ir brangi, todėl ypač smulkiųjų ūkių savininkai jos vengė naudodamiesi 
neformaliais naminiais, paliudytais kunigo, valsčiaus viršaičio ir kitais turto perleidimo aktais, kurie 
negalėjo užtikrinti, kad iš turto pirkėjo turtas nebus atimtas, o dėl šios priežasties turto pardavėjas 
negalėjo gauti turto rinkos kainos642.

Nors Užnemunėje, kaip minėta, veikė ipotekos įstatymai ir daugelį daiktinių santykių, susi-
jusių su žeme, skirtingai nei Rusijos Civiliniai įstatymai, reguliavo, buvo nuspręsta, kad tų ipotekos 
įstatymų veikimą išplėsti visai Lietuvos teritorijai netikslinga dėl to, kad „viena, šie įstatymai turi jau 
labai garbingą amžių, su viršum šimtą metų, o nuo to laiko ir mokslas, ir kitų valstybių įstatymai 
yra padarę didelę pažangą šioje srityje <...>; antra – šie įstatymai buvo išleisti taikinti tik stambiems 
ūkiams (dvarams) ir kai kuriems dideliems miestams, tačiau 1825 metų Ipotekų ir privilegijų įsta-
tymas leido, vadovaujantis šiais įstatymais, steigti ipotekos knygas ir smulkiems ūkiams, bet kaip 
parodė gyvenimas, ta teise smulkesni žemės savininkai nepasinaudojo, nes įstatymai reikalauja dide-
lių formalumų ir išlaidų, kaip steigiant ipotekos knygas, taip ir vėliau darant įvairius ipotekos aktus. 
Dėl to ir Užnemunėje didelė ūkininkų žemės dalis neturi įrengtų ipotekos knygų, didelė ūkininkų 
dauguma neturi, kaip ir kitose Lietuvos srityse, tvirtų nuosavybės dokumentų, ir to padarinys – be-
galinės bylos teismuose, sunkiomis sąlygomis gaunamas kreditas, - padarinys, be abejo, neigiamai 
veikiąs žemės kainas ir visą žemės ūkį.“643

Todėl buvo nuspręsta parengti naują įstatymą, kuris tinkamai sureguliuotų santykius, susi-
jusius su daiktinių teisių į žemę registravimu. Tokio įstatymo, kuris vadinosi „Ipotekos įstatymas“, 
projektą Teisingumo ministro sudaryta komisija galutinai parengė 1936 m. balandžio mėnesį644.

Ipotekos įstatymo projekto aiškinamajame rašte buvo nurodyti tokie reformos tikslai: „tinka-
mai pastatyti viešumo pradą, suteikti teisėms nekilnojamajam turtui aiškumo, pastovumo ir tvir-
tumo, suprastinti bei pagreitinti aktų sudarymo procedūrą, pašalinti nereikalingus varžymus teisių 
tvarkojime, priartinti darančias aktus įstaigas prie gyventojų, stengtis, kad nekilnojamojo turto sa-
vininkai turėtų formalinius dokumentus, kitaip tariant, pašalinti neformalinę žemės nuosavybę.“645

Tinkamo teisinio reguliavimo, susijusio su daiktinių teisių į žemę registravimu, reikšmę la-
bai taikliai apibūdino Vyriausiojo Tribunolo pirmininkas L. Ciplijauskas, kaip pranešėjas pristati-
nėdamas 1936 m. spalio 27 d. Seimo posėdyje Ipotekos įstatymo projektą. Paaiškinęs, kad dėl to, jog 
Suvalkijoje, skirtingai nei kitose Lietuvos vietose, daiktinės teisės, nors ir iš dalies, bet yra įrašytos į 
ipotekos knygas, yra užtikrinama įgytos nuosavybės teisės ir kitų daiktinių teisių apsauga, pareiškė, 
kad „Nėra abejojimo, kad Suvalkų krašte žemė daug brangesnė negu kitur ir dėl to, kad ten teisės į 
turtą yra tvirtesnės.“646

Ipotekos įstatymas buvo priimtas647 1936 m. lapkričio 30 d. (įsigaliojo 1938 m. sausio 1 d.). 
Dar neįsigaliojus Ipotekos įstatymui, jis buvo pakeistas (tik papildant šio įstatymo „įvedamuosius ir  

641 Nors buvo formalus reikalavimas skelbti nuosavybės teisės perėjimo ar šios teisės apsunkinimo kita teise faktą, 
tačiau praktikoje tai nebuvo daroma, kadangi tai buvo per daug sudėtinga turto teisinei padėčiai nustatyti, o vyres-
niojo notaro vedamiems vadinamiesiems tvirtinamųjų bylų registrams, kurie šiuo aspektu būtų reikšmingi, įstaty-
mai nesuteikė juridinės reikšmės, todėl jais nebuvo galima vadovautis norint sužinoti tikrąją teisinę turto padėtį. 
Veikiant senaties (įsisenėjimo) institutui, niekas negalėjo būti tikras, kad tokiame registre nurodytų teisių į nekilno-
jamąjį turtą asmuo nėra praradęs dėl senaties.

642 Žr. Butkys, Č. Ipotekos įstatymas. Aiškinimai. Kaunas: Raidė, 1938, p. 4–9.
643 Ibid., p. 4.
644 Ipotekos įstatymo projekto parengiamieji darbai buvo pradėti dar iki 1930 m., projektas skirtingų komisijų buvo 

rengiamas ilgai. Detaliau žr. Butkys, Č. Ipotekos įstatymas. Aiškinimai. Kaunas: Raidė. 1938, p. 18–19.
645 Žr. Butkys, Č. Ipotekos įstatymas. Aiškinimai. Kaunas: Raidė. 1938, p. 10.
646 Ibid., p. 28–29.
647 Ipotekos įstatymas. Vyriausybės žinios. 1936, Nr. 560-3892.
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pereinamuosius nuostatus“) 1937 m. pabaigoje648, vėliau – du kartus 1938 m.649, taip pat 1940 m. sau-
sio 13 d.650

Pagal Ipotekos įstatyme nustatytą teisinį reguliavimą, teisėms į nekilnojamąjį turtą – nuosa-
vybės teisei, daiktinėms teisėms svetimame turte ir įkeitimo teisei, kurios vadinamos ipotekinėmis 
teisėmis, įrašyti vedamos ipotekos knygos (1 straipsnis).

Nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą įrašymo į ipotekos knygas momentas buvo laikomas 
nuosavybės teisės įgijimo momentu, išskyrus atvejus, kai nuosavybės teisė buvo įgyjama ne savinin-
kui ją perleidžiant, bet kitais pagrindais: paveldėjimu, viešosiose varžytynėse, valdymo senatimi. Bet 
ir šiais pagrindais įgytą nuosavybės teisę perleisti kitiems asmenims ar ją apsunkinti buvo galima tik 
įrašius į ipotekos knygas. Į ipotekas knygas nuosavybės teisę buvo svarbu įrašyti dar ir dėl to, kad ją 
buvo galima kitam asmeniui šią teisę įgyjant įgyjamąja senatimi. Ir nuosavybės teisės į nekilnojamąjį 
turtą pasibaigimo momentu buvo laikomas įrašo apie šią teisę panaikinimas ipotekos knygoje, aišku, 
išskyrus atvejus, kai nuosavybės teisė pasibaigia išnykus nuosavybės teisės objektui (30–34 straipsniai).

Į ipotekos knygas buvo įrašomos šios daiktinės teisės svetimame turte: „atskirtinio valdymo 
teisė (amžino, ligi gyvos galvos arba ligi tam tikro laiko) ir teisė statytis trobesius; teisė dirbti žemės 
gelmes; servitutai, tai yra daiktinės turto teisės, nustatomos kito turto arba tam tikro asmens naudai 
(kaip antai, teisės: eiti ir važiuoti per svetimą žemę, prikelti tvanką prie svetimo kranto, daryti langus 
į svetimą kiemą, ganyti ir girdyti gyvulius, žvejoti, kilnoti žmones per svetimą upės dalį ir kitos to-
kios teisės); turto piniginės arba natūralinės prievolės nustatomos periodinėmis išmokomis tam tikro 
asmens arba kiekvieno tam tikro turto savininko naudai“ (35 straipsnis). 

Nekilnojamąjį turtą įkeisti buvo galima apsaugine, lakštine arba rentine ipoteka. Nekilnojama-
sis turtas, tiksliai jį nurodant, galėjo būti įkeičiamas tiek esamo, tiek būsimo skolinio įsipareigojimo 
įvykdymui užtikrinti. Turtas buvo laikomas įkeistu nuo įkeitimo įrašymo į ipotekos knygas momen-
to, o įkeisti buvo galima tik į ipotekos knygas įrašytus nekilnojamuosius daiktus (45–49 straipsniai).

Į ipotekos knygas buvo galima įrašyti ir nekilnojamojo turto nuomos teisę, jeigu šalys taip 
susitardavo. Įrašius nekilnojamojo turto nuomos teisę į ipotekos knygas, ji tapdavo privaloma kiek-
vienam naujam nuomojamo turto savininkui (42 straipsnis). Taigi, tokiu būdu šią teisę išviešinus, ji 
įgydavo daiktinei teisei būdingą sekimo paskui daiktą požymį.

Ipotekos įstatymas nenumatė reikalavimo kiekvieną nekilnojamąjį daiktą privalomai įrašyti į 
ipotekos knygas. Argumentus, kuriais remiantis buvo apsispręsta įtvirtinti tokią nuostatą, labai vaiz-
dingai išsakė Vyriausiojo Tribunolo pirmininkas L. Ciplijauskas, kaip pranešėjas pristatinėdamas 
1936 m. spalio 27 d. Seimo posėdyje Ipotekos įstatymo projektą. Jis nurodė, kad „Lenkų karalijoje, 
ipotekos įstatymą įvedus, buvo nusistatyta priverstinai visus ūkius įrašyti. Buvo paskirta komisija, 
kuri, kaip kokia baudžiamoji ekspedicija, ėjo per ūkius ir vertė įsirašyti į knygas. Bet iš to nieks ne-
išėjo. Gyventojai slapstėsi, nes nežinojo, kas tuo norima daryti, nežinojo ir bijojo kokių nors apsun-
kinimų, suvaržymų. Ir turėjo liautis. Tas pat buvo Vokietijoj. Ten taip pat buvo manoma priverstinai 
įrašyti. Ten taip pat veikė tam tikros ekspedicijos ir norėjo priversti įsirašyti, bet tuo nieko nebuvo 
pasiekta. Suvalkų krašte nuo to buvo atsisakyta ir palikta norui. Bet iš to irgi ne kas išėjo, nes beveik 
visi smulkūs ūkininkai nebuvo įsirašę į knygas. Tik dabar, kai teko imti iš Žemės Banko paskolų, 
žymi dalis buvo priversta įsirašyti į knygas. Tik tokia netiesiogine prievarta vis dėl to daug geriau 
tas klausimas buvo sutvarkytas.“651 Turtas į ipotekos knygas privalomai turėjo būti įrašytas, jeigu: 
buvo perleidžiamas sutartimis arba įgyjamas iš viešųjų varžytinių; priteisiamas teismo sprendimu; 
suvaržomas kitomis daiktinėmis teisėmis, inter alia įkeičiamas; pareikalaudavo bendraturčiai arba 
asmenys, kurių naudai, iki ipotekos įstatymo įsigaliojimo, turtas buvo įkeistas arba sutartimi nusta-
tyta atskirtinio valdymo teisė arba užstatymo teisė; įgyvendinant Žemės reformos įstatymą buvo 

648 Ipotekos įstatymo pakeitimas. Vyriausybės žinios. 1937, Nr. 596-4164.
649 Ipotekos įstatymo pakeitimas. Vyriausybės žinios. 1938, Nr. 615-4342; 1938, Nr. 617-4377.
650 Ipotekos įstatymo pakeitimas. Vyriausybės žinios. 1940, Nr. 688-5157.
651 Butkys, Č. Ipotekos įstatymas. Aiškinimai. Kaunas: Raidė, 1938, p. 30.
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išduodami žemės nuosavybės perleidžiamieji dokumentai; įgyvendinant Žemės tvarkymo įstatymą 
išduodami žemės nuosavybės dokumentai (364 straipsnis).

Sutartys ipotekinėms teisėms įgyti turėjo būti sudaromos ipotekos įstaigoje, kurios aptarnau-
jamoje apskrityje buvo nekilnojamasis turtas arba pas notarą, kuris tą pačią dieną sutarčių išrašus 
privalėjo pateikti ipotekos įstaigai (4, 298 straipsniai). 

1.5.3. Daiktinių santykių reglamentavimas 1940–1990 m. laikotarpiu 

Ir po 1940 m. rugpjūčio 3 d., kai Lietuva buvo įjungta į SSRS, jos teritorijoje kaip svarbiausieji 
daiktinės teisės šaltiniai dar kurį laiką išliko nepriklausomoje Lietuvoje galioję recepuotieji kodeksai 
ir kiti recepuotieji bei nacionaliniai teisės aktai.

Tik nuo 1940 m. gruodžio 1 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaku Lietu-
vos teritorijoje laikinai įsigaliojo 1922–1926 m. išleisti sovietiniai RSFSR įstatymai, inter alia RSFSR 
civilinis kodeksas.

1941 m. liepos 2 d. Laikinojo Lietuvos Ministrų kabineto nutarimu dėl bolševikinių įstatymų 
panaikinimo buvo panaikinti sovietinės okupacijos metu Lietuvoje įvesti įstatymai, inter alia RSFSR 
civilinis kodeksas, bei atkurti Lietuvos Respublikos įstatymai, galioję iki 1940 m. birželio 15 d.

Apie iki 1940 m. birželio 15 d. galiojusių Lietuvos Respublikos teisės aktų, kiek jie neprieštarau-
ja vokiečių administracijos nuostatams ir nėra pakeisti po 1941 m. birželio 21 d., Lietuvoje išsaugoji-
mą 1942 m. liepos 15 d. paskelbė ir okupacinė vokiečių valdžia.

1944–1945 m. sovietų kariuomenei sugrįžus į Lietuvą, vėl įsigaliojo 1922–1926 m. išleisti sovie-
tiniai RSFSR įstatymai, inter alia RSFSR civilinis kodeksas652.

1964 m. LTSR CK ne tik struktūriškai nebuvo išskirta daiktinė teisė, bet ir apskritai nebuvo 
vartojamas terminas „daiktinė teisė“, o daiktiniams santykiams reguliuoti buvo skirtas antrasis sky-
rius „Nuosavybės teisė“, kurį sudarė aštuoni skirsniai: „Bendrieji nuostatai“, „Valstybinė nuosavybė“, 
„Kolūkių, kitokių kooperatinių organizacijų, jų susivienijimų nuosavybė“, „Profsąjungų ir kitokių 
visuomeninių organizacijų nuosavybė“, „Asmeninė nuosavybė“, „Bendroji nuosavybė“, „Nuosavybės 
teisės gynimas“ ir „Nuosavybės teisės atsiradimas ir pasibaigimas“.

Šio kodekso 97 straipsnyje (redakcija, galiojusi iki 1983 m. gruodžio 10 d.), skirtame įtvirtinti 
valstybinės nuosavybės teisės subjektą, buvo nustatyta, kad valstybinį turtą, priskirtą valstybinėms 
organizacijoms, operatyviai tvarko šios organizacijos, įgyvendinančios įstatymo nustatytose ribose, 
atsižvelgdamos į savo veiklos tikslus, planines užduotis ir turto paskirtį, teises turtą valdyti, juo nau-
dotis ir disponuoti653.

Pažymėtina, kad prievoliniams santykiams reglamentuoti skirtame 1964 m. LTSR CK skyriuje 
kaip vienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų buvo įtvirtintas įkeitimas654.

Taigi, 1964 m. LTSR CK buvo reglamentuotos dvi iš dabar galiojančiame Lietuvos Respublikos 
civiliniame kodekse esančių daiktinių teisių – nuosavybės teisė ir įkeitimas, taip pat tam tikra apim-
timi galima įžvelgti hipotekos655 bei vienos iš viešosios nuosavybės teisės įgyvendinimo būdų – turto 
patikėjimo teisės656 apraiškas.

Pažymėtina, kad 1964 m. LTSR CK įtvirtintas teisinis reguliavimas, kuriuo apskritai buvo pa-
neigta privati nuosavybė, kadangi privatiems asmenims nuosavybės teise negalėjo priklausyti žemė 

652 Andriulaitis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 458–464. 
653 Nuo 1983 m. gruodžio 10 d. įsigaliojo LTSR CK 1211 straipsnis, kuriame buvo nustatyta, kad „Turtą, priskirtą vals-

tybinėms, tarpkolūkinėms, valstybinėms-kolūkinėms ir kitokioms valstybinėms-kooperatinėms organizacijoms, 
operatyviai tvarko šios organizacijos. Jos įstatymo nustatytose ribose, sutinkamai su savo veiklos tikslais, planinėmis 
užduotimis ir turto paskirtimi vykdo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teises.“

654 1964 m. LTSR CK 198-211 str.
655 Nors LTSR CK hipoteka, kaip savarankiškas prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas, nebuvo išskirta, tačiau įkeitimo 

objektas galėjo būti ne tik kilnojamieji, bet ir nekilnojamieji daiktai.
656 2000 m. LR CK įtvirtintai turto patikėjimo teisei, nustatomai visuomeninei naudai, reglamentuoti kaip pagrindas 

buvo paimta 1964 m. LTSR CK buvusi operatyviojo tvarkymo teisė.
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ir kitos gamybos priemonės, teisių į kurias įgyvendinimas galėjo būti siejamas su samdomo darbo 
naudojimu, įtvirtino įgyjamosios senaties institutą, kuris būdingas valstybių, kur egzistuoja privati 
nuosavybė, kur valstybės ar kita viešoji nuosavybė nėra išaukštinama privačios nuosavybės atžvilgiu, 
teisei. Aišku, šiame kodekse nebuvo atskiro įgyjamajai senačiai skirto teisinio reguliavimo, nebuvo 
netgi vartojamas terminas „įgyjamoji senatis“ ar pan. Galimybė įgyti turtą įgyjamąja senatimi buvo 
įtvirtinta šio kodekso 140 straipsnyje, kuris vadinosi „Teisės į dalį kolūkiečių kiemo turte netekimas“. 
Pagal šiame straipsnyje nustatytą teisinį reguliavimą, darbingas kolūkiečių kiemo narys netekdavo 
teisės į dalį kiemo turte, jeigu jis ne mažiau kaip trejus metus iš eilės nedalyvaudavo savo darbu ir 
lėšomis kiemo ūkio vedime. Ši taisyklė nebuvo taikoma tik tada, jeigu kiemo narys nedalyvavo kiemo 
ūkio vedime dėl pašaukimo į būtinąją karinę tarnybą, dėl mokymosi mokymo įstaigoje arba dėl ligos.

Kadangi pagal 1964 m. LTSR CK nustatytą teisinį reguliavimą kolūkiečių kiemo turtas jo na-
riams priklausė bendrosios jungtinės nuosavybės teise, vadinasi, pagal šio kodekso 140 straipsnį, pra-
ėjus trejų metų laikotarpiui kiti kolūkiečių kiemo nariai ne kokiu nors kitu, bet būtent įgyjamosios 
senaties pagrindu tapdavo tokio turto bendraturčiais (bendrasavininkiais). Ir tam nereikėjo jokio 
oficialaus pripažinimo, išreikšto teismo sprendime ar kitame oficialiame akte. De facto šiuo atveju 
reiškė ir de jure.

Aišku, pagrindas tokiam savotiškam fenomenui 1964 m. LTSR CK atsirasti nebuvo ir negalė-
jo būti privačios nuosavybės pripažinimas lygiais pagrindais su viešąja nuosavybe. Atvirkščiai, pa-
gal šio kodekso 156 straipsnio nustatytą teisinį reguliavimą, bešeimininkio turto savininke teismo 
sprendimu galėjo tapti tik valstybė, išskyrus bešeimininkį turtą, kuris anksčiau priklausė kolūkiečių 
kiemui. Tokio bešeimininkio turto savininku teismo sprendimu galėjo tapti kolūkis, kurio teritori-
joje tas turtas buvo.

Kaip bebūtų keista, toks reguliavimas sudarė prielaidas pasiekti vieną iš tuometiniam šalies 
ūkiui reikšmingų tikslų – kaimiškųjų teritorijų gyventojus „pririšti“ prie žemės ūkio įmonių (kolū-
kių, tarybinių ūkių). Juolab kad kaimo vietovėse esantys pastatai nebuvo registruojami viešame re-
gistre (inventorizavimo biuruose), o tai reiškė, kad negalėjo laisvai dalyvauti civilinėje apyvartoje. Be 
to, 1964 m. LTSR CK 254 straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad „gyvenamasis namas, esantis kaimo 
vietovėje, gali būti perleidžiamas tik tokiam piliečiui, kuriam nustatyta tvarka suteikiamas žemės 
sklypas prie namo“. O tai reiškė, kad kaimo vietovėje pastatus nuosavybės (asmeninės ar kolūkiečių 
kiemo bendrosios jungtinės) teise galėjo turėti tik tokioje vietovėje gyvenantis ir su žemės ūkiu susi-
jusia veikla besiverčiantis asmuo.

Įvertinus 1964 m. LTSR CK įtvirtintą daiktinių santykių reglamentavimą pažymėtina ir tai, 
kad daiktinė teisė, kaip civilinės teisės pošakis, ne tik nebuvo šiame kodekse išskirtas struktūriš-
kai, bet nebuvo ir visuminio daiktinės teisės supratimo. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į teisi-
nį reguliavimą, nustačiusį momentą, kuriuo turto įgijėjui pagal sutartį atsiranda nuosavybės teisė į 
nekilnojamąjį turtą657. Šio kodekso 149 straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad „jeigu sutartis, kuria 
perleidžiamas daiktas, turi būti įregistruojama, tai nuosavybės teisė atsiranda įregistravimo momen-
tu“, o pagal šio kodekso 255 straipsnio 2 dalį nustatytą teisinį reguliavimą, gyvenamojo namo pirki-
mo-pardavimo sutartis, kuri per tris mėnesius nebuvo įregistruota vietinės Liaudies deputatų tarybos 
vykdomajame komitete, buvo laikoma negaliojančia.

Taigi, nustačius teisinį reguliavimą, pagal kurį perleidęs nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daik-
tą asmuo šios teisės netenka, o ją perėmęs asmuo įgyja ne nuo perdavimo, bet nuo išviešinimo (įre-
gistravimo viešame registre) momento, buvo paneigtas daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus 
išviešinimo, registruojant teises viešame registre, prieš trečiuosius asmenis, bet ne prieš asmenis, ku-
rie dalyvavo sukuriant šias teises, principas.

657 Pagal 1964 m. LTSR CK ir kituose tuo metu galiojusiuose teisės aktuose įtvirtintą teisinį reguliavimą praktiškai vie-
nintelis nekilnojamasis turtas, kurį asmuo galėjo turėti asmeninės nuosavybės teise, buvo gyvenamasis namas.
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1.5.4. Daiktinės teisės raida Lietuvoje po 1990 m. kovo 11 d.:  
 novelos ir probleminiai aspektai

Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje 1990 m. kovo 11 d., planinę ekonomiką pakeitusi 
rinkos ekonomika, įstatymų, nulėmusių privačios nuosavybės teisės atsiradimą ir spartų augimą, 
priėmimas658 suponavo būtinumą kiek įmanoma greičiau keisti teisinį reguliavimą, nustatantį inter 
alia daiktinius santykius.

Kadangi naujas šiuolaikiškas civilinis kodeksas, kuris atitiktų Vakarų civilinės teisės tradicijas 
ir kartu išlaikytų Lietuvos teisės tęstinumą bei teisinės sistemos stabilumą, negalėjo būti sukurtas 
labai greitai, jau 1990 m. buvo pradėtas keisti 1964 m. LR CK.

Daiktinių teisinių santykių srityje pirmiausiai turėjo būti pakeistos tos nuosavybės santykius 
reglamentavusios normos, kuriomis buvo įtvirtinta socialistinė ūkio sistema, neigiama privati nuosa-
vybė, asmens ūkinė laisvė ir iniciatyva. Todėl pirmiausiai buvo panaikinti 1964 m. LR CK straipsniai, 
įtvirtinę asmeninę kolūkiečių kiemo nario nuosavybę, kolūkiečių kiemo narių bendrąją jungtinę 
nuosavybę ir su jos įgyvendinimu susijusius santykius, nustatę turto, naudojamo ne darbo pajamoms 
gauti, paėmimą, riboję galimybę piliečiui su kartu gyvenančiu jo sutuoktiniu bei nepilnamečiais jų 
vaikais nuosavybės teise turėti ne daugiau nei vieną ir ne didesnį nei nustatytas maksimalus dydis659 
gyvenamąjį namą arba butą gyvenamųjų namų statybos kooperatyve.

Vėliau (1994 m. gegužės 17 d. pakeitimu) buvo panaikintos arba pakeistos likusios, su nuosavy-
bės santykių teisiniu reguliavimu susijusios, 1964 m. LR CK normos, kurios neigė rinkos ekonomikos 
dėsnius, nebeatitiko naujas, demokratinėms valstybėms būdingas, vertybes puoselėjančios visuome-
nės gyvenimiškos tikrovės. Tuo tikslu buvo panaikintas reguliavimas, įtvirtinęs socialistinę nuosa-
vybę, inter alia kolūkinę kooperatinę nuosavybę, nustatęs, kad žemė, vandenys ir miškai yra išimtinė 
valstybės nuosavybė, kad tik valstybei priklauso pagrindinės gamybos priemonės pramonėje, staty-
boje ir žemės ūkyje, transporto ir ryšių priemonės, bankai ir pan., kad piliečių asmeninės nuosavybės 
pagrindą sudaro darbo pajamos, o asmeninė nuosavybė gali būti tik apyvokos, asmeninio vartojimo, 
patogumo ir pagalbinio namų ūkio reikmenys, gyvenamasis namas ir darbo santaupos, ribojęs miš-
rią nuosavybę – valstybės ir piliečių arba kooperatinių ar kitų visuomeninių organizacijų ir piliečių, 
reguliavimas, įtvirtinęs nuostatą, kad ribojamas asmenine nuosavybe turimų gyvulių kiekis. Buvo 
panaikintos ir teisės normos, įtvirtinusios bendrą taisyklę, kad nuosavybės teisę į bešeimininkį turtą 
gali įgyti tik valstybė, o išimtinais atvejais – kolūkis (kai bešeimininkis turtas priklausė kolūkiečių 
kiemui), taip pat kolūkis arba tarybinis ūkis (kai bešeimininkis turtas yra bepriežiūriai ir priklydę 
gyvuliai). Vienintelė išimtis buvo lobis, į kurį nuosavybės teisę įgydavo taip pat tik valstybė, bet tam 
tikrais atvejais jį radusiam asmeniui galėjo būti išmokamas atlyginimas – dvidešimt penki procentai 
lobio vertės.

Taip pat buvo panaikintos visos blanketinės normos, kurios nukreipė į TSR Sąjungos teisės 
aktus.

Siekiant, kad pakeitus ir panaikinus daug 1964 m. LR CK normų, likęs šiame kodekse regu-
liavimas netaptų kliūtimi ekonomikos vystymuisi ir atitiktų tuometinėje visuomenėje puoselėjamas 
vertybes, šis kodeksas buvo papildytas teisės normomis, kurios įtvirtino privačios ir viešosios nuo-
savybės, kurią sudaro valstybės ir savivaldybių nuosavybė, rūšis bei mišrios nuosavybės formą, nu-
matė, kad privačios nuosavybės teisės subjektai yra fiziniai asmenys, taip pat gali būti ir juridiniai 
asmenys, įtvirtino galimybę privačios nuosavybės teise turėti bet kokį turtą, neribojant kiekio, jeigu 

658 Pvz., 1991 m. vasario 28 d. Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymas (Lietuvos aidas. 1991, Nr. 55-0); 1991 
m. gegužės 28 d. Butų privatizavimo įstatymas (Valstybės žinios. 1991-06-20, Nr. 17-449), 1991 m. birželio 18 d. 
įstatymas „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ (Valstybės žinios. 
1991, Nr. 21-545).

659 1964 m. LTSR CK 110 str. po 1976 m. pakeitimo buvo nustatyta, kad piliečiui su kartu gyvenančiu jo sutuoktiniu bei 
nepilnamečiais jų vaikais nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo ar jo dalies maksimalus dydis neturi vir-
šyti 100 m2 naudingo ploto, iš jo 60 m2 gyvenamojo ploto, o po 1980 m. šio straipsnio pakeitimo – 130 m2 naudingo 
ploto, iš jo 90 m2 gyvenamojo ploto.
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to nedraudžia įstatymai, taip pat ir galimybę bet kuriam nuosavybės teisės subjektui turėti turto 
ir užsienio valstybėse, o užsienio teisės subjektams – turto Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu 
ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai. Taip pat buvo įtvirtinta atkūrus Lietuvoje nepri-
klausomybę naujai atgimusi ir sparčiai plitusi ūkininkų nuosavybė, nustatytas teisinis reguliavimas, 
pagal kurį valstybinės ir savivaldybių įmonės, įstaigos ir organizacijos atitinkamą valstybės ar savi-
valdybių turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo turto patikėjimo teisėmis660, numatyta galimybė 
tam tikrais atvejais661 bešeimininkį turtą įgyti ir privačios nuosavybės teise.

1.5.4.1. Laikotarpis nuo 1964 m. civilinio kodekso esminio pakeitimo  
 iki Lietuvos Respublikos civilinio kodekso priėmimo

Nekilnojamojo turto privatizavimas ir ypač Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas buvo pagrindiniai procesai, po 1991 m. lėmę smulkių žemė-
naudų atsiradimą662.

Dėl to, kad anksčiau visa žemė nuosavybės teise priklausė valstybei, o ją naudojo kolūkiai ir 
valstybiniai žemės ūkiai, kurie žemės ūkio kultūras augindavo ar gyvulius ganydavo dideliuose že-
mės masyvuose, prasidėjus žemės privatizavimo ir nuosavybės teisių atkūrimo procesams buvo susi-
durta su sunkumais formuojant gana smulkius žemės sklypus, nes nebuvo kelių, kuriais būtų galima 
susisiekti su naujai suformuotais sklypais.

Kadangi vienintelis būdas išspręsti šią problemą buvo servitutų nustatymas, Lietuvos Respub-
likos žemės įstatyme, priimtame 1994 m. balandžio 26 d. (įsigaliojo 1994 m. liepos 1 d.), buvo įtvir-
tinta dar viena daiktinė teisė – servitutai. Šiame įstatyme buvo apibrėžta žemės servitutų sąvoka663, 
numatytas atlygintinumas, reikalavimas išviešinti registruojant valstybinį žemės kadastrą tvarkan-
čiose įstaigose, įtvirtinti nustatymo ir panaikinimo pagrindai bei sąlygos664.

Siekiant paspartinti Lietuvos ekonomikos augimą, reikėjo nustatyti tokį teisinį reguliavimą, 
kuriuo inter alia būtų sudarytos galimybės gauti bankų paskolas kiek galima didesniam subjektų 
skaičiui. Kaip žinoma, viena iš efektyviausių priemonių šiam tikslui pasiekti yra įtvirtinimas galimy-
bės gauti paskolas, kurių grąžinimas būtų užtikrinamas įkeičiamu turtu.

Nors, kaip jau minėta, 1964 m. LR CK buvo įtvirtintas įkeitimas, kurio objektas galėjo būti ne 
tik kilnojamieji, bet ir nekilnojamieji daiktai, šis reguliavimas neatitiko socialistinį planinį šalies ūkį 
pakeitusios rinkos ekonomikos poreikių. Todėl 1992 m. spalio 6 d. buvo priimtas (įsigaliojo 1992 m. 
spalio 14 d.) Lietuvos Respublikos hipotekos įstatymas, o 1997 m. birželio 10 d. (įsigaliojo 1998 m. 
balandžio 1 d.) – Lietuvos Respublikos kilnojamojo turto įkeitimo įstatymas665.

660 Vėliau, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 128 str. 2 d. įtvirtintą nuostatą, pagal kurią valstybės ir 
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką turi nustatyti atskiras įstatymas, 1998 m. gegužės 
12 d. buvo priimtas (įsigaliojo nuo 1998 m. birželio 12 d.) Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto val-
dymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, kuriame (2 str. 9 d.) buvo įtvirtinta turto patikėjimo teisės sąvoka.

661 Nepaaiškėjus bepriežiūrio ar priklydusio gyvulio savininkui, jį nuosavybės teise turėjo teisę įgyti ūkininkas, kuris 
laikė tokį gyvulį nustatytą laikotarpį.

662 Pvz., Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo, priimto 1991 m. liepos 25 d., 9 str. 1 d. buvo nustatyta, kad 
piliečiams, steigiantiems privatų ūkį, atsižvelgiant į vietos sąlygas ir grąžinamos žemės plotą, gali būti parduodama 
tiek žemės, kad jų ūkyje žemės ūkio naudmenų būtų iki 50 ha, miško – iki 10 ha, vandens telkinių – iki 5 ha. Pagal 
šio straipsnio 5 dalį, miestuose privačių namų valdoms galėjo būti parduodami faktiško valdos dydžio sklypai, bet 
ne didesni kaip 0,2 ha Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Druskininkuose, 
Palangoje, Neringoje, Birštone ir 0,3 ha – kituose miestuose ir miesto tipo gyvenvietėse.

663 Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 2 str. žemės servitutai apibrėžti, kaip žemės savininko ar valstybinės žemės 
naudotojo prievolė įstatymų nustatyta tvarka leisti kitiems asmenims ribotai naudotis žemės sklypo dalimi.

664 Servitutams reglamentuoti buvo skirtas Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 11 str.
665 Hipotekos ir Nekilnojamojo turto įkeitimo įstatymų straipsniai, kuriuose buvo įtvirtintos materialinės teisės nor-

mos, neteko galios 2001 m. liepos 1 d. įsigaliojus 2000 m. liepos 18 d. priimtam Civiliniam kodeksui, o straipsniai, 
kuriuose buvo įtvirtintos proceso teisės normos, o kartu ir patys įstatymai – 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojus 2002 m. 
vasario 28 d. priimtam Civilinio proceso kodeksui.



Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

380

Taigi, iki 2000 m. LR CK įsigaliojimo dienos (2001 m. liepos 1 d.) Lietuvos Respublikos įsta-
tymuose buvo įtvirtintos šios neabejotinai daiktinės teisės – nuosavybės teisė, servitutai, hipoteka ir 
nekilnojamojo turto įkeitimas.

1.5.4.2. Daiktinės teisės novelos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse  
 ir su jų įtvirtinimu susiję probleminiai aspektai

2000 m. liepos 18 d. priimto (įsigaliojo 2001 m. liepos 1 d.) 2000 m. LR CK ketvirtojoje kny-
goje „Daiktinė teisė“ buvo įtvirtintos formaliai666 ne tik tos daiktinės teisės, kurios iki tol jau buvo 
žinomos Lietuvos teisei – nuosavybės teisė, servitutai, hipoteka ir nekilnojamojo turto įkeitimas, bet 
ir naujos daiktinės teisės – uzufruktas, užstatymo teisė (superficies), ilgalaikė nuoma (emphyteusis), 
daikto sulaikymas ir tam tikrus reikalavimus atitinkantis valdymas.

Atsižvelgiant į tai, kad daiktinei teisei būdingas numerus clausus principas667, maksimalaus 
skaičiaus daiktinių teisių įtvirtinimas 2000 m. LR CK vertintinas kaip pozityvus veiksmas Lietuvos 
teisės sistemoje įtvirtinant daiktinę teisę.

Pažymėtina, jog vien tik pagal tai, kad tam tikri santykiai struktūriškai reguliuojami ketvirtos 
knygos II dalyje „Daiktinės teisės“, negali būti pakankamas pagrindas daryti išvadą, kad visos šioje 
ketvirtosios knygos dalyje numatytos teisės yra daiktinės teisės. Pavyzdžiui, daugiau nei aišku, kad 
daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimas, kaip procesinis veiksmas, negali būti teisė, 
juo labiau daiktinė teisė. Šie santykiai struktūriškai reglamentuojami prie daiktinių teisių dėl to, kad 
išviešinimas daiktinėms teisėms turi esminę reikšmę. Ir kito asmens turto administravimas bei turto 
patikėjimo teisė, nors reglamentuota ketvirtosios knygos II dalyje, yra specialūs nuosavybės teisės, 
kaip pagrindinės daiktinės teisės, įgyvendinimo būdai, bet ne daiktinės teisės.

Iš 2000 m. LR CK 4 knygoje įtvirtinto teisinio reguliavimo668 matyti, kad daiktinių teisių objek-
tu gali būti ne tik daiktai – materialią išraišką turintys objektai (res corporales), bet ir nematerialus 
turtas (res incorporales), pavyzdžiui, pinigai, vertybiniai popieriai, kiti finansiniai instrumentai.

Kaip naujovė Lietuvos daiktinėje teisėje vertintina 2000 m. LR CK 4 knygos pirmojoje dalyje 
įtvirtintos įvairios daiktų klasifikacijos pagal tam tikrus kriterijus. Nors tokia daiktų klasifikacijų 
įvairovė reikšminga ne tik daiktinei, bet ir prievolių teisei ar netgi viešajai teisei priskiriamoms tam 
tikroms teisės šakoms669, teisės normų, įtvirtinančių tam tikras daiktų klasifikacijas, taikymas prak-
tikoje kelia nemažai problemų. Pavyzdžiui, pagal formuojamą teismų praktiką670, inžineriniai tinklai, 
skirti vandens, elektros tiekimui daugiabučiam gyvenamajam namui ir nuotekų šalinimui iš jo už-
tikrinti, daugiabučio gyvenamojo namo vidaus komunikacijas jungiantys su tiekėjų skirstomaisiais 
tinklais, yra esminė to daugiabučio gyvenamojo namo dalis. Kaip pagrindinis argumentas nurodo-
ma tai, kad be elektros energijos, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir kt. inžinerinių tinklų pastatas 
netenkina gyventojų būsto poreikių.

Pažymėtina, kad galimybė gauti energiją inžineriniais tinklais, bet ne jų priklausymas nuosa-
vybės teise tiesiogiai sietina su galimybe tenkinti gyventojų būsto poreikius. Juk net ir turint nuo-
savybės teise inžinerinius tinklus, jungiančius daugiabučio gyvenamojo namo vidaus komunikaci-

666 Diskutuojama, ar visos 2000 m. LR CK 4 knygoje įtvirtintos teisės atitinka daiktinėms teisėms keliamus reikalavimus 
ir ar dėl to gali būti laikomos daiktinėmis teisėmis. Pvz., J. Sakavičiaus nuomone (Sakavičius, J. Turto patikėjimo 
teisės problematika Lietuvoje. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2011), 2000 m. LR CK 
įtvirtinta turto patikėjimo teisė nelaikytina daiktine teise.

667 Gali būti nustatytos, inter alia šalių susitarimu, tiktai tokios ir tokio turinio daiktinės teisės, kokios (kokio turinio) 
numatytos įstatyme, t. y. numerus clausus principas draudžia susitarti dėl įstatyme nenumatytų daiktinių teisių rūšių 
arba jų turinio.

668 Pagal 2000 m. LR CK 4.1 straipsnyje įtvirtintą teisinį reguliavimą, daiktais laikomi tik materialaus pasaulio dalykai, 
tačiau pagal 4.38 straipsnyje įtvirtintą teisinį reguliavimą, nuosavybės teisės, vadinasi, ir kitų daiktinių teisių, kadan-
gi jos yra išvestinės iš nuosavybės teisės, objektu gali būti ne tik daiktai, bet ir kitas turtas.

669 Pvz., priklausinio samprata reikšminga atskleidžiant BK 165 str. sudėtį, daiktų skirstymas į kilnojamuosius ir nekil-
nojamuosius reikšmingas civilinio proceso teisei (pvz., 2002 m. LR CPK 31, 145, 154, 419, 424, 526, 530 str.).

670 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-306/2010.
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jas su tiekėjų skirstomaisiais tinklais, nebus galimybės tenkinti gyventojų būsto poreikių, jeigu šiais 
inžineriniais tinklais nebus galimybės gauti energiją, pavyzdžiui, dėl to, kad ji nėra perduodama iš 
skirstomųjų tinklų. Pagal 2000 m. LR CK 4.15 straipsnio įtvirtintą teisinį reguliavimą esminės daikto 
dalys turi įeiti į to daikto sudėtį. Vertinant šiuo aspektu, inžineriniai tinklai, jungiantys daugiabučio 
gyvenamojo namo vidaus komunikacijas su tiekėjų skirstomaisiais tinklais, labiausiai susiję su ener-
gijos tiekėjų skirstomaisiais tinklais, taip pat labiau susiję su žemės sklypu, kuriame jie yra, nei namu, 
į kurį jais tiekiama energija, ypač jeigu atsižvelgiama į tai, kad 2000 m. LR CK įtvirtintas superficies 
solo cedit principas.

Be to, inžineriniai tinklai, jungiantys daugiabučio gyvenamojo namo vidaus komunikacijas 
su tiekėjų skirstomaisiais tinklais, siekiant išvengti su tokiais tinklais susijusių būtinųjų išlaidų, gali 
būti perleisti atitinkamos energijos tiekėjų nuosavybėn ir tokiu būdu tapti skirstomųjų tinklų sudėti-
ne dalimi. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje netgi 
numatyta, kad „mėgėjų sodo teritorijoje sodininkų lėšomis įrengtos elektros perdavimo ir skirstymo 
linijos, transformatorių pastotės, elektros skydinės ir kiti elektros perdavimui ir skirstymui reikalingi 
įrenginiai po šio Įstatymo įsigaliojimo Civilinio kodekso nustatyta tvarka iš bendrijos yra išperkami 
esamos būklės, laikantis Energetikos įstatymo reikalavimų ir Vyriausybės nustatytais terminais“.

Viena iš reikšmingesnių 2000 m. LR CK novelų yra tai, kad jame, kaip minėta, įtvirtintas 
superficies solo cedit principas, dar vadinamas accessio taisykle. 2000 m. LR CK 4.40 straipsnio  
1 dalyje nustatyta, kad žemės sklypo savininkui nuosavybės teise priklauso viršutinis žemės sklypo 
sluoksnis, ant žemės sklypo esantys statiniai bei jų priklausiniai, kiti nekilnojamieji daiktai, jeigu 
įstatymo ar sutarties nenustatyta kitaip.

Taigi, superficies solo cedit principas CK nėra įtvirtintas imperatyviai. 2000 m. LR CK 4.40 
straipsnio 1 dalyje įtvirtinta dispozityvi norma, pagal kurią net ir tais atvejais, kai įstatymas nenusta-
to, kad ne žemės sklypo savininkui nuosavybės teise priklauso ant žemės sklypo esantys nekilnoja-
mieji daiktai, šalys gali tai nustatyti sutartimi.

Pažymėtina, kad Civiliniame kodekse imperatyviai įtvirtinti superficies solo cedit principą ne-
buvo jokių galimybių, kadangi per ilgesnį nei dešimties metų laikotarpį671 buvo priimta daug teisės 
aktų, nustačiusių galimybę įgyti nuosavybės teise nekilnojamuosius daiktus, neįgyjant šia teise žemės 
sklypų, kuriuose jie yra672. Be to, pavyzdžiui, 1996 m. balandžio 10 d. priimto Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte buvo numatyta galimybė pasistatyti statinį žemės 
sklype, kuris statytojui priklausė ne tik nuosavybės, bet ir nuomos ar kita Lietuvos Respublikos įsta-
tymų nustatyta teise.

Teigiama, kad dėl teisinio reguliavimo, kuris buvo po žemės nacionalizacijos673, ir ne visai ap-
galvoto privatizavimo proceso, nes statinius leido privatizuoti be po jais esančios žemės, superficies 
solo cedit principas Lietuvoje nėra aiškiai suvokiamas kaip vienas iš svarbių žemės teisės principų674.

Pažymėtina, kad pagrindinė priežastis, dėl kurios superficies solo cedit principas, po nepriklau-
somybės atkūrimo Lietuvoje 1990 m., nebuvo įstatymų leidėjo įtvirtintas Lietuvos teisės sistemoje, 
buvo siekis kiek galima greičiau pereiti prie Lietuvos ūkio, grindžiamo privačios nuosavybės teise, 
asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva, tuo tikslu skubiai privatizuojant valstybės turtą, ypač vals-
tybines pramonės įmones.

Kadangi buvo aišku, kad nuosavybės teisių atkūrimas į žemę užtruks, o nebaigus nuosavy-
bės teisių į žemę atkūrimo, nebuvo aišku, kokio dydžio žemės sklypus, kuriuose yra privatizuojami 

671 Nuo nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje 1990 m. iki 2000 m. LR CK priėmimo ir įsigaliojimo 2001 m.
672 Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymas. Lietuvos aidas. 1991, Nr. 55-0; Valstybės 

žinios. 1991, Nr. 10-261; Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymas. Lietuvos aidas. 1991, Nr. 109-0; Vals-
tybės žinios. 1991, Nr. 17-449; Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Valstybės žinios. 1996, Nr. 32-788.

673 Nurodoma, kad pagal reguliavimą, kad žemė gali priklausyti tik valstybei, dalis kitų pagrindinių gamybos priemonių 
(įskaitant ir pastatus) – kitiems asmenims, o gyvenamasis namas ar jo dalis – ir fiziniams asmenims, žemės ir pastatų 
nuosavybės teisės subjektai dažnai nesutapdavo.

674 Matiukas, M. Užstatymo teisės institutas Lietuvos teisinėje sistemoje. Teisės problemos. 2013, 3 (81), p. 80–81.
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objektai, galima suformuoti, pagal nustatytą teisinį reguliavimą pastatai ir kiti statiniai buvo privati-
zuojami be žemės sklypų, kuriuose jie buvo. 

Tačiau pagrindinė priežastis, dėl kurios superficies solo cedit principas nebuvo vertinamas kaip 
vienas iš svarbių žemės teisės principų, po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje 1990 m. iki pat 
2000 m. LR CK priėmimo nebuvo įtvirtintas Lietuvos teisės sistemoje, o ir įtvirtintas 2000 m. LR CK, 
kaip minėta, ne imperatyviai, yra Lietuvos gyventojų mentalitetas.

Lietuviai nuo senų laikų žinomi kaip žemdirbių tauta, todėl žemė, kaip pagrindinis pragyve-
nimo šaltinis, buvo neatsiejamai susijusi su gyvenamuoju namu ir ūkio trobesiais, kurie buvo bū-
tini žemės ūkio veiklai. Tai, kad šis pagrindinis turtas priklausė nuosavybės teise, garantavo ne tik 
galimybę iš žemdirbystės gautą naudą pasisavinti pačiam žemdirbiui, bet ir dažniausiai gyvenimo 
stabilumą bei saugią ateitį. 

Net dėl pramonės augimo sumažėjus žemės ūkio paskirties žemės reikšmei, poreikis turėti 
nuosavybės teise kitą nekilnojamąjį turtą ir ypač būstą išliko, o per sovietinį laikotarpį, kada dėl 
to, kad žemė nuosavybės teise priklausė tik valstybei, gyvenamasis namas buvo iš esmės vienintelis 
nekilnojamasis turtas, kuris galėjo priklausyti fiziniam asmeniui nuosavybės teise. Dėl to, kad sovie-
tmečiu situacija, susijusi su aprūpinimu valstybiniam ar visuomeniniam butų fondui675 priklausančiu 
gyvenamuoju būstu, buvo itin prasta, o pasistatyti gyvenamąjį namą ir taip įgyti nuosavybės teisę į 
būstą buvo sudėtinga dėl visuotino statybinių medžiagų stygiaus, 1990 m. atkūrus nepriklausomybę 
Lietuvoje, poreikis apsirūpinti būstu buvo didžiulis, o žmonių sąmonėje nuo seno susiformavęs suvo-
kimas, jog tik nuosavybės teise priklausantis būstas, kitas nekilnojamasis turtas yra ta vertybė, kurios 
turėjimas būtent tik šia teise yra stabilumo ir saugios ateities garantas, išliko.

Suprantama, kad esant nuo senų laikų susiformavusiam tokiam mąstymo būdui, nepriimtina 
buvo Lietuvos teisinėje sistemoje superficies solo cedit principą įtvirtinti imperatyviai.

Pažymėtina, kad 2000 m. LR CK 4.40 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas, nors ir ne imperatyviai, 
superficies solo cedit principas reikšmingas ne tik daiktinei, prievolių teisei, bet ir viešajai teisei pri-
skiriamoms tam tikroms teisės šakoms. 2000 m. LR CK 4.40 straipsnio 1 dalies norma, aiškinant ją 
kartu su 2000 m. LR CK 4.14 straipsnio 1 dalyje nustatytu teisiniu reguliavimu, pagal kurį antraeilį 
daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip, ir su 4.14 
straipsnio 2 dalies nustatytu teisiniu reguliavimu, pagal kurį tais atvejais, kai pagrindinio daikto 
perleidimo kito asmens nuosavybėn metu kyla ginčas dėl antraeilio daikto likimo, kartu su pagrin-
diniu daiktu perleidžiamas to asmens nuosavybėn ir antraeilis daiktas, jeigu neįrodyta, kad turi būti 
pasielgta priešingai, taikytina ne tik vertinant santykius, susijusius su nuosavybės teisės įgijimu ar jos 
įgyvendinimu, bet ir sprendžiant ginčus, susijusius su savininko pareigų vykdymu, jam dėl nuosa-
vybės teisės netinkamo įgyvendinimo kylančia atsakomybe. Pavyzdžiui, neteisėtų statybų atveju, kai 
žemės sklypo, kuriame vykdomos neteisėtos statybos, savininkas, siekdamas išvengti atsakomybės 
dėl neteisėtų statybų, neigia esąs susijęs su tokiomis statybomis, statybų teisėtumą kontroliuojančių 
institucijų pareigūnai neprivalo įrodinėti fakto, kad tokio statinio statytojas, o kartu ir už neteisėtas 
statybas atsakingas asmuo yra žemės sklypo savininkas, kadangi pagal minėtą teisinį reguliavimą 
žemės sklypo savininkas privalo įrodyti, kad pagal įstatymą ar sutartį ne jis, bet kitas asmuo yra jo 
žemės sklype neteisėtai statomo ar pastatyto statinio savininkas. Tapati situacija susiklosto ir tais 
atvejais, kai dėl netinkamo teisių į žemės sklype esantį nekilnojamąjį daiktą įgyvendinimo padaroma 
žala, pavyzdžiui, dėl netinkamai prižiūrimo taršos šaltinio, padaroma žala gamtinei aplinkai ir kelia-
mas civilinės ir administracinės ar netgi baudžiamosios atsakomybės klausimas.

Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal Konstitucinio Teismo formuojamą doktriną nuosavy-
bės teisės įgyvendinimas suponuoja tam tikras savininko pareigas; nuosavybė įpareigoja – šia nuosta-
ta išreiškiama nuosavybės socialinė funkcija676; savininko pareigas lemia inter alia nuosavybės objektų 

675 Pagal 1982 m. LTRS butų kodekso 5 str. 1 d. įtvirtintą teisinį reguliavimą, valstybinį butų fondą sudarė gyvenamieji 
namai ir gyvenamosios patalpos kituose statiniuose, priklausančiuose valstybei, o visuomeninį butų fondą – gyve-
namieji namai ir gyvenamosios patalpos kituose statiniuose, priklausančiuose kolūkiams ir kitoms kooperatinėms 
organizacijoms, jų susivienijimams, profsąjungų ir kitokioms visuomeninėms organizacijoms.

676 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 21 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 110-3536.
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specifika – įstatymų leidėjas gali, atsižvelgdamas į nuosavybės objektų ypatumus, nustatyti tam tik-
ras šių objektų savininkų pareigas ir atsakomybę už jų nevykdymą677.

Konstitucinis Teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad teisės normomis reguliuojamų nuosavybės 
santykių subjektai paprastai turi ne tik tam tikras teises, bet ir atitinkamas pareigas; toks teisių ir 
pareigų derinimas pasireiškia įstatymais ne tik įtvirtinant savininko teises, bet ir nustatant atitin-
kamus draudimus tiek kitiems asmenims, tiek jam pačiam; teisės normų taikymo praktika rodo, 
kad nuosavybės teises reguliuojantys įstatymai dažnai yra pažeidžiami ne tik kėsinantis į savininko 
teises, bet ir pačiam savininkui nesilaikant įstatymų apibrėžtų turto valdymo, naudojimo bei dispo-
navimo juo ribų678.

Minėta, kad 1994 m. gegužės 17 d. 1964 m. LR CK pakeitimu buvo panaikintos ir teisės nor-
mos, įtvirtinusios bendrą taisyklę, kad nuosavybės teisę į bešeimininkį turtą gali įgyti tik valstybė, o 
išimtiniais atvejais kolūkis arba tarybinis ūkis. Tuo pačiu 1964 m. LR CK pakeitimu buvo numatyta 
galimybė bešeimininkį turtą įgyti ir privačios nuosavybės teise, tačiau tik vieninteliu atveju – kai 
nepaaiškėja bepriežiūrio ar priklydusio gyvulio savininkas, jį nuosavybės teise turėjo teisę įgyti ūki-
ninkas, kuris laikė tokį gyvulį nustatytą laikotarpį.

Toks reguliavimas neatitiko iš civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo bei konstitucinio 
teisingumo principų kylančių reikalavimų, todėl 2000 m. LR CK įtvirtintas bešeimininkio turto ins-
titutas turi esminių naujovių. Pirma, 2000 m. LR CK 4.57 straipsnyje ne tik apibrėžta bešeimininkio 
daikto samprata (1 dalis), bet ir nurodyta, kokie daiktai laikytini bešeimininkiais daiktais (3 dalis). 
Antra, atskirais straipsniais reglamentuotas nuosavybės teisės įgijimas į skirtingų rūšių bešeiminin-
kius daiktus679, numatant galimybę įgyti nuosavybės teise juos asmeniui, kuris yra labiausiai susijęs 
su jais, o toks asmuo dažniausiai yra privačios nuosavybės teisės subjektas680. Trečia, atsižvelgiant į 
tai, kad pagal 2000 m. LR CK 4.58 straipsnio 4 dalį įtvirtintą teisinį reguliavimą atskiruose straips-
niuose, reglamentuojančiuose nuosavybės teisės įgijimą į skirtingų rūšių bešeimininkius daiktus, 
esančios teisės normos vertintinos kaip specialiosios normos 2000 m. LR CK 4.58 straipsnio 1 dalyje 
įtvirtintų normų atžvilgiu, 1964 m. LR CK buvusi nuostata, kad bešeimininkio daikto savininku 
tampa valstybė, pagal CK įtvirtintą reguliavimą yra išimtis, bet ne taisyklė.

Pažymėtina, kad ne tik minėti 2000 m. LR CK straipsniai įtvirtina galimybę daiktą, kaip bešei-
mininkį, įgyti nuosavybės teise privačios nuosavybės teisės subjektams, kurie yra labiausiai susiję su tuo 
daiktu. Įvertinus 2000 m. LR CK 4.57 straipsnio 2 dalies nustatytą teisinį reguliavimą, darytina išvada, 
kad 2000 m. LR CK 4.68–4.71 straipsniuose įtvirtintas dar vienas nuosavybės teisės įgijimo pagrindas – 
įgyjamoji senatis, pagal kurį nuosavybės teisę gali įgyti tik privačios nuosavybės teisės subjektai.

Kaip matyti iš formuojamos teismų praktikos, normų, reglamentuojančių įgyjamąją senatį, 
taikymas praktikoje kelia nemažai problemų. 2011 m. netgi buvo iš esmės pakeista dešimtmetį nuo-
sekliai formuota teismų praktika šioje srityje.

Kyla klausimas, ar, pavyzdžiui, 2011 m. vasario 21 d. nutartimi, kurią priėmė Lietuvos Aukš-
čiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija681, nebuvo paneigta 2000 m. LR CK 
4.27 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad nekilnojamojo daikto valdymas atsiranda nuo valdy-
mo įregistravimo viešame registre momento682, ir 2000 m. LR CK 4.22 straipsnio 1 dalies nuostata, kuri 

677 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. balandžio 12 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2013, Nr. 40-1950.
678 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. balandžio 8 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1997, Nr. 31-770; 

2011 m. sausio 31 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2011, Nr. 14-602.
679 2000 m. LR CK 4.58 str. 4 d., 4.60, 4.61, 4.62–4.64, 4.65 str.
680 Pvz., pagal 2000 m. LR CK 4.58 str. 4 d., kilnojamieji daiktai, kurie niekam dar nepriklausė arba kurių savininkas 

atsisakė tiesiai tai išsakydamas arba juos išmesdamas, tampa tuos daiktus pradėjusio valdyti asmens nuosavybe, pa-
gal 2000 m. LR CK 4.62 str., nepaaiškėjus rasto daikto savininkui, radinys tampa jį radusio asmens nuosavybe; pagal 
2000 m. LR CK 4.65 str., lobis tampa jį radusio asmens nuosavybe arba jį radusio asmens ir nekilnojamojo daikto, 
kuriame lobis buvo rastas, nuosavybe tam tikromis dalimis, arba asmens, kuriam priklauso daiktas, kuriame buvo 
rastas lobis, nuosavybe.

681 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-67/2011.
682 Nutartyje teigiama, kad 2000 m. LR CK 4.27 straipsnio 2 dalis nepaneigia galimybės, jog nekilnojamojo daikto val-

dymas, kaip pagrindas įgyjamajai senačiai taikyti, gali atsirasti ne tik jį įregistravus, o aiškinimas, kad tik viešajame 
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numato, kad ne bet koks valdymas, bet tik valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė yra pagrindas 
nuosavybės teisei pagal įgyjamąją senatį įgyti683.

Taip pat kyla pagrįstų abejonių, ar teismai (aptariamu atveju netgi Lietuvos Aukščiausiojo Teis-
mo išplėstinė teisėjų kolegija) tinkamai vertina daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą išviešinimo 
(įregistravimo viešame registre) reikšmę.

Pažymėtina, kad asmuo, pageidaujantis įgyjamosios senaties pagrindu įgyti nuosavybės teisę 
į valdomą daiktą, pagal 2000 m. LR CK 4.68 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą ne tik 
privalo būti sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai valdęs nekilno-
jamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų arba kilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip trejus metus, bet jis 
taip pat daiktą turi būti valdęs kaip savą, o per visą valdymo laikotarpį daikto savininkui turėjo būti 
teisinė galimybė įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet jis neturi būti pasinaudojęs ja.

Vertinant įgyjamosios senaties būtinąją sąlygą valdyti daiktą kaip savą pastebėtina, kad daikto 
valdymas kaip savo, t. y. toks valdymas, kuris atitiktų savininkui keliamus reikalavimus, apima ne tik 
atitinkamų teisių įgyvendinimą, bet ir pareigų vykdymą.

Vadinasi, daikto valdytojas privalo ne tik remontuoti daiktą, kitaip jį saugoti nuo pablogėjimo, 
nuo praradimo, patirdamas būtinąsias išlaidas, bet ir atlyginti daikto padarytą žalą, mokėti su daiktu 
susijusius mokesčius. Tam, kad tretieji asmenys, kurie patyrė žalos dėl netinkamo nekilnojamojo 
daikto valdytojo teisių įgyvendinimo ar pareigų vykdymo (nevykdymo), galėtų realiai išsireikalauti 
patirtos žalos atlyginimą, jiems turi būti žinomas daikto valdytojas, t. y. valdymas turi būti išviešintas 
(įregistruotas viešame registre).

Konstitucinis Teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad būtinumas atlyginti asmeniui padarytą ma-
terialinę ir moralinę žalą yra konstitucinis principas684, kad Konstitucija imperatyviai reikalauja įsta-
tymu nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad asmuo, kuriam neteisėtais veiksmais buvo padaryta žala, 
visais atvejais galėtų reikalauti teisingo tos žalos atlyginimo ir tą atlyginimą gauti685.

Nekilnojamojo daikto valdymas turi būti išviešintas (įregistruotas viešame registre) ir dėl to, 
kad mokesčių mokėjimą kontroliuojanti institucija – mokesčių administratorius turėtų galimybę 
vykdyti šią pareigą, tokiu būdu užtikrinant nekilnojamojo turto mokesčio surinkimą.

Pažymėtina, kad pagal Konstitucinio Teismo formuojamą doktriną mokesčių mokėjimas yra 
konstitucinė pareiga, o nevykdant šios pareigos būtų pažeistas viešasis interesas bei kitų asmenų tei-
sės ir įstatymų saugomi interesai686.

Vertinant įgyjamosios senaties būtinąją sąlygą, pagal kurią per visą valdymo laikotarpį nekil-
nojamojo daikto savininkui turi būti teisinė galimybė įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet jis neturi 
būti pasinaudojęs ja, pažymėtina, kad nuosavybės santykiai šiuo aspektu galimi tik kaip susiklostę de 
facto, t. y., pavyzdžiui, teisėtai pastačius pastatą687, atlikus kadastrinius matavimus, bet pastato neį-
rašius į nekilnojamojo turto kadastrą, o kartu ir neįregistravus Nekilnojamojo turto registre688, arba 
pastatą įregistravus, bet neįregistravus nuosavybės teisės į jį689.

registre įregistruotas valdymas gali būti laikomas tinkamu pripažinti nuosavybės teisę įgyjamąja senatimi, neatitinka 
sisteminio įgyjamosios senaties institutą bei valdymą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo.

683  Nutartyje teigiama, kad formuota teismų praktika, pagal kurią valdymo įregistravimas viešajame registre vertintas 
kaip privaloma sąlyga nuosavybės teisei pagal įgyjamąją senatį pripažinti, teisinei registracijai nepagrįstai suteikė 
teises į daiktą nustatančią galią ir neatitiko valdymo teisės, kaip faktinės prigimties reiškinio, pobūdžio, esmės ir 
pagrindų.

684 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. sausio 20 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1997, Nr. 7-130; Lietu-
vos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. vasario 3 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2010, Nr. 16-758; Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 5 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2013, Nr. 73-3679.

685 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. vasario 3 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2010, Nr. 16-758; 2013 m. 
liepos 5 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2013, Nr. 73-3679.

686 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 6 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 105-3318.
687 Pagal 2000 m. LR CK 4.47 str. 4 p., naujo daikto pagaminimas yra vienas iš nuosavybės teisės atsiradimo pagrindų.
688 Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 str. 3 d., nekilnojamojo daikto kadastro duo-

menų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą yra laikomas nekilnojamojo daikto įregistravimu Nekilnojamojo 
turto registre, o pagal 3 str. 4 d., nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir 
išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

689 Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 11 str. 1 d., nekilnojamojo turto registre regist-
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Esant tokiai situacijai, pavyzdžiui, jeigu pastato savininkas leistų kitam asmeniui neatlygintinai 
naudotis pastatu su sąlyga, kad jis savo sąskaita išlaikys, remontuos pastatą, mokės mokesčius ir pan. 
(faktinė panauda), o tokiu pastatu dešimt metų naudojęsis asmuo kreiptųsi į teismą dėl pripažinimo 
nuosavybės teisės, įgytos įgyjamosios senaties pagrindu, tektų konstatuoti, kad pastato savininkas 
neturėjo teisinės galimybės įgyvendinti savo teisės į pastatą, pavyzdžiui, teisės reikalauti, kad asmuo 
išsikeltų iš pastato ar kreiptis į teismą dėl tokio asmens iškeldinimo, jeigu pastatu besinaudojantis 
asmuo nebūtų išviešinęs (įregistravęs viešame registre) valdymo kaip savarankiškos daiktinės teisės. 
Juk ne atsitiktinai 2000 m. LR CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas nuosavybės teisei 
į nekilnojamąjį daiktą įgyjamosios senaties pagrindu įgyti ir terminas išreikalauti nekilnojamąjį 
daiktą iš svetimo neteisėto valdymo yra vienodas – dešimt metų.

Pažymėtina, kad būtent dėl teisinio reguliavimo, pagal kurį nekilnojamojo daikto valdymas, 
atitinkantis 2000 m. LR CK 4.68 straipsnio 1 dalies nustatytus reikalavimus, turi būti išviešintas 
(įregistruotas viešame registre), valdymas gali būti laikomas daiktine teise. Skirtingai nei nuosavybės 
teisė, kuri yra daiktinė teisė pagal prigimtį ir todėl jos išviešinimas (įregistravimas viešame registre) 
atlieka ne šią teisę sukuriančią, bet ją išviešinančią funkciją, valdymas pagal prigimtį yra faktinė bū-
sena, bet ne daiktinė teisė.

Kaip minėta, ne bet koks valdymas, bet tik valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė yra pag-
rindas nuosavybės teisei pagal įgyjamąją senatį įgyti, o teisė į nekilnojamąjį daiktą, jeigu įstatymai 
nenustato reikalavimo išviešinti tokią teisę, negali būti laikoma daiktine teise, nes nebūtų galimybės 
tokios teisės panaudoti prieš daiktinėms teisėms būdingą subjektą – neapibrėžtą asmenų ratą.

Taigi, darytina išvada, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2011 m. 
nutartyje nepagrįstai konstatavo, jog iki to momento „formuota teismų praktika, pagal kurią val-
dymo įregistravimas viešajame registre vertintas kaip privaloma sąlyga nuosavybės teisei pagal įgy-
jamąją senatį pripažinti, teisinei registracijai nepagrįstai suteikė teises į daiktą nustatančią galią ir 
neatitiko valdymo teisės kaip faktinės prigimties reiškinio pobūdžiui, esmei ir pagrindams.“

Kaip minėta, 2000 m. LR CK ketvirtojoje knygoje „Daiktinė teisė“ buvo įtvirtintos ne tik tos 
daiktinės teisės, kurios iki tol jau buvo žinomos Lietuvos teisei, bet ir naujos – inter alia užstatymo 
teisė (superficies) ir ilgalaikė nuoma (emphyteusis).

Kadangi, kaip minėta, dėl nuo senų laikų susiformavusio suvokimo, jog tik nuosavybės teise 
priklausantis būstas, kitas nekilnojamasis turtas yra ta vertybė, kurios turėjimas būtent tik šia teise 
yra stabilumo ir saugios ateities garantas, nepriimtina buvo Lietuvos teisinėje sistemoje superficies 
solo cedit principą įtvirtinti imperatyviai, 2000 m. LR CK įtvirtinant užstatymo teisę (superficies)690, 
buvo nustatyta, kad statiniai nuosavybės teise priklauso užstatymo teisės turėtojui, bet ne žemės sa-
vininkui. Tik užstatymo teisei pasibaigus, nuosavybės teisė į statinius neatlygintinai pereina žemės 
savininkui, jeigu užstatymo teisės turėtojas statinių nenugriauna (nenusikelia), tokiu būdu grąžinda-
mas žemės sklypą į iki užstatymo teisės buvusią padėtį691. Tačiau ir ši norma nėra imperatyvi, kadan-
gi leidžia užstatymo teisę nustatančiame akte nustatyti, kad užstatymo teisei pasibaigus, nuosavybės 
teisė į statinius pereina atlygintinai arba, kad užstatymo teisės turėtojas, užstatymo teisei pasibaigus, 
neturi teisės nusigriauti (nusikelti) statinių ir jie atlygintinai arba neatlygintinai nuosavybės teise 
pereina žemės savininkui. Užstatymo teisę nustatančiame akte gali būti susitarta ir atvirkščiai, – kad 
užstatymo teisės turėtojas, pasibaigus šiai teisei, privalo nusigriauti (nusikelti) statinius, grąžindamas 
žemės sklypą į iki užstatymo teisės buvusią padėtį692.

Pažymėtina, kad nors nuo 2000 m. LR CK įsigaliojimo praėjo daugiau nei penkiolika metų, 
užstatymo teisė (superficies) iki šiol nesulaukė tinkamo dėmesio praktinio taikymo aspektu.

ruojamos daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, inter alia nuosavybės teisė, o pagal šio įstatymo 4 str., visi nekilno-
jamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų 
nustatyta tvarka.

690 2000 m. LR CK 4.160–4.164 str.
691 2000 m. LR CK 4.164 str. 2, 3 d.
692 Ibid.
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Tikėtina, kad pagrindinės priežastys, nulėmusios tokią situaciją, yra šios teisės gana siauras 
reglamentavimas teisės aktuose693, neįtvirtinimas galimybės nustatyti užstatymo teisę valstybinei 
žemei694, taip pat sutartinių santykių teisinis reglamentavimas, pagal kurį (vertinant be sisteminio 
aiškinimo su daiktine teise) tais atvejais, kai pagal susiklostančių santykių pobūdį turėtų būti nu-
statoma užstatymo teisė, daiktinės teisės (nuosavybės) subjektams numatyta galimybė susitarti dėl 
žemės servituto arba pasirinktinai – žemės nuomos arba užstatymo teisės695.

Dėl šių priežasčių, taip pat dėl to, kad pereinamuoju696 iki 2000 m. LR CK priėmimo laiko-
tarpiu, kaip minėta, Lietuvos teisės sistemoje užstatymo teisė įtvirtinta nebuvo, o servitutai buvo, 
susiformavo ydinga ir teismų praktika, pagal kurią pripažįstama, kad siekiant užtikrinti statinių nau-
dojimą normaliomis sąnaudomis pagal paskirtį, visam sklypui gali būti nustatomas servitutas697, kad 
galimi atvejai, kai teisinga ir adekvati kompensacija tarnaujančiojo daikto savininkui prilyginama 
viso sklypo rinkos vertei698.

Pažymėtina, kad tiek pagal prigimtį, tiek pagal nustatytą teisinį reguliavimą699 servitutui bū-
dinga tai, kad juo apribojamos, bet ne paneigiamos tarnaujančiojo daikto savininko teisės į nekilno-
jamąjį daiktą.

Teismo sprendimu nustačius servitutą visam sklypui ir jo savininkui priteisus viso sklypo rin-
kos vertės dydžio kompensaciją, susiklostytų situacija, kada sklypo savininkas netenka galimybės 
įgyvendinti ekonomine prasme pagrindinę savininko teisę – naudoti sklypą pagal paskirtį (pritaikyti 
sklypo naudingąsias savybes) ir gauti iš to naudą, t. y. būtų paneigta jo nuosavybės teisė į sklypą, iš-
mokant žemės vertės kompensaciją. Situacija prilygtų turto paėmimui prieš savininko valią teisingai 
atlyginant, tačiau toks paėmimas būtų ne visuomenės, bet kito privataus asmens poreikiams.

Lietuvos teisės sistema numato atlygintinį turto paėmimą prieš savininko valią, bet tik tais 
atvejais, kai yra visuomenės poreikis700.

Pažymėtina, kad pagal Konstituciją bet kokiu nuosavybės teisės ribojimu negalima paneigti 
nuosavybės teisės esmės; jeigu nuosavybės teisė apribojama taip, kad ją įgyvendinti pasidaro neįma-
noma, jeigu ji suvaržoma peržengiant protingai suvokiamas ribas, tai yra pagrindas teigti, jog pažei-
džiama nuosavybės teisės esmė, o tai tolygu šios teisės neigimui701.

Taigi, nors dėl teisinio reguliavimo, kurį galima laikyti 2000 m. LR CK įtvirtintomis daiktinės 
teisės novelomis, aiškinimo ir taikymo kyla nemažai problemų, džiugina tai, kad teisės aiškinimo ir 
taikymo praktiką formuojantys teismai suvokia tokio reguliavimo prigimtį, paskirtį, geba jį teisingai 
aiškinti. Pavyzdžiui, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką yra pripažįs-
tama, kad laisvai disponuodami subjektinėmis teisėmis nekilnojamojo turto savininkai gali susitarti 
dėl pastato eksploatavimui reikalingo žemės sklypo daiktinių teisių: užstatymo teisės (lot. superfi-

693 Iš esmės tik 2000 m. LR CK 4.160–4.164 str.
694 Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 str. 

4 p., valstybės ir savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis viešosios 
teisės principu, reiškiančiu, kad sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, regla-
mentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais, pagal šio įstatymo 14, 
15 str., valstybės turtas gali būti perduodamas naudotis tik panaudos arba nuomos pagrindais, o pagal 2000 m. LR 
CK 6.549 str. 2 d., valstybinės žemės nuomos sutarties terminas negali būti ilgesnis kaip devyniasdešimt devyneri 
metai.

695 Pagal 2000 m. LR CK 6.557 str. 1 d., pasibaigus žemės nuomos terminui arba nutraukus žemės nuomos sutartį prieš 
terminą, tam tikrais atvejais gali būti nustatomas tik žemės servitutas, bet ne užstatymo teisė, o pagal 2000 m. LR CK 
6.394 str. 2 d., jeigu pardavėjas yra žemės sklypo, kuriame yra parduodamas nekilnojamasis daiktas, savininkas, tai 
pirkėjui perduodama nuosavybės teisė į tą žemės sklypą arba žemės nuomos ar užstatymo teisė, atsižvelgiant į tai, ką 
numato sutartis.

696 Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje 1990 m. priėmus kai kuriuos įstatymus, inter alia Žemės įstatymą, tebega-
liojant pakeistam 1964 m. LR CK.

697 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2008; 2017 m. balandžio 
19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-190-916/2017.

698 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220-248/2017.
699 2000 m. LR CK 4.111–4.114 str.
700 Konstitucijos 23 str. 3 d., 2000 m. LR CK 4.93 str. 2, 4 d., 4.100 str., Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45–48 str.
701 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2005, Nr. 63-2235.
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cies), ilgalaikės nuomos (lot. emphyteusis), tačiau sprendžiant dėl šių civilinių teisių įgyvendinimo 
būdų santykio su įstatymu grindžiamomis servituto nustatymo teismo sprendimu prielaidomis, su-
interesuotiems asmenims dėl jų nesusitarus, teismas neturi diskrecijos arba turi labai siaurą diskre-
ciją spręsti dėl jų taikymo702. Bylose, kuriose sprendžiami su servitutų nustatymu susiję klausimai, 
jau konstatuojama, kad atsižvelgiant į bylos aplinkybes, susiklosčiusiai situacijai išspręsti savo esme 
tinkami būtų ir kiti interesų gynimo būdai, ypač užstatymo teisės (superficies) taikymas, tačiau šiuo 
atveju teismas neturi diskrecijos teisės juos taikyti703.

Vis dėlto, pagrindinė priežastis, dėl kurios teismams nagrinėjant bylas, kuriose sprendžiami 
ginčai, susiję su statinių savininkų teise naudotis kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančiais 
žemės sklypais, kuriuose yra statiniai, kyla teisės taikymo ir aiškinimo problema, yra ta, kad aiškin-
dami tarp daiktinės teisės subjektų (savininkų) susiklostančius sutartinius santykius reglamentuo-
jančias normas, teismai tinkamai neįvertina daiktinės teisės reikšmės.

Pažymėtina, kad iš esmės galimos dvi situacijos, kada statinių savininkui atsiranda poreikis 
naudotis kito asmens nuosavybės teise turimu žemės sklypu: pirma, kai žemės sklypo savininkas 
parduoda statinius, bet neparduoda žemės sklypo, kuriame jie yra, antra, kai pasibaigia (nutrūksta) 
sutartiniai santykiai, kurių pagrindu statinių savininkas naudojosi kitam asmeniui nuosavybės teise 
priklausančiu žemės sklypu, kuriame yra statiniai.

Pirmosios situacijos atveju susiklosčiusius santykius, susijusius su statinių savininko galimybe 
naudotis kitam asmeniui nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, kuriame yra statiniai, regla-
mentuoja 2000 m. LR CK 6.394 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatyta, kad „Jeigu pardavėjas yra žemės 
sklypo, kuriame yra parduodamas nekilnojamasis daiktas, savininkas, tai pirkėjui perduodama <...> 
žemės nuomos ar užstatymo teisė, atsižvelgiant į tai, ką numato sutartis. Sutartis, kurioje neaptartos 
pirkėjo teisės į žemės sklypą, negali būti notaro tvirtinama, o jeigu patvirtinta, – yra negaliojanti.“

Atsižvelgiant į tai, kad sutartį turi tvirtinti notaras, jis pagal Lietuvos Respublikos notariato 
įstatymo 30 straipsnį, nustatantį notaro pareigą išaiškinti atliekamų notarinių veiksmų prasmę ir pa-
sekmes asmenims, kurie nori juos atlikti, turėtų išaiškinti, kad galima sutartis tik dėl tokios daiktinės 
teisės, kuri pagal prigimtį atitinka faktinius santykius, nustatymo704.

Susitariant dėl atitinkamos daiktinės teisės nustatymo, turėtų būti susitarta ir dėl atlyginimo 
už naudojimąsi šia teise. Užstatymo teisė, skirtingai nei teigia kai kurie autoriai705, yra atlygintinė, ka-
dangi sprendžiant dėl užstatymo teisės atlygintinumo, negali būti remiamasi vien tik 2000 m. LR CK 
4.161 straipsniu, kuriame nustatyta, kad užstatymo teisę nustatančiame akte gali būti numatyta, kad 
šios teisės turėtojas turi sumokėti žemės savininkui vienkartinę sumą arba už ją mokėti periodiškai. 
Turi būti vertinamas ir 2000 m. LR CK 4.164 straipsnio 2 dalyje esantis teisinis reguliavimas706, pagal 
kurį atlyginimas už naudojimąsi užstatymo teise gali pasireikšti ir statinių bei sodinių neatlygintiniu 
perdavimu nuosavybės teise žemės savininkui, pasibaigus užstatymo teisei.

Antrosios situacijos atveju susiklosčiusius santykius, susijusius su statinių savininko galimybe 
naudotis kitam asmeniui nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, kuriame yra statiniai, regla-
mentuoja 2000 m. LR CK 6.557 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad, pasibaigus žemės nuomos 
terminui arba nutraukus žemės nuomos sutartį prieš terminą, už pastatytus pastatus, statinius ir 
įrenginius, kurių statybos galimybė buvo numatyta žemės nuomos sutartyje, nuomininkui žemės 
savininkas kompensuoja, o kai pastatai lieka buvusiam žemės nuomininkui nuosavybės teise, šis turi 

702 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2009.
703 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220-248/2017.
704 Užstatymo teisė nustatoma (2000 m. LR CK 4.160 str. 1 d.) turint tikslą užstatyti žemės sklypą statiniais, o ilgalaikės 

žemės sklypo nuomos atveju negali būti statomi statiniai (2000 m. LR CK 4.165 str. 1 d.), išskyrus atvejus, kai 
statiniai reikalingi žemei naudoti pagal paskirtį ir teisė juos statyti numatyta ilgalaikę nuomą nustatančiame akte 
(2000 m. LR CK 4.168 str. 1 d.).

705 Matiukas, M. Užstatymo teisės institutas Lietuvos teisinėje sistemoje. Teisės problemos. 2013. 3 (81), p. 97.
706 2000 m. LR CK 4.164 str. 2 d. nustatyta, kad pasibaigus užstatymo teisei nuosavybės teisė į statinius ar sodinius 

pereina žemės savininkui. Žemės savininkas turi atlyginti jų vertę, jeigu taip buvo numatyta užstatymo teisę nusta-
tančiame akte.
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teisę į žemės servitutą, jeigu tai buvo numatyta žemės nuomos sutartyje arba papildomame rašyti-
niame susitarime.

Pažymėtina, kad servituto prigimtis ir teisinis reglamentavimas, kaip minėta, suponuoja tai, 
kad servitutas tik suvaržo savininko teisę naudotis nekilnojamuoju daiktu, bet jos nepaneigia, todėl 
jis turėtų būti nustatomas tais atvejais, kai statinių užimta ir jiems naudoti skirta žemė užima ne visą 
sklypą ir dėl to žemės sklypo savininkas turi galimybę naudoti kitą žemės sklypo dalį pagal paskirtį. 
Vadinasi, žemės savininkas ir jos nuomininkas tik tokiu atveju gali susitarti dėl servituto nustatymo.

Jeigu statinių užimta ir jiems naudoti skirta žemė užima visą žemės sklypą arba tokią jo dalį, 
kad žemės sklypo savininkas likusios jo dalies nebeturi galimybės naudoti pagal paskirtį, nepriklau-
somai nuo to, kaip žemės savininkas ir jos nuomininkas įvardino susitarimą dėl statinių užimtos ir 
jiems naudoti skirtos žemės naudojimo teisės (inter alia servituto), teismai turėtų vertinti, kad buvo 
susitarta dėl užstatymo teisės.

Kaip minėta, pagal galiojantį teisinį reguliavimą užstatymo teisė negali būti nustatyta valsty-
binei žemei. Dėl to susiklosto situacija, kai įstatymų leidėjas, nustatydamas teisinį reguliavimą, juo 
neigia faktinius santykius, t. y. de jure neatitinka de fakto.

Dabartiniu metu akivaizdžiausia šiuo aspektu problema yra susijusi su teisiniu reguliavimu, 
nustatančiu daugiabučių namų butų savininkų teisę naudotis daugiabučio namo užimta ir jam pa-
gal paskirtį naudoti skirta valstybine žeme, kadangi nei butų privatizavimo įstatyme, nei kituose 
įstatymuose šie santykiai nebuvo ir nėra tinkamai sureguliuoti. Šie santykiai detaliau reguliuojami 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais707 ir savivaldybių tarybų sprendimais708. Pagal Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarime Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties vals-
tybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ nustatytą teisinį reguliavimą, valstybinės žemės skly-
po, reikalingo daugiabučiam namui eksploatuoti, nuomos sutartį gali sudaryti daugiabučio namo 
savininkų bendrija arba jis išnuomojamas daugiabučio namo savininkams (butų ir negyvenamųjų 
patalpų savininkams) (28. punktas). Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. 
nutarime Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ nustatytą teisinį reguliavimą, konkre-
tų nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą be aukciono, tarifą nustato savivaldybės, kurios 
teritorijoje yra nuomojama valstybinė žemė, taryba (1.4. punktas), kuri savo biudžeto sąskaita turi 
teisę mažinti valstybinės žemės nuomos mokestį arba visai nuo jo atleisti (1.8. punktas). Pavyzdžiui, 
Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 1-1792 „Dėl valstybinės 
žemės nuomos mokesčio tarifų ir administravimo taisyklių tvirtinimo“ nusprendė neapmokestinti 
daugiabučių namų (3 butai ir daugiau) užimtos žemės (išskyrus <...>) (14.5. punktas).

Atsižvelgiant į minėtą teisinį reguliavimą ir į tai, kad pagal 2000 m. LR 6.549 straipsnio 2 dalį 
valstybinės žemės nuomos sutarties terminas negali būti ilgesnis kaip devyniasdešimt devyneri me-
tai, darytina išvada, kad pagal nustatytą teisinį reguliavimą nėra užtikrinamas tinkamas daugiabučių 
namų butų savininkų privatizuojant butus įgytas teisėtas lūkestis turėti nuosavybės teise butus neter-
minuotai (įskaitant ir asmenis, kuriems butai bus perleisti, įgyjant juos nuosavybės teise), kadangi ne 
tik nustatytas maksimalus valstybinės žemės nuomos terminas, bet ir teisė į žemės sklypą siejama su 
faktiniu konkretaus daugiabučio namo buvimu žemės sklype (pavyzdžiui, jeigu daugiabutis namas 
būtų sunaikintas, būtų prarasta ir teisė į žemės sklypą), galimybė gerinti daugiabučius namus ir pan.

Todėl nustatytas teisinis reguliavimas turėtų būti pakeistas, įtvirtinant nuostatas, pagal kurias 
daugiabučių namų butų savininkai į valstybinės žemės sklypus, reikalingus daugiabučiams namams 
eksploatuoti, turėtų neterminuotą užstatymo teisę.

Apibendrinant daiktinės teisės raidą Lietuvoje per pastarąjį šimtmetį matyti, kad, 1918 m. at-
kūrus Lietuvos valstybingumą, skirtingose Lietuvos dalyse galiojusiuose užsienio valstybių civili-

707 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimas „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės 
sklypų pardavimo ir nuomos“. Valstybės žinios. 1999, Nr. 25-706; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkri-
čio 19 d. nutarimas „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“. Valstybės žinios. 2002, Nr. 112-4993.

708 Pvz., Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 14 d. sprendimas Nr. 1-1792 „Dėl valstybinės žemės 
nuomos mokesčio tarifų ir administravimo taisyklių tvirtinimo“ [interaktyvus]. <http://www.vilnius.lt>.
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niuose įstatymuose, inter alia 1804 m. Prancūzijos civiliniame (Napoleono) kodekse, Rusijos Civili-
niuose įstatymuose, Pabaltijo gubernijų civilinių įstatymų rinkinyje, Vokietijos 1900 m. civiliniame 
kodekse buvo įtvirtintos daiktinės teisės ir daiktiniai santykiai buvo reguliuojami gana detaliai.

Skirtingose Lietuvos dalyse galiojusių709 užsienio valstybių civilinių įstatymų, inter alia regu-
liavusių daiktinius santykius, taikymą praktikoje reguliavo vienas aukščiausiasis teismas – Vyriau-
siasis Tribunolas, kuriam pagrindinis vaidmuo teko ir kuriant bei keičiant daiktiniams santykiams 
reguliuoti skirtus teisės aktus, unifikuojant daiktinę teisę.

Nuo 1940 m., kai Lietuva buvo įjungta į SSRS, iki nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje  
1990 m. Lietuvos daiktinės teisės kūrimo ir unifikavimo procesas ne tik kad sustojo, bet daiktinė teisė 
iš esmės buvo paneigta710.

Tik po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje 1990 m. buvo priimti įstatymai, įtvirtinę kai ku-
rias daiktines teises – servitutus, hipoteką ir kilnojamojo turto įkeitimą711.

Kaip minėta, iki Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įsigaliojimo dienos (2001 m. liepos  
1 d.), Lietuvos Respublikos įstatymuose buvo įtvirtintos šios neabejotinai daiktinės teisės – nuosavy-
bės teisė, turto patikėjimo teisė, servitutai, hipoteka ir nekilnojamojo turto įkeitimas.

2000 m. LR CK ketvirtojoje knygoje „Daiktinė teisė“ buvo įtvirtintos ne tik tos neabejotinai daik-
tinės teisės, kurios iki tol jau buvo žinomos Lietuvos teisei – nuosavybės teisė, servitutai, hipoteka ir 
nekilnojamojo turto įkeitimas, bet ir naujos daiktinės teisės – uzufruktas, užstatymo teisė (superficies), 
ilgalaikė nuoma (emphyteusis), daikto sulaikymas ir tam tikrus reikalavimus atitinkantis valdymas.

Nors nuo 2000 m. LR CK įsigaliojimo, kai Lietuvos teisės sistemoje buvo įtvirtinta daiktinė 
teisė, nustačiusi maksimalų daiktinių teisių skaičių, įpusėjo jau antras dešimtmetis, iki 1990 m. pusę 
amžiaus trukęs laikotarpis, kai iš esmės buvo paneigta daiktinė teisė, lėmė, jog kai kurių daiktinių 
teisių taikymas praktikoje bei daiktinius santykius reglamentuojančių normų aiškinimas ir taikymas 
tebekelia nemažai problemų.

1.6. Sutarčių teisinio reguliavimo raida 1918–2018 m.

1.6.1. Civilinių ir komercinių sutarčių teisinio reguliavimo  
 raida 1918–2018 m.

1.6.1.1. Sutarčių teisės raida 1918–1940 m.

Kaip minėta ankstesniuose skyriuose, 1918–1940 m. tuometinėje Lietuvos teritorijoje galiojo 
kelios skirtingos teisės sistemos. Be to, kai kuriose Lietuvos teritorijose buvo taikomi ne tik civiliniai, 
bet ir atskiri prekybos kodeksai, tad to meto Lietuvoje vienu metu egzistavo tiek monistinė (Didžio-
joje Lietuvoje712 ir Palangos valsčiuje) tiek dualistinė (Užnemunėje, Vilniaus bei Klaipėdos krašte) 
privatinės teisės sistemos.

709 Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos (Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai)  
24 str. buvo nustatyta, kad „srityse, kuriose Lietuvos Valstybės nėra išleistų įstatymų, laikinai palieka tie, kurie yra 
buvę prieš karą, kiek jie neprieštarauja Laikinosios Konstitucijos pamatiniams dėsniams“.

710 1964 m. CK, kuriame buvo reguliuojami ir daiktiniai pagal prigimtį santykiai, buvo įtvirtintos dvi iš dabar galio-
jančiame Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse esančių daiktinių teisių – nuosavybės teisė ir įkeitimas, taip pat 
tam tikra apimtimi galima įžvelgti hipotekos bei vienos iš viešosios nuosavybės teisės įgyvendinimo būdų – turto 
patikėjimo teisės apraiškas.

711 Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, priimtame 1994 m. balandžio 26 d. (įsigaliojo 1994 m. liepos 1 d.), buvo įtvir-
tinti servitutai; 1992 m. spalio 6 d. buvo priimtas (įsigaliojo 1992 m. spalio 14 d.) Lietuvos Respublikos hipotekos 
įstatymas, o 1997 m. birželio 10 d. (įsigaliojo 1998 m. balandžio 1 d.) – Lietuvos Respublikos kilnojamojo turto 
įkeitimo įstatymas.

712 „Didžiąja Lietuva“ šiame skirsnyje vadinama 1918–1940 m. Lietuvos teritorijos dalis, išskyrus Klaipėdos kraštą, 
Užnemunę, Palangos valsčių ir nedidelę Zarasų apskrities dalį bei Vilniaus kraštą.
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Tarpukariu Didžiojoje Lietuvoje sutarčių teisę reglamentavo Rusijos imperijos įstatymų sąvado 
X tomo 4 dalis713. Komercinėms sutartims skirto atskiro teisės akto nebuvo, tad komerciniai santykiai 
buvo reguliuojami ne tik Rusijos imperijos įstatymų sąvado X tomo 4 dalies, bet ir XI tomo 2 dalies, 
Geležinkelių statuto, Vekselių įstatymo ir kitomis nuostatomis714. Tuometėje teisės doktrinoje prie 
komercinių sandorių buvo priskiriamos pirkimo-pardavimo, komiso, pervežimo geležinkeliu, drau-
dimo, sandėlio sutartys, biržos bei bankų sandoriai, leidimo (autorinės) sutartys, čekiai, vekseliai, 
indosamentas715.

1918–1940 m. Lietuvos sutarčių teisė rėmėsi sutarčių laisvės principu, kuris kartu su privati-
nės nuosavybės principu buvo laikomas pamatiniais akmenimis, ant kurių pastatytas visas tų laikų 
„civilinės teisės rūmas“716. Vadovaujantis Didžiojoje Lietuvoje galiojusiu Rusijos imperijos įstatymų 
sąvadu, sutartimi buvo laikomas susitarimas, kuriame „išreiškiama kelių asmenų, bet ne mažiau kaip 
dviejų, valia savo ar svetimų interesų reikalu“717. Tam, kad sutartis galiotų, šalių valia turėjo būti iš-
reikšta aiškiai ir laisvai. Taip pat sutartį turėjo būti fiziškai įmanoma įvykdyti ir jos turinys negalėjo 
prieštarauti veikiantiems įstatymams bei dorovei718. Rusijos imperijos įstatymų sąvado 1529 straips-
nyje buvo pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kai sutartis buvo laikoma prieštaraujančia įstatymui, 
tad teismas, spręsdamas bylą, galėjo pripažinti sutartį negaliojančia įžvelgęs ir kitų įstatymų drau-
džiamų tikslų719. 

Pagal teisių ir pareigų pasiskirstymą tarp šalių sutartys buvo skirstomos į dvišales (pavyzdžiui, 
nuomos, pirkimo-pardavimo sutartys) ir vienašales (pavyzdžiui, dovanojimo, laidavimo, paskolos 
sutartys); pagal atlygintinumą – į sutartis su atlyginimu ir be atlyginimo. Dabartinį sutarčių skirsty-
mą į pagrindines ir papildomas atitiko klasifikacija į vyresniąsias sutartis ir papildomąsias720. 

Sutartys galėjo būti sudaromos naminiu arba notariniu būdu. Naminės sutartys galėjo būti 
sudaromos tiek raštu, tiek žodžiu. Taip pat šalys galėjo prašyti notaro patvirtinti šalių parašų tikru-
mą naminėje sutartyje. Tuo tarpu notarinės sutartys buvo sudaromos tik raštu nuvykus pas notarą. 
Sutarčių pakeitimai bei papildymai turėjo būti sudaromi tokia pat forma, kokia buvo sudaryta pati 
sutartis721. 

Sutartys buvo sudaromos vienai šaliai pasiūlant sudaryti sutartį, o kitai šaliai tokį pasiūlymą 
priimant. „Pasiūlas“ turėjo būti pakankamai apibrėžtas, kad kitai „šaliai sutikus su pasiūlu galima 
būtų be tolimesnių pakeitimų sutartį vykdyti“722. Šalių derybos iki sutarties sudarymo teisinės reikš-
mės pačiai sutarčiai neturėjo. Tačiau tokiu atveju buvo galima sudaryti vadinamąsias „provizorines“ 
arba „įžangines“ sutartis, kurios šalims buvo privalomos ir duodavo pradžią pagrindinėms sutar-
tims723. Viena tokių įžanginių sutarčių – užpardavimo sutartis724 – buvo reglamentuota Rusijos im-
perijos įstatymų sąvado 1679 straipsnyje. Užpardavimo sutartyje reikėjo aiškiai apibrėžti, koks daik-
tas bus parduodamas pagrindine sutartimi, taip pat nurodyta pirkimo kaina, pagrindinės sutarties 
sudarymo vieta ir laikas. Nenurodžius laiko, pagrindinė sutartis turėjo būti sudaroma bet kuriai iš 

713 Svod zakonov rosijskoj imperii. Tom desiatij. [interaktyvus] <http://www.runivers.ru>. 
714 Šeršenevičius, G. F. Prekybinė teisė: konspektas surašytas pagal prekybinės teisės programą iš prof. G. F. Šeršenevičiaus 

ir prof. K. Cosack’o prek. teisės vadovėlių. Kaunas: [s.n.], 1932, p. 70–121. 
715 Ibid., p. 9–10.
716 Leonas, P. Sutartinių prievolių laisvės sąvoka. Teisė. 1922, 1, p. 15.
717 Augulis, V. Visiems žinotini teisės dalykai iš civilinės teisės, vekselinės teisės, teismų bei notariato santvarkos ir civili-

nio proceso. Kaunas: Karvelio ir Rinkevičiaus knygynas, 1933, p. 6.
718 Augulis, V. Visiems žinotini teisės dalykai iš civilinės teisės, vekselinės teisės, teismų bei notariato santvarkos ir civili-

nio proceso. Kaunas: Karvelio ir Rinkevičiaus knygynas, 1933, p. 8.
719 Šalkauskis, K. Civiliniai įstatymai (X tomo I dalis). Kaunas: Literatūra, 1933, p. 378.
720 Bortkevičius, M. Civilinės teisės sąvoka. K. Ap. T. T. Bortkevičiaus paskaitos. Kaunas, 1925, p. 39.
721 Šalkauskis, K. Civiliniai įstatymai (X tomo I dalis). Kaunas: Literatūra, 1933, p. 384.
722 Augulis, V. Visiems žinotini teisės dalykai iš civilinės teisės, vekselinės teisės, teismų bei notariato santvarkos ir civili-

nio proceso. Kaunas: Karvelio ir Rinkevičiaus knygynas, 1933, p. 10.
723 Ibid., p. 11.
724 K. Šalkauskio vadinta „sukalbėtojo pardavimo sutartimi“, žr. Civiliniai įstatymai: įst. rink. X t. 1 d.: vertimas / [vertė 

Kazys Šalkauskis]. Kaunas: Teisingumo ministerija, 1930, p. 425.
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šalių pareikalavus725. Užpardavimo sutartyje įsipareigojimų užtikrinimui galėjo būti susitarta tiek dėl 
netesybų, tiek dėl rankpinigių726.

Rusijos imperijos įstatymų sąvado X tomo 4 dalies nuostatos reglamentavo pirkimo-pardavimo 
sutartis (kilnojamieji daiktai galėjo būti perkami sudarant žodines sutartis, nekilnojamieji daiktai – 
tik „tvirtoviniu būdu“, t. y. sudarant sutartį pas notarą ir vienerių metų laikotarpyje pateikiant tą 
sutartį patvirtinti vyresniajam notarui727), mainų sutartis (su nedidelėmis išimtimis buvo draudžia-
mi nekilnojamųjų daiktų mainai), dovanojimo sutartis. Kadangi pirkimo-pardavimo sutartys galėjo 
būti sudaromos tik dėl pardavėjo turimų (esamų) daiktų, būsimajam (kilnojamam) turtui įsigyti 
buvo naudojamos pristatymo sutartys. Paskolos sutartys galėjo būti sudaromos tiek naminiu būdu 
raštu, tiek pas notarą. Jei paskola duodama atlygintinai, atlyginimas turėjo būti duodamas tų pačių 
daiktų dalims, kaip ir pasiskolinta (jei javai, tai javais, jei pinigai, tai pinigais). Šalys negalėjo susitarti 
dėl didesnių kaip 12 proc. palūkanų. Taikos sutartis taip pat turėjo būti rašytinė ir, jei ji buvo sudaro-
ma ne teisme, buvo reikalaujama šalių parašų patvirtinimo728. Draudimo sutartis galėjo būti sudaro-
ma tiek dėl turto apdraudimo, tiek dėl asmens (gyvybės, senatvės, nelaimingų atsitikimų, stipendijos, 
kraičio) apdraudimo. Nuomos sutartys dėl kilnojamųjų daiktų, taip pat būsto ir žemės sklypų mieste, 
jei nuomos terminas neviršijo 3 metų, o nuomos suma – 1500 litų, buvo sudaromos žodžiu, visos 
kitos – raštu. Subnuoma buvo galima tik turint nuomotojo sutikimą729. Šiuolaikinę pasaugos sutartį 
atitiko rašytinė krovinio sutartis, kuria viena šalis įsipareigoja saugoti kitos šalies kilnojamuosius 
daiktus, o rangos sutartį – rašytinis susitarimas dėl parangos, kuria rangovas privalėjo savo lėšomis 
atlikti nurodytą darbą, o kita šalis – už jos naudai atliktus darbus sumokėti sutartą sumą pinigų. 

Suvalkijos krašte (Užnemunėje) galiojęs Napoleono kodeksas sutartims skyrė nemažai dėme-
sio. Tarpukario Vyriausiojo Tribunolo teisėjas Č. Butkys išskyrė esminius skirtumus nuo Rusijos 
imperijos įstatymų sąvado X tomo nuostatų. Vienas iš tokių – reikalavimui pripažinti sutartis nega-
liojančiomis buvo taikomas dešimties metų ieškinio senaties terminas, skaičiuojamas nuo pagrindo 
atsiradimo dienos730. Sutarties vykdymas Suvalkijoje galėjo būti užtikrinamas ne tik įkeitimu (tiek 
kilnojamojo, tiek nekilnojamojo turto) ar laidavimu, bet ir netesybomis (bauda). Tiesa, tokios ne-
tesybos buvo išimtinės, t. y. jei sutartyje buvo „nustatyta suma, mokama už sutarties nepildymą ar 
netesėjimo bauda (jei pastaroji ne tik už pavėlavimą), tai daugiau nuostolių ieškoti negalima“731. Pir-
kimo-pardavimo sutartys Užnemunėje galėjo būti panaikintos dėl jų nuostolingumo (tačiau ši tai-
syklė nebuvo taikoma mainų sutartims), tuo tarpu Didžiojoje Lietuvoje šis sutarties panaikinimo 
pagrindas apskritai nebuvo žinomas. 

Napoleono kodeksas taip pat tiesiogiai ar netiesiogiai suformulavo pagrindinius sutarčių teisės 
principus: 1) susitariančių šalių lygybės principą, pagal kurį nustatoma, jog visų susitariančių šalių 
(kontrahentų) teisės, sudarant sutartį, yra lygios, taip pat pagal kurį nustatoma, kad tikro sutikimo 
nėra, jei jis duotas per klaidą arba buvo išgautas prievarta ar apgaule (1108, 1109, 1128 straipsniai); 
2) sutarčių laisvės principą, įtvirtinantį nuostatą, kad kontrahentai turi teisę laisvai savo nuožiūra 
nustatyti bet kokį sutarties turinį (1126 straipsnis); 3) besąlygiškos sutarties privalomumo principą 
(sudaryta sutartis turi būti laiku ir realiai įvykdyta)732. 

Napoleono kodeksas numatė savotišką sutarčių vykdymo pasikeitus aplinkybėms tvarką, tai-
komą žemės nuomos sutartims. Pavyzdžiui, jei žemės sklypas nuomojamas tik metams ir „visas der-
lius ledų ar kitos nelaimės yra sunaikintas arba bent nemažiau kaip pusė derliaus dėl to pranyksta, tai 
nuomininkas atleidžiamas nuo nuomos dalies; jei mažiau pusės, – jis moka visą sulygtą nuomą“733. 

725 Bortkevičius, M. Civilinės teisės sąvoka. K. Ap. T. T. Bortkevičiaus paskaitos. Kaunas, 1925, p. 42.
726 Civiliniai įstatymai: įst. rink. X t. 1 d. Vertė Šalkauskis, K. Kaunas: Teisingumo ministerija, 1930, p. 252–253.
727 Bortkevičius, M. Civilinės teisės sąvoka. K. Ap. T. T. Bortkevičiaus paskaitos. Kaunas, 1925, p. 41.
728 Ibid., p. 46.
729 Ibid., p. 48–50.
730 Butkys, Č. Suvalkijos civiliniai įstatymai. Kaunas: Spindulys, 1935, p. 29.
731 Ibid., p. 30.
732 Šenavičius, A. Prancūzijos civilinis (Napoleono) kodeksas ir jo galiojimas Lietuvoje. Viešoji politika ir administravi-

mas. 2014, 13 (3), p. 513–527.
733 Butkys, Č. Suvalkijos civiliniai įstatymai. Kaunas: Spindulys, 1935, p. 31.
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Jei nuomos terminas viršija vienerius metus, tai nuomos mokesčio sumažinimo klausimas spren-
džiamas pasibaigus nuomos terminui, inter alia vertinant, ar iš ankstesnių derlių gautos pajamos 
nepadengė prastais metais patirtų nuostolių. 

Atskirą sutarčių rūšį sudarė rizikingos sutartys, prie kurių buvo priskiriamos lošimų bei lažy-
bų sutartys ir iki gyvos galvos rentos sutartis. Pastarosios rizikingumas pasireiškė tuo, kad galutinė 
sutartimi gaunama nauda sutarties sudarymo momentu šalims nebuvo žinoma. Be to, sutartis buvo 
laikoma negaliojančia, jei sutarties pasirašymo metu naudos (rentos) gavėjas jau buvo miręs arba 
sunkiai sirgo ir po sutarties sudarymo neišgyveno nė dvidešimties dienų734. 

1939 m. spalio 27 d. Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą jame buvo įvesta Didžiosios Lietuvos teisė. 
Vis tik Vilniaus miesto ir jo srities tvarkymo įvedamuoju įstatymu (2 str.) taip pat buvo nustatyta, kad 
„Susidariusiems Vilniaus mieste ir jo srityje ligi įstatymo įsigaliojimo privatinės teisės santykiams 
taikomi teisės nuostatai, pagal kuriuos tie santykiai yra susidarę.“735 Tai reiškė, kad iki Vilniaus krašto 
atgavimo susiklostę civiliniai santykiai ir toliau buvo reguliuojami Lenkijos 1933 m. Prievolių kodek-
so736 ir 1934 m. Komercinio kodekso737 nuostatų. 

Vilniaus krašte, kaip ir Didžiojoje Lietuvoje, sutartiniuose santykiuose galiojo sutarties laisvės 
principas, kurį galėjo riboti tik įstatymai, viešoji tvarka bei geri papročiai738. Sutarties šalys buvo lais-
vos pasirinkti sutarties formą, nebent įstatymas atitinkamai sutarčiai reikalavo konkrečios formos. 
Dėl formos nesilaikymo sutartis buvo laikoma negaliojančia tik tuo atveju, jei įstatymas įsakmiai 
nurodė, kad, pavyzdžiui, „žodžiu išreikšta valia negalios“739. Tuo tarpu, jei tokių pasekmių įstatyme 
nenumatoma, tai žodžiu sudaryta sutartis buvo laikoma galiojančia, tačiau jos turinio nebuvo galima 
įrodinėti liudytojų parodymais, nebent su tuo sutiktų kita šalis. Privalomą rašytinę formą Prievolių 
kodeksas numatė tų laikų preliminariajai sutarčiai – susitarimui dėl būsimos sutarties, kurioje šalys 
turėjo nurodyti terminą, kada būsimą sutartį sudarys, ir esmines būsimos sutarties nuostatas. Jei su-
sitarimas dėl būsimos sutarties neįvykdomas, t. y. nesudaroma pagrindinė sutartis, galima reikalauti 
tik nuostolių atlyginimo (Prievolių kodekso 62 straipsnio 4 dalis). 

Vilniaus krašte galiojusioje teisėje buvo ir vienašališko sutarties nutraukimo instituto užuo-
mazgų: susitarimas, kuriuo įtvirtinama šalies teisė atsisakyti sutarties ateityje, jei sutarties kaina 
viršija 1000 auksinių, taip pat turėjo būti sudarytas raštu740. Prie sutarčių, kurioms buvo numatyta 
rašytinė forma, priskirtos reikalavimo perleidimo sutartis, buto nuomos iki nuomininko ar nuomo-
tojo gyvos galvos sutartis, taip pat ilgesnės nei vienerių metų žemės nuomos sutartis. Išlaikymo iki 
gyvos galvos bei dovanojimo (kai dovaną pažadama perduoti vėliau) sutartys, taip pat nekilnojamojo 
turto pirkimo-pardavimo, dovanojimo ir ilgalaikės nuomos sutartys turėjo būti tvirtinamos notaro. 
Notarinio šalies parašo patvirtinimo reikalauta ir tada, kai bent viena iš šalių nemokėjo nei skaityti, 
nei rašyti, tai ypač buvo taikoma vekselio pasirašymo atveju741. 

Lietuvai atgavus Klaipėdos kraštą civilinėms sutartims taikomų 1900 m. Vokietijos civilinio 
kodekso (vok. Bürgerliches Gesetzbuch742, BGB) ir komercinėms sutartims taikomų Prekybos kodekso 
(vok. Handelsgesetzbuch, HGB) nuostatų atžvilgiu esminių pakeitimų nebuvo padaryta. Pagrindiniai 

734 Butkys, Č. Suvalkijos civiliniai įstatymai. Kaunas: Spindulys, 1935, p. 32.
735 Stankūnas, D. Teisinė draugijų padėtis Vilniaus mieste ir jo srityje. Teisė. 1940, 51, p. 177–179.
736 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks zobowiązań. [interaktyvus]. 

<http://isap.sejm.gov.pl>.
737 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy [interaktyvus]. <http://

isap.sejm.gov.pl>.
738 Čenys, P. Teisių patarimai. Reikalingiausių kasdieniniam gyvenime civilinės teisės įstatymų atpasakojimas. Vilnius: 

Autoriaus leidinys, 1937, p. 11.
739 Ibid., p. 12.
740 Ibid., p. 13.
741 Ibid., p. 17.
742 Bürgerliches Gesetzbuch für das Deutsche Reich nebst dem Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 18. 

August 1896. Textausgabe mit Einleitung und Sachregister. 29. Aufl. mit einem Nachtrag. Red. Pannier, K. Leip-
zig: Verlag von Philipp Reclam jun, 1932.
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pakeitimai buvo susiję su valiutos pakeitimu į litus743, taip pat su žemės bei gyvenamųjų patalpų nuo-
mos teise744.

Sutarčių įvykdymas Klaipėdos krašte galėjo būti užtikrinamas ne tik įkeitimu ar laidavi-
mu, bet ir rankpinigiais, kurie taip pat atliko ir sutarties sudarymo įrodymo funkciją (BGB 336– 
338 straipsniai), bei netesybomis, kurios buvo laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (BGB 
340 straipsnis). Skirtingai nei Užnemunėje, Klaipėdos krašte netesybos nebuvo išimtinės, todėl kre-
ditorius galėjo reikalauti atlyginti nuostolius, kurių nepadengia sumokėtos netesybos. Be to, BGB 
numatė ne tik piniginę netesybų formą. Remiantis BGB 342 straipsniu, kreditorius taip pat galėjo 
reikalauti, kad skolininkas kaip netesybas atliktų tam tikrus sutartus veiksmus. Kreditoriui pareika-
lavus tokių nepiniginių netesybų, jis nebegalėjo iš skolininko reikalauti nei įvykdyti prievolę natūra 
(išskyrus atvejus, kai prievolė įvykdoma netinkamai, ypač kai praleidžiamas prievolės įvykdymo ter-
minas), nei nuostolių atlyginimo. 

Sutartys Klaipėdos krašte galėjo būti sudaromos žodžiu ar raštu. Jei įstatymais buvo reikalau-
jama rašytinės sutarties formos, tokia sutartis galėjo būti sudaryta pačiai sutarties šaliai savo vardu 
pasirašant dokumente arba šalies parašą dokumente patvirtinus teismui ar notarui (BGB 126 straips-
nis). Jei įstatymais buvo reikalaujama teisminio ar notarinio sutarties patvirtinimo, tai sudarant su-
tartį ofertos ir akcepto būdu, tokia oferta, o vėliau ir akceptas turėjo būti patvirtinamas teismo ar 
notaro tam, kad tokia sutartis galiotų (BGB 128 straipsnis). Remiantis BGB 566 straipsniu, rašytinė 
sandorio forma buvo numatyta žemės nuomos sutartims, kurios buvo sudaromos ilgesniam nei vie-
nerių metų terminui. Nesilaikant formos reikalavimo tokia sutartis buvo laikoma neterminuota ir ją 
nutraukti buvo galima ne anksčiau kaip po metų nuo jos sudarymo. Raštu taip pat turėjo būti sudaro-
mos rentos bei laidavimo sutartys. Nuosavybės ar jos dalies perleidimo sutartys, taip pat sutartys dėl 
uzufrukto nustatymo (BGB 311 straipsnis), sutartys, kuriomis įsipareigojama neatlygintinai atlikti 
tam tikrus veiksmus (BGB 518 straipsnis), turėjo būti patvirtintos teismo ar notaro.

Negaliojančiomis sutartys buvo laikomos ne tik tais atvejais, kai jos buvo sudaromos kitos, nei 
įstatymais reikalaujamos formos, bet ir kai jų turinys prieštaravo įstatymams ar geriems papročiams, 
taip pat jei buvo susitariama dėl to, ko neįmanoma įvykdyti. Aiškinant sutartis buvo siekiama nusta-
tyti tikrąją šalių valią, o ne remtis tiesiogine sutarties teksto prasme (BGB 133 straipsnis).

Palangos valsčiuje ir nedidelėje Zarasų apskrities dalyje745 galiojęs Pabaltijo gubernijų vietinių 
įstatymų sąvadas (trečioji dalis „Civiliniai įstatymai“), sudarantis recepuotą romėnų teisę, tarpukario 
teisininkų buvo laikomas neturinčiu didelės reikšmės bendroje valstybinės civilinės teisės ekonomi-
koje, nes jo veikimo plotas buvo labai nežymus746. 

Pabaltijo kodeksas numatė sutarčių skirstymą į dvišales ir vienašales747, abstrakčias ir konkre-
čias748, pagrindines ir šalutines749. Remiantis 3135 straipsniu, sutartis buvo galima sudaryti abiem 
šalims tuo pat metu pareiškus savo valią arba vienai šaliai pateikus ofertą, o kitai ją akceptavus750. 
Derybų metu šalys galėjo sudaryti preliminarią sutartį, kurios tikslas – ateityje sudaryti pagrindinę 
sutartį751. 

743 Hesse. Die Entwickelung Des Privatrechts Im Memelgebiet. Zeitschrift Für Ausländisches Und Internationales Privat-
recht. 1927, 1 (5/6), p. 678–709. [interaktyvus] <http://www.jstor.org>, p. 683.

744 Ibid., p. 685
745 Maksimaitis, M. Pabaltijo gubernijų vietinių įstatymų sąvadas. Teisė. 2000, 34, p. 17.
746 Römeris, M. „Teisės“ žurnalo penkiolikos metų sukaktis. Teisė. 1937, 37, p. 4.
747 Obyazatel’stvennoye pravo Guberniy Pribaltiyskikh: (iz kursa prof. Ermana) / perevod i dopolnitel’nyu primecha-

niya M.O. Gredingera. Sankt-Peterburg: Knizhnyy magazin Br. Bashmakovykh, 1908, p. 133.
748 Ibid., p. 139.
749 Ibid., p. 142.
750 Svod mestnykh uzakoneniy guberniy Ostzeyskikh. Sanktpeterburg: tip. Vtorogo otdeleniya Sobstvennoy yego impe-

ratorskogo velichestva kantselyarii, 1845-1864. 3 t. [interaktyvus]. <https://dspace.lu.lv>.
751 Obyazatel’stvennoye pravo Guberniy Pribaltiyskikh :(iz kursa prof. Ermana) / perevod i dopolnitel’nyu primecha-

niya M.O. Gredingera. Sankt-Peterburg: Knizhnyy magazin Br. Bashmakovykh, 1908, p. 150.

http://www.jstor.org/stable/27871455
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Pabaltijo gubernijų teisė suteikė gana nemažą laisvę dėl sutarties formos pasirinkimo752. Raš-
tu sandoriai turėjo būti sudaryti keliais atvejais: kai tokios formos reikalauta konkrečiai sutarčiai 
(pavyzdžiui, dovanojimo, taikos sutartims)753; kai atsižvelgiant į sandorio prigimtį jis turi būti suda-
romas raštu (prie tokių teisinėje literatūroje iš esmės buvo priskiriami tik vekseliai754); kai sandoris 
buvo sudaromas teisme; ar kai sandoris turėjo būti tvirtinamas teisme (Pabaltijo gubernijų vietinių 
įstatymų sąvado 3026 straipsnis). Tais atvejais, kai įstatymas nenumatė privalomos rašytinės formos 
ir nenumatė sutarties negaliojimo dėl formos nesilaikymo, tačiau šalys pačios susitarė dėl sutarties 
sudarymo raštu, formos nesilaikymas galėjo sukelti dvejopas pasekmes: 1) jei šalys ketino sudaryti 
sutartį raštu tik dėl vėlesnio lengvesnio sandorio įrodinėjimo, toks sandoris, net ir sudarytas žodžiu, 
galiojo; 2) jei šalys sutarties sudarymą ar užbaigtumą siejo su rašytine forma, žodžiu sudaryta su-
tartis neturėjo privalomosios galios, tad bet kuri šalis galėjo jos atsisakyti (Pabaltijo gubernijų vie-
tinių įstatymų sąvado 3032 straipsnis). Išskyrus skolininko ar jo teisėto atstovo parašą, rašytiniams 
sandoriams jokių kitų formalumų nebuvo numatyta. Jei sutartis buvo sudaroma keliais egzemplio-
riais, užteko, kad šalies gautajame egzemplioriuje būtų kitos šalies parašas, pačiam gavėjui savajame 
egzemplioriuje pasirašyti nebuvo būtina (Pabaltijo gubernijų vietinių įstatymų sąvado 3037 straips-
nis). Neraštingi asmenys vietoj parašo galėjo padėti tris kryžiukus (žydų tautybės – tris nulius), po 
kuriais tretysis (su sutartimi nesusijęs) asmuo, teismas ar notaras turėjo įrašyti neraštingosios šalies 
vardą su paaiškinimu apie jos neraštingumą bei pasirašyti pats (Pabaltijo gubernijų vietinių įstaty-
mų sąvado 3038 straipsnis). 

Negaliojančiomis buvo laikomos sutartys, kurios prieštaravo įstatymams, moralei ar buvo 
nesąžiningos. Šalis, kuri buvo įtraukta į tokią sutartį apgaule, galėjo reikalauti nuostolių atlyginimo 
iš kitos šalies (Pabaltijo gubernijų vietinių įstatymų sąvado 3214 straipsnis). Sutartys, kuriomis buvo 
susitariama dėl objektyviai neįmanomų atlikti veiksmų, arba kuriose nebuvo apibrėžtas sutarties 
dalykas, taip pat negaliojo (Pabaltijo gubernijų vietinių įstatymų sąvado 3142, 2924 straipsniai). 
Sutartys galėjo būti pripažįstamos negaliojančiomis ir dėl šalies valios trūkumų (dėl prievartos, ap-
gaulės, suklydimo).

Greta netesybų, laidavimo ar įkeitimo, Pabaltijo kodeksas sutarties įvykdymui užtikrinti 
numatė užstatą, kuris galėjo būti duodamas tiek pinigais, tiek kitais vertingais daiktais. Sutarties 
neįvykdymo atveju užstatas turėjo būti grąžinamas dvigubo dydžio, jei sutarties neįvykdė užstato 
gavėjas, arba buvo paliekamas nukentėjusiai šaliai, jei sutarties neįvykdė užstato davėjas (Pabaltijo 
gubernijų vietinių įstatymų sąvado 3360, 3366 straipsniai). Kaip ir Klaipėdos krašto įstatymuose, Pa-
baltijo kodekse buvo numatyta galimybė susitarti dėl nepiniginių netesybų, t. y. šalys galėjo susitarti 
ir dėl tam tikrų veiksmų kaip baudos atlikimo. Tiesa, šie veiksmai negalėjo būti susiję su fizinėmis 
bausmėmis, skolininko laisvės apribojimu ar negarbės jam padarymu (Pabaltijo gubernijų vietinių 
įstatymų sąvado 3370 straipsnis). Nors galiojo bendra taisyklė, kad kreditorius negali reikalauti ir 
netesybų, ir prievolės įvykdymo, buvo numatyta ir išimčių: a) jei tai buvo aiškiai numatyta sutarty-
je; b) jei sutarties pažeidimas pasireiškė termino praleidimu (Pabaltijo gubernijų vietinių įstatymų 
sąvado 3374 straipsnis). Net jei skolininkas įvykdė sutartį iš dalies, jis vis vien privalėjo sumokėti 
visą netesybų sumą, o netesybų sumokėjimas neatleisdavo nuo pareigos atlyginti nuostolius, kiek jų 
nepadengia netesybos. Pabaltijo kodeksas reglamentavo paskolą, panaudą, prekariją (neatlygintinis 
perdavimas naudotis kilnojamu ar nekilnojamu daiktu arba servitutine teise neribotą laiką, įsiparei-
gojant sutarties dalyką grąžinti davėjui bet kuriuo metu jam pareikalavus), pasaugą, sekvestrą (gin-
čytino turto atidavimas trečiajam asmeniui saugoti, kol bus išspręstas ginčas), pirkimą-pardavimą, 
mainus, leidybines sutartis dėl autorinių kūrinių išleidimo, rentą iki gyvos galvos, pristatymo (tie-
kimo) sutartis (viena iš šalių įsipareigoja kitai šaliai pristatyti sutartyje nurodytą daiktą), nuomą, 

752 Obyazatel’stvennoye pravo Guberniy Pribaltiyskikh :(iz kursa prof. Ermana) / perevod i dopolnitel’nyje primecha-
nija M.O. Gredingera. Sankt-Peterburg: Knizhnyj magazin Br. Bashmakovykh, 1908, p. 152.

753 Ibid., p. 153.
754 Obyazatel’stvennoye pravo Guberniy Pribaltiyskikh :(iz kursa prof. Ermana). Sankt-Peterburg: Knizhnyj magazin 

Br. Bashmakovykh, 1908, p. 153.
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atlygintines asmeninių paslaugų, samdos bei rangos sutartis, vežimo sutartis, jungtinę veiklą, drau-
dimo, pavedimo, komiso, dovanojimo sutartis755.

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad nepaisant skirtingose Lietuvos dalyse galiojusių 
skirtingų teisės aktų, skirtingą privatinės teisės sistemos pobūdį (Didžiojoje Lietuvoje ir Palangos 
valsčiuje – monistinė, Užnemunėje, Vilniaus bei Klaipėdos krašte – dualistinė), šių teritorijų sutar-
čių teisėje galima rasti daugiau panašumų nei skirtumų, o ir tie skirtumai sutarčių teisėje nekėlė 
tiek problemų, kiek kitose privatinės teisės šakose, tokiose kaip šeimos teisė ar paveldėjimas. Turint 
labiau problemiškų teisės sričių, matyt, tai buvo viena iš priežasčių, kodėl visai Lietuvos teritorijai 
bendro civilinio kodekso rengimas buvo vis atidėliojamas. 

1.6.1.2. Sutarčių teisė 1940–1990 m. 

1940–1945 m. besikeičiančios okupacijos, kurių rezultatas Lietuvos nepriklausomybės praradi-
mas iki pat 1990 m., nulėmė visišką civilinės, o kartu ir sutarčių teisės stagnaciją. Sovietinė santvarka 
visiškai apribojo galimybes vystytis sutarčių teisės doktrinai ir praktikai. 

Pagrindinis sutarčių teisės šaltinis buvo 1922 m. RTFSR CK, o vėliau – 1964 m. LTSR CK756. 
Ekonominė politinė santvarka lėmė, kad privačios nuosavybės teisė buvo labai ribota, nes ji laikyta 
išvestine iš socialistinės nuosavybės teisės, kuri grįsta principu: „iš kiekvieno – pagal sugebėjimus, 
kiekvienam – pagal darbą“757. Kaip nustatė 1964 m. LTSR CK 109 straipsnis: „Asmeninė nuosavybė 
gali būti apyvokos, asmeninio vartojimo, patogumo ir pagalbinio namų ūkio reikmenys, gyvenama-
sis namas ir darbo santaupos.“ Tačiau ir šio asmeninio turto kiekis buvo ribojamas. Pavyzdžiui, kartu 
gyvenantys sutuoktiniai ir jų nepilnamečiai vaikai galėjo turėti tik vieną gyvenamąjį namą arba jo 
dalį, kurio bendras naudingas plotas ne didesnis kaip 130 m2 758. Taigi, asmeninės nuosavybės apimtis 
buvo labai siaura. Esant labai ribotai civilinei apyvartai sovietiniais laikais nebuvo didelio praktinio 
poreikio turėti išsivysčiusią sutarčių teisę. Anot V. Staskonio, sutartys buvo priemonė sukurti prievo-
linius santykius tarp: 1) socialistinių organizacijų; 2) socialistinių organizacijų ir piliečių; 3) piliečių 
ir piliečių. Tačiau didžiausias vaidmuo sutarčių teisei teko reguliuojant turtinius santykius tarp socia-
listinių organizacijų. Piliečių tarpusavyje sudaromos sutartys neturėjo didelės ekonominės reikšmės. 
Pastarieji dažniausiai sutartimis naudodavosi jiems nuosavybės teise priklausančiais daiktais dispo-
nuoti. Kadangi asmeninė nuosavybė buvo skirta piliečių materialiniams ir kultūriniams poreikiams 
tenkinti, disponavimas ja buvo ribotas759. 

Prieš tai įvardytos aplinkybės nulėmė labai ribotą sutarčių sudarymo laisvę. Galimybės laisvai 
veikti nebuvimas praktiškai reiškė komercinių teisinių santykių neegzistavimą. 1964 m. LTSR CK iš 
esmės nenumatė komercinių sutarčių sudarymo galimybių. Kodeksas reglamentavo tik civilines su-
tartis. Esant planinei ekonomikai iš sutarčių atsirandantys prievoliniai santykiai dažniausiai būdavo 
planavimo aktų760 realizavimo ir įgyvendinimo būdas, t. y. atliko planinės ekonomikos aptarnavimo 
funkciją. Pavyzdžiui, 1964 m. LTSR CK 167 straipsnio 2 dalis nustatė, kad: „sutarties, sudaromos, 
remiantis planine užduotimi, turinys turi atitikti šią užduotį“. Remiantis planavimo aktu, sutartis 
sudarydavo tik tos socialistinės organizacijos, kurioms tai buvo numatyta planine užduotimi761. Tai 

755 Svod mestnykh uzakoneniy guberniy Ostzeyskikh. Sanktpeterburg: tip. Vtorogo otdeleniya Sobstvennoy yego impe-
ratorskogo velichestva kantselyarii, 1845-1864. 3 t. [interaktyvus]. <https://dspace.lu.>.

756 Lietuvos TSR 1964 m. liepos 7 d. įstatymas dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos civilinio kodekso patvirti-
nimo. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1964, Nr. 19-138.

757 Cirtautas, A. et al. Tarybinė teisė. Vilnius: Mintis, 1982, p. 118.
758 Ibid., p. 118.
759 Žeruolis, J. et al. Tarybinė civilinė teisė, I dalis. Vilnius: Mintis, 1975, p. 323–324.
760 „Planavimo aktas – tai kompetentingo valstybinio organo aktas, kurio pagrindu iš vienos valstybinės organizacijos 

kitai perduodamos valstybės nuosavybe esančios įmonės, pastatai, įrenginiai, mašinos, perpaskirstomos žaliavos, 
transporto priemonės ir kitos materialinės vertybės. Liaudies ūkio planavimo aktai labai dažnai yra pagrindas jame 
numatytai sutarčiai sudaryti.“ Citata iš Žeruolis, J. et al. Lietuvos TSR civilinio kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 
1976, p. 122

761 Žeruolis, J. et al. Tarybinė civilinė teisė, I dalis. Vilnius: Mintis, 1975, p. 325.
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leidžia daryti išvadą, kad sutarčių teisės paskirtis buvo ne sukurti, pakeisti ar panaikinti klasikiniu 
požiūriu suprantamus privačių subjektų tarpusavio sutartinius santykius, o visų pirmą užtikrinti 
valstybinių ūkio funkcijų sutartinį-teisinį reguliavimą (teisinių santykių įforminimą). 

1964 m. LTSR CK reguliavimo specifika pasižymi tuo, kad kodeksas bendrosioms sutarčių 
teisės nuostatoms reglamentuoti skyrė tik 167–175 straipsnius, tai reiškia, kad išvystytos bendrųjų 
sutarčių taisyklių sistemos nebuvo. Iš kitos pusės, sutartims buvo subsidiariai taikomos bendrosios 
sandorių ir prievolių teisės taisyklės. 

Viena vertus, kaip ir nuo romėnų laikų iki dabar, pagrindiniu sutarties požymiu laikytas šalių 
valios sutapimas. 1964 m. LTSR CK 168 straipsnis nustatė, kad: „sutartis laikoma sudaryta, kada 
šalys, atitinkamais atvejais – reikalaujama forma, tarpusavyje susitarė dėl visų esminių jos punktų. 
Esminiai yra tie sutarties punktai, kurie tokiais laikomi pagal įstatymą arba yra būtini tos rūšies su-
tartims, taip pat visi tie punktai, dėl kurių, vienos iš šalių pareiškimu, turi būti susitarta.“ Kita vertus, 
buvo vertinama išorinė valios išraiškos forma, nes sutarčių aiškinimas buvo paremtas objektyviuoju 
teisės aiškinimo metodu, t. y. dominavo pažodinis (formalistinis) sutarties teksto aiškinimas. Apie 
vidinės tikrosios šalių valios nustatinėjimą, remiantis subjektyviuoju sutarčių aiškinimo metodu, ne-
galėjo būti nė kalbos. 

Pagal 1964 m. LTSR CK 169 straipsnį: „Jeigu pagal įstatymą ar šalių susitarimą sutartis turi 
būti sudaryta tam tikra forma, ji laikoma sudaryta nuo to momento, kada ji išreikšta šia forma.“ 
Formos reikalavimus nustatė bendrosios sandorių nuostatos (1964 m. LTSR CK 41–46 straipsniai).  
1964 m. LTSR CK 41 straipsnis reglamentavo paprastus rašytinius, notarinius, žodinius ir kon-
kliudentinius sandorius. Bendroji taisyklė įtvirtinta 1964 m. LTSR CK 41 straipsnyje, kad sando-
riai, kuriems įstatymas nenustatė rašytinės formos, galėjo būti sudaromi žodžiu. 1964 m. LTSR CK  
43 straipsnis nustatė, kad rašytine forma sudaromi: 1) valstybinių, kooperatinių ir kitų visuomeni-
nių organizacijų tarpusavio sandoriai ir jų sandoriai su piliečiais, išskyrus sandorius, kurie įvykdo-
mi tuo pačiu metu, kai jie sudaromi, jeigu TSR Sąjungos arba Lietuvos TSR įstatymai nenustato ko 
kita, ir atskiras sandorių rūšis, kurioms ką kita numato TSR Sąjungos arba Lietuvos TSR įstatymai;  
2) piliečių tarpusavio sandoriai, kai sandorio suma yra didesnė kaip vienas šimtas rublių, išskyrus 
sandorius, kurie įvykdomi tuo pačiu metu, kai jie sudaromi, jeigu ko kita nenustato TSR Sąjungos arba 
Lietuvos TSR įstatymai, ir kitus sandorius, nurodytus TSR Sąjungos arba Lietuvos TSR įstatymuose; 
3) kiti sandoriai, kuriems sudaryti įstatymas reikalauja rašytinės formos. Pagal 1964 m. LTSR CK  
44 straipsnį, notarinė forma buvo privaloma tik įstatymų nustatytais konkrečiais atvejais. 

Sovietiniu laikotarpiu sutartys klasifikuotos į planines, reguliuojamas ir neplanines, konsen-
sualines ir realines, paprastas ir sąlygines, vienašales ir dvišales, trečiojo asmens naudai, galutines ir 
parengtines, ūkines. Ne viena iš šių klasifikacijų yra išlikusi iki šių laikų. Toliau trumpai aptartinos 
nūdienai nebūdingos klasifikacijos. Ūkinės – tai tokios sutartys, kurios sudaromos tarp socialistinių 
organizacijų, remiantis planavimo aktais ir padedančios vystyti jų ūkinę veiklą. Šių sutarčių šalimis 
galėjo būti tik socialistinės organizacijos. Tai buvo planinės sutartys, nes jos buvo sudaromos remian-
tis abiem sutarties šalims privalomu planavimo aktu arba vykdant atskirus įmonių bei organizacijų 
veiklos planus. Skirstymas į galutines ir parengtines sutartis atitinka dabartinę pagrindinės ir preli-
minariosios sutarčių klasifikaciją. Realinių sutarčių klasifikacija grindžiama ne tik tuo, kad sutartis 
buvo laikoma sudaryta nuo daikto perdavimo momento, bet ir dėl to, kad įprastai realinėmis sutar-
timis laikytos neatlygintinės sutartys, pavyzdžiui, dovanojimas ar paskola762.

Toliau pateikiama keleto atskirų sutarčių pavyzdžių, kurios turi savitą reguliavimą, būdingą 
tik sovietiniam laikotarpiui. Viena iš dažniausiai pasitaikančių sutarčių rūšių buvo pirkimas-
pardavimas. 1964 m. LTSR CK 253 straipsnis nustatė, kad: „pirkimo-pardavimo sutartimi pardavėjas 
įsipareigoja perduoti turtą pirkėjui nuosavybėn, o pirkėjas įsipareigoja priimti turtą ir sumokėti už jį 
nustatytą pinigų sumą“. Taigi, sutarties dalykas teoriniu požiūriu nelabai skiriasi nuo 2000 m. LR CK 
įtvirtintos pirkimo-pardavimo sampratos. Žinoma, reikia suprasti, kad ribotos galimybės disponuoti 
ribotos apimties turtu labai susiaurino pirkimo-pardavimo praktinį pritaikomumą ir piliečiai 

762 Cirtautas, A. et al. Tarybinė teisė. Vilnius: Mintis, 1982, p. 129.
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negalėjo naudoti šios sutarties komerciniams tikslams. Sutarties objektu galėjo būti tik egzistuojantis 
turtas, t. y. nebuvo galima sudaryti būsimo turto pirkimo-pardavimo sutarties. Esminės pirkimo-
pardavimo sutarties sąlygos buvo ne tik dalykas ir objektas, bet ir kaina. Valstybinės kooperatinės ir 
visuomeninės organizacijos prekes galėjo pardavinėti tik valstybės nustatyta kaina, o piliečiai dėl savo 
parduodamo turto kainos galėjo susitarti763. Egzistavo ne vienas pirkimo-pardavimo sutarties porūšis: 
1) mažmeninė prekybos; 2) didmeninė prekybos; 2) gyvenamojo namo pirkimo-pardavimo; 2) prekių 
pardavimo kreditan; 3) mainai (tolimas porūšis, kuriam subsidiariai taikytos pirkimo-pardavimo 
taisyklės). Šie porūšiai turėjo tam tikrą specifiką. Pavyzdžiui, didmeninės prekybos sutarties šalimis 
negalėjo būti piliečiai. Mažmeninės pirkimo-pardavimo sutarties atveju pardavėjais galėjo būti 
tik valstybinės ir vartotojų kooperacijos prekybos įmonės ir organizacijos, o piliečiai tegalėjo būti 
pirkėjais. Mažmeninio pirkimo pardavimo sutartis dažniausiai būdavo sudaroma viešosios ofertos 
pagrindu, t. y. išdėstant prekes vitrinose, lentynose, ant prekystalių ir pan.764 Prekybos organizacija 
privalėjo parduoti siūlomas prekes laikydamasi eilės. Prekiauti buvo galima tik parduotuvėse ir jų 
darbo valandomis. Buvo draudžiama pardavinėti prekes iš sandėlių ar pagalbinių patalpų – už tai 
grėsė baudžiamoji atsakomybė765. Pirkimo pardavimo kreditan sutartis leido piliečiams išsimokėtinai 
įsigyti prekių. Šios sutarties ypatybė, kad prekės būdavo parduodamos, kai buvo sumokama ne 
mažesnė kaip 25 proc. pradinė įmoka (už prekes, kurios kainavo daugiau kaip 3000 rublių –  
50 proc.). Paradoksalu, kad pirkėjas šiuo atveju turėjo mokėti 2–3 proc. dydžio palūkanas nuo suteikto 
kredito sumos. Tai puikiai iliustruoja civilinėje teisėje dalyvavusių subjektų nelygiateisiškumą, nes 
išsimokėtinai pardavinėjo valstybė, taip pat banko kreditus irgi suteikdavo valstybė (valstybinis 
bankas), todėl jiems buvo leista pelnytis iš mokėjimo palūkanų už kredito suteikimą. Kita vertus, 
jeigu paskolos sutartį tarpusavyje sudarydavo piliečiai, buvo draudžiama nustatyti mokėjimo 
palūkanas. 1964 m. LTSR CK 292 straipsnio komentare palūkanų draudimas racionalizuojamas tuo, 
kad: „neleidžiama imti procentus pagal paskolos sutartis tarp piliečių, nes piliečiai iš draugiškumo 
vieni kitiems skolina pinigus“766. Taigi, paskolos sutartis tarp piliečių negalėjo būti atlygintinė. 

Dovanojimo sutartis irgi turėjo tam tikrų ypatybių. Dovanojimo sutartimi pilietis galėjo įgyti 
daugiau turto, nei įprastai leidžiama turėti asmeninės nuosavybės, pavyzdžiui, taip asmuo galėjo 
turėti du namus767. Dovanojimo sutarties formai kelti specifiniai reikalavimai nuo dovanojamos su-
mos ar daikto vertės. Dovanojimo sutartį, kai dovanojamo turto vertė mažesnė nei 500 rublių, buvo 
galima sudaryti žodžiu (1964 m. LTSR CK 282 straipsnio 1 dalis). Kita vertus 1964 m. LTSR CK 282 
straipsnio 3 dalis nustatė, kad kai dovanojimo sutartis, kuria pilietis dovanoja turtą valstybinei, koo-
peratinei ar kitai visuomeninei organizacijai, nepriklausomai nuo sutarties sumos, sudaroma rašyti-
ne forma. Taigi valstybės įgyjamas turtas buvo apskaitomas griežčiau. 

Egzistavo ir išlaikymo iki gyvos galvos sutartis, tačiau ja buvo keliami specifiniai reikalavi-
mai turto perleidėjui. 1964 m. LTSR CK 283 straipsnis leido tokią sutartį sudaryti tik tada, kai turto 
perleidėjas dėl amžiaus ar dėl sveikatos būklės buvo nedarbingas. Nedarbingais laikyti vyrai nuo  
60 metų, moterys nuo 55, taip pat neįgaliais pripažinti asmenys. 

Nuomos sutarčiai 1964 m. LTSR CK 298 straipsnis nustatė privalomą rašytinę formą, jeigu 
sutarties terminas ilgesnis negu vieneri metai. 1964 m. LTSR CK 299 straipsnio 1 dalis nustatė mak-
simalų 10 metų nuomos sutarties terminą. To paties straipsnio 2 dalis nustatė, kad tarp valstybinių, 
kooperatinių ir kitų visuomeninių organizacijų sudaromos pastato, taip pat gyvenamosios ir negyve-
namosios patalpos nuomos sutarties terminas negalėjo būti ilgesnis kaip penkeri metai. 

Jungtinės veiklos sutartis, kurios nūdienos paskirtis pirmiausia yra komercinei veiklai vyk-
dyti, sovietiniais laikais buvo skirta įgyvendinti planinės ekonomikos tikslus, 1964 m. LTSR CK 472 
straipsnio 1 dalis nustatė, kad ja du ar keli asmenys įsipareigoja bendrai veikti bendram ūkiniam 
tikslui pasiekti, kaip antai: pastatyti ir eksploatuoti tarpkolūkinę arba valstybinę-kolūkinę įmonę ar 

763 Kučinskas, L. et al. Tarybinė civilinė teisė, 2 dalis. Vilnius: Mintis, 1982, p. 7.
764 Ibid., p. 12–13.
765 Cirtautas, A. et al. Tarybinė teisė. Vilnius: Mintis, 1982, p. 134.
766 Žeruolis, J. et al. Lietuvos TSR civilinio kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 1976, p. 193.
767 Kučinskas, L. et al. Tarybinė civilinė teisė, 2 dalis. Vilnius: Mintis, 1982, p. 22.
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įstaigą, neperduodamą operatyviai tvarkyti organizacijai, kuri yra juridinis asmuo, pastatyti vandens 
ūkio įrenginius ir įtaisus, nutiesti kelius, pastatyti sporto įrenginius, mokyklas, gimdymo namus, 
gyvenamuosius namus ir pan. Minėto straipsnio 2 dalis nustatė, kad piliečiai gali sudaryti jungtinės 
veiklos sutartį tiktai asmeniniams buitiniams savo poreikiams tenkinti.

Minėta, kad 1964 m. LTSR CK nustatė ne vieną ūkinių sutarčių rūšį, kurių pagrindinis tikslas 
buvo socialistinės planinės ekonomikos įgyvendinimo užtikrinimas. Šioms sutartims priskirtinos 
prekių ir produkcijos tiekimo, kapitalinės statybos rangos, projektavimo, pervežimo, kreditavimo, 
nuolatinio dujų ir elektros tiekimo, valstybinio draudimo, žemės ūkio produkcijos kontrakcijos ir kt. 

Kitos sutartys, pavyzdžiui, rangos, panaudos, pavedimo, komiso, savo teisiniu reguliavimu 
mažai tesiskiria nuo 2000 m. LR CK. Tačiau reikia turėti omenyje, kad net jei teisinis reguliavimas 
pernelyg nesiskiria, nes šių sutarčių idėjų ištakos siekia romėnų teisę, nepaisant to, juo nebuvo galima 
pasinaudoti taip, kaip būtų galima kapitalistinėje santvarkoje laisvosios rinkos sąlygomis.

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad sovietinės okupacijos laikais sutarčių teisė dėl poli-
tinės ekonominės santvarkos nebuvo labai išsivysčiusi. Kadangi sutarčių instituto tikslas – sudaryti 
sąlygas subjektams dalyvauti civiliniuose santykiuose, tad šį tikslą sovietinėje Lietuvoje buvo galima 
įgyvendinti labai ribotai, t. y. kiek tai neprieštaravo socializmo įgyvendinimo principams. Nors ir 
2000 m. LR CK iš 1964 m. LTSR CK yra inkorporuota nemažai ne tik prievolių teisės normų, bet ir 
atskiras sutarčių rūšis reglamentuojančių taisyklių, jos dėl dabartinės ekonominės sanklodos ir poli-
tinės santvarkos veikia visiškai kitaip negu sovietiniais laikais. 

1.6.1.3. Sutarčių teisė po 1990 m. 

Nuo 1990 m. atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę sutarčių teisė kaip ir visa civilinė 
teisė atsidūrė pačiame ekonominės, politinės ir socialinės santvarkos pasikeitimo sūkuryje. Problema 
pasireiškė tuo, kad reikėjo visiškai pakeisti teisinę sąmonę tam, kad sutarčių teisė nuo šiol tarnautų ne 
politinei-ekonominei sistemai, o individo, kaip laisvo ir lygiaverčio civilinės apyvartos dalyvio, inte-
resams. Tačiau visi įstatymai, įskaitant sutarčių teisę reglamentuojančias 1964 m. LTSR CK nuostatas, 
nepasikeitė per naktį. Kaip teigia V. Mikelėnas, kadangi neįmanoma vienu mostu pakeisti dešimtme-
čius egzistavusio visuomeninius santykius reglamentavusio teisinio reguliavimo, buvo nuspręsta eiti 
ne revoliuciniu, o evoliuciniu keliu768. Todėl naujoje sistemoje 11 metų teko gyventi su sovietiniu, pa-
laipsniui keičiamu sutarčių teisės reguliavimu. Pirmasis sovietines CK nuostatas keičiantis įstatymo 
projektas Seimo priimtas tik 1994 m. gegužės 17 d.769, nors V. Mikelėno vadovaujamos darbo grupės 
buvo parengtas dar 1992 m. Šie pakeitimai turėjo ypatingą reikšmę sutarčių teisės raidai, nes įtvirtino 
tikrąją privačios nuosavybės sampratą, expressis verbis nustatė galimybę asmenims verstis komercine 
veikla. Iš atskirų sutarčių rūšių reguliavimo buvo pašalintos planinei ekonomikai skirtų sutarčių 
sampratos, t. y. išbraukti visi ūkiniai-planiniai tikslai, taip pat valstybinės organizacijos, kolūkiai, 
kooperatyvai, kurių veiklai teisiškai reguliuoti pirmiausiai buvo skirtos atskiros sutarčių rūšys. Šie 
pakeitimai faktiškai padėjo pamatus sutarties laisvės principui ir suteikė civilinės teisės sub jektams 
(asmenims) galimybę veikti, bet kadangi kodeksas nebuvo papildytas bendrosiomis sutarčių teisės 
taisyklėmis, tai normatyviniu lygmeniu sutarties laisvės principas dar nebuvo nustatytas.

Rimta problema buvo tai, kad sovietiniais laikais komercinė teisė neegzistavo (pavyzdžiui, 
kodekse nebuvo tokių laisvosios rinkos sąlygomis reikalingo atskirų sutarčių reglamentavimo, kaip 
lizingo, franšizės, distribucijos ir pan.), o atkūrus nepriklausomybę atsirado didelis poreikis sukurti 
tiek komercines sutartis reglamentuojančias taisykles, tiek ir civilinių sutarčių modernų reglamen-
tavimą. Todėl reikėjo pereiti prie antrojo evoliucijos etapo ir pradėti kurti naująjį civilinį kodeksą, 
kuris reglamentuotų ne tik bendrąsias sutarčių nuostatas, bet ir nustatytų kokybiškai naują civilinių 
sutarčių ir visiškai naują komercinių sutarčių rūšių teisinį reguliavimą. Anot V. Mikelėno, kodekso 

768 Mikelėnas, V. Sutarčių teisė. Vilnius: Justitia, 1996, p. 77.
769 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo. Valstybės žinios. 

1994, Nr. 44-805.
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lygmeniu buvo būtina nustatyti lizingo, faktoringo, franšizės, distribucijos ir kt. sutarčių taisykles, 
nes daugumai to meto teisininkų šios ir panašios sutartys buvo visiška naujiena770. 

2000 m. LR CK atsiradimo aplinkybės lemia sutarčių teisės sistemos aiškinimo specifiką. Aiš-
kinant 2000 m. LR CK sutarčių teisės nuostatas lyginamasis metodas turi ypatingai svarbią reikšmę. 
Jis sistemiškai neatsiejamas nuo teleologinio metodo, nes neretai siekiant perprasti, ką reiškia viena 
ar kita sutarčių teisės norma, būtina atsakymo ieškoti pirminiuose šaltiniuose, t. y. ten, iš kur aiškin-
tina norma buvo perkelta. 2000 m. LR CK komentare nurodoma, kad kadangi bendrosios sutarčių 
teisės nuostatos parengtos pagal UNIDROIT ir PECL principus: „aiškinant ir taikant sutarčių teisės 
normas būtina remtis (išskirta aut.) minėtų tarptautinių dokumentų aiškinimu, pateikiamu užsienio 
teisės doktrinoje, ir jų užsienio teismų ir tarptautinio komercinio arbitražo taikymo praktika“771.

Toliau aptartini esminiai dabartinės sutarčių teisės bruožai. 2000 m. LR CK sutarčių nuosta-
tos yra paremtos monistine sutarčių teisės sistema. Tai reiškia, kad komercinės ir civilinės sutartys 
sudaro vieną bendrą sistemą. Toks modelis artimas, pavyzdžiui, naujajam Nyderlandų civiliniam 
kodeksui. Dualistinėse sistemose komercinė ir civilinė teisė turi skirtingą reguliavimą, pavyzdžiui, 
Vokietija turi atskirus civilinį ir komercinį kodeksus. Atitinkamai ir UNIDROIT principai, kuriais 
paremtos bendrosios sutarčių teisės nuostatos, nepaisant savo komercinės paskirties, 2000 m. LR CK 
pritaikyti tiek civilinėms, tiek komercinėms sutartims. 

Viena iš kertinių sutarčių teisės nuostatų yra 2000 m. LR CK 6.156 straipsnis, kuris expressis 
verbis įtvirtina sutarčių laisvės principą. 2000 m. LR CK VI knygos aiškinamajame rašte pabrėžia-
ma, kad šis principas įtvirtintas pažodžiui, nes 1964 m. LR CK sutarčių laisvės nepripažino ir ne-
turėjo tokios nuostatos772. Šis principas kartu su sutarčių privalomumo (lot. pacta sunt servanda) 
ir sąžiningumo principu (angl. good faith) yra dominuojantys šiuolaikinėje sutarčių teisėje. Per šių 
trijų principų tarpusavio sąveiką galima atskleisti moderniosios sutarčių teisės veikimo mechaniz-
mą. Anksčiau sutarčių laisvės principas buvo dominuojantis, o po Antrojo pasaulinio karo sąžinin-
gumo principo svarba ženkliai išaugo. UNIDROIT principų oficialiame komentare nurodoma, kad  
1.7 straipsnyje įtvirtintas sąžiningumo principas yra fundamentalios prigimties ir sutarties šalys 
negali apriboti ar atsisakyti jį taikyti773. Kaip pažymi O. Lando, bendrosios sąžiningumo principo 
taisyklės įtvirtinimas, vėliau ją įgyvendinant atskirose specialiose taisyklėse, yra juridinės technikos 
būdas, kuriuo kaip tik siekiama parodyti didžiulę sąžiningumo principo reikšmę. Šis būdas pasisko-
lintas iš Nyderlandų ir Vokietijos civilinių kodeksų774. 2000 m. LR CK sutarčių teisės bendrosiose 
nuostatose sąžiningumo principas įtvirtintas ne vienoje normoje. Pavyzdžiui, 2000 m. LR CK 6.158 
straipsnis įtvirtina pareigą sutartiniuose santykiuose laikytis sąžiningumo ir sąžiningos dalykinės 
praktikos; 6.163 straipsnis įpareigoja elgtis sąžiningai esant ikisutartiniams santykiams; 2000 m. LR 
CK 6.193 straipsnio 6 dalis įpareigoja sąžiningai aiškinti sutartis; 2000 m. LR CK 6.200 straipsnis nu-
stato reikalavimą sąžiningai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Visa CK bendrųjų sutarčių nuostatų 
sistema turi būti aiškinama ir taikoma taip, kad atitiktų sąžiningumo principo keliamus reikalavi-
mus. Tokie instrumentai kaip standartinių (siurprizinių) sąlygų kontrolė, sutarties vykdymas pasi-
keitus aplinkybėms, atleidimas nuo sutarties vykdymo ir sutartinės atsakomybės dėl nenugalimos 
jėgos aplinkybių, vienašališkas sutarties nutraukimas, esminė šalių nelygybė, vienašališkas sutarties 
nutraukimas ir kt. užtikrina sąžiningumo principo laikymąsi, kuris tam tikrais atvejais riboja sutarties 

770 Mikelėnas, V. Naujų kodeksų privatinės teisės srityje svarstymo, priėmimo ir įgyvendinimo problemos. Teisės prob-
lemos. 2000, 2, p. 73.

771 Mikelėnas, V. et al. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Šeštoji knyga. Prievolių teisė. Pirmas tomas. 
Vilnius: Justitia, 2003, p. 191.

772 Citata iš 2000 m. LR CK VI knygos aiškinamojo rašto: „Pavyzdžiui, 1964 m. Civilinis kodeksas net neįtvirtina tokio 
svarbaus civilinės teisės principo, kaip sutarties laisvės principas, kuris yra kertinis privatinės teisės principas bet 
kurioje valstybėje, savo ūkį grindžiančioje privačia nuosavybe ir rinkos santykiais.“ Šaltinis: Aiškinamasis raštas dėl 
Civilinio kodekso Šeštosios knygos (Nr. P-2530) [interaktyvus]. <https://e-seimas.lrs.lt>.

773 Unidroit Principles of International Commercial Contracts. 2010, p. 20–21. [interaktyvus]. <http://www.unidroit.
org/english>.

774 Lando, O. Is Good Faith an Over-Arching General Clause in the Principles of European Contract Law? European 
Review of Private Law. 2007, 15 (6), p. 852.
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laisvės ir privalomumo principus, tačiau tai daroma siekiant teisėto tikslo, pavyzdžiui, kai tolesnis 
sutarties vykdymas pasidaro beprasmis ar neįmanomas, ar neproporcingai apsunkina vienos iš su-
tarties šalių padėtį. 

2000 m. LR CK 6.154 straipsnio 1 dalis apibrėžia sutarties sampratą, pagal kurią sutartis yra 
dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, 
kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar 
susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Ši taisyklė įtvirtina 
minimalius reikalavimus sutarčiai, t. y. užtenka šalių tarpusavyje suderintos valios. Įstatymas nerei-
kalauja nei sutarties pagrindo, vadinamosios cause doktrinos, nors teisės doktrinoje pastebėta, kad 
tam tikrais pavieniais atvejais teismai reikalauja sutarties pagrindo775. Kita vertus, 6.159 straipsnis 
iš karto nustato išimtį, kad jeigu įstatymas nustato formos reikalavimus, tokiu atvejus forma yra 
būtinas sutarties elementas. Tam tikrais atvejais įstatymas reikalauja, kad sutartys būtų sudarytos 
rašytine forma. Vienais atvejais rašytinės formos nebuvimas riboja galimybę dėl sutarties sudarymo 
ar (į)vykdymo remtis liudytojų parodymais (2000 m. LR CK 1.93 straipsnio 2 dalis). Kitais atve-
jais įstatyme gali būti imperatyviai nustatyta, kad rašytinės formos nesilaikymas daro sutartį nega-
liojančią, pavyzdžiui, taikos (6.983 straipsnio 3 dalis), laidavimo (6.79 straipsnis), jungtinės veiklos  
(6.969 straipsnio 4 dalis) sutartys. Sutartys, kuriomis perleidžiamos daiktinės teisės į nekilnojamus 
daiktus, turi būti sudarytos notarine forma (1.74 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Notarinės formos ne-
silaikymas daro sutartį negaliojančią. Formos reikalavimai neabejotinai riboja sutarčių laisvės prin-
cipą, tačiau jie gali būti pateisinami teisėtų tikslų siekimu, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto apyvartos 
teisėtumas ir stabilumas. Kita vertus, 2014 m. priimti 2000 m. LR CK pakeitimai776 nustatė reikalavi-
mą, kad jei paskolos suma viršija 3 tūkst. eurų ir paskolos sutartis yra vykdoma grynaisiais pinigais, 
ji turi būti sudaryta notarine forma. Notarinės formos reikalavimas taip pat buvo nustatytas ir užda-
rųjų akcinių bendrovių akcijų pirkimo–pardavimo sutartims, kai parduodama 25 proc. ar daugiau 
bendrovės akcijų arba akcijų pardavimo kaina yra didesnė kaip 14 500 eurų, išskyrus atvejus, kai 
akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamen-
tuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Tokiu būdu įstatymų leidėjas per sutarčių teisės reguliavimą 
siekė užtikrinti apgaulingų finansinių sandorių prevenciją. Vis dėlto abejotina, kad sutarčių laisvės 
suvaržymai yra tinkamiausia tokio tikslo įgyvendinimo priemonė.

2000 m. LR CK 6.160 straipsnis, nustatantis sutarčių rūšis, nėra perimtas iš UNIDROIT prin-
cipų ir jo taikymas sukelia tam tikrų praktinių problemų. Šio straipsnio 1 dalyje įtvirtinta dar nuo 
romėnų laikų žinoma sutarčių klasifikacija į realines ir konsensualines sutartis. Realinių sutarčių 
klasifikacija yra dar vienas sutarčių laisvės ribojimas, kuris šiuolaikinėje sutarčių teisėje kelia abejo-
nių dėl jo pagrįstumo. UNIDROIT principai sutarčių sudarymui kelia vienintelį reikalavimą – šalių 
valios sutapimą. Principų oficialiame komentare pažymima, kad visos sutartys laikomos konsensua-
linėmis, o realinės nėra pripažįstamos777. Problema, kad atskiras sutarčių rūšis reglamentuojančiose 
nuostatose yra įtvirtinta ne viena realinė sutartis: dovanojimas, paskola, panauda. Jeigu dovanojimo 
sutartis dėl savo specifikos, t. y. ji yra vienašalė ir neatlygintinė, turėtų būti realinė, tai paskolos sutar-
ties laikymas realine neturi jokios prasmės. Nėra stiprių argumentų, kurie pagrįstų, kodėl kreditavi-
mo sutartis iš esmės vien dėl specifinio kredito davėjo subjekto statuso (bankas ar kita kredito įstaiga) 
gali įsipareigoti paskolinti pinigus, o paskolos atveju, kai paskolos davėjas nėra bankas ar kredito 
įstaiga, sutartis laikoma nesudaryta, jeigu pinigai nebuvo perduoti jos sudarymo metu. Nepaisant to, 
net ir naujausioje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje paskolos sutartis vis dar laikoma reali-
ne778. Teismas nedviprasmiškai yra nurodęs, kad: „paskolos sutartis nebus pripažinta sudaryta, jeigu 

775 Ambrasienė, D. et al. Lyginamoji sutarčių teisė: Lietuva europiniame kontekste. Vilnius: Justitia, 2013, p. 48.
776 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.74, 1.105 ir 6.871 straipsnių pakeitimo įstatymas. TAR. 2014,  

Nr. 12715.
777 Unidroit Principles of International Commercial Contracts. 2010, p. 94–96 [interaktyvus]. <http://www.unidroit.

org/english>. 
778 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223-313/2017; 2017 m. ge-

gužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-229-916/2017.
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paskolos dalykas paskolos davėjo nebus perduotas ar paskolos gavėjo – priimtas“779. Manytume, toks 
konsensualizmo ribojimas neatitinka šiuolaikinės sutarčių teisės idėjų. 

Viena iš svarbiausių naujovių 2000 m. LR CK – sutarčių aiškinimo taisyklės. 2000 m. LR CK 
6.93–6.195 straipsniuose įtvirtintose taisyklėse subjektyvusis sutarčių aiškinimo metodas turi vir-
šenybę prieš objektyvųjį. Jeigu sovietiniais laikais buvo galimas tik pažodinis-formalistinis aiški-
nimas, tai dabar siekiama išsiaiškinti tikrąją sutarties šalių valią. Kita vertus, reikia pažymėti, kad 
nėra įtvirtintas išimtinai subjektyvusis aiškinimo metodas, tiesiog jam suteikiama pirmenybė tada, 
kai objektyviojo metodo nepakanka tam, kad būtų nustatyti tikrieji sutarties šalių ketinimai. Kaip 
rašoma kodekso komentare, „esant lingvistinės sutarties teksto reikšmės ir šalių tikrųjų ketinimų 
skirtumui, pirmenybę reikia teikti bendriems tikriesiems šalių ketinimams, kuriuos jos turėjo ome-
nyje sudarydamos sutartį“780. Šios normos ypatingai dažnai taikomos teismų praktikoje, nes ginčai 
dėl sutarčių aiškinimo yra vieni dažniausių. Teismų praktika sutarties aiškinimo klausimu yra gana 
nusistovėjusi, atsisakyta vien pažodinio sutarčių aiškinimo. Teismai aiškindami sutartis atlieka su-
dėtingus tyrimus, kurių metu siekiant nustatyti tikrąją šalių valią detaliai išnagrinėjamos sutarties 
sudarymą nulėmusios aplinkybės781. 

2000 m. LR CK ypatingas tuo, kad sutarties šalims suteikia labai platų spektrą savigynos prie-
monių. Tokie institutai, kaip sutarties nutraukimas nesikreipiant į teismą dėl esminio pažeidimo, 
sutarties ar jos sąlygos(ų) atsisakymas dėl esminės nelygybės, kainos sumažinimas, sutarties vyk-
dymo sustabdymas, sutarties vykdymas dėl pasikeitusių aplinkybių, netinkamo vykdymo ištaisy-
mas arba pakeitimas, yra ne kas kita, o savigynos būdai, kurie skirti šalių laisva iniciatyva išspręsti 
sutartiniuose teisiniuose santykiuose kylančias problemas. Tačiau teismų praktikoje kartais vis dar 
laikomasi pozicijos, kad savigyna yra išimtinis teisių gynimo būdas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, 
taikydamas sutarties vykdymo sustabdymo institutą ar vienašališko sutarties nutraukimo institutą, 
neretai nurodo, kad: „Savigyna – išskirtinis civilinių teisių gynimo būdas, kai asmuo dėl tikrai ar 
tariamai pažeistų teisių gynimo nesikreipia į teismą, bet savo nuožiūra taiko teisių gynimo priemo-
nes. Savigyna leidžiama tik 2000 m. LR CK nustatytais atvejais, ji gali būti taikoma tik tada, kai neį-
manoma laiku gauti kompetentingų valstybės institucijų pagalbos, o nesiėmus savigynos priemonių 
teisės įgyvendinimas taptų negalimas arba iš esmės pasunkėtų, taikomi savigynos būdai ir priemo-
nės turi atitikti teisės pažeidimo pobūdį ir kiekvienu konkrečiu atveju neperžengti savigynos ribų  
(2000 m. LR CK 1.139 straipsnis, 6.253 straipsnio 8 dalis). Taigi, savigyna yra teisėta, kai atitinka 
įstatyme įtvirtintus reikalavimus, taikantis savigyną asmuo prisiima riziką dėl neteisėto savigynos 
priemonių panaudojimo.“782 Tokia pozicija, kad savigyna laikoma išskirtiniu teisių gynimo būdu, 
kai neįmanoma laiku gauti kompetentingų valstybės institucijų pagalbos, yra diskutuotina. Dabartinė 
sutarčių teisė yra grindžiama laisve veikti, todėl yra pagrindo manyti, kad savigynos priemonės ir 
2000 m. LR CK sutarčių teisės nuostatose įtvirtinti savigynos institutai turėtų būti pirminė priemonė 
sutarties šalims siekiant išspręsti tarpusavio nesutarimus. Tik jei jomis nepasiekiama norimo rezul-
tato, derėtų kreiptis į teismą. 

Tai, kad bendrosios sutarčių teisės nuostatos ir specialiosios nuostatos, skirtos atskiroms su-
tarčių rūšims, rengiant kodeksą nebuvo iki galo suderintos, kelia ir praktinių problemų. Pavyzdžiui, 
remiantis bendrosiomis nuostatomis sutartį galima vienašališkai nutraukti nesikreipiant į teismą, jei-
gu padaromas neesminis sutarties pažeidimas ir suteikiamas papildomas terminas sutarčiai įvykdyti 
(2000 m. LR CK 6.209 straipsnio 3 dalis), arba esminio sutarties pažeidimo atveju leidžiama nutrauk-
ti sutartį iš karto (6.217 straipsnis). Taigi, bendrosios nuostatos tokią kraštutinę priemonę (lot. ultima 
ratio) leidžia panaudoti be teismo įsikišimo. Tačiau kyla problema, kai, pavyzdžiui, nuomos sutartį 
specialiosios nuomos taisyklės leidžia nutraukti tik kreipiantis į teismą (6.467 straipsnis). Tuo tarpu 

779 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-684-313/2015.
780 Mikelėnas, V. et al. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Šeštoji knyga. Prievolių teisė. Pirmas tomas. 

Vilnius: Justitia, 2003, p. 252.
781 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95-313/2017.
782 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-410-916/2015; 2014 m. 

kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2014.
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žemės nuomą reglamentuojančios specialiosios taisyklės leidžia šią sutartį nutraukti nesikreipiant į 
teismą (6.564 straipsnis). 

Kartais tam tikros atskirų sutarčių rūšių nuostatos gali sudaryti įspūdį, kad jos nustato labai 
didelę sutarties šalių tarpusavio teisių ir pareigų asimetriją. To pavyzdys galėtų būti žemės nuomos 
sutarties nutraukimo įstatymo pagrindai, atitinkamai reglamentuoti 2000 m. LR CK 6.564–6.565 
straipsniuose. Vienoje byloje buvo ginčijama, kad šių pagrindų tarpusavio disproporcija sukelia es-
minę sutarties šalių nelygybę pagal 2000 m. LR CK 6.228 straipsnį. Kadangi tai yra įstatyminis regu-
liavimas, jo nebuvo galima pripažinti sukeliančiu esminę nelygybę, nes toks reguliavimas yra „įsta-
tymų leidėjo valia“. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tiesiogiai remdamasis UNIDROIT principais 
konstatavo, kad: „principų 1994 m. 3.10 straipsnio redakcijos, kuri įgyvendinta CK 6.228 straipsnyje, 
tikslas – revizuoti tokias sutartis (sutarčių sąlygas), kurios parengtos būtent pagal šį soft law (negriež-
tosios teisės) šaltinį. Šiame straipsnyje įtvirtintos esminės nelygybės taisyklės nėra skirtos tokiems 
atvejams, kai į konkrečią sutartį jos šalių yra įtraukiamos įstatymu (šiuo atveju CK) reglamentuo-
tos specialiosios sutarčių teisės taisyklės. Tai reiškia, kad esminės nelygybės pagrindu negali būti 
kvestionuojama įstatymo leidėjo valia tais atvejais, kai pastarasis, pasinaudodamas savo diskrecija, 
atskiras sutarčių rūšis reglamentuojančiose CK taisyklėse suteikia prioritetą vienos iš sutarties šalių 
teisėms.“783

Apibendrinant, nepaisant minėtų tam tikrų netikslumų, reikia pripažinti, kad per šimto metų 
laikotarpį sutarčių teisė žengė milžinišką žingsnį į priekį. 2000 m. LR CK esančios bendrosios sutar-
čių teisės nuostatos yra unikalus pavyzdys, kad UNIDROIT principai realiai gali labai gerai veikti 
praktikoje. Todėl yra sveikintinas 2000 m. LR CK kodekso kūrėjų pasirinkimas bendrosiomis su-
tarčių teisės nuostatomis pasirinkti būtent UNIDROIT principus, taip sukuriant galimybę Lietuvai 
turėti moderniausią egzistuojančią bendrųjų sutarčių nuostatų sistemą. Reikia tikėtis, kad ateityje 
bus pašalinti tam tikri sisteminiai trūkumai, esantys tiek bendrosiose sutarčių teisės nuostatose, tiek 
prieštaravimai ir neatitikimai tarp bendrųjų sutarčių teisės nuostatų ir atskirų sutarčių rūšių.

1.6.2. Vartojimo sutarčių teisinio reguliavimo raida 1918–2018 m. 

Kaip buvo minėta ankstesniuose skyriuose, tarpukario Lietuvoje, pagal receptuotų teisės siste-
mų veikimą teritoriniu požiūriu, veikė sudėtinga teisinė sistema. Antai Didžiojoje Lietuvoje, sutarčių 
teisę reglamentavusio Rusijos imperijos įstatymų sąvado X tomo 4 dalyje (knygoje) reglamentuojant 
atskiras sutarčių rūšis, buvo išskiriami tam tikri ypatumai sudarant sutartis tarp privačių asmenų, 
tarp dvarininkų ar sudarant sutartis su iždu784. Napoleono kodeksas, kuris kaip galiojantis civilinės 
teisės šaltinis Lietuvos Užnemunėje išliko iki 1940 m. pabaigos, 1101 straipsnyje įtvirtino bendrąją 
sutarties sampratą. Sutartis čia buvo apibrėžiama kaip susitarimas, kuriuo asmuo arba asmenys įsi-
pareigoja kitam asmeniui arba kitiems asmenims ką nors duoti, ką nors padaryti arba ko nors neda-
ryti785. Kodekse dėmesys buvo skiriamas tam tikrų rūšių sutarčių, kaip antai, pirkimo–pardavimo, 
nuomos, mainų, laidavimo, rangos, samdos, prekybos bendrovių, paskolos, pasaugos, pavedimo, tei-
siniam reglamentavimui. Kaip žinia, Palangos valsčiuje ir nedidelėje Zarasų apskrities dalyje, kurie 
kitados, Lietuvai esant Rusijos imperijos sudėtyje, priklausė Kuršo gubernijai, tarpukario laikotarpiu 
galiojančios civilinės teisės šaltiniu liko Pabaltijo gubernijų vietinių įstatymų sąvadas. Šį sąvadą suda-
rė daugybė kazuistinio pobūdžio straipsnių, tarp jų sąvado 4 dalis buvo skirta reikalavimų teisei, kur 
buvo reglamentuojami atskirų sutarčių ypatumai786. Tačiau nė viename iš anksčiau minėtų tarpuka-
rio Lietuvoje galiojusių teisės aktų vartojimo teisiniai santykiai nebuvo teisinio reguliavimo objektu. 

783 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-476-469/2016.
784 Svod zakonov rosijskoj imperii. Tom desiatij [interaktyvus]. <http://www.runivers.ru>.
785 Šenavičius, A. Prancūzijos civilinis (Napoleono) kodeksas ir jo galiojimas Lietuvoje. Viešoji politika ir administravi-

mas. 2014, 13 (3), p. 513–527.
786 Svod mestnykh uzakoneniy guberniy Ostzeyskikh. Sanktpeterburg: tip. Vtorogo otdeleniya Sobstvennoy yego impe-

ratorskogo velichestva kantselyarii, 1845–1864. 3 t. [interaktyvus]. <https://dspace.lu.lv>.

http://www.runivers.ru/upload/iblock/3b1/10-1.pdf
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Po XIX a. ypač stipriai išryškėjusio sutarties laisvės principo, kai produktai ir paslaugos buvo 
parduodami individualiai ir prekyba buvo grindžiama pasitikėjimo santykiais tarp pirkėjo ir parda-
vėjo, toks atskiro vartojimo santykių teisinio reguliavimo nebuvimas yra ganėtinai natūralus, kadan-
gi šalys buvo laisvos tartis dėl sutarties turinio ir sąlygų. 

Ilgainiui, masinės gamybos plėtra ir asmeninių santykių tarp pirkėjo ir pardavėjo išnykimas 
lėmė, kad valstybė savo reguliavimu turėjo įsikišti į prekybos santykius. Vartotojams nebuvo palikta 
jokios galimybės rinktis – paslaugas ir prekes teikusios didelės bendrovės nustatydavo ir sutarčių 
sąlygas, dėl kurių nebuvo tariamasi individualiai, o vartotojai galėdavo arba sutikti ir įsigyti reikiamą 
prekę ar paslaugą, arba atsisakyti tokios sutarties. Padėtį sunkino ir tai, kad dauguma konkuruojančių 
bendrovių siūlydavo panašias sąlygas. Pripažinta, kad vartotojai, sudarantys sutartis su verslininkais, 
atsiduria jiems nenaudingoje padėtyje, o derybos, kaip pagrindinis sutarčių sudarymo būdas, tapo 
daugiau išimtimi negu bendra taisykle787. Todėl XX a. pradžioje pasaulyje pradėtos diskusijos dėl 
klasikinės sutarčių teisės teorijos naudos ir atsiradusių problemų, dėl kurių vartotojai tapo pažeidžiami. 
Buvo suvokta, kad formali privatinė autonomija ne visada užtikrina interesų pusiausvyrą, dėl to, 
esant sutartiniams santykiams, atsiranda silpnoji šalis, kurios interesai privalo būti apsaugoti, buvo 
pradėta plėtoti nelygiavertės derybinės galios doktrina788, kuri leido valstybei kištis į privatinius 
teisinius santykius ir sudarė prielaidas vartotojų apsaugos teisei atsirasti789. Pripažinta, kad tik 
interesų suderinimu, kuris yra tinkamo sutarties laisvės principo įgyvendinimo pagrindas, gali būti 
užtikrinamas sutartinis teisingumas. Suprantama, kad tokiu atveju, kai viena sutarties šalis parengia 
standartines sutarties sąlygas, su kuriomis kita sutarties šalis tik gali sutikti arba atsisakyti sutarties, 
tačiau negali derėtis dėl sutarties sąlygų, sutarties laisvės principas tampa sutartį parengusios šalies 
privilegija790. Tačiau tuo metu, kai pasaulyje buvo suvokta, kad yra būtinos teisės normos, kurios 
apsaugotų silpnesniąją šalį ir įpareigotų prekybininką ar paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo 
interesus, Lietuva gyveno sovietinės okupacijos sąlygomis, sustabdžiusiomis sutarčių teisės, taip pat 
ir vartojimo sutarčių, raidą.

Analizuojant pagrindinį sovietmečiu galiojusį civilinius teisinius santykius reglamentuojantį 
įstatymą – 1964 LTSR CK791, galima pasakyti, kad viena iš pirkimo-pardavimo sutarčių – mažmeni-
nio pirkimo-pardavimo sutartis – savo esme, žinoma su tam tikromis išlygomis, buvo artima šiuo 
metu esančiai vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčiai. Mažmeninės pirkimo-pardavimo sutarties 
šalimis, iš vienos pusės, buvo valstybinės ir vartotojų kooperacijos prekybos įmonės ir organizacijos, 
iš kitos pusės – pilietis. Tačiau pirkėju čia galėjo būti ir socialistinės organizacijos, kurioms buvo 
leidžiama už tam tikrą grynų pinigų sumą mažmeninės prekybos tvarka įsigyti medžiagų, inven-
toriaus, instrumentų, raštinės reikmenų ir kitokių daiktų. Tuo laikotarpiu buvo plačiai paplitusi ir 
kolūkinė mažmeninė prekyba (žemės ūkio produktų prekyba turgavietėse). 

Apskritai visa mažmeninė prekyba tuo laikotarpiu buvo detaliai reglamentuota specialiais 
norminiais aktais. Buvo nustatytos specialios taisyklės, reguliuojančios parduotuvių darbo tvarką 
(Parduotuvės darbo pagrindinės taisyklės, patvirtintos Lietuvos TSR prekybos ministerijos 1973 m. 
rugpjūčio 1 d. įsakymu), taisyklės, reguliuojančios atskirų prekių rūšių pardavimą (Mažmeninės pre-
kybos duona ir duonos gaminiais taisyklės, patvirtintos TSRS prekybos ministerijos 1983 m. spalio  
3 d. įsakymu; Mažmeninės prekybos avalyne taisyklės, patvirtintos TSRS prekybos ministerijos  

787 Novikovienė, L. Vartojimo sutarties doktrina ir praktika. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: pirmieji dešimt 
galiojimo metų. Red. Sagatys, G. Vilnius: MRU, 2013, p. 897–934.

788 Šią doktriną vienas pirmųjų pradėjo plėtoti F. Kessleris straipsnyje „Prisijungimo sutartys: kai kurios mintys apie su-
tarties laisvę“ (Kessler, F. Contracts of Adhesion-Some Thoughts about Freedom of Contract. CLR, 1943, p. 629–642). 
Doktrinos esmė, kad dėl sutartyse su vartotojais naudojamų standartinių sutarčių sąlygų, kurių turiniui vartotojas 
paprastai negali daryti jokios įtakos, tarp verslininko ir vartotojo susiklosto nelygiavertės derybinės pozicijos. Todėl 
valstybė, naudodama teisines priemones, turi nustatyti papildomas apsaugos priemones ginant silpnesnę sutarties 
šalį – vartotoją nuo kitos stipresnės šalies – verslininko.

789 Ramsay, I. Consumer protection. Text and materials. London: Weindenfeld and Nicolson, 1989, p. 93.
790 Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Red. Novikovienė, L. Vilnius: MRU, 2006, p. 65.
791 Lietuvos TSR 1964 m. liepos 7 d. įstatymas dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos civilinio kodekso patvirti-

nimo. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1964, Nr. 19-138.
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1977 m. kovo 29 d. įsakymu ir kt.), parduotų prekių apkeitimo tvarką nustatančios taisyklės (Pra-
moninių prekių, pirktų valstybinės ir kooperatinės prekybos mažmeninės prekybos įstaigose, kei-
timo taisyklės, patvirtintos Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1974 m. balandžio 17 d. nutarimu su 
vėlesniais pakeitimais) ir kt.792 Kaip matome, mažmeninės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo 
sąlygos ir tvarka priklausė ne vien nuo pardavėjo, specialus reguliavimas suteikė pirkėjui tam tikras 
garantijas. Viena iš jų, kuri buvo aktuali tuometiniu laikotarpiu, buvo ta, kad prekybos organizacija 
buvo įpareigota lygiais pagrindais, laikydamasi pareikštų reikalavimų eilės, parduoti turimas prekes 
kiekvienam pirkėjui, buvo draudžiama pardavinėti prekes iš sandėlių ir pagalbinių patalpų. Be to, 
mažmeninio pirkimo-pardavimo sutarčiai buvo būdinga ir tai, kad iki daikto perdavimo momento 
pirkėjas turėjo teisę atsisakyti sutarties, t. y. ją nutraukti. Jei pinigai jau buvo sumokėti, jie galėjo būti 
grąžinami atgal pateikus kasos čekį, pasirašytą parduotuvės direktoriaus.

Parduotuvės darbo pagrindinės taisyklės draudė pardavinėti nekokybiškas, neturinčias preki-
nės išvaizdos prekes, kurių pasibaigęs realizavimo terminas, taip pat kurios gautos be atitinkamos 
prekių kokybės dokumentacijos. Pramoninių prekių, turinčių kokybės trūkumų, teisinės pardavimo 
pasekmės buvo reglamentuojamos Pramoninių prekių, pirktų valstybinės ar kooperatinės prekybos 
mažmeninės prekybos įstaigose, keitimo taisyklėmis. Teisinės pasekmės priklausė nuo to, buvo ar 
nebuvo nustatytas šių prekių garantinis terminas. Pirkėjas, pastebėjęs gaminio, kuriam nėra nusta-
tytas garantinis terminas (drabužiai, audiniai, kailiai, kilimai ir kt.), nepaslėptą defektą, turėjo teisę 
per 14 dienų arba pakeisti šią prekę toje parduotuvėje, kur ji buvo pirkta, arba grąžinti prekę ir gauti 
už ją sumokėtus pinigus. Esant gaminiui su paslėptais trūkumais, kuriuos patvirtino laboratorinė 
analizė arba prekių ekspertizių biuras, pirkėjas turėjo teisę pakeisti jį parduotuvėje per šešis mėnesius 
nuo pirkimo dienos. Pirkėjas taip pat turėjo teisę per 14 dienų pakeisti parduotuvėje pirktus geros 
kokybės siuvinius, trikotažo gaminius, kepures, skrybėles, rankinukus, vietinės tekstilės pramonės 
prekes į tokias pačias prekes, jeigu jam nepatiko jų forma, fasonas, spalva arba dydis. Buvo keičiamos 
tik nenaudotos, švarios ir nesugadintos prekės. Pramoninės prekės, kurioms nustatytas garantinis 
terminas (juodo ir balto vaizdo televizoriai, radijo aparatai, pianinai, fortepijonai, skalbimo mašinos, 
bajanai, fotoaparatai ir kt.) buvo besąlygiškai keičiami į kitas tokios pačios ar kitos markės (artiku-
lo) prekes tik tuomet, jei pirkėjas pareikalauja apkeisti prekę per 30 dienų nuo jos įsigijimo ir prekės 
defektai atsirado ne dėl jo kaltės ir yra patvirtinti garantinio remonto dirbtuvės pažymėjimu. Jei 
pretenzija pareiškiama praėjus minėtam terminui, tačiau dar nepasibaigus garantiniam terminui, 
pirkėjas turėjo teisę reikalauti, kad parduotuvė arba atitinkama dirbtuvė prekės trūkumus pašalin-
tų. Maisto prekės, pirktos mažmeninės prekybos įmonėse, keičiamos, kai jose randama nepastebėtų 
defektų arba kai jos neatitinka pavadinimo ir rūšies, pagal kuriuos buvo parduotos793.

Taigi, iki 1990 m. Lietuvoje vartotojų teisės buvo ginamos įvairiomis mažmeninės prekybos 
sritį reglamentuojančiomis taisyklėmis, tačiau viso to pavadinti visaverčiu vartotojų interesų gynimu 
anaiptol negalima. Juolab kai valstybėje buvo planinės ekonomikos sąlygos. 

Vartotojų teisių apsauga, kaip valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, pradėjo for-
muotis atkūrus nepriklausomybę. Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos valdžios institucijos ėmė-
si kurti nacionalinę vartotojų teisių apsaugos sistemą, kurios teisiniu pagrindu tapo Konstitucijos  
46 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta nuostata – „Valstybė gina vartotojo interesus“794. Tai reiškia, kad Lie-
tuvos Respublika turi imtis visų veiksmingų priemonių ginant bei apsaugant vartotojų interesus, 
taip pat plėsti vartotojų sąmoningumą, vykdyti jų švietimą apie galimybes ginti savo pažeistas teises. 
Nepaisant to, kad Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalimi vartotojams de facto buvo garantuota jų teisių 
apsauga, Konstitucijoje, savaime suprantama, nebuvo reglamentuotas šios garantijos įgyvendinimo 
mechanizmas, kuris privalėjo būti užtikrinamas žemesnės teisinės galios teisės aktuose.

792 Vitkevičius, P. et al. Tarybinė civilinė teisė. Vilnius: Mintis, 1988, p. 13.
793 Pagal: Vitkevičius, P. et al. Tarybinė civilinė teisė. Vilnius: Mintis, 1988, p. 14; Žeruolis, J. et al. Tarybinė civilinė teisė, 

II dalis. Vilnius: Mintis, 1975, p. 20–21.
794 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Valstybės žinios. 1992, Nr. 33-1014. 
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Pirmą kartą Lietuvoje įstatymo lygmeniu teisiniai santykiai, kylantys iš vartojimo sutarčių, 
buvo reglamentuoti 1994 m. lapkričio 10 d. priimtu Vartotojų teisių gynimo įstatymu795. Tiesa, pir-
moji šio įstatymo redakcija buvo vos 9 straipsnių apimties ir vartotojų teisių problemas sprendė gana 
fragmentiškai. Buvo apibrėžiamos tik pagrindinės vartotojo teisės, pavyzdžiui, 5 straipsnio 1 dalyje 
buvo nustatyta, kad vartotojas turi teisę gauti išsamią ir teisingą informaciją valstybine kalba apie 
prekių ir paslaugų įsigijimo sąlygas, jų kokybę, saugumą, vartojimo būdą (naudojimosi taisykles), 
garantijos ir keitimo laiką, prekių pirkimo (paslaugų teikimo) sutarties nutraukimo tvarką, taip pat 
kitą jam, kaip vartotojui, reikalingą informaciją796. Šiame įstatyme buvo pateikta vartotojo sąvoka, 
tačiau vartojimo sutarties samprata nebuvo atskleista. 

Kai kurie vartotojų teisių apsaugos aspektai buvo pradėti formuoti ir Konstitucinio Teismo 
doktrinoje. Antai vienoje iš 1996 m. nagrinėtų bylų797 Konstitucinis Teismas, spręsdamas kai kurių 
reklamos apribojimų atitiktį Konstitucijoje įtvirtintoms nuostatoms, atkreipė dėmesį į būtinumą sau-
goti vartotojų teises. 1999 m. Konstitucinis Teismas aiškiai išsakė poziciją798, kad asmens ūkinės veik-
los laisvė gali būti ribojama, kai yra būtina ginti vartotojų interesus, saugoti sąžiningą konkurenciją, 
kitas Konstitucijoje įtvirtintas vertybes. 

Vystantis rinkos ekonomikai bei Lietuvai integruojantis į ES, tapo akivaizdu, kad anksčiau 
minėtų vartotojų teises ginančių įstatymo nuostatų nepakanka, todėl buvo priimti kiti vartotojų tei-
sių apsaugai svarbūs teisės aktai. 1999 m. priimamas Produktų saugos įstatymas799, kuris, viena ver-
tus, įtvirtino vartotojų teisę į gaminių ir paslaugų saugą, kita vertus, įteisino gamintojo, platintojo, 
paslaugos teikėjo pareigą gaminti ir teikti į rinką tik saugias prekes ir paslaugas. 2000 m. vartotojo 
teisė į saugų maistą buvo detaliai reglamentuota Maisto įstatyme800. Tais pačiais 2000 m. buvo priim-
tas Reklamos įstatymas801, nustatęs vartotojo teises į teisingą reklamą. 

Konstatuotina, kad vartotojų teisių apsaugos raida Lietuvoje yra neatsiejama nuo vartojimo 
teisinių santykių raidos supranacionaliniu mastu ir, visų pirma, nuo vartotojų teisių apsaugos suvo-
kimo ir tendencijų Europos Sąjungos teisėje, kur vartotojų teises ginančios nuostatos yra gana aiškios 
ir tikslios, jos nustato aiškius įpareigojimus valstybėms narėms šioje srityje. Taigi, ES teisė tiesiogiai 
veikia vartojimo sutarčių raidą Lietuvoje, joje iš esmės glūdi vartotojų teisių apsaugos Lietuvoje iš-
takos. ES mastu plėtojama vartotojų teisių apsaugos politika svariai prisidedama prie vieningosios 
rinkos sąlygų sukūrimo ir įgyvendinimo. Vartotojai skatinami pasitikėti Europos vieningąja rinka, 
tačiau kartu atkreiptinas dėmesys, kad vartotojų teisių apsauga yra viena pagrindinių ekonominės 
integracijos problemų. Iš vienos pusės, šioje srityje susikerta laisvas prekių, paslaugų, kapitalo ir as-
menų judėjimas, iš kitos – valstybių narių protekcionizmo idėjos. Valstybių narių nacionalinės teisės 
skirtumai neigiamai paliečia tiek gamintoją, tiek ir vartotoją. Todėl teisės aktų vienodinimas yra tas 
įrankis, kuriuo galima padidinti vartotojo pasitikėjimą bendrąja rinka, paskatinti daugiau prekių ar 
paslaugų įsigyti užsienyje.

2001 m. liepos 1 d. įsigaliojęs 2000 m. LR CK802 atspindėjo daugelį ES teisės dokumentuose 
įtvirtintų vartotojų teises ginančių nuostatų. Į jį buvo perkeltos ES teisės nuostatos dėl nesąžiningų 
sąlygų sutartyse su vartotojais, dėl prekybos ir paslaugų teikimo ne prekybai ir ne paslaugų teikimui 
skirtose patalpose, dėl sutarčių sudarymo ryšio priemonėmis, dėl vartojimo kredito, dėl atsakomybės 
už žalą, padarytą netinkamos kokybės gaminiais ar paslaugomis, dėl atsakomybės už klaidinančią 
reklamą ir kt. 

795 Vartotojų teisių gynimo įstatymas. Valstybės žinios. 1994, Nr. 94-1833. 
796 Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas. Valstybės žinios. 1994, Nr. 94-1833.
797 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1997, Nr. 15-314.
798 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 6 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1999, Nr. 85-2548.
799 Produktų saugos įstatymas. Valstybės žinios. 1999, Nr. 52-1673.
800 Lietuvos Respublikos maisto įstatymas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 32-893.
801 Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 64-1937.
802 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Valstybės žinios. 2000, 

Nr. 74-2262 
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Galima sakyti, kad vartojimo sutarties instituto savarankiškos raidos pradžia sietina su  
2000 m. LR CK priėmimu. Naujajame kodekse vartojimo sutarties samprata buvo pateikta  
1.39 straipsnio 1 dalyje, kuri buvo susijusi su užsienio teisės taikymo vartojimo sutartims ypatumais. 
Pagal minėtą straipsnį (galiojusį iki 2014 m. birželio 14 d.) vartojimo sutartimi buvo laikoma sutartis 
dėl prekių ar paslaugų įsigijimo, kurią fizinis asmuo (vartotojas) su prekių ar paslaugų pardavėju (tiekė-
ju) sudaro su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų 
ūkio poreikiams tenkinti803. Atitinkamai 2000 m. LR CK 6.160 straipsnio, įtvirtinusio sutarčių rūšis,  
1 dalyje buvo numatyta, kad sutartys gali būti dvišalės ir vienašalės; atlygintinės ir neatlygintinės; 
konsensualinės ir realinės; vienkartinio įvykdymo sutartys ir tęstinio vykdymo sutartys; vartojimo 
sutartys ir kitos. Kitose 2000 m. LR CK nuostatose buvo numatytos specialios vartojimo sutartims tai-
kytinos taisyklės dėl sutarčių aiškinimo, sutarties šalių teisių ir pareigų bei sutarčių pabaigos klausimų  
(2000 m. LR CK 6.193 straipsnio 5 dalis).

2007 m sausio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos vartotojų tei-
sių gynimo įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo iš esmės pakeitė Lietuvos Respublikos vartotojų 
teisių gynimo įstatymą804, jį išdėstė nauja redakcija ir pakeitė įstatymo pavadinimą į Lietuvos Res-
publikos vartotojų teisių apsaugos įstatymą. Buvo numatyta, kad naujos redakcijos įstatymas įsiga-
lioja nuo 2007 m. kovo 1 d. Naujoje įstatymo redakcijoje buvo apibrėžta vartotojo sąvoka, apibrėžtos 
pagrindinės vartotojų teisės, nustatyta vartotojų teisių apsaugos institucinė sistema bei šių institucijų 
kompetencija, reglamentuotas vartotojų švietimas, vartotojų ir pardavėjų, vartotojų ir paslaugos teikėjų 
santykiai (Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 1 straipsnis). Šiame įstatyme detaliai nustatytas pažeistų 
vartotojų teisių ne teisminis gynimas, institucijos, nagrinėjančios vartotojų ir pardavėjų ar paslaugų tei-
kėjų ginčus, bei reglamentuotas vartotojų viešojo intereso gynimas. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo  
8 straipsnis nustatė konkrečias vartotojų teisių apsaugos sritis: 1) prekių pirkimas-pardavimas ir su 
tuo susijusios paslaugos, 2) visos atlygintinos paslaugos, kai vartotojas įsigyja prekes ar jam yra tei-
kiamos paslaugos.

Naujos redakcijos Vartotojų teisių apsaugos įstatymu buvo įgyvendinta nemažai ES direktyvų, 
susijusių su vartotojų teisių apsauga, nuostatų (pavyzdžiui, finansinių paslaugų teikimas, sutarčių 
sudarymas elektroninėmis ryšio priemonėmis, ginčų nagrinėjimas ne teismine tvarka). Be to, Var-
totojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje buvo įtvirtinta vartojimo sutarties samprata, 
pažymint, kad tai yra „prekių ar paslaugų įsigijimo sutartis, su pardavėju ar paslaugų teikėju sudaro-
ma su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio 
poreikiams tenkinti“805. Tad vartotojų teisių apsaugos instituto, taip pat ir vartojimo sutarties, atsira-
dimo prielaidos – tai ekonominių santykių intensyvėjimas, klasikinių sutartinių derybų keitimasis 
į standartinių sutarčių naudojimą bei nelygiaverčių civilinės teisės subjektų santykių atsiradimas. 
Atitinkamai ir Lietuvos teismai laikosi nuostatos, kad „šiuolaikinėje sutarčių teisėje susiformavo silp-
nesniosios sutarties šalies apsaugos doktrina, kuri tapo pagrindu valstybei įsikišti į šalių sutartinius 
teisinius santykius ir, ribojant sutarties laisvės principą, nustatyti specialų vartojimo sutarčių teisinį 
reglamentavimą. [...] Vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos 
dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose 
neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis intere-
sas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai.“806

Kaip minėta, Lietuvai tapus ES nare, kur vartotojų teisių apsauga laikoma viena iš prioritetinių 
sričių, nacionalinių teisės aktų nuostatos turėjo būti suderintos su Bendrijos vartotojų teisių apsau-
gos acquis nuostatomis, o nacionalinė teisė turi būti aiškinama taip, kad neprieštarautų ES teisei ir 
ESTT formuojamai praktikai. Prie pirmųjų žingsnių, kurių buvo imtasi derinant nacionalinę tei-
sę su aquis, paminėtinas atskirų teisės aktų, platesne ar siauresne apimtimi reguliuojančių ir atski-

803 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 74-2262.
804 Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas. Valstybės žinios. 2007, Nr. 12-488.
805 Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas. Valstybės žinios. 1994, Nr. 94-1833.
806 Žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008.
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rus vartotojų teisių apsaugos aspektus, priėmimas: Reklamos įstatymo807, įgyvendinančio direktyvą  
Nr. 84/450/EEB „Dėl klaidinančios reklamos“ bei šią direktyvą papildančią direktyvą Nr. 97/55/EB 
„Dėl lyginamosios reklamos nuostatų“; Produktų saugos įstatymo808, iš dalies įgyvendinančio direk-
tyvą Nr. 85/357/EEC dėl atsakomybės už gaminius su defektais. 2000 m. LR CK pirmą kartą Lietuvoje 
buvo įtvirtintos specialios žalos atlyginimo taisyklės, kai žala ar nuostoliai, padaryti nekokybiškais 
produktais ar paslaugomis. Tokio reglamentavimo pagrindu tapo direktyva Nr. 85/374/EEB „Dėl 
valstybių narių įstatymų, kitų teisės aktų ir administracinių nuostatų dėl atsakomybės už netinka-
mos kokybės gaminius derinimo“. Taip pat naujai priimtame 2000 m. LR CK įgyvendintos ir kitos 
direktyvos, kaip antai, direktyva Nr. 85/577/EEB „Dėl vartotojų apsaugos, kai prekių pardavimo ir 
paslaugų teikimo sutartys sudaromos ne šiai veiklai skirtose patalpose“, direktyva Nr. 87/102/EEB 
„Dėl vartojimo kreditų“, direktyva Nr. 93/13/EEB „Dėl nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse“ ir kt.

2011 m. spalio 25 d. priimta nauja Europos Parlamento bei Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl 
vartotojų teisių, kuria siekiama Europos Sąjungos lygmeniu užtikrinti aukštesnį vartotojų apsaugos 
lygį, įtvirtinti vienodos vartotojo sąvokos koncepciją. Kaip pažymima pačioje Direktyvos pream-
bulėje „dėl tam tikrų skirtumų atsiranda didelių vidaus rinkos kliūčių, darančių neigiamą poveikį 
prekiautojams ir vartotojams“, todėl vienas iš šios Direktyvos tikslų – visiškas kai kurių pagrindi-
nių reglamentavimo aspektų suderinimas, kuris turėtų labai padidinti teisinį tikrumą vartotojams ir 
prekiautojams. Minėtos direktyvos nuostatos į Lietuvos nacionalinę teisę perkeltos 2013 m. gruodžio  
19 d., priėmus 2000 m. LR CK ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimus, 
kurie įsigaliojo 2014 m. birželio 14 dieną.

Civilinio kodekso pakeitimais, įsigaliojusiais nuo 2014 m. birželio 13 d., naujai įtvirtintame 
Civilinio kodekso 6.2281 straipsnyje buvo tiesiogiai įtvirtinta vartojimo sutarties samprata (įvedus 
minėtus 2014 m. pakeitimus, 2000 m. LR CK 1.39 straipsnio 1 dalis neteko galios809). 2000 m. LR CK 
6.2281 straipsnio 1 dalyje buvo įtvirtinta, kad vartojimo sutartimi laikoma situacija, kai verslininkas 
įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartoto-
jas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą810. 2000 m. LR CK nustatytais atvejais 
vartojimo sutartimis laikomos ir kitos verslininko ir vartotojo sudarytos sutartys811 (šis papildomas 
pakeitimas įvestas siekiant užtikrinti tinkamą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011-83/ES 
dėl vartotojų teisių nuostatų įgyvendinimą, įstatymo projektu buvo siekiama patobulinti kai kurias 
2000 m. LR CK nuostatas, susijusias su vartojimo sutartimi, nes minėta direktyva taikoma ne tik pir-
kimo-pardavimo ar paslaugų sutartims, pagal kurias vartotojas įsipareigoja sumokėti kainą, bet ir su-
tartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, pagal kurias kainos sumokėjimas nėra būtinas šių sutarčių 
požymis, todėl 2000 m. LR CK 6.2281 1 dalies nuostatos išplėtė vartojimo sutarties nuostatas pridėjus 
požymį, kad šiomis sutartimis laikomos ir kitos verslininko ir vartotojo sudarytos sutartys812). 

Remiantis 2017 m. teisės aktuose formuluojamomis vartojimo sutarties sąvokomis, galima 
teigti, kad sutartis turėtų būti kvalifikuojama kaip vartojimo sutartis, jeigu ji atitinka tris esminius 
požymius: 1) prekes ar paslaugas įsigyja fizinis asmuo; 2) fizinis asmuo prekes ar paslaugas įsigyja 
savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti; 3) prekes ar paslaugas teikia verslininkas 
ar asmuo, vykdantis profesinę veiklą.

Vienas iš probleminių aspektų – tai sutarties sudarymas dvigubo naudojimo tikslais, pasireiš-
kiantis tais atvejais, kai fizinis asmuo perka atitinkamą prekę ar paslaugą tiek savo asmeniniams, 

807 Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 64-1937.
808 Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas. Valstybės žinios. 1999, Nr. 52-1673.
809 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo 2013 m. gruodžio 19 d. įstatymas Nr. XII-700. TAR. 

2014, Nr. 69
810 Ibid.
811 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2281, 6.2283, 6.2284, 6.2285, 6.2286, 6.2287, 6.2289, 6.22810, 6.22811 ir 6.22812 

straipsnių pakeitimo 2016 m. lapkričio 8 d. įstatymas Nr. XII-2756. TAR. 2016, Nr. 26960.
812 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ekonomikos pažangos departamento ekonomikos skyriaus 2016 

m. birželio 15 d. pažyma dėl Civilinio kodekso 6.2281, 6.2283. 6.2284, 6.2285, 6.2286, 6.2287, 6.2289, 6.22810, 6.22811 ir 
6.22812 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir vartotojų teisių įstatymo Nr. I-657 40 straipsnio ir įstatymo priedo 
pakeitimo įstatymo projekto (TAP-16-824(2)) Nr. NV-1921.
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šeimos poreikiams, tiek savo verslo tikslams. Iki 2014 m. Civilinio kodekso pakeitimų Lietuvos teisės 
sistemoje nebuvo teisės normų, kuriomis būtų reglamentuojami dvigubi sutarties tikslai, o spręsdami 
tokio pobūdžio teisinius ginčus teismai vadovavosi ESTT suformuota praktika. Po 2014 m. pakeitimų 
2000 m. LR CK buvo įtvirtintos nuostatos, kuriose numatoma, kad kodekso XVIII1 skyriaus normos, 
reglamentuojančios vartotojų teisių apsaugą, taip pat taikomos šiais atvejais: 1) kai fizinis asmuo su-
daro sutartį dvigubo naudojimo tikslais, t. y. vartojimo ir verslo tikslais, tačiau, atsižvelgiant į visas su 
sutartimi susijusias aplinkybes, verslo tikslai nevyrauja; 2) kai fizinis asmuo faktiškai naudojasi preke 
ar faktiškai gauna paslaugą vartojimo tikslais ir už ją sumoka, nors sutartį su verslininku sudarė fizi-
niam asmeniui atstovaujantis viešasis juridinis asmuo.

Naujų nuostatų įvedimas į 2000 m. LR CK atsispindi ir teismų praktikoje, kurioje buvo pažy-
mėta, kad: „jeigu kyla abejonių dėl fizinio asmens prekės (paslaugos) įsigijimo (naudojimo) tikslo, teis-
mas turi vertinti visas reikšmingas konkrečios sutarties sudarymo aplinkybes, sutarties turinį, pobūdį, 
šalių elgesį po sutarties sudarymo, galimus tikslus ir pan. (CK 6.193 straipsnis) ir, remdamasis faktinių 
bylos duomenų ir nustatytų aplinkybių visuma, spręsti, koks buvo sutarties tikslas.“813 Taigi, suregla-
mentavus dvigubo sutarčių tikslo buvimą ir iš jo išplaukiančias pasekmes, teismui telieka nuspręsti, 
ar vyraujantis tikslas yra vartojimo, ar verslo.

Kaip buvo minėta, 2000 m. LR CK 6.160 straipsnyje, įtvirtinančiame sutarčių rūšis, greta kitų 
sutarčių, nurodytos ir vartojimo sutartys (6.160 straipsnio 1 dalis). Analizuojant šią įstatymo normą 
lingvistiškai gali būti sudaromas įspūdis, kad vartojimo sutartis yra viena iš galimų sutarčių rūšių. 
Tačiau taip teigti būtų neteisinga, kadangi vartojimo sutartis nėra atskira sutarčių rūšis, tai atskira 
sutarčių grupė, kuriai gali būti priskiriamos atskiros sutarčių rūšys, turinčios būdingų vartojimo 
sutarties požymių bei kurioms būdingas specialus teisinis reguliavimas. Antai, 2000 m. LR CK 6 kny-
gos 4 dalyje yra reglamentuojamos tokios atskiros sutarčių rūšys, kaip pirkimas-pardavimas, ranga, 
renta, nuoma, atlygintinų paslaugų teikimas ir kt., kurios gali būti priskiriamos tiek prie komercinių, 
tiek prie vartojimo sutarčių, jeigu tik atitinka vartojimo sutarčiai keliamus kriterijus. 

Taigi, vartojimo sutartys iš esmės yra lygiavertės komercinių sutarčių grupei (kategorijai), ku-
riai taip pat gali būti priskiriamos tos pačios, jau išvardintos sutartys: pirkimo-pardavimo, rangos, 
nuomos, atlygintinų paslaugų teikimo ir kt. 

Atsižvelgiant į tai, vartojimo sutartis yra viena iš civilinių sutarčių grupių, šioms sutartims tai-
komos visos bendrosios sutarčių teisės normos. 2000 m. LR CK 6.155 straipsnio, reglamentuojančio 
bendrųjų Civilinio kodeksų normų taikymo ribas, 1 dalyje nustatyta, kad šiame skyriuje įtvirtin-
tos sutarčių teisės bendrosios normos taikomos visoms sutartims, atsižvelgiant į sutarčių prigimtį. 
Bend rosios sutartinius santykius reglamentuojančios 2000 m. LR CK normos taikomos vartojimo 
sutartims ta apimtimi, kiek nereglamentuojama specialiosiomis vartojimo teisiniams santykiams 
reg lamentuoti skirtomis teisės normomis, o esant bendrųjų bei specialiųjų teisės normų kolizijai pir-
menybė yra teikiama specialiosioms normoms (6.154 straipsnio 3 dalis). Pirmenybę bendrųjų teisės 
normų atžvilgiu turi ne tik 2000 m. LR CK nustatytos specialiosios teisės normos, tačiau ir kituose 
teisės aktuose įtvirtintos vartojimo teisinių santykių specialiosios taisyklės. Dėl bendrųjų bei spe-
cialiųjų teisės normų taikymo vartojimo sutartiniuose santykiuose yra pasisakęs ir Lietuvos Aukš-
čiausiasis Teismas, jo teigimu, „bendrųjų sutartis reglamentuojančių teisės normų atžvilgiu vartojimo 
sutarčių instituto teisės normos taikomos kaip specialiosios, t. y. tiek, kiek teisinių santykių neregla-
mentuoja specialiosios vartojimo sutarčių taisyklės, taikomos bendrosios CK sutarčių teisės nuostatos ir 
kitos bendrosios teisės normos“814.

Atitinkamai specialiosios teisės normos, reglamentuojančios vartojimo sutartinius santykius, 
yra įtvirtintos 2000 m. LR CK 6 knygos 181 skyriuje. Pavyzdžiui, 2000 m. LR CK 6.2286 straipsnyje, 
įtvirtinančiame bendruosius vartotojų teisės į informaciją reikalavimus, nustatyta, kad prieš sudary-
damas vartojimo sutartį, kuri nėra nuotolinė ar ne prekybos patalpose sudaroma sutartis, verslinin-
kas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti vartotojui būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinančią infor-

813 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje nutartyje Nr. 3K-7-149-706/2015. 
814 Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-268-619/2016.
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maciją valstybine kalba. Į šio straipsnio taikymo apimtį patenka informacija apie prekės ar paslaugos 
pagrindines savybes, duomenys apie verslininką (jo vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadini-
mas, buveinės adresas ir kita); bendra prekių ar paslaugų kaina, kito pobūdžio informacija apie pre-
kių ar paslaugų apmokėjimą, pristatymą, sutarties vykdymo tvarką, prekių pristatymo ar paslaugų 
suteikimo terminą, sutarties trukmę, prekės tinkamumo naudoti terminas, garantinio aptarnavimo 
ir kokybės garantijos sąlygas bei kitokio pobūdžio būtina vartojimo sutarties sudarymui informacija. 
Kaip matyti, specialiosios vartojimo teisinius santykius reglamentuojančios normos gerokai keičia 
sutarčių sudarymo sąlygas dar ikisutartinių teisinių santykių stadijoje. 

Paminėtina ir 2000 m. LR CK 6.22814 straipsnyje įtvirtinta teisės norma, kuri svarbi sutarčių 
vykdymo aspektu. Taigi 2000 m. LR CK 6.22814 straipsnis įpareigoja grąžinti vartotojui sumokėtą 
prekės ar paslaugos kainą, pakeisti, sutaisyti prekę ar kitaip pašalinti prekės ar paslaugos trūkumus, 
kai prekė ar paslauga neatitinka garantijos dokumente ar reklamoje, pateikiamoje sudarant sutartį 
ar iki jos sudarymo, numatytų sąlygų ar reikalavimų, kurie nesusiję su prekės ar paslaugos atitiktimi 
sutarčiai. 

Vartojimo sutarties instituto specifika taip pat išryškėja teisiškai reguliuojant sutarčių pabaigą 
(sutarties nutraukimą ar atsisakymą). Daugeliu atvejų vartotojui suteikiama teisė atsisakyti vartoji-
mo sutarties ar nutraukti sutartį palankesne tvarka. Tokio reguliavimo pavyzdžiu laikytina 6.22811 
straipsnio 2 dalyje įtvirtinta norma, kad „verslininkas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturioli-
ka dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžin-
ti vartotojui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. 
Grąžindamas vartotojui visas sumokėtas sumas, verslininkas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, 
kokį naudojo vartotojas, mokėdamas verslininkui, nebent vartotojas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo 
ir jeigu vartotojas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.“ 

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, be išvardytų konkrečių specialaus reglamentavimo pavyz-
džių, reglamentuojant atskiras sutarčių rūšis, tokias kaip pirkimas-pardavimas, nuoma, ranga ir kt., 
yra įtvirtintos atskiros teisės normos, įtvirtinančios specialias taisykles tuo atveju, kai ši sutarties 
rūšis yra priskiriama prie vartojimo sutarčių grupės.

Kaip minėta, specialiosios vartojimo teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos, 
išskiriančios vartojimo sutarčių grupę iš kitų, yra numatytos ne tik 2000 m. LR CK, bet ir kituose 
teisės aktuose, kaip antai, Vartotojų teisių apsaugos įstatyme, kurio 20 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, 
kad vartotojas, manantis, kad pardavėjas ar paslaugų teikėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, 
susijusius su vartojimo sutartimi, turi teisę kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją, vartojimo ginčų 
neteisminio sprendimo subjektą arba į teismą, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės 
arba teisėti interesai, bet pats vartotojo kreipimosi į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą 
faktas neatima iš vartotojo teisės kreiptis į teismą. 

Netgi tuomet, kai vartojimo ginčas pereina į teisminę nagrinėjimo stadiją, joje taip pat yra 
įtvirtinta keletas svarbių specialiųjų taisyklių vartotojams. Pavyzdžiui, 20002 m. LR CPK 30 straips-
nio 11 dalis numato, kad ieškinys dėl vartojimo sutarčių taip pat gali būti pareiškiamas pagal vartoto-
jo gyvenamąją vietą, 202 m. LR CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktas įtvirtina, kad vartotojai bylose 
dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo 
prievolės. 

Taigi, vartojimo sutartims, be bendrųjų prievolių teisės bei sutarčių teisės normų, taikomos 
specialios sutarčių sudarymo, aiškinimo taisyklės, atskirai reglamentuojamos sutarties šalių teisės 
ir pareigos, sutarčių pabaigos ir kiti klausimai, numatytas vartojimo sutartims taikytinas nesąžinin-
gų sutarčių sąlygų katalogas (2000 m. LR CK 6.2284 straipsnis), nustatomos platesnės silpnesniosios 
sutarties šalies (vartotojo) interesų garantijos ir specifiniai pažeistų teisių gynimo būdai. Teismai, 
spręsdami iš vartojimo teisinių santykių kylančius ginčus, turi pareigą užtikrinti, kad vartojimo su-
tartys būtų identifikuotos, o vartotojo teisės tinkamai apgintos. Pavyzdžiui, 2000 m. LR CK 6.2284 
straipsnyje yra nustatyta pareiga Lietuvos teismams būti aktyviems bei ex officio atlikti vartojimo 
sutarčių sąlygų patikrą nesąžiningumo kriterijams įvertinti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat 
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pabrėžia, kad ginčuose, kylančiuose iš vartojimo sutarčių, teismai turi pareigą būti aktyvūs ir savo 
iniciatyva įvertinti sutarties sąlygas815.

Apibendrinant galima teigti, kad nė viename iš tarpukario Lietuvoje galiojusių civilinės teisės 
aktų vartojimo teisiniai santykiai nebuvo teisinio reguliavimo objektu. 1940–1990 m. laikotarpiu 
vartotojų (tuo metu – pirkėjų) teisės buvo ginamos netiesiogiai, įvairiomis mažmeninę prekybą re-
guliavusiomis taisyklėmis. Iš esmės vartotojų teisių apsauga, kaip valstybės ekonominės ir socialinės 
politikos dalis, pradėjo formuotis tik atkūrus nepriklausomybę. Didelę įtaką vartotojų teisių apsaugos 
raidai pastaruosius nepriklausomos Lietuvos metus turėjo ES teisė, kurioje vartotojų teisių apsauga 
laikoma viena iš prioritetinių sričių. Šiuo metu, specialus vartojimo teisinių santykių reglamentavi-
mas yra kildinamas iš išskirtinės vartojimo sutarties vietos teisinėje sistemoje bei iš vienos vartoji-
mo sutarties šalių – vartotojo (fizinio asmens) preziumuojamo silpnumo, lyginant jį su stipresniąją 
sutarties šalimi – verslininku. Todėl vartojimo sutarties instituto tikslas – atkurti dėl nelygiavertės 
vartotojo ir verslininko padėties iškreiptą sutarties šalių interesų pusiausvyrą, teisiniu reguliavimu 
užtikrinant vartotojo, kaip silpnesniosios šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą.

815 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009.
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II. 

DARBO TEISĖ 1918–2018 M.

2.1.  Individuali darbo teisė: jos atsiradimas, reikšmė ir  
 reglamentavimo raida 

2.1.1. Darbo teisės užuomazgos (1918–1940 m.)

Darbo teisė, kaip savarankiška teisės šaka, Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų valstybių, savo ke-
lią skynėsi sunkiai, nes ji buvo civilinės teisės, kaip prievolinės teisės, dalis, skirta konkrečiai darbo 
(samdos) sutarčiai reglamentuoti. 

1918 m. vasario 16 d. paskelbus Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo aktą, darbo san-
tykių reglamentavimas įgavo naują prasmę816. Tiek 1918 m. lapkričio 2 d. Laikinoji Lietuvos Konsti-
tucija, tiek ir 1922 m. Konstitucijos 88 straipsnis skelbė, kad visose ūkio srityse kiekvienam piliečiui 
laiduojama darbo ir iniciatyvos laisvė817. Kaip pastebi G. Dambrauskienė, 1918 m. nepriklausoma Lie-
tuva pasirinko socialinę kryptį. Jos Konstitucijose pabrėžtas valstybės susirūpinimas darbo žmogaus 
apsauga818. 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos 97 straipsnis numatė saugoti ir globoti žmogaus 
darbo jėgą819. 

1918–1939 m. laikotarpiu buvo keletas atskirų teisės aktų, kurie reguliavo ir darbo teisinius san-
tykius, bet atskiro tik darbo teisei reguliuoti skirto teisės akto nebuvo sukurta. Iš jų paminėtini: 1919 m. 
Darbo dienos ilgumo įstatymas820, kuriame buvo numatytas 8 val. per parą ir 48 val. per savaitę darbo 
laikas, reglamentuotas ir pamaininis darbo laikas, šiek tiek sureguliuotas ir poilsio laikas: įmonėse, 
kuriose dirbama viena pamaina, poilsio skiriama ne mažiau kaip 36 valandos, kuriose dirbama 2 pa-
mainomis – ne mažiau kaip 29 valandos, ir kuriose dirba 3 pamainomis – ne mažiau kaip 24 valandos 
nepertraukiamai; savaitės poilsio diena nustatyta sekmadienis, išskyrus įmonėse, kur darbininkai 
yra nekrikščionys, poilsio diena jiems galėjo būti suteikta kita nei sekmadienis. 1919 m. Darbo biržų 
įstatymu821 savivaldybės buvo įpareigojamos kiekvienoje apskrityje ir mieste, kuriame gyvena per  
4 tūkst. gyventojų, įsteigti darbo biržas. 1924 m. Švenčių ir poilsio įstatyme822 išvardytos ne tik šven-
čių ir poilsio dienos, bet ir draudimai tomis dienomis dirbti triukšmingą darbą, vežti krovinius ir 
gabenti gyvulius parduoti gatvėmis nuo 10 val. 

1929 m. buvo priimtas Žemės ūkio darbininkų samdos įstatymas823, 1933 m. – Viešųjų darbų 
fondo įstatymas824, 1933 m. – Pramonės darbininkų samdos įstatymas825, kuris buvo taikomas fabri-
kams ir toms pramonės įmonėms, kurios Vidaus reikalų ministro kartu su Finansų ministru prilygi-
namos fabrikams. Laivininkystės įmonėms826 šis įstatymas buvo taikomas tik nuo 1934 m. priėmus 

816 Dambrauskienė, G. Darbo santykių teisinio reguliavimo raida. Mesonis, G. et al. Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios 
Nepriklausomybės Aktui – 20: Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui. Vilnius: MRU, 2009, p. 563.

817 Konstitucija. Vyriausybės žinios. 1922, Nr. 100-799.
818 Dambrauskienė, G. Darbo santykių teisinio reguliavimo raida. Mesonis, G. et al. Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios 

Nepriklausomybės Aktui – 20: Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui. Vilnius: MRU, 2009, p. 563.
819 Lietuvos Valstybės Konstitucija. Vyriausybės žinios. 1922, Nr. 100-799.
820 Darbo dienos ilgumo įstatymas. Laikinosios Vyriausybės žinios. 1919, Nr. 17. 
821 Darbo biržų įstatymas. Vyriausybės žinios. 1919, Nr. 7–81.
822 Švenčių ir poilsio įstatymas. Vyriausybės žinios. 1925, Nr. 181-1236.
823 Žemės ūkio darbininkų samdos įstatymas. Vyriausybės žinios. 1929, Nr. 306–2057.
824 Viešųjų darbų fondo įstatymas. Vyriausybės žinios. 1933, Nr. 431–81.
825 Pramonės darbininkų samdos įstatymas. Vyriausybės žinios. 1933, Nr. 429–2982.
826 Plačiau: Mačernytė-Panomariovienė, I. Tarptautinių darbo laivuose standartų įtaka Lietuvos jūrininkų darbo santy-

kiams. Jurisprudencija. 2007, 1 (91), p. 28–36.
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Vidaus reikalų ministerijos įsakymą827 ir kt. Šie norminiai aktai išplėtė darbuotojų teises: buvo nu-
statyta, kad pramonės įmonėse ir žemės ūkyje nepilnamečiai, sulaukę 17 metų amžiaus, turėjo teisę 
sudaryti samdos sutartį be tėviškosios valdžios ar rūpintojų sutikimo, o žmonos – be vyrų sutikimo; 
pramonės įmonėse buvo uždrausta samdyti nepilnamečius iki 14 m.; samdytojas galėjo reikalau-
ti dirbti tik sutartą darbą (išimtys – žemės ūkyje); buvo detaliau sureguliuoti samdos pasibaigimo 
pagrindai; dirbantiems pramonės įmonėse be pertraukos vienerius metus buvo duodamos 10 dienų 
mokamos atostogos (1934 m. jų trukmė prailginta iki 12 dienų) ir pan.828 

Tačiau tokie teisės aktai kaip, pavyzdžiui, 1921 m. Algų nustatymo kariams įstatymas829,  
1922 m. Valstybės tarnautojų atlyginimų įstatymas830, 1923 m. Seimo atstovų atlyginimo įstatymas831 
ir kt., reguliuojantys valstybės tarnybos organizavimą (priėmimą į darbą, darbo dienos trukmę, at-
lyginimą, socialines garantijas ir pan.), prie darbo įstatymų priskiriami nebuvo ir sudarė atitinkamą 
administracinės teisės aktų dalį832.

Kita vertus, egzistavę įstatymai nebuvo tobuli, turėjo spragų, neaprėpė visų šiuose santykiuose 
pasitaikančių arba galinčių pasitaikyti niuansų. Atitinkamai buvo remtasi kitomis bendrosios civili-
nės teisės normomis. Pavyzdžiui, iki tarpukario laikotarpio specialių įstatymų dėl žalos, atsiradusios 
dėl nelaimingo atsitikimo žemės ūkyje, amatuose ar prekyboje, nebuvo. Atlyginimo šiais atvejais 
galėjo būti reikalaujama bendrųjų civilinių įstatymų nustatyta tvarka, t. y. paprastai pagal Rusijos 
civilinių įstatymų 684 ir 687 straipsnius833.

Lietuvos Respublika TDO narė yra nuo 1921 metų. Tačiau pirmas penkias (Nr. 1 Konvenci-
ja dėl aštuonių valandų darbo dienos ir 48 valandų darbo savaitės pramonės įmonėse nustatymo;  
Nr. 4 Konvencija dėl moterų nakties darbo; Nr. 6 Konvencija dėl vaikų nakties darbo pramonėje;  
Nr. 14 Konvencija dėl savaitinio poilsio pramonės įmonėse ir Nr. 24 Konvencija dėl draudimo ligoje 
pramonės ir prekybos ir namų ruošos darbininkų) iš šešių TDO konvencijas Lietuva ratifikavo tik 
1931 m. birželio 19 d. Visos šios konvencijos buvo taikomos pramonės įmonėms. Šiomis konvencijomis 
buvo įtvirtinta 8 valandų darbo dienos ir 48 val. darbo savaitės trukmė (konvencija Nr. 1) su teise gauti 
per septynias dienas nepertraukiamą 24 val. poilsį (konvencija Nr. 14), draudimas duoti darbo nakties 
metu vaikams iki 18 metų amžiaus (konvencija Nr. 6), taip pat užtikrinti socialinį draudimą ligos 
atveju (konvencija Nr. 24). Šių konvencijų ratifikavimas turėjo didelę reikšmę užtikrinant darbuotojų 
teises darbe. Ir nors tai buvo vos kelios konvencijos, tačiau jų svarba buvo labiau praktinė: jomis buvo 
saugomi jauni asmenys, vengiama išnaudoti visų darbą apribojant darbo trukmę tiek dienos metu, tiek 
ir naktį, suteikiamos socialinės garantijos susirgus. Vėliau, 1934 m., Lietuva ratifikavo dar dvi konven-
cijas: Nr. 19 Konvenciją dėl šalies ir užsienio piliečių lygių teisių atlyginant žalą, įvykus nelaimingiems 
atsitikimams, ir Nr. 27 Konvenciją dėl sunkių krovinių, pervežamų laivuose, svorio nurodymo834. Šių 
dokumentų priėmimas svarbus ne tik dėl saugių darbo sąlygų laikymosi darbe, bet ir dėl asmenų 
lygiateisiškumo, pavyzdžiui, konvencijoje Nr.19 numatyta, kad „piliečiams, kurie nukentėjo įvykus 
nelaimingiems atsitikimams darbe jos teritorijoje, arba jų išlaikytiniams taikyti tas pačias sąlygas dėl 
darbuotojams mokamų kompensacijų, kokias ji taiko savo piliečiams“; „toks lygiateisiškumas užtik-
rinamas darbuotojams užsieniečiams ir jų išlaikytiniams nekeliant jokių sąlygų dėl gyvenamosios 

827 Pramonės darbininkų samdos įstatymas. Vyriausybės žinios. 1933, Nr. 429/2966; 1934, Nr. 675/4997; 1939, 
Nr.675/4997.

828 Nekrašas, V. Darbo santykių reguliavimo teisinės minties raida nepriklausomoje Lietuvoje (1918–1940 m.). Teisė. 
1992, 26, p. 76.

829 Algų nustatymo kariams įstatymas. Vyriausybės žinios. 1921, Nr. 63-563.
830 Valstybės tarnautojų atlyginimų įstatymas. Vyriausybės žinios. 1922, Nr. 88-751. 
831 Seimo atstovų atlyginimo įstatymas. Vyriausybės žinios. 1923, Nr. 124-950.
832 Maksimaitis, M. Darbo teisės šaltiniai Lietuvoje 1918–1940 m. Marcijonas, A. et al. Lietuvos darbo teisės raida ir 

perspektyvos. Liber Amicorum et Collegarum profesorei Genovaitei Dambrauskienei. Vilnius: MRU, 2010, p. 50.
833 Maksimaitis, M. Darbo teisės šaltiniai Lietuvoje 1918–1940 m. Marcijonas, A. et al. Lietuvos darbo teisės raida ir 

perspektyvos. Liber Amicorum et Collegarum profesorei Genovaitei Dambrauskienei. Vilnius: MRU 2010, p. 47–48.
834 Mačernytė-Panomariovienė, I. TDO įtaka Lietuvos darbo teisės raidai. Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos. 

Marcijonas, A. et al. Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos. Liber Amicorum et Collegarum profesorei Genovaitei 
Dambrauskienei. Vilnius: MRU, 2010, p. 87–88.
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vietos“. Pavyzdžiui, dėl žalos atlyginimo įvykus nelaimingam atsitikimui per trejus metus po Nr. 19 
Konvencijos ratifikavimo valstybė turėjo sukurti žalos kompensavimo sistemą, nesvarbu, ar tai būtų 
draudimu, ar kitais būdais grindžiama sistema. Bendrosios užuomazgos dėl draudžiamųjų įvykių 
buvo deklaruotos 1920 m. priimtame Dvarų darbininkų atstatymo įstatyme835. Sveikatos praradimas 
ar kitoks susižalojimas dėl nelaimingo atsitikimo darbe buvo laikomas pateisinamąja priežastimi, dėl 
to nebūtina darbuotojui dirbti arba net nebūti pašalintam iš dvaro, tačiau apie žalos kompensavimą 
iki tol nebuvo nieko užsiminta. Tiek 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos 97 straipsnyje, tiek ir 
1928 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos 98 straipsnyje nustatyta, kad „Valstybė saugoja atskirais įsta-
tymais darbininką ligoje, senatvėje, nelaimingais atsitikimais ir darbo trūkstant“836. Bet konkretaus 
žalos atlyginimo įstatymo nei žalos atlyginimo ribų ar principų, kuriais remiantis būtų įvertinta žala, 
nebuvo nustatyta. Ir net 1925 m. Vidaus reikalų ministro patvirtintoje „Darbo inspekcijos įstatymui 
vykdyti instrukcijoje“ buvo nustatyta tik tai, kad „tam tikrais atsitikimais darbo inspektoriai, įmonių 
vedėjams prašant, tvirtina susitarimą dėl atlyginimo nelaimingais atsitikimais (akto 14§ 2 d. (f))“837. 
Vadinasi, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe šalys galėjo susitarti tarpusavyje dėl žalos atlyginimo, 
kurį patvirtindavo trečiasis asmuo – darbo inspektorius.

Ir tik 1936 m. balandžio 30 d. Prezidentas A. Smetona priėmė Draudimo nuo nelaimingų at-
sitikimų įstatymą838, kuriame buvo patvirtintos draudimo kasos taisyklės. Įstatymas buvo taikomas 
visiems darbdaviams, bet nuo įmokų buvo atleistos valstybės ir savivaldybių įmonės. Jame nusta-
tytas darbuotojų ir tarnautojų, net darbovietėse dirbančių mokinių privalomas draudimas. Nelai-
mingi atsitikimai turėjo būti registruojami, tiriami. Apdraustasis, įvykus nelaimingam atsitikimui, 
gaudavo nustatytą gydymą ir atlyginimą (pašalpą, kurią sudarė 2/3 atlyginimo, paskaičiuoto pagal 
metinį uždarbį). Tačiau šiame įstatyme nebuvo numatyta normų dėl jų taikymo užsienio piliečiams 
užtikrinant jų lygiateisiškumą, kaip to reikalauja TDO konvencija Nr. 19.

Apibendrinant šį laikotarpį galima drąsiai teigti, kad pagrindai atsirasti darbo teisei Lietuvoje 
formavosi pamažu ir daugelis nuostatų nebuvo sureguliuota specialiomis darbo teisę reguliuojančio-
mis normomis, nors TDO poveikis darbo teisei, kaip savarankiškai teisės šakai, plėstis ir stiprėti buvo.

2.1.2. Darbo teisė sovietinės okupacijos laikotarpiu (1940–1990 m.)

Darbo santykių kaip savarankiškos teisės šakos reguliavimo Lietuvos Respublikoje raidą pri-
stabdė Lietuvos okupacija ir hitlerinės Vokietijos pradėtas pasaulinis karas. TSRS 1940 m. birželio  
15 d. įvykdžius agresiją prieš nepriklausomą Lietuvos valstybę ir ją aneksavus Lietuvos TSR teritori-
joje nuo 1940 m. gruodžio 1 d. pradėjo galioti 1922 m. RTFSR darbo įstatymų kodeksas839 ir kiti su 
šio kodekso įgyvendinimu susiję aktai840. 1940 m. Lietuvos ūkio sovietizacijos procese buvo galutinai 
panaikinta privatinė nuosavybė. Kaip pastebi G. Dambrauskienė, komunistų partijai priklausė ne tik 
visų ūkių valstybinių kompetencijų monopolis, bet ir viso valstybės turto bei ūkinių priemonių mo-
nopilis. Ji tapo vienintele darbdave ir buvo vienintelė darbdavio su darbuotojais santykių tvarkytoja 
ir teisėja841. Sovietinės okupacijos laikotarpiu sovietinė Lietuvos valdžia, remdamasi TDO Konstitu-
cijos 1 straipsnio 5 dalimi, atšaukė Lietuvos narystę TDO.

Pokario metais darbo santykių reguliavimui Lietuvoje buvo taikomas tarybinis modelis842. 
Primestas Lietuvai RTFSR darbo įstatymų kodeksas darbo teisei, kaip atskirai teisės šakai, turėjo 

835 Dvarų darbininkų atstatymo įstatymas. Vyriausybės žinios. 1920, Nr. 40-419. 
836 Lietuvos valstybės Konstitucija. Vyriausybės žinios. 1922, Nr. 100-799.
837 Darbo inspekcijos įstatymui vykdyti instrukcija. Vyriausybės žinios. 1925, Nr. 204-1364.
838 Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įstatymas. Vyriausybės žinios. 1936, Nr. 531-3684.
839 RTFSR darbo įstatymų kodeksas. LTSR Aukščiausiosios Tarybos žinios. 1941, Nr.1 (3).
840 Pvz., speciali norma, nustatanti išimtis iš bendros taisyklės, t. y. VRCVK ir RTFSR LKT 1926 m. vasario 8 d. nutari-

mas, reguliuojantis namų darbininkių darbo sąlygas. (SU RSFSR 1926 g. Nо 8, st. 57; 1929 g. Nо 83, st. 809).
841 Dambrauskienė, G. Darbo santykių teisinio reguliavimo raida. Mesonis, G. et al. Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios 

Nepriklausomybės Aktui – 20: Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui. Vilnius: MRU, 2009, p. 563.
842 Nekrašas, V. Darbo santykių reguliavimo teisinės minties raida nepriklausomoje Lietuvoje (1918–1940 m.). Teisė. 

1992, 26, p. 76.

http://www3.lrs.lt/pls/inter_archyvas/dokpaieska_arch.showdoc_l?p_id=112956&p_tr2=2
file:///E:/D%20A%20R%20B%20A%20S/Gailiutes_knyga/TEKSTAI/javascript:open_window(%22https://aleph.library.lt:443/F/6F5CH589LK1SE8PRUFV2QELBNX2S7EQCG4JPKVPYH8JINNRU5K-16636?func=service&doc_number=000045473&line_number=0013&service_type=TAG%22);
file:///E:/D%20A%20R%20B%20A%20S/Gailiutes_knyga/TEKSTAI/javascript:open_window(%22https://aleph.library.lt:443/F/6F5CH589LK1SE8PRUFV2QELBNX2S7EQCG4JPKVPYH8JINNRU5K-16636?func=service&doc_number=000045473&line_number=0013&service_type=TAG%22);


Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

414

reikšmės, nes kodifikuotas teisės aktas buvo susistemintas atskirais darbo teisės institutais, leido su-
sidaryti bendrą vaizdą apie darbo teisinį reguliavimą, į kurį buvo įtrauktos įdarbinimo, socialinio 
aprūpinimo ir draudimo teisės normos.

RTFSR darbo įstatymų kodeksas buvo taikomas visiems asmenims, dirbantiems samdos pag-
rindais, tarp jų ir dirbantiems namuose, bet šie norminiai aktai nesprendė klausimų dėl sutartinių 
santykių (1 straipsnis). Kitaip tariant, darbuotojai neturėjo per daug laisvės dėl savo teisių, nors jos 
ir buvo deklaruojamos. Pavyzdžiui, darbuotojų įdarbinimo per Darbo liaudies komisariato orga-
nus – darbo biržas reguliavimas neteko galios nuo 1925 m. (RTFSR darbo įstatymų kodekso 5–10 
straipsniai). Taip buvo „panaikinta“ bedarbystė. Kitaip tariant, nors ir buvo leidžiamas tiesioginis 
įdarbinimas, tačiau jis buvo organizuojamas vykdant šalies industrializavimo ir socialistinių žemės 
ūkio kooperavimo planus, kurie susiję su tuo, kad visi darbingi asmenys turėtų darbą, o įmonės bei 
įstaigos – papildomų kadrų. Atsižvelgiant į gamybos augimą, resursų perskirstymą, ypač darbuotojų 
perkėlimą į šalies rajonus, kur trūko darbo jėgos, asmenys, baigę profesines ar aukštąsias (pavyzdžiui, 
baigę aspirantūrą) ir specialiąsias mokyklas, buvo siunčiami į darbą su nukreipimais atidirbti 3 me-
tus. Kiti, daugiausia komjaunimo organizacijų nariai, visuomeninio šaukimo tvarka, t. y. siekiant 
tikslingai įtraukti į darbą, būdavo siunčiami į Sibirą, Uralą ir kitus regionus dirbti statybose ar kitose 
įmonėse843. Visi darbuotojai ir tarnautojai buvo laikomi valstybinių įmonių ir įstaigų darbuotojais. 
Vyravo dvi visuomeninės nuosavybės formos – valstybinė ir kooperatinė. Taip pat vyravo ir kolūkinė 
santvarka. Įmonėse dirbo tik etatiniai (sąrašiniai) darbuotojai, kiti neetatiniai galėjo dirbti, bet kito-
mis nei etatiniai darbo sąlygomis. Labai svarbus buvo darbo normavimas, planavimas ir socialisti-
nis lenktyniavimas, kuris buvo nukreiptas išimtinai valstybės planų įvykdymui ir dažnai paremtas 
įsakmiu reguliavimu ir prievarta.

RTFSR darbo įstatymų kodekso 27 straipsniu buvo nustatyta, kad darbo sutartis yra dviejų ar 
daugiau asmenų844 susitarimas, pagal kurį viena šalis teikia savo darbo jėgą kitai šaliai už atlyginimą. 
Kaip nurodė kodekso komentaro autoriai845, darbo sutartis buvo suprantama siauriau nei visi įma-
nomi susitarimai dėl darbo. Čia turima omenyje sutartį dirbti konkrečios įmonės ar įstaigos ūkio 
darbininku ar tarnautoju. Kitokie susitarimai dėl darbo, tokie, kaip rangos, pavedimo, autorystės ir 
praktikos, buvo civilinės teisės dalykas.

Darbuotojas darbo sutartį galėjo sudaryti tik su viena įmone, o su kita, nenutraukus pirmos, 
sudaryti negalėjo. Antraeilių pareigų sutartį galėjo sudaryti tik jei nerasdavo tinkamo darbuotojo ir 
tik esant abiejų įmonių vadovų sutikimui, suderintam su aukštesnėmis pagal pavaldumą organizaci-
jomis, profsąjungos ir įmonės komitetais.

Darbo sutartis galėjo ir nebūti sudaryta raštu, išskyrus, kai tai nustatė įstatymai (pavyzdžiui, 
dėl darbuotojų telkimo dirbti, perkeliant dirbti į Tolimosios Šiaurės ar jiems prilygintus rajonus). Dėl 
darbo santykių šalys galėjo susitarti ir žodžiu, bet tada santykiai turėjo būti įforminami administra-
cijos įsakymu arba priėmimo įrašu (Tipinių vidaus darbo tvarkos taisyklių 3 p.). Prieš įsidarbinant 
būtina buvo pateikti darbo knygelę, o jei tai pirmas darbas – namų valdybos, apylinkės ar gyvenvie-
tės Tarybos arba gatvės komiteto išduotą pažymą apie paskutinį užsiėmimą (Tipinių vidaus darbo 
tvarkos taisyklių 3 p. ir Darbo knygelių vedimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose instrukcijos 3 p.).

Darbo sutarties turinys susidėjo iš būtinųjų (darbovietės ir funkcijų) ir papildomų (susitarimas 
dėl gyvenamojo ploto ir pan.) sąlygų (RTFSR darbo įstatymų kodekso 28 straipsnis). Sudarius darbo 
sutartį darbuotojui būdavo duodamos atsiskaitomosios knygelės, kur aprašomas darbuotojo darbo 
pobūdis, darbo laikas, atlyginimas ir kada jis mokamas, atostogų trukmė. 

Nors RTFSR darbo įstatymų kodekso 37 straipsnyje buvo numatyta, kad darbuotojas į kitą dar-
bą ar vietovę gali būti perkeltas tik esant jo sutikimui, tačiau apsisprendimo ribos būdavo siauros – 
darbuotojui nesutikus, jį tiesiog galėdavo atleisti iš darbo sumokant išeitinę išmoką (89 str.). Sutikus 

843 Darbo įstatymų komentaras. (autorių kolektyvas, vad. S. Kariskis). Vilnius: Mintis, 1970, p. 31.
844 Buvo galima sudaryti ir grupines (brigados) darbo sutartis (Kodekso 30 str.).
845 Darbo įstatymų komentaras. (autorių kolektyvas, vad. S. Kariskis). Vilnius: Mintis, 1970, p. 31. 
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persikelti į kitą vietovę buvo mokama RTFSR darbo įstatymų kodekso 82 straipsniu ir TSRS CVK ir 
LTK 1931 m. lapkričio 23 d. nutarimu846 numatyta kompensacija.

Vadovaujantis RTFSR darbo įstatymų kodekso 44 straipsniu, darbo sutartis galėjo būti nu-
traukta šalių susitarimu, suėjus terminui, pabaigus sulygtą darbą, šalies pareiškimu 46 ir 47 straips-
nių pagrindais. Darbo sutartys su vadovaujančiais darbuotojais, kurie sistemingai pažeidinėjo darbo 
įstatymus arba gyvenamojo ploto paskirstymo tvarką, nevykdė kolektyvinės sutarties įsipareigojimų, 
užsiiminėjo biurokratizmu, vilkinimu, galėjo būti nutraukiamos profsąjungų reikalavimų (RTFSR 
darbo įstatymų kodekso 49 str.).

Minėtu kodeksu labai detaliai buvo reguliuojama darbo drausmė, numatant reikalavimą pasi-
tvirtinti vidaus darbo tvarkos taisykles remiantis Tipinėmis ar Šakinėmis vidaus tvarkos taisyklėmis. 
Jose būtina buvo numatyti ne tik darbo pareigų vykdymo organizavimo aspektus, bet ir paskatini-
mus bei nuobaudas už pažeidimus (RTFSR darbo įstatymų kodekso 50–55 straipsniai). Nuobaudų 
sąrašas buvo kur kas ilgesnis: be pastabos, papeikimo ir atleidimo iš darbo, dar būdavo – griežtas 
papeikimas, perkėlimas į mažiau apmokamą darbą iki 3 mėn. arba pareigų pažeminimas, teisės gauti 
procentinį priedą už ištarnautus metus atėmimas iki 3 mėn. arba vienkartinio atlyginimo už ištar-
nautus metus sumažinimas iki 25 proc. Kita vertus, vidaus darbo tvarkos taisyklės turėjo viršesnę 
juridinę galią nei kolektyvinė sutartis (RTFSR darbo įstatymų kodekso 52 straipsnis).

Darbo laikas įmonėse buvo sureguliuotas šešių dienų per savaitę režimu su viena poilsio diena. 
Normalios darbo savaitės trukmė – 41 val.: 5 darbo dienos po 7 val. ir viena darbo diena – poilsio 
dienos išvakarėse – 6 val. (kodekso 94 str.). Nuo 1967 m. kovo 14 d. LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo įsaku847 buvo planingai įvesta penkių dienų savaitė su dviem poilsio dienomis, palie-
kant bendrą savaitės darbo laiko trukmę – 41 val., tik poilsio dienos išvakarėse darbo laiko trukmė 
netrumpinama. Buvo nustatytas sutrumpintas darbo laikas tam tikrų kategorijų darbuotojams ir 
asmenims (pavyzdžiui, nepilnamečiams848, neįgaliesiems849). Galėjo būti suteikiama ir ne visa darbo 
diena ar darbo savaitė. Tik tokį darbo laiko režimą galėjo suteikti ne visiems. Kodekse numatytos 
darbo sritys, kuriose dirbantiems asmenims galėjo būti nustatytas ne visas darbo laikas, pavyzdžiui, 
vartotojų kooperacijos sistemos visuomeninio maitinimo įstaigų – bufetų ir užkandinių, darbuoto-
jams, buitinio aptarnavimo ateljė ir dirbtuvių drabužių, cheminio valymo bei baltinių skalbyklų priė-
mimo punktų darbuotojams, valstybinės prekybos kasininkams ir pardavėjams, ryšių darbuotojams, 
liaudies ūkio šakų įmonių ir įstaigų, tiesiogiai aptarnaujančių gyventojus, darbuotojams, siuvimo 
darbuotojams, išėjusiems į pensiją aukštųjų mokyklų mokslų daktarams ir profesoriams. Taip pat 
buvo nustatytas ir nenormuotos darbo dienos darbo laikas, kai negalima buvo apskaityti darbo laiko 
valandomis arba darbo laiko trukmė viršijo normalios darbo dienos trukmės ribas (RTFSR darbo 
įstatymų kodekso 95 str.). Nenormuotą darbo dieną dirbantiems kompensuojama suteikiant 12 darbo 
dienų papildomų atostogų (RTFSR darbo įstatymų kodekso 115 straipsnis). Eilinių atostogų buvo su-
teikiama 12 darbo dienų, neįskaitant švenčių dienų. Tam tikrų kategorijų darbuotojams nustatytos ir 
pailgintos atostogos: nepilnamečiams, mokslininkams, miškų darbuotojams, akliems neįgaliesiems. 
RTFSR darbo įstatymų kodekso 115 straipsnis numatė garantiją į papildomas dviejų savaičių atos-
togas tiems, kurie dirbo kenksmingomis bei pavojingomis darbo sąlygomis. RTFSR darbo įstatymų 
kodekso 175–176 straipsniai reglamentavo ir socialinį draudimą: medicinos pagalbos teikimą, pašal-
pų (laikino nedarbingumo, sužalojimas, karantinas, nėštumo ir gimdymo, sergančio nario slauga), 
papildomų pašalpų (kūdikio gimimo, laidojimo ir persikvalifikavimo), neįgalumo pensijų, senatvės 
pensijų davimą (jų skyrimo tvarka ir sąlygos patvirtintos kitais TSR įstatymais ir nuostatais, pavyz-
džiui, Valstybinio socialinio draudimo pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos nuostatai, patvirtinti 

846 Šis nutarimas įtrauktas į Darbo įstatymo kodekso 82 str. priedą.
847 LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1967 m. kovo 14 d. įsakas. LTSR Aukščiausiosios Tarybos žinios. 1967 m., 

Nr. 11.
848 LTSR Aukščiausiosios Tarybos žinios. 1955, Nr. 16; 1956, Nr. 12, Nr. 24;
849 TSRS Ministrų Tarybos 1955 m. sausio 14 d. potvarkis; TSRS Ministrų Tarybos Valstybinio darbo ir darbo užmo-

kesčio klausimų komiteto 1957 m. balandžio 15 d. išaiškinimas. 
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VPSCT 1955 m. vasario 5 d.850. Šie nuostatai išleisti remiantis TSRS Ministrų Tarybos 1955 m. sausio 
22 d. nutarimu „Dėl laikino nedarbingumo pašalpų mokėjimo ir nedarbingumo lapelių išdavimo 
sutvarkymo“ (VPSCT 1955 m. sausio 28 d. nutarimas)851. 

Perkėlus nemažai nuostatų iš galiojusio RTFSR darbo įstatymų kodekso, 1972 m. buvo priimtas 
Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos darbo įstatymų kodeksas852, kuris įsigaliojo nuo 1973 m. 
sausio 1 d. Tuo metu darbo sutartys galėjo būti sudaromos tiek žodine, tiek rašytine forma, neapi-
brėžtam terminui, apibrėžtam ne ilgesniam kaip trejų metų terminui arba tam tikro darbo atlikimo 
laikui. Buvo privalomos darbo knygelės tiems, kurie dirbo ilgiau nei 5 dienas. Normalus darbininkų 
ir tarnautojų darbo laikas negalėjo būti ilgesnis kaip 41 valanda per savaitę. Vertinant sovietinio 
laikotarpio teisinį reguliavimą galima pastebėti, kad jame buvo ir lanksčių darbo normų, pavyz-
džiui, darbininkui ar tarnautojui susitarus su administracija, galėjo būti nustatoma, tiek priimant 
į darbą, tiek ir vėliau, ne visa darbo diena arba ne visa darbo savaitė. Ne visos dienos darbo laiko 
režimą turėjo užtikrinti neįgaliesiems (187 straipsnis), o nepilnamečiams buvo nustatomas sutrum-
pintas darbo laikas (211 straipsnis). Kai kuriems darbininkams ir tarnautojams, nurodytiems sąraše, 
kuris tvirtinamas TSR Sąjungos ir Lietuvos TSR įstatymų nustatyta tvarka, galėjo būti taikoma ne-
normuota darbo diena. Viršvalandžiai, kaip ir iki šiol, buvo leidžiami normuojant jų apskaitą, t. y. 
viršvalandiniai darbai neturėjo viršyti kiekvienam darbininkui ir tarnautojui keturių valandų per 
dvi dienas iš eilės ir 120 valandų per metus. Darbininkams ir tarnautojams kasmetinių atostogų 
buvo suteikiama ne mažiau kaip 15 darbo dienų. Buvo suteikiama ir kasmetinių papildomųjų atos-
togų: 1) darbininkams ir tarnautojams, dirbantiems kenksmingomis sąlygomis; 2) darbininkams ir 
tarnautojams, dirbantiems kai kuriose liaudies ūkio šakose ir turintiems ilgą darbo vienoje įmonė-
je, organizacijoje stažą; 3) nenormuotos darbo dienos darbuotojams; 4) kitais įstatymų numatytais 
atvejais. Vienas tokių – papildomosios atostogos iki vaikui sueis vieneri metai amžiaus, nepaliekant 
darbo užmokesčio. Papildomų atostogų, siekiant paskatinti už valstybinių ar visuomeninių pareigų 
vykdymą, darbovietėje galėjo būti duodama papildomųjų atostogų visuomeniniams nepilnamečių 
auklėtojams, savanoriškųjų viešosios tvarkos palaikymo liaudies draugovių nariams, savanoriškųjų 
gaisrininkų draugovių nariams ir kitais atvejais – TSR Sąjungos ir Lietuvos TSR įstatymų nustatoma 
tvarka. Nuo 1988 m. sausio 27 d. nebuvo taikomos papildomos atostogos „savanoriškųjų viešosios 
tvarkos palaikymo liaudies draugovių nariams, savanoriškųjų gaisrininkų draugovių nariams“853. 
Taip pat buvo suteikiamos kasmetinės pailgintos atostogos mokytojams, dėstytojams ir kitų katego-
rijų darbuotojams remiantis TSR Sąjungos įstatymais. Tačiau pasirinkti atostogų laiką niekas nega-
lėjo, nes atostogų davimo eilę nustatydavo administracija, suderinusi su profesinės sąjungos fabriko, 
gamyklos, vietos komitetu. Buvo draudžiama nesuteikti kasmetinių atostogų dvejus metus iš eilės, 
taip pat nesuteikti atostogų jaunesniems kaip aštuoniolikos metų amžiaus darbininkams ar tarnauto-
jams ir darbuotojams, turintiems teisę į papildomąsias atostogas, dirbantiems kenksmingomis darbo 
sąlygomis. Tačiau darbininkams ir tarnautojams darbo apmokėjimas buvo nustatomas centralizuo-
tai pagal nustatytus tarifinius atlygius ar pareiginių algų schemas. Kodekso normos sureguliuotos 
prisitaikant prie tuo metu klestinčios pramoninės gamybos, todėl ir buvo reglamentuojamos darbo 
(išdirbio) normos, įkainiai, atskirai garantinės ir kompensacinės išmokos, drausminė ir materialinė 
atsakomybė, žalos atlyginimas, net atskirai moterų sauga darbe, jaunimo darbo ypatumai, lengvatos 
darbininkams ir tarnautojams, kurie dirba ir kartu mokosi. Taip pat buvo reglamentuotas ir valsty-
binis socialinis draudimas.

LTSR darbo įstatymų kodeksas iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo buvo keistas tik ke-
lis kartus ir pakeitimai buvo susiję su aukštesnio juridinę galią turinčio akto paliepimais. Pirma-

850 VPSCT 1955 m. vasario 5 d nutarimas „Dėl valstybinio socialinio draudimo pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos 
nuostatų patvirtinimo“. Biulleten VTSSPS. 1955, Nr. 4.

851 TSRS Ministrų Tarybos 1955 m. sausio 22 d. nutarimas „Dėl laikino nedarbingumo pašalpų mokėjimo ir nedarbin-
gumo lapelių išdavimo sutvarkymo“. Biulleten VTSSPS. 1955, Nr. 3.

852 Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos darbo įstatymų kodeksas. Vyriausybės žinios. 1972, Nr. 18-137.
853 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakas „Padaryti pakeitimus ir papildymus Lietuvos TSR darbo 

įstatymų kodekse“. Vyriausybės žinios. 1988, Nr. 4-30.
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sis pakeitimas, atliktas tik 1983 m.854, susijęs su TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1983 m. 
rugpjūčio 12 d. įsaku „Dėl pakeitimų ir papildymų kai kuriuose TSRS įstatymų aktuose“, numatė 
darbuotojo teisę nutraukti darbo sutartį įspėjus darbdavį prieš 2 mėn., o jei išėjimas iš darbo susijęs 
su svarbiomis priežastimis – prieš 1 mėn.; papildė drausmine nuobauda – perkėlimu į kitą mažiau 
apmokamą darbą arba pervedimu į kitas žemesnes pareigas tam tikram laikui, taip pat galimybe 
administracijai išieškoti žalą, kurią įmonei padarė darbuotojas (RTFSR darbo įstatymų kodekso  
242 straipsnio 2 dalis) ir pan. 

Kiti trys pakeitimai buvo atlikti 1988 m. sausio 27 d.855 Vienas jų susijęs su TSRS Aukščiausio-
sios Tarybos Prezidiumo 1987 m. rugsėjo 2 d. įsaku „Dėl lengvatų dirbančioms nėščioms moterims ir 
moterims, turinčioms mažamečių vaikų, išplėtimo“856. Kodekso pakeitimų pakete numatytas drau-
dimas skirti nėščias moteris ir moteris, turinčias iki dvejų metų amžiaus vaikų, dirbti nakties metu, 
dirbti viršvalandinius darbus bei poilsio dienomis ir siųsti į komandiruotes (RTFSR darbo įstatymų 
kodekso 194 straipsnis), taip pat joms sumažinti darbo normas, nustatyti kitokį darbo laiko režimą, 
ne visą darbo laiką arba darbą namie ir pan. (RTFSR darbo įstatymų kodekso 196–200 straipsniai), 
draudimas atsisakyti priimti į darbą ir mažinti joms darbo užmokestį dėl motyvų, susijusių su nėštu-
mu arba kūdikio maitinimu, taip pat draudimas atleisti iš darbo nėščią moterį ar moterį, auginančią 
vaiką iki 1,5 metų. Net numatytas įpareigojimas priimti į darbą tokią moterį, pasibaigus terminuotai 
darbo sutarčiai (RTFSR darbo įstatymų kodekso 203 str.) ir kt. 

Antras, susijęs su TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1988 m. vasario 4 d. įsaku857, nu-
matė darbo normavimą, įvedant darbo normos apibrėžimą: „Darbo normos – išdirbio, laiko, aptar-
navimo, darbuotojų skaičiaus – nustatomos darbininkams ir tarnautojams pagal pasiektą technikos, 
technologijos, gamybos ir darbo organizavimo lygį“ (RTFSR darbo įstatymų kodekso 118 straipsnis) 
ir tai, kad „vienų ar kitų darbų įdiegimo laikotarpiu, kai nėra patvirtintų darbo normavimo norma-
tyvinių dokumentų, nustatomos laikinos normos, kurios neturi galioti daugiau kaip tris mėnesius“ 
(RTFSR darbo įstatymų kodekso 120 straipsnis). Taip pat kodeksas buvo papildytas skirsniu „Pa-
laisvinamų darbuotojų užimtumo užtikrinimas“, kuriame buvo numatytas darbuotojų atleidimas 
iš darbo, kai mažinamas etatų skaičius arba kai įmonės veikla nutraukiama (RTFSR darbo įstatymų 
kodekso 511–513 straipsniai). Darbuotojai apie jų atleidimą iš darbo galėjo būti įspėjami prieš 2 mėn. 
ir perkeliami arba į kitą darbą toje pačioje įmonėje, arba į kitą įmonę, arba jiems suteikiama galimybė 
išmokti naujų profesijų (specialybių), suteikiant atitinkamą darbą. Nutraukus darbo santykius, jiems 
galėjo būti išmokama 1 VDU išeitinė išmoka, dar mokamas VDU, kol įsidarbins, bet ne ilgiau kaip 
už 2 mėn. Išimties tvarka galėjo būti mokama ir už trečiąjį mėnesį, jei asmuo per 2 savaites nuo atlei-
dimo dienos kreipėsi į įdarbinimo organą ir nebuvo jo įdarbintas. 

1988 m. kovo 30 d., be kitų kodekso pakeitimų, įvedamas naujas skirsnis „Darbo kolektyvas“858, 
taip išplečiant savivaldą įmonėse ir organizacijose.

Trečiasis kodekso pakeitimas atliktas 1988 m. rugsėjo 28 d. –dėl sveikatos patikrinimų dirban-
tiems sunkius darbus ir darbus kenksmingomis ar pavojingomis sąlygomis859.

Paskutinis iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo LTSR darbo įstatymų kodekso pakeitimas 
buvo atliktas 1989 m. spalio 23 d. ir buvo susijęs su nėštumo ir gimdymo atostogų reguliavimu, pa-
pildant: „Jų nepasinaudotos nėštumo atostogų dienos pridedamos prie gimdymo atostogų. Moterų 

854 TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1983 m. rugpjūčio 31 d. įsakas „Dėl pakeitimų ir papildymų Lietuvos 
TSR darbo įstatymų kodekse“. Vyriausybės žinios. 1983, Nr. 26-266.

855 TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1988 m. sausio 27 d. įsakas „Padaryti pakeitimus ir papildymus Lietuvos 
TSR darbo įstatymų kodekse“. Vyriausybės žinios. 1988, Nr. 4-30.

856 TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1988 m. sausio 27 d. įsakas „Dėl pakeitimų ir papildymų Lietuvos TSR 
darbo įstatymų kodekse“. Vyriausybės žinios. 1988, Nr. 4-30.

857 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakas „Dėl TSR Sąjungos darbo įstatymų, susijusių su ekonomi-
kos valdymo pertvarkymu, pakeitimų ir papildymų“. Vyriausybės žinios. 1988, Nr. 11-75

858 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1988 m. kovo 30 d. įsakas Nr. XI-2229 „Padaryti pakeitimus ir 
papildymus Lietuvos TSR darbo įstatymų kodekse“. Vyriausybės žinios. 1988, Nr. 11-75.

859 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1988 m. rugsėjo 28 d. įsakas „Pakeisti Lietuvos TSR darbo įsta-
tymų kodekso 182 straipsnį“. Vyriausybės žinios. 1988, Nr. 29-299.
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pageidavimu, turint ne mažesnį kaip vienerių metų bendrą darbo stažą, duodamos iš dalies apmoka-
mos atostogos vaikui prižiūrėti iki jam sueis pusantrų metų amžiaus, mokant per tuos laikotarpius 
pašalpas (įstatymo nustatyta tvarka).“860

Apibendrinant reikia pasakyti, kad nors tuo laikotarpiu priimtas Lietuvos Tarybų Socialisti-
nės Respublikos darbo įstatymų kodeksas turėjo įtakos darbo teisės, kaip savarankiškos teisės šakos, 
vystymuisi, tačiau dauguma šių normų buvo paremtos įsakmiais paliepimais, draudimais ir centrali-
zuotu imperatyviniu reguliavimu, susijusiu su valstybės (komunistų partijos) planais, o ne žmogumi 
ir jo teisėmis. Kita vertus, nors minėtame kodekse ir buvo nurodoma „suderinti su profsąjungomis“, 
tačiau vyravęs totalitarinis politinis režimas „laisvei“, „nepriklausomybei“, „savanoriškumui“, „de-
mokratijai“ vietos nepaliko, todėl ir buvusios profsąjungos buvo palankios bei lojalios tik valdžiai. 

2.1.3. Darbo teisės pokyčiai atkūrus nepriklausomybę 1990 m.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir perėjus iš planinės ekonomikos į rinkos, iškilo būtiny-
bė reformuoti teisinę sistemą, taip pat ir darbo teisinius santykius. Tačiau apsispręsti, kuriuo keliu 
eiti – kodifikuoti ar ne – buvo sudėtinga, kadangi praktikoje pereiti iš planinio ūkio į laisvos rinkos 
ekonomiką ir jai pritaikyti teisinį reguliavimą – nebuvo lengvas uždavinys. 

LTSR darbo įstatymų kodeksas tapo Lietuvos Respublikos darbo įstatymų kodeksu (DĮK),  
1990 m. gegužės 15 d. priėmus įstatymą Nr. I-211 „Padaryti pakeitimus ir papildymus Lietuvos Res-
publikos darbo įstatymų kodekse“861, kuris įsigaliojo tik nuo rugpjūčio 20 d. panaikinus 1990 m. ba-
landžio 25 d. Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl laikinųjų priemonių TSRS vykdomos ekonominės 
blokados sąlygomis“862. Pakeitimai buvo siejami su Lietuvos Respublikos Vyriausybei suteikta teise 
apriboti darbuotojų atleidimą iš darbo, spręsti jų įdarbinimo, socialinės rūpybos bei kitus klausimus. 

1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos 48 straipsnyje įvirtintos teisės į darbą turinį sudaro: teisė į 
darbo laisvę, t. y. žmogaus galimybė laisvai pasirinkti darbą, laisva valia sutikti jį dirbti, teisė laisvai 
disponuoti savo gebėjimais dirbti; galimybė laisvai pasirinkti veiklos rūšį ir profesiją; teisė turėti 
tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas; teisė gauti teisingą darbo apmokėjimą už darbą be jokios 
diskriminacijos ir kt.863

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1990 m. lapkričio 28 d. nutarimu  
Nr. I-813 „Dėl teisminės gynybos asmenims, atleistiems iš darbo iki 1990 m. gegužės 15 d. priimto 
įstatymo „Padaryti pakeitimus ir papildymus Lietuvos Respublikos darbo įstatymų kodekse“ įsiga-
liojimo“ buvo priimtas pasiūlymas Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui panaudoti visas 
Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo numatytas poveikio priemones, tarp jų – kreiptis į teis-
mą dėl neteisėtų administracijos įsakymų, kuriais darbuotojai buvo atleisti iš darbo, panaikinimo ar 
pakeitimo864. Tačiau tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 754 
buvo sudaryta Komisija Lietuvos Respublikos darbo ginčų nagrinėjimo įstatymo projektui rengti ir 
tik 2000 m. birželio 20 d. buvo priimtas Darbo ginčų nagrinėjimo įstatymas865.

Žinoma, ir daugiau DĮK normų reikėjo pakeisti pritaikant jas prie pasikeitusios santvarkos. 
Pavyzdžiui, vadovaujantis DĮK, įdarbinti buvo galima ne jaunesnius nei 16 m. asmenis (išimtiniais 

860 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1989 m. spalio 23 d. įsakas „Padaryti pakeitimą Lietuvos TSR 
darbo įstatymų kodekso 197 straipsnyje“. Vyriausybės žinios. 1989, Nr. 30-398.

861 Lietuvos Respublikos įstatymas „Padaryti pakeitimus ir papildymus Lietuvos Respublikos darbo įstatymų kodekse“. 
Lietuvos aidas. 1990, Nr. 5-0.

862 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl laikinųjų priemonių TSRS vykdomos ekonominės blokados sąlygomis“. Vals-
tybės žinios. 1990, Nr. 23-571.

863 Dambrauskienė, G. Darbo santykių teisinio reguliavimo raida. Mesonis, G. et al. Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios 
Nepriklausomybės Aktui – 20: Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui. Vilnius: MRU, 2009, p. 569.

864 Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Tarybos Prezidiumo 1990 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. I-813 „Dėl teisminės 
gynybos asmenims, atleistiems iš darbo iki 1990 m. gegužės 15 d. priimto įstatymo „Padaryti pakeitimus ir papildy-
mus Lietuvos Respublikos darbo įstatymų kodekse“ įsigaliojimo“ Lietuvos aidas. 1990, Nr. 135-0.

865 Lietuvos Respublikos darbo ginčų nagrinėjimo įstatymas Valstybės žinios. 2000, Nr. 56-1640.
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atvejais nuo 15 m.)866, o nuo 1990 m. gruodžio 4 d. galima buvo priimti į darbą ir jaunesnius nei  
14 m. asmenis867. Tiesa, vėliau įsigaliojus Darbo sutarties įstatymui, DĮK 205 straipsnio 1 dalies nor-
ma, reglamentuojanti įdarbinamų nepilnamečių iki 18 m. amžių, buvo panaikinta868. DĮK 193, 195 
ir 203 straipsniais, numatančiais garantijas vaikus iki 8 m. auginantiems darbuotojams, garantijos 
pratęstos iki vaikui sukaks 14 metų869; iki nepriklausomybės atkūrimo vaiko priežiūros atostogos 
buvo suteikiamos iki vaikui sukaks 1 metai, bet už jas nieko nemokant870, po 1990 m. gruodžio  
4 d. – moterų pageidavimu suteikiamos iš dalies apmokomos atostogos vaikui prižiūrėti iki jam sueis 
pusantrų metų, mokant per tą laikotarpį pašalpas įstatymo nustatyta tvarka871. 

Lietuvos Respublikos darbo įstatymų kodekso galiojimas buvo pratęstas net kelis kartus iki 
2003 m. sausio 1 d.872, be to, pirmaisiais nepriklausomybės metais buvo priimta daug naujų darbo 
santykius reglamentuojančių įstatymų873, kurie pakeitė DĮK normas reguliuojant tam tikrus darbo 
teisės klausimus atskirais naujais įstatymais. Pavyzdžiui, 1991 m. buvo priimta nemažai darbo įsta-
tymų: Darbo sutarties įstatymas874 (kuriuo pakeista darbo sutarties forma – sudaroma tik raštu; kai 
kurioms pareigybėms turėjo būti skelbiamas konkursas į pareigas; nustatytas darbo santykių šalių 
teisnumas ir veiksnumas; išeitinė išmoka atleidžiant darbdavio iniciatyva ir valia numatyta nuo 3 iki 
18 VDU dydžių), Darbo apmokėjimo įstatymas875, Gyventojų užimtumo įstatymas876, Kolektyvinių 
sutarčių įstatymas877, Profesinių sąjungų įstatymas878. 1992 m. priimti šie įstatymai: Kolektyvinių 
ginčų įstatymas879, Atostogų įstatymas880 (kuriuo iš esmės buvo pakeista atostogų tvarka: skaičiuoja-
ma kalendorinėmis dienomis, minimalios kasmetinės atostogos buvo pailgintos nuo 15 darbo dienų 
iki 28 kalendorinių dienų, neįtraukiant švenčių dienų; už pirmus metus suteikiamos ne po 11 mėn., o 
po 6 mėn.), Žmonių saugos darbe įstatymas881 ir kiti teisės aktai. 

Pradėta darbo teisinių santykių reforma, priimant atskirus darbo įstatymus, nebuvo sklandi, 
todėl kodifikavimo minties nebuvo atsisakyta. Tam buvo sudaryta darbo grupė dėl Darbo įstatymų 

866 Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos darbo įstatymų kodeksas. Vyriausybės žinios. 1972, Nr. 18-137.
867 Lietuvos Respublikos padaryti pakeitimus ir papildymus Lietuvos Respublikos darbo įstatymų kodekse įstatymas. 

Lietuvos aidas. 1990, Nr. 142-0.
868 Lietuvos Respublikos darbo įstatymų kodekso 37 str., 43 str. 11 p. ir 158 str. 4 p. galiojimas nuo šio įstatymo priėmi-

mo dienos sustabdomas. Žr. daugiau: Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Tarybos 1991 m. lapkričio 28 d. nutarimas 
Nr. I-2050. „Dėl Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo įsigaliojimo“. Valstybės žinios. 1991, Nr. 36-974.

869 Lietuvos Respublikos įstatymas „Padaryti pakeitimus ir papildymus Lietuvos Respublikos darbo įstatymų kodekse“. 
Lietuvos aidas. 1990, Nr. 142-0.

870 Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos darbo įstatymų kodeksas. Vyriausybės žinios. 1972, Nr. 18-137.
871 Lietuvos Respublikos įstatymas „Padaryti pakeitimus ir papildymus Lietuvos Respublikos darbo įstatymų kodekse“. 

Lietuvos aidas. 1990, Nr. 142-0.
872 Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d., galiojimo laikino pratęsi-

mo įstatymas. Valstybės žinios. 1997, Nr. 108-2729; Nr. 118-3046; 1999, Nr. 107-3101; 2000, Nr. 111-3569; 2001,  
Nr. 110-3989.

873 Petrylaitė, D.; Davulis, T.; Petrylaitė, V. Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas Lietuvos darbo teisėje. Vilnius: 
Registrų centras, 2008, p.11.

874 Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 
1991, Nr. 36-973.

875 Lietuvos Respublikos darbo apmokėjimo įstatymas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės 
žinios. 1991, Nr. 4-104.

876 Lietuvos Respublikos gyventojų užimtumo įstatymas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės 
žinios. 1991, Nr. 2-25.

877 Lietuvos Respublikos kolektyvinių sutarčių įstatymas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės 
žinios. 1991, Nr. 12-312.

878 Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės ži-
nios. 1991, Nr. 34-933.

879 Lietuvos Respublikos kolektyvinių ginčų reguliavimo įstatymas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vy-
riausybės žinios. 1992, Nr. 12-307.

880 Lietuvos Respublikos atostogų įstatymas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, 
Nr. 2-18.

881 Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės 
žinios. 1993, Nr. 55-1064.
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kodekso atitinkamų pakeitimų ir papildymų882, kuri rengė ne tik Darbo kodekso projektą, bet ir ku-
rioje buvo derinami visi įstatymų projektai, susiję su visuomeninių darbo santykių teisiniu regu-
liavimu883. Per pirmąjį nepriklausomos Lietuvos dešimtmetį Lietuvos Respublikos darbo kodekso 
(DK) projektas buvo parengtas, ir ne vienas variantas, bet, deja, jie nebuvo priimti. Nes, anot J. Žylio, 
„išsamesnį kodekso projekto nagrinėjimą stelbė kitos parlamentinės aktualijos, pirmiausia – Konsti-
tucijos rengimo peripetijos, Aukščiausiosios Tarybos įgaliojimų priešlaikinis nutraukimas“884. 

1996 m. ekonominė krizė Rusijoje, turėjusi įtakos ir Lietuvos pramonei, taip pat uždavė dauge-
lį klausimų, susijusių su darbo santykiais (visos iki nepriklausomybės buvusios valstybinės įmonės 
buvo galutinai privatizuotos), ypač dėl garantijų darbuotojams įmonei iškėlus bankroto bylą ar įmo-
nei tapus nemokiai. Dėl krizės Rusijoje turėjo reorganizuotis ar netgi užsidaryti daugelis Lietuvos 
įmonių (pavyzdžiui, „Vilma“, „Kuro aparatūra“, „Panevėžio ekranas“, „Šiaulių vairas“ ir kt.), ypač 
tokios, kurių veikla: produkcija ir paslaugos buvo orientuotos į Rusijos rinką. Reikėjo kurti Bankru-
tuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojų reikalavimams tenkinti fondą885, iš kurio buvo paden-
giama bent dalis tokių įmonių darbuotojų patirtų nuostolių dėl to, kad darbdavys kurį laiką buvo 
nemokus ir negalėjo atsiskaityti su darbuotojais. 1996 m. vasario 1 d. Gyventojų užimtumo įstatymas 
buvo pakeistas į Bedarbių rėmimo įstatymą886, numatantį naujas bedarbių rėmimo formas, kompen-
sacinės priemonės pamažu keičiamos aktyviomis darbo rinkos politikos priemonėmis.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tik 1997 m. lapkričio 13 d. ir 1997 m. gruodžio 23 d. buvo pri-
imti įstatymai dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių teisės aktų, priimtų iki 1990 m. kovo  
11 d., pripažinimo netekusiais galios887. Tačiau, kaip pažymi G. Bužinskas, dėl šių įstatymų būtų pra-
rastas vienas svarbiausių darbo ginčų šaltinių888. Todėl minėtų įstatymų pakeitimai pratęsė įgyvendi-
namųjų norminių aktų galiojimą889. Kaip minėta, Darbo ginčų nagrinėjimo įstatymas890 buvo priim-
tas tik 2000 m. birželio 20 d. Šiame įstatyme buvo nustatyta, kad darbo ginčus nagrinėja darbo ginčų 
komisija ir teismas (4 straipsnis), prieš tai pravedus tiesiogines derybas (12–14 straipsniai). Darbda-
vys, gavęs prašymą dėl komisijos sudarymo, turėjo paskirti atstovą (atstovus) į komisiją, perduoti jam 
(jiems) medžiagą, susijusią su prašymu, ir susitarti su darbuotoju (jo atstovu) dėl komisijos posėdžio 
datos, vietos ir laiko. Komisija buvo sudaroma iš darbdavio ir darbuotojo atstovų konkrečiam darbo 
ginčui nagrinėti (18 straipsnis). Įstatymo 22 straipsnis numatė, kokiais atvejais darbo ginčai turėjo 
būti nagrinėjami teisme perėjus ikiteisminio nagrinėjimo stadiją. Taip pat nurodyti atvejai, kada tie-
siogiai, t. y. nesikreipiant į darbo ginčų komisiją, teisme nagrinėjami darbo ginčai: 1) dėl darbuotojų, 
kurių darbo santykiai yra nutrūkę, atleistų iš darbo, nušalintų nuo darbo ar perkeltų į kitą darbą, 
grąžinimo į darbą, taip pat atleidimo iš darbo priežasties formulavimo pakeitimo; 2) dėl darbuotojų 
padarytos žalos darbdaviui atlyginimo; 3) dėl žalos, padarytos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar 
susirgimo profesine liga, atlyginimo; 4) dėl nepagrįsto atsisakymo priimti į darbą; 5) kitais įstatymų 

882 1991 m. sausio 30 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimas „Dėl darbo grupės Lietu-
vos Respublikos darbo įstatymų kodekso projektui rengti sudarymo“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
ir Vyriausybės žinios. 1991, Nr. 5-144.

883 Žilys, J. Darbo teisinio reguliavimo rekonstrukcija atkuriant valstybingumą. Lietuvos darbo teisės raida ir pers-
pektyvos. Marcijonas, A. et al. Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos. Liber Amicorum et Collegarum profesorei 
Genovaitei Dambrauskienei. Vilnius: MRU, 2010, p. 82.

884 Žilys, J. Darbo teisinio reguliavimo rekonstrukcija atkuriant valstybingumą. Lietuvos darbo teisės raida ir pers-
pektyvos. Marcijonas, A. et al. Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos. Liber Amicorum et Collegarum profesorei 
Genovaitei Dambrauskienei. Vilnius: MRU, 2010, p. 82.

885 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 11 d. nutarimas „Dėl Fondo bankrutuojančių ir bankrutavu-
sių įmonių darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti įsteigimo“. Valstybės žinios. 1997,  
Nr. 76-1960.

886 Lietuvos Respublikos bedarbių rėmimo įstatymas. Valstybės žinios. 1996, Nr. 18-457.
887 Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių teisės aktų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d., pripažinimo netekusiais 

galios įstatymas. Valstybės žinios. 1997, Nr. 108-2729; Nr.118-3046.
888 Bužinskas, G. Darbo ginčų nagrinėjimo procedūros problema. Teisė. 1999, 33 (3), p. 6.
889 Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių teisės aktų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d., pripažinimo netekusiais 

galios įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 115-3245.
890 Lietuvos Respublikos darbo ginčų nagrinėjimo įstatymas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 56-1640.
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numatytais atvejais. Įsigaliojus šiam įstatymui, netenka galios Darbo įstatymų kodekso penkiolikta-
sis skirsnis „Darbo ginčai“891. 

Anot V. Tiažkijaus, „Lietuva, reformuodama darbo teisę, ėjo beprecedentiniu keliu: paliktas 
galioti DĮK ir priimta gausybė naujų įstatymų ir poįstatyminių aktų, rengtų skirtingų darbo grupių, 
keistų atsižvelgiant į politines permainas, nesuderintų tarpusavyje, nekalbant apie jų santykio su DĮK 
miglotumą, ir nustatančių kartais visai nesuprantamas taisykles.“892 Tokiu būdu darbo teisė, kaip 
savarankiška teisės šaka, skynėsi sau kelią, nors jis ir nebuvo lengvas. 

Lietuva narystę TDO atnaujino nuo 1991 m. spalio 4 d. Lietuva 1994 m. rugsėjo 26 d. ratifikavo 
23 TDO konvencijas, iš jų net 6 iš 8 pagrindinių: 29 Konvencija dėl priverstinio ar privalomojo darbo, 
105 Konvencija dėl priverstinio darbo panaikinimo, 100 Konvencija dėl vienodo atlyginimo vyrams 
ir moterims už lygiavertį darbą, 111 Konvencija dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje, 
87 Konvencija dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo, 98 Konvencija dėl teisės 
jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas principų taikymo. Vėliau 1997 m. lapkričio 19 d. 
ratifikuotos dar dvi konvencijos – 108 Konvencija dėl jūreivių nacionalinių asmens pažymėjimų ir 73 
Konvencija dėl jūreivių sveikatos patikrinimo. Lietuva 1998 m. birželio 20 d. ratifikavo 138 Konven-
ciją dėl minimalaus įdarbinamojo amžiaus. Tarptautinių darbo standartų pripažinimas turėjo didelę 
reikšmę darbo teisės šakos vystymuisi ir ypač darbo teisių katalogo plėtrai, kadangi dalį numatytų 
darbo standartų reikėjo sureguliuoti nacionaliniu lygmeniu, nors naujos normos dėl to atsirado kur 
kas vėliau. 

Apibendrinant pirmąjį nepriklausomos Lietuvos atkūrimo dešimtmetį reikia pasakyti, kad 
lankstaus teisinio reguliavimo nepavyko pasiekti ir daugelis normų buvo sureguliuotos skirtinguose 
teisės aktuose, ir tai apsunkino jų taikymą, o ir kai kurios nuostatos, priimtos dar 1972 m., toliau 
galiojo, nors buvo sunkiai pritaikomos esamai teisinei santvarkai.

Antras nepriklausomos Lietuvos atkūrimo dešimtmetis siejamas su sparčiu Lietuvos valsty-
bės ekonominiu, socialiniu ir politiniu eurointegracijos procesu, išryškinusiu egzistuojančios darbo 
teisės trūkumus ir pareikalavusiu dar kartą peržiūrėti ir vis dėlto kodifikuoti darbo teisę. 2002 m. 
birželio 4 d. įstatymu Nr. IX-926 buvo priimtas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas893 (2002 m. LR 
DK), kuris įsigaliojo 2003 m. sausio 1 d. Šiuo kodeksu buvo užbaigtas darbo teisės reformų etapas. 
Nors 2002 m. LR DK buvo dažnai keičiamas ir tobulinamas, tačiau dauguma pakeitimų buvo kos-
metiniai ir, anot T. Davulio, 2002 m. LR DK iš esmės išlaikė tiek pradinę sandarą, tiek ir atspindėjo 
priėmimo etape užfiksuotą „demarkacinę liniją“ – socialinių grupių interesų balansą. Darbo santykių 
reguliavimas išliko toks, koks buvo iki 2002 m. –griežtas ir nelankstus894. 

Darbo teisės reformai įtakos turėjo 2004 m. gegužės 4 d. įstojimo į ES sąlygos, kuriose vienas 
iš reikalavimų buvo – parengto DK projekto suderinimas su ES teisiniu reglamentavimu, nes ES 
socialinės politikos ir darbo teisės normos tampa ir nacionalinės darbo teisės sudedamąja dalimi. Tai 
atsispindi ir 2002 m. LR DK 3 straipsnio 1 dalyje (2005 m. gegužės 12 d. redakcija895), kurioje nurodyta, 
kad „Darbo teisės šaltiniai yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinės 
sutartys, darbo santykius reglamentuojančios ES teisės normos, šis Kodeksas, kiti įstatymai ir 
jiems neprieštaraujantys norminiai teisės aktai, kolektyvinių sutarčių normatyvinės nuostatos.“ 
Atitinkamai DK projektų buvo parengta net ne vienas896, konsultuotasi su TDO ir ES ekspertais. Buvo 

891 Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos darbo įstatymų kodeksas. Valstybės žinios. 1972, Nr. 18-137; Lietuvos 
Respublikos padaryti pakeitimus ir papildymus Lietuvos Respublikos darbo įstatymų kodekse įstatymas. Lietuvos 
aidas. 1990, Nr. 5-0.

892 Tiažkijus, V.; Petravičius, R.; Bužinskas, G. Darbo teisė. Vadovėlis. Vilnius: Justitia, 1999, p. 292.
893 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Valstybės žinios. 2002, 

Nr. 64-2569.
894 Davulis, T. Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimai 2009–2010 metais – besikeičianti darbo teisėkūros pa-

radigma? Darbo rinka XXI amžiuje: lankstumo ir saugumo paieškos. Tarptautinės mokslinės konferencijos 2011 m. 
gegužės 12–14 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: VU, 2011, p. 228.

895 Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimo redakcija (Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsiga-
liojimo ir įgyvendinimo įstatymas). Valstybės žinios. 2002, Nr. 64-2569.

896 Tiažkijus, V. Darbo teisė: teorija ir praktika. Vadovėlis. Vilnius: Justitia, 2005, p. 15–24.
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peržiūrėtos DK projektų nuostatos ir, prieš įstojant į ES, buvo rekomenduojama atsisakyti garantijų 
suteikimo už darbą pavojingomis ir kenksmingomis darbo sąlygomis, įpareigojant tokias darbo 
vietas padaryti saugias, įvedant įstatymo reguliavimą, numatantį leistinas sveikatai kenksmingų 
veiksnių koncentracijas bei lygius. Taip pat daug diskusijų kėlė lygybės ir nediskriminavimo principo 
užtikrinimas, darbo laiko organizavimo ypatumai ir kiti klausimai. Kita vertus, nors 2002 m. LR 
DK dominavo imperatyvinis reguliavimas, tačiau 2002 m. LR DK iki priėmimo Seime897 buvo 
svarstomas ir Trišalėje taryboje, todėl galima teigti, kad šis teisės aktas buvo derinamas ir su visais 
socialiniais partneriais. Šis laikotarpis reikšmingas ne tik dėl priimto 2002 m. LR DK, kuris buvo 
suderintas su ES teisiniu reguliavimu, tačiau ir dėl padėtų pagrindinių darbo teisės pamatų – lygybės 
ir nediskriminavimo, socialinio dialogo, kitų darbuotojų garantijų užtikrinimo. 

Lietuvai įgyvendinant Lisabonos strategiją, 2006 m. rugpjūčio 1 d. buvo priimtas Užimtumo 
rėmimo įstatymas898, kuriame patvirtintos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, o pasyvios 
užimtumo rėmimo priemonės – bedarbio išmokos, kaip pastebėjo ir G. Dambrauskienė899, buvo per-
keltos į 2003 m. gruodžio 16 d. priimtą Nedarbo socialinio draudimo įstatymą900. Įstatymas dėl už-
sieniečių teisinės padėties901, priimtas 2004 m. balandžio 29 d., numatė skirtingas atvykimo, darbo ir 
gyvenimo Lietuvoje taisykles, taikomas ES piliečiams ir trečiųjų šalių piliečiams. 

Lietuva, kaip TDO narė, aktyviai tęsė darbo standartų priėmimą: 2003 m. rugsėjo 29 d. ratifi-
kavo dvi TDO konvencijas – 182 Konvenciją dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo, kurios priė-
mimas užbaigė visų 8 pagrindinių darbo standartų prisiėmimą nacionaliniu lygmeniu, lemiantį vals-
tybės visavertę narystę TDO, ir 183 Konvenciją dėl motinystės apsaugos (pakeista 2000 m.); 2004 m. 
kovo 19 d. ratifikavo 181 Konvenciją dėl privačių įdarbinimo agentūrų ir 2004 m. gegužės 6 d. TDO 
156 Konvenciją dėl pareigų šeimai turinčių darbuotojų – vyrų ir moterų – lygių galimybių ir vienodo 
požiūrio į juos; 2006 m. liepos 14 d. Lietuva ratifikavo TDO 147 Konvenciją dėl prekybinės laivybos 
minimalių standartų ir jos Protokolas; 2007 m. birželio 12 d. Lietuva ratifikavo TDO 149 Konvenciją 
dėl slaugos personalo įdarbinimo ir darbo bei gyvenimo sąlygų. Atitinkamai nacionalinius aktus 
teko priderinti prie tarptautinių darbo standartų, kad galima būtų juos įgyvendinti.

2008 m. ekonomikos krizės padariniai turėjo įtakos ir Lietuvos darbo teisinių santykių regulia-
vimui – 2009 m. liepos 23 d. Darbo kodekso normų pakeitimo ir papildymo įstatymu Nr. XI-404902, 
kuris galiojo iki 2011 m. sausio 1 d., ir 2010 m. birželio 22 d. Darbo kodekso normų pakeitimo ir 
papildymo įstatymu Nr. XI-927903 2002 m. LR DK buvo bandoma liberalizuoti. 2009 m. įstatymo 
pakeitimais buvo nustatyti trumpesni įspėjimo terminai, kai nutraukti darbo sutartį prašė darbuo-
tojas ir nutraukiami darbo santykiai esant svarbiai priežasčiai; įspėjimo terminai darbuotojus iš dar-
bo atleidžiant darbdavio iniciatyva galėjo būti trumpesni, jei tai nustatyta kolektyvinėje sutartyje  
(129 ir 130 straipsnis). Atleistiems darbuotojams priklausančios išeitinės išmokos galėjo būti išmo-
kamos lygiomis dalimis per 3 mėn. laikotarpį pasibaigus darbo sutarčiai (141 straipsnio 1 dalis). 
Taip pat kolektyvinėje sutartyje buvo galima nustatyti trumpesnius informavimo apie naujas darbo 
apmokėjimo sąlygas terminus (203 straipsnis), iki 180 val. per metus viršvalandinių darbų trukmę  
(152 straipsnio 1 dalis) ir kt. Šiais įstatymų pakeitimais buvo siekiama lanksčiau reguliuoti darbo san-
tykius ir „tokiu būdu ištiesti pagalbos ranką darbdaviams“904, tą darant „laikinosiomis priemonėmis 
ir fragmentinio atskirų darbo teisės nuostatų tobulinimo ar atsiradusių problemų sprendimo prie-

897 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas patvirtintas 2002 m. birželio 4 d. įstatymu Nr. IX-926, įsigaliojo 2003 m. sausio 1 d.
898 Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas. Valstybės žinios, 2006, Nr. 73-2762.
899 Dambrauskienė, G. Darbo santykių teisinio reguliavimo raida. Mesonis, G. et al. Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios 

Nepriklausomybės Aktui – 20: Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui. Vilnius: MRU, 2009, p. 572.
900 Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 4-26.
901 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties. Valstybės žinios. 2004, Nr. 73-2539.
902 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 109, 127, 129, 130, 141, 152, 188, 203, 206, 256 straipsnių papildymo ir pakei-

timo įstatymas. Valstybės žinios. 2009, Nr. 93-3993.
903 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių 

pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 123-1 straipsniu įstatymas. Valstybės žinios. 2010, Nr. 81-4221.
904 Tatorienė I. Darbo kodekso pakeitimai liberalizuojant darbo teisinius santykius. Ekonomikos, teisės ir studijų aktua-

lijos 2009: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. 2009 m. lapkričio 12 d. įvykusios konferencijos medžiaga. 
Kaunas: Kauno kolegijos ekonomikos ir teisės fakultetas, 2009, p. 182.
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monėmis“905. Vyriausybė siekė išlaikyti socialinį stabilumą, pasirinkdama ne darbo teisės reformą 
ar esmines darbo teisės pataisas, o laikinųjų antikrizinių priemonių metodą906. Laikinų priemonių 
taikymas yra neišvengiamas, tačiau, pasak tuometinio TDO generalinio direktoriaus Juano Somavia, 
krize negali būti naudojamasi kaip dingstimi riboti darbuotojų teises. Jo nuomone, nepaprastai svar-
bu laikytis kertinių ES vertybių – pagrindinių žmogaus teisių, teisių darbo vietoje ir individo apsau-
gos907. Anot T. Davulio, „sunkmečio sąlygomis darbo rinkos politika tampa ne tik ekonominiu, bet 
net ir fiskaliniu instrumentu. Jei valiutos devalvacija dėl kurios nors priežasties negalima, tai panašių 
rezultatų galima pabandyti pasiekti devalvuojant darbo teisę. Šią logiką įsisąmoninę politikai viso-
je Europoje ėmėsi tikslingų priemonių vietos darbdavių ekonominiam konkurencingumui didinti 
mažinant darbo jėgos kaštus, ypač tuos, kurie susiję su darbo teisės normų keliamais reikalavimais, 
kartu teigdami, kad tos priemonės skirtos užimtumui didinti, nedarbui mažinti.“908

Ne išimtis ir Lietuva. Pažymėtina, kad visos darbo rinkos priemonės buvo kuriamos Danijos 
lankstisaugos (angl. flexicurity) modelio pavyzdžiu, kuris ne kartą nurodytas ir pačioje Vyriausybės 
programoje bei jos įgyvendinimo priemonėse909. 2009 m. Vyriausybė, pateikusi įstatymų pakeitimo 
projektą910, siekė pagerinti verslo aplinką darbdaviams ir pasiūlė: a) sumažinti darbo sutarčių nu-
traukimo kaštus; b) suteikti galimybę vienašališkai keisti darbo sąlygas; c) išplėsti terminuotų darbo 
sutarčių sudarymo galimybes; d) liberalizuoti viršvalandinio darbo reguliavimą911. Pažymėta, kad tai 
laikinos priemonės, galiosiančios keletą metų, iki stabilizuosis ekonominė situacija. Siūlymai buvo 
pamatuoti, tačiau galiausiai Seime daugelio jų buvo atsisakyta ir „sukurta oro pagalvė“, t. y. leista 
dėl darbdaviams palankesnių sąlygų tartis kolektyvinėse sutartyse. Ir, kaip pastebi D. Petrylaitė, tai 
buvo itin naivus sprendimas, turint omenyje, kad net iki krizės Lietuvoje kolektyvinės sutartys siekė 
ne daugiau kaip 10 proc. Akivaizdu, kad tuomečiai 2002 m. LR DK pakeitimai buvo labiau teoriniai, 
nei galėjo realiai daryti įtaką darbo santykių lankstumui912. Nors užimtumui ir darbo teisei tiria-
muoju laikotarpiu buvo skirta nemažai dėmesio, vis dėlto negalima teigti, kad pakeitus darbo teisinį 
reguliavimą buvo sukurta daugiau naujų darbo vietų. Pavyzdžiui, Eurostato duomenimis913, 2007 m. 
terminuotos darbo sutartys Lietuvoje sudarė 3,8 proc., o 2008–2010 m. tokių sutarčių sumažėjo iki 
2,3–2,4 proc., nors 2002 m. LR DK pakeitimais buvo leidžiama sudaryti terminuotas darbo sutar-
tis ir nuolatinio pobūdžio darbams. Kita vertus, dalis tam tikrų nuostatų pakeitimų buvo ne tokie 
reikšmingi ir iš esmės susiję su ES ir tarptautinių darbo standartų reikalavimų atitikimu. Pavyzdžiui,  
2009 m. pakeista įdarbinimo sąvoka (LR DK 87 straipsnis), siekiant užtikrinti laisvą asmenų judėjimo 
principą visoje ES, kai bet kuri (ES ar Europos ekonominės erdvės) valstybė narė privalo padėti įsi-
darbinti ieškančiam darbo ES piliečiui914. Atitinkamai pakeistas išdėstant nauja redakcija Užimtumo 
rėmimo įstatymas915.

905 Davulis, T. Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimai 2009–2010 metais – besikeičianti darbo teisėkūros pa-
radigma? Darbo rinka XXI amžiuje: lankstumo ir saugumo paieškos. Tarptautinės mokslinės konferencijos 2011 m. 
gegužės 12–14 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: VU, 2011, p. 230.

906 Ibid.
907 TDO vadovas: krizė neturi silpninti darbuotojų teisių. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija [interaktyvus]. 

<www.lpsk.lt/> .
908 Davulis, T. Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimai 2009–2010 metais – besikeičianti darbo teisėkūros pa-

radigma? Darbo rinka XXI amžiuje: lankstumo ir saugumo paieškos. Tarptautinės mokslinės konferencijos 2011 m. 
gegužės 12–14 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: VU, 2011, p. 227.

909 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–
2012 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2009, Nr. 33-1268.

910 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 109, 127, 129, 130, 141, 152, 188, 203, 206, 256 straipsnių papildymo ir pakei-
timo įstatymas. Valstybės žinios. 2009, Nr. 93-3993.

911 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 99, 109, 111, 127, 129, 130, 140, 141, 146, 147, 150, 151, 152, 168, 188, 195, 203, 
206 ir 256 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas, Nr. XIP-473.

912 Petrylaitė, D. Orus darbas ekonominės krizės sąlygomis: grėsmės ir išmoktos pamokos. Teisė. 2015, 94, p. 156.
913 Eurostat. Temporary employees as percentage of the total number of employees, by sex and age (%) [interaktyvus]. 

<http://appsso.eurostat.ec.europa.eu>.
914 Šitaip buvo įgyvendintas Europos socialinės chartijos (pataisytos) 18 str. „Teisė dirbti mokamą darbą kitų Šalių 

teritorijoje“. 
915 Nauja įstatymo redakcija nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d.: Nr. XI-334, 2009-07-14. Valstybės žinios. 2009, Nr. 86-3638.

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_etpga&lang=en
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=349316&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAIS.349316
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Kitas bandymas reformuoti darbo santykius – 2010 m. birželio 22 d. priimtass Darbo kodekso 
pakeitimų ir papildymo įstatymas916. Prie naujų darbo santykius liberalizuojančių nuostatų galima 
priskirti: a) panaikinti apribojimai įvesti suminę darbo laiko apskaitą įmonėse; b) dar kartą libera-
lizuoti viršvalandžiai, leidžiant dėl jų tartis individualiai su darbuotoju; c) pakartotinis bandymas 
liberalizuoti terminuotų sutarčių sudarymą buvo sėkmingas tik iš dalies, kadangi šiomis nuostatomis 
buvo pasinaudota ne taip gausiai, kaip buvo tikėtasi. Kitaip tariant, 2010 m. įstatymų pakeitimais 
kolektyvinėse sutartyse buvo leidžiama numatyti terminuotų darbo sutarčių sudarymo galimybes 
ir nuolatinio pobūdžio darbams, taip pat kai darbuotojas priimamas į naujai steigiamą darbo vietą 
(tiesa, tokių sutarčių sudarymas buvo ribojamas iki tam tikro laikotarpio, t. y. 2012 m. liepos 31 d., 
vėliau pratęsiant iki 2015 m. liepos 1 d.917) (109 straipsnio 2 dalis). Priimta nauja norma darbuotojo 
naudai sustabdyti darbo sutarties vykdymą darbdaviui nevykdant savo įsipareigojimų (123-1 straips-
nis); viršvalandiniai darbai (151 straipsnis), suminė darbo laiko apskaita (149 straipsnis) leidžiama, 
jei tai numatyta kolektyvinėje sutartyje; taip pat kolektyvinėje sutartyje galėjo būti nustatyti ilgesni 
iki 1 mėn. įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą darbuotojo prašymu terminai (127 straipsnis  
1 dalis ir kt. Taip pat įtvirtintos ir naujos Darbo kodekso nuostatos: a) palengvinta streikų skelbimo 
procedūra; b) įtvirtintas darbo sutarties sustabdymo institutas, jei darbdavys nevykdo įsipareigojimų 
darbuotojams. 

2010 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimu918 buvo pra-
plėsta bedarbio sąvoka, t. y. bedarbiais laikomi taip pat individualių įmonių, kurioms Juridinių asme-
nų registre yra suteiktas likviduojamos įmonės statusas, savininkai, įstatymų nustatyta tvarka įsire-
gistravę teritorinėje darbo biržoje kaip darbo ieškantys asmenys ir pasirengę dalyvauti įgyvendinant 
aktyvios darbo rinkos politikos priemones. Taip pat praplėstas darbo rinkoje papildomai remiamų 
asmenų sąrašas, numatant užimtumo garantijas pirmą kartą pradedantiems darbo veiklą pagal įgytą 
kvalifikaciją asmenims ir darbingiems asmenims iki 29 metų (buvo iki 24 m.). Toks įstatymo pakei-
timas sulygino asmenų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir fizinių asmenų, dirbančių savarankiškai, 
teisę į bedarbio statusą ir su tuo susijusias garantijas. 

2010 m. gruodžio 2 d. patikslintos 2002 m. LR DK 124 straipsnio nuostatos919, reguliuojančios 
darbo sutarties nutraukimą, kai darbdavio (ar jo atstovo) buvimo vieta nėra žinoma ir darbo sutar-
tys su darbuotojais negali būti nutrauktos, ir priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 
nustatantis, kad darbuotojų prašymus dėl darbo santykių pasibaigimo priima, viešai juos skelbia ir 
informaciją apie darbo santykių pasibaigimą teikia VDI920. Iki šiol tokie darbuotojai negalėjo kreiptis 
į darbo biržą, nes, nesant darbdavio (ar jo atstovo), darbo sutartys likdavo nenutrauktos ir šie asme-
nys prarasdavo dalį jiems priklausančių socialinių garantijų921.

Atsižvelgiant į 2004 m. Lietuvos ratifikuotą TDO konvenciją Nr. 181 „Dėl privačių įdarbinimo 
agentūrų“, 2011 m. gegužės 19 d. buvo pakeistas 2002 m. LR DK 88 straipsnis922 dėl tarpininkavimo 
įdarbinant, pateikiant nuorodą į Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikino įdarbinimo įmones 

916 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių 
pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 123(1) straipsniu įstatymas. Valstybės žinios. 2010, Nr. 81-4221.

917 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių 
pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 123-1 straipsniu įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymas. Vals-
tybės žinios. 2012, Nr. 82-4273. 

918 Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 2, 4, 8, 24, 25, 26, 28, 32, 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo 
įstatymas. Valstybės žinios, 2010, Nr. 71-3552.

919 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 124 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymas. Valstybės žinios. 2010, 
Nr. 148-7568.

920 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimas „Dėl Darbo santykių pasibaigimo, kai darbdavio 
(jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, tvarkos aprašo patvir-
tinimo“. Valstybės žinios. 2011, Nr. 24-1170.

921 Šiais pakeitimais buvo įgyvendinta Europos socialinės chartijos (pataisytos) 1 str. „Teisė į darbą“ 3 d. „Sukurti tarny-
bas, teikiančias visiems darbuotojams nemokamas paslaugas įsidarbinimo reikalais arba pradedant verslą / veiklą“.

922 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 88, 108, 113, 130-1, 132 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas. Valstybės 
žinios. 2011, Nr. 69-3288.
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įstatymą923. Tarpininkavimo įdarbinant paslaugas tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys ieškantiems 
darbo asmenims turi teikti nemokamai.

D. Petrylaitės vertinimu, „per ketverius krizės metus buvo bent tris kartus bandoma reformuo-
ti darbo santykių reguliavimą ir išties eiti prie liberalesnės formos (tą siūlė padaryti ir ES Taryba)924, 
tačiau visa tai baigėsi labiau redakciniais, paviršiniais teisės normų pokyčiais, kurie realiai nesukūrė 
jokios verslui palankesnės, lankstesnės darbo organizavimo aplinkos, o tik sukėlė daug diskusijų 
visuomenėje, kėlė sumaištį tarp darbuotojų, profesinių sąjungų ir įnešė dar daugiau moralinio nepa-
sitenkinimo nei apčiuopiamos suderėtos ir konstruktyviai priimtos reformos.“925

Apibendrinant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo antrą dešimtmetį reikia pasakyti, kad 
darbo teisės liberalizavimo tiek darbuotojai, tiek ir darbdaviai nesulaukė, ir ne tik dėl įvykusios kri-
zės. Atrodo, kad tam pritrūko politinės valios ir drąsos. Darbo teisinis reguliavimas atsiliko nuo 
pasikeitusios situacijos darbo rinkoje, galbūt tai turėjo įtakos ir emigracijai. Nors mokslinėje doktri-
noje gausiai buvo kritikuojami darbo teisinio reguliavimo trūkumai ir galiojančio 2002 m. LR DK 
nuostatų neatitikimas esamai situacijai, tačiau sprendimai politiniu lygiu buvo tik atidedami. Anot 
D. Petrylaitės, „darbdaviai, negalėdami sulaukti ir teisėtai pasinaudoti liberalesnėmis darbo teisės 
normomis, veikė taip, kaip manė galintys, kaip to reikėjo atsižvelgiant į susiklosčiusias darbo rinkos 
sąlygas, o darbuotojai, bijodami netekti darbo ir pakliūti į drastiškai didėjančias bedarbių gretas, 
pasirinko vieną iš dviejų galimybių: arba susitaikyti su darbdavių primetamomis darbo sąlygomis, 
kartais labai bloginančiomis jų socialinę padėtį ir balansuojančiomis ant teisėtumo ribos, nulemian-
čiomis darbuotojų tapimą šešėlio darbuotojais926, arba emigruoti927 ir šitaip nebyliai protestuoti tiek 
prieš darbdavių veiksmus, tiek prieš Vyriausybės politiką ar tiksliau jos nebuvimą darbo santykių 
sistemos reformavimo atžvilgiu.“928 

Trečiajame nepriklausomos Lietuvos atkūrimo dešimtmetyje šešioliktos Vyriausybės (2012–
2016 m.) kadencijai einant į pabaigą Vyriausybė pabandė dar kartą įgyvendinti dar 2008 metais savo 
Programoje užsibrėžtus tikslus ir 2012 m. vėlyvą pavasarį pristatė išties kardinalių darbo santykius 
liberalizuojančių Darbo kodekso pakeitimų projektą929. Įstatymo projektu siekta padidinti darbo 
santykių lankstumą, skatinti naujų darbo vietų kūrimą, nedarbo mažinimą, jaunimo įdarbinimą, 
administracinės naštos mažinimą, darbo rinkos modernizavimą, kartu darbo santykių reglamenta-
vimą derinti su darbuotojų saugumo užtikrinimu. Tam buvo siūloma: a) išplėsti terminuotų darbo 
sutarčių sudarymo galimybę; b) įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminą susieti su dar-
buotojo darbo stažu įmonėje; c) panaikinti nuostatas dėl tam tikrų darbuotojų kategorijų atleidimo 
tik ypatingais atvejais; d) atsisakyti didesnių kaip keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dy-
džio išeitinių išmokų mokėjimo; e) nustatyti galimybę taikyti ilgesnę kasdienio darbo laiko trukmę;  
f) sudaryti galimybes lanksčiau nustatyti savaitės darbo laiko trukmę; g) numatyti galimybę šalims 
susitarti dėl nemokamų atostogų; h) nustatyti galimybę konkrečių darbų ir pareigų sąrašą dėl visiškos 

923 Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymas. Valstybės žinios. 2011, Nr. 69-3287.
924 Tarybos rekomendacija dėl Lietuvos 2012 m. nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012–2015 

m. Lietuvos konvergencijos programos. 2012 m. gegužės 30 d., COM (2012) 319; 2013 m. liepos 9 d. Tarybos reko-
mendacija dėl 2013 m. Lietuvos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012–2016 m. Lietuvos 
konvergencijos programos (2013/C 217/13). OL, 2013 C 217, p. 51; 2014 m. liepos 8 d. Tarybos rekomendacija dėl 
2014 m. Lietuvos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2014 m. Lietuvos konvergencijos pro-
gramos (2014/C 247/13). OL, 2014 C 247, p. 67.

925 Petrylaitė, D. Orus darbas ekonominės krizės sąlygomis: grėsmės ir išmoktos pamokos. Teisė. 2015, 94, p. 157.
926 Tai dar kitaip vadinama „darbo santykių neformalėjimu“ (Charles Woolfson), kai bloginamos įsidarbinimo ir darbo 

galimybės, suvaržomos darbo teisės, o darbuotojai, neturėdami galimybės tam pasipriešinti dėl susiklosčiusių nei-
giamų darbo rinkos sąlygų, su tuo taikstosi vien todėl, kad geriau toks darbas negu jokio. Woolfson, Ch.; Juška, A. 
Policing political protest in Lithuania. Crime Law and Social Change. 2012, 57 (4), p. 403–424.

927 Emigracijos mastai Lietuvos statistikos departamento duomenimis: 2007 m. – 30 tūkst.; 2008 – 25 tūkst.; 2009 – 38 
tūkst.; 2010 – 83 tūkst.; 2011 – 54 tūkst.; 2012 – 41 tūkst.; 2013 – 38 tūkst.

928 Petrylaitė, D. Orus darbas ekonominės krizės sąlygomis: grėsmės ir išmoktos pamokos. Teisė. 2015, 94, p. 158.
929 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47, 96, 99, 101, 108, 109, 110, 111, 129, 130, 135, 136, 138, 140, 141, 144, 145, 

147, 149, 152, 153, 154, 165, 166, 167, 168, 172, 177, 184, 194, 202, 206, 256, 297 straipsnių pakeitimo ir papildymo 
bei 116, 190 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas, Nr. XIP-4555.
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materialinės atsakomybės sutarčių sudaryti darbo tvarkos taisyklėse ir kita. Tačiau įstatymo projektą 
svarstant Seime buvo susidurta su dideliu profesinių sąjungų ir visuomenės pasipriešinimu. Ir galiau-
siai visi ketinimai apsiribojo tik minimaliu liberalumu930. 

Veiksmingesnis protestas pasireiškė valstybiniame sektoriuje, kai pasinaudodami teisinėmis 
gynimo priemonėmis teisininkai bei valstybės tarnautojai pateikė ieškinius prieš valstybę dėl galbūt 
krizės laikotarpiu neteisėtai sumažinto jų darbo užmokesčio. Konstitucinis Teismas 2013 m. liepos  
1 d. nutarimu931 konstatavo, kad šiuo Konstitucinio Teismo nutarimu pripažinus įvairių įstatymų 
nuostatas, kuriomis buvo nustatytas neproporcingas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš vals-
tybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, atlyginimų mažinimo mastas, prieštaraujančiomis inter alia 
Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą 
apmokėjimą už darbą“, iš Konstitucijos 23 straipsnio kyla reikalavimas įstatymų leidėjui nustatyti 
asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, patirtų praradimų 
kompensavimo mechanizmą, t. y. tvarką, kuria valstybė per protingą laikotarpį (inter alia atsižvel-
giant į valstybės ekonominę, finansinę padėtį, įvertinant galimybes sukaupti (gauti) lėšas, būtinas 
tokiam kompensavimui) teisingai – tiek, kiek patirtieji praradimai buvo neproporcingi, – juos kom-
pensuos. Siekiant išvengti masinio asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės 
biudžeto lėšų, kreipimosi į teismus prašant priteisti neišmokėtą atlyginimų dalį, susidariusią šiuo 
Konstitucinio Teismo nutarimu prieštaraujančiomis Konstitucijai pripažintomis įstatymų nuostato-
mis sumažinus pareiginės algos (atlyginimo) koeficientus, priedų už kvalifikacinę klasę ar kategoriją 
dydžius, toks teisinis reguliavimas nustatytinas be nepagrįsto delsimo932. Ir nors Konstitucinio Teis-
mo nutarimas buvo priimtas 2013 m. liepos 1 d. ir paskelbtas tų pačių metų spalio mėn., tačiau Lie-
tuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, 
dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo 
įstatymą Seimas priėmė tik 2015 m. birželio 30 d.933

Kaip minėjo R. Blanpainas, darbo santykiai yra galios santykiai, ir galią turintis kapitalas spau-
džia darbuotojus sutikti su vis didesniu darbo lankstumu934, nors tai gali būti nepakankamai saugu 
ir nenaudinga darbuotojui. Tokiu atveju imperatyvus teisinis reguliavimas turėtų užtikrinti darbo 
santykių saugumą, kuris vertinamas kaip lankstumo kaina. Europoje pastebima tendencija, kad nuo 
krizės pradžios didėjo pasitenkinimas darbu, tačiau to negalima priimti kaip pozityvaus reiškinio, 
nes akivaizdu, kad darbuotojų pasitenkinimas susijęs su tuo, kad jie vis dar turi darbą935. 

Lietuvoje pastebima ir kita tendencija, kad minėtu laikotarpiu darbuotojų teisės buvo vis labiau 
pažeidinėjamos936, todėl nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja darbo ginčų nagrinėjimo tvarka (pa-
keistas DK XIX skyrius)937, kuria ikiteisminis darbo ginčų nagrinėjimas, kuris yra privalomas, per-
keliamas iš darbovietės į neutralią aplinką, t. y. Darbo ginčų komisijos veikia prie Valstybinės darbo 
inspekcijos teritorinių skyrių. Kita vertus, nagrinėjant ginčus dalyvauja ir profesionalus teisininkas, 
nes darbo ginčų komisijos pirmininkas yra Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo ins-

930 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2, 47, 96, 101, 108, 129, 136, 138, 147, 177, 183 straipsnių pakeitimo ir papildy-
mo ir 116 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas. Valstybės žinios. 2012, Nr. 135-6859.

931 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2013, Nr. 103-5079.
932 Žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2013, Nr. 103-

5079.
933 Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekono-

mikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas. TAR. 2015,  
Nr. 11101.

934 Blanpain, R. Flexicurity in a Global Economy. Darbo rinka XXI amžiuje: lankstumo ir saugumo paieškos. Tarptautinės 
mokslinės konferencijos 2011 m. gegužės 12–14 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: VU, 2011, p. 29.

935 Plačiau žr.: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Impact of the crisis on 
induatrial relations and working conditions in Europe. Dublin: Eurofound, 2014.

936 Paklausus, ar dėl ekonominės krizės buvo pažeistos jų teisės, teigiamai atsakė, t. y. kad jos buvo pažeistos konstatavo, 
53 proc. respondentų. Daugiau žr.: D. Petrylaitė. Orus darbas ekonominės krizės sąlygomis: grėsmės ir išmoktos 
pamokos. Teisė. 2015, 94, p. 158.

937 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 204 straipsnio ir XIX skyriaus pakeitimo įstatymas. Valstybės žinios. 2012,  
Nr. 80-4138.
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pektoriaus skiriamas Valstybinės darbo inspekcijos valstybės tarnautojas, turintis aukštąjį univer-
sitetinį teisinį išsilavinimą. Dėl darbo ginčo galėjo kreiptis ir darbdavys – anksčiau į darbo ginčų 
komisiją galėjo kreiptis tik darbuotojai. Tokia teisinio reguliavimo reforma iš esmės pakeitė požiūrį 
į darbuotojų teises ir jų gynimą: šitaip buvo padidinta darbo ginčų nagrinėjimo kokybė, užtikrintas 
šalių nepriklausomumas (ypač nejaučiama darbdavio įtaka priimant sprendimą). Atitinkamai dėl 
padidėjusių darbo ginčų pastaraisiais metais (iki darbo ginčų reformos) beveik per pusę sumažėjo938 
Lietuvos teismų darbo krūvis.

Kadangi Lietuva jūrinė valstybė ir dalis darbo santykių susikuria jūroje plaukiojančiuose lai-
vuose, 2013 m. rugpjūčio 20 d. Lietuva prisijungė prie Tarptautinės jūrininkų konvencijos Dėl darbo 
jūrų laivyboje, kurioje nustatyti esminiai darbo sutarties turinio reikalavimai, susiję su asmens ta-
patybės identifikavimu. Atitinkamai vadovaujantis Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įsta-
tymo 84 straipsnio 1 dalimi buvo priimta Darbo sutarties su jūrininku pavyzdinė forma939. 2016 m.  
lapkričio 16 d. Lietuva ratifikavo paskutinę šio laikotarpio TDO konvenciją 188 Dėl darbo žvejybos 
sektoriuje.

Apibendrinant reikia pasakyti, kad ankstesni bandymai Lietuvoje liberalizuoti darbo teisinį 
reguliavimą, rodę poreikį tiek iš darbdavių, tiek iš darbuotojų, tiek ir valdžios atstovų pusės, nebū-
davo įgyvendinti dėl galbūt vis dar nesusiformavusios kolektyvinių darbo teisinių santykių kultūros, 
t. y. baimės, kad darbuotojai nebus pakankamai atstovaujami. Atitinkamai paskutinis laikotarpis, 
užsibaigęs 2016 m. rugsėjo 14 d. priimtu Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigalio-
jimo ir įgyvendinimo įstatymu940, parodė, kad imperatyvaus teisinio reguliavimo nors ir neatsisaky-
ta, tačiau darbuotojų atstovų dalyvavimas priimant imperatyvias DK nuostatas buvo svarbus. Kita 
vertus, minėtu laikotarpiu esminė reforma buvo darbo ginčų nagrinėjimo pertvarka, kuri davė gerų 
rezultatų ginant pažeistas darbuotojų teises.

2.2. Kolektyvinės darbo teisės raida 

Kolektyvinę darbo teisę, kuri yra integrali darbo teisės dalis, sudaro darbo teisės normos, ku-
riomis reguliuojami visuomeniniai kolektyviniai darbo santykiai. Kolektyvinės darbo teisės tiks-
las – sukurti efektyvius savireguliacijos mechanizmus, kurie galėtų sklandžiai pakeisti arba esmingai 
sumažinti valstybinį darbo santykių reguliavimo poreikį. Prielaida kolektyviniams darbo santykiams 
atsirasti – gebėjimas apjungti individualius interesus į bendrą tam tikros grupės (darbuotojų, darbda-
vių, atskirais atvejais valstybės) interesą ir, pasinaudojant veikiančiais savireguliacijos mechanizmais, 
kryptingai juos ginti siekiant kompromisinių sprendimų. Visa tai lemia, kad kolektyvinė darbo teisė 
itin jautri politiniams, ekonominiams ir socialiniams pokyčiams valstybėje ir visuomenėje. Retros-
pektyvus žvilgsnis į kolektyvinės darbo teisės raidą Lietuvoje leidžia daryti išvadą, kad kolektyvinės 
darbo teisės rėmuose kuriami darbo santykių savireguliacijos mechanizmai yra efektyvūs tik tuo-
met, kai valstybėje tarpusavyje sąveikauja sklandžiai veikiantys demokratiniai procesai, rinkos eko-
nomika ir brandi pilietinė visuomenė.

Kolektyvinė darbo teisė nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvoje nebuvo efektyvi, o jos sukurtais 
teisiniais mechanizmais socialiniai partneriai naudojasi nepakankamai. Lietuva buvo trečia nuo 
galo ES pagal darbuotojų priklausymą profesinėms sąjungoms (pavyzdžiui, 2013 m. profesinėms 
sąjungoms priklausė apie 8,8 proc. Lietuvos dirbančiųjų941, 2014 m. – apie 7,8 proc.942, 2016 m. – apie 

938 Lietuvos teismuose buvo nagrinėjamos darbo teisinių santykių bylos: 2016 m. – 1076, 2015 – 1008, 2014 – 1180, 
2013 – 1541, 2012 – 2462 bylos. Žr. daugiau Teismų veiklos apžvalgas [interaktyvus]. <www.teismai.lt>

939 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 30 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 
sausio 28 d. nutarimo Nr. 115 „Dėl Darbo sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo“. Valstybės žinios, 
2013, Nr. 115-5744.

940 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. TAR. 2016, Nr. 23709.
941  Tarptautinė darbo organizacija [interaktyvus]. <http://www.ilo.org/ilostat>.
942  2014 m. pabaigoje Lietuvos profesinėse sąjungose registruoti 94,2 tūkst. narių ir 1 212 255 užimtų darbo vietų  

(žr. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. <http://osp.stat.gov.lt>).
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15 proc.943 Vangiai į asociacijas jungiasi ir darbdaviai (pavyzdžiui, 2014 m.pabaigoje verslininkų ir 
darbdavių asociacijoms priklausė 15,3 proc.944 įmonių). Lietuvos darbuotojai itin retai įgyvendino 
teisę streikuoti, streikuojama siaurame segmente (t. y. praktiškai tik švietimo įstaigose) ir pakanka-
mai neveiksmingai (pavyzdžiui, įvertinus 2001–2015 m. streikų statistiką945 matyti, kad 2002–2004, 
2006, 2009–2011 ir 2013 m. Lietuvoje teisėti streikai iš viso nevyko, 2009 m. vykę streikai pripažinti 
neteisėtais, kitais laikotarpiais absoliuti dauguma streikų (t. y. 872 iš 875) suorganizuoti švietimo 
srityje). Lietuva buvo paskutinė ES pagal kolektyvinių sutarčių aprėptį946 (pavyzdžiui, Lietuvoje ko-
lektyvinių sutarčių aprėptis 2002 ir 2003 m. buvo 15 proc., 2004 – 14,1 proc., 2005 – 12,9, 2006 – 12,1 
proc., 2007 – 10,2 proc., 2008 – 10,6 proc., 2009 – 11,4 proc., 2010 – 11,1 proc., 2011 – 10,6 proc., 2012 
– 9,9 proc., 2013 – 9,7 proc.).

Atsakymų į tai, kokios priežastys lėmė, kad nagrinėjamu laikotarpiu reguliuojant darbo san-
tykius kolektyvinės darbo teisės vaidmuo buvo nepakankamas, be kita ko, reikia ieškoti ir kolekty-
vinės darbo teisės raidoje. Šiame leidinyje kolektyvinės darbo teisės raida nagrinėjamu laikotarpiu 
pristatoma analizuojant tris pagrindinius Lietuvos valstybės raidos etapus. Jų metu ne tik keitėsi 
pozityvioji teisėkūra kolektyvinės darbo teisės srityje, bet ir, svarbiausia, vyko esminiai politiniai, 
ekonominiai, socialiniai pokyčiai Lietuvos visuomenėje. Šie pokyčiai darė tiesioginę ir netiesioginę 
įtaką suvokiant kolektyvinės darbo teisės vietą reguliuojant visuomeninius darbo santykius.

2.2.1. Kolektyvinė darbo teisė 1918–1940 m.

Lietuvoje 1918–1940 m. kolektyvinė darbo teisė nebuvo itin išplėtota. Šiuo laikotarpiu vyravo 
imperatyvusis darbo santykių reguliavimas, o dispozityviajam teisiniam reguliavimui kolektyvinė-
mis sutartimis atsirasti ir plėtotis nebuvo reikiamų socialinių ir ekonominių sąlygų947. Tai lėmė men-
kai išvystyta pramonė, nedidelis darbininkų skaičius, silpnos su komunistų partija susijusios profe-
sinės sąjungos, kurios 1935 m. visai uždraustos. Šio proceso neskatino vyriausybė. Lietuvoje vyravo 
žemės ūkis, todėl galimybė sudaryti kolektyvines sutartis buvo numatyta tik šioje srityje. Antai, 1929 
m. priimto Žemės ūkio darbininkų samdos įstatymo 11 paragrafe buvo įtvirtinta, kad ūkininkai arba 
jų sąjungos gali raštu sudaryti su darbininkais arba jų sąjungomis bendrą sutartį dėl samdymo sąly-
gų, apibrėžtas individualios darbo sutarties ir kolektyvinės sutarties tarpusavio santykis, nurodyta 
galimybė nutraukti kolektyvinę sutartį948. Kitose srityse kolektyvinės sutartys specialiais įstatymais 
nebuvo nustatytos, bet ir nedraudžiamos. Reguliuojant kolektyvines sutartis buvo taikoma sutarčių, 
sudaromų trečiųjų asmenų naudai, analogija, t. y. jei darbininkas sudarytų su darbdaviu sutartį su-
laužydamas kolektyvinės sutarties nuostatas, jis taptų atsakingas prieš profesinę sąjungą ir turėtų 
atlyginti nuostolius, tačiau įstatymais priversti darbininką ar darbdavį pasinaudoti kolektyvinės su-
tarties sąlygomis nebuvo galima949.

Lietuvoje 1918–1940 m. steigėsi darbuotojų ir darbdavių atstovai, jų organizacijos. Kaune  
1919 m. įsteigta darbuotojus atstovaujanti Lietuvos darbo federacija, kurios veikla tęsėsi iki 1940 
metų, ši organizacija atkurta 1991 m.950 Iš viso 1921 m. beveik 17 proc. samdomų darbuotojų pri-
klausė profsąjungoms. Taip pat tuo metu veikė darbdavių atstovai: 1922 m. įsteigta Lietuvos spirito 
varyk lų pramonininkų sąjunga, į kurią įėjo 30 spirito varyklų iš 34 tuo metu veikusių Lietuvoje; 
1924 m. – Lietuvos alaus bravorų sąjunga, Prekybos įmonių savininkų draugija, Pramonininkų ir 
fabrikantų draugija, Lietuvos vidutinių bei smulkiųjų pirklių ir smulkiųjų pramonininkų centralinė 

943  Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos informacija. Lietuvoje profesinėms sąjungoms priklauso 15 proc. dar-
buotojų. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija [interaktyvus]. <www.lpsk.lt>.

944  2014 m. pabaigoje verslininkų ir darbdavių asociacijos vienijo 13 900 narių ir buvo įregistruota 90 790 ūkio subjektų 
(žr. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. <http://osp.stat.gov.lt>).

945  Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. <http://osp.stat.gov.lt>.
946  Tarptautinė darbo organizacija [interaktyvus]. <http://www.ilo.org/ilostat>.
947  Plačiau žr. Krasauskas, R. Darbo santykių reguliavimas kolektyvinėmis sutartimis. Vilnius: Registrų centras, 2009,  

p. 49–50.
948  Žemės ūkio darbininkų samdos įstatymas. Vyriausybės žinios. 1929, Nr. 306-2057.
949  Šulaitis, P. Darbo sutartis. Kaunas: Darbo rūmai, 1936, p. 72.
950  Lietuvos darbo federacija [interaktyvus]. <http://www.ldf.lt>.

http://www.lpsk.lt/2016/02/26/lietuvoje-profesinems-sajungoms-priklauso-15-proc-darbuotoju/
http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=ebc3ae7b-266e-4fe5-9b0b-f0aedb256b86
http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=ebc3ae7b-266e-4fe5-9b0b-f0aedb256b86
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draugija ir keletas kitų; 1922 m. gruodžio 17 d. – Lietuvos pramonininkų sąjunga; 1930 m. birželio  
5 d. – Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjunga951. Kita vertus, to meto darbda-
vių organizacijos daugiausia rūpinosi ekonomine savo narių gerove ir mažai kišosi į darbo santykių 
reguliavimą.

Streikų laisvė pirmą kartą paminėta 1920 m. Laikinojoje Lietuvos valstybės konstitucijoje952. 
1922 m. priimtoje Konstitucijoje teisė streikuoti nebeįtvirtinta, tačiau, kaip matyti iš 1925 m. sausio 
17 d. priimto Darbo inspekcijos įstatymo nuostatų, ir šio įstatymo pagrindu 1925 m. rugsėjo 25 d. 
priimtos Darbo inspekcijos įstatymui vykdyti instrukcijos953, teisė streikuoti uždrausta nebuvo. Po  
1926 m. perversmo darbininkų organizacijų veikla buvo suvaržyta, streikai uždrausti, 1934 m. už-
darytos savarankiškos profesinės sąjungos, o vietoj jų 1936 m. sukurti Darbo rūmai. Darbininkų 
judėjimai suaktyvėjo 1930–1934 m. ekonominės krizės metu ir 1935–1936 m. dėl ekonominės krizės 
padidėjus nedarbui, sumažėjus darbo užmokesčiui, pailgėjus darbo dienai954.

Lietuva dar 1921 m. tapo 1919 m. įkurtos TDO nare. Šis žingsnis vertintinas kaip pažangus ir 
reikšmingas nacionalinės darbo teisės raidai. Tai galėjo sudaryti prielaidas ir spartesniam kolekty-
vinės darbo teisės vystymuisi, nes TDO vienintelė trišaliu principu (vyriausybės, darbuotojai, darb-
daviai) veikianti Jungtinių Tautų Organizacijos specializuota agentūra, kurios politikos formavime 
kartu su vyriausybių atstovais lygiomis teisėmis dalyvauja darbuotojų ir darbdavių atstovai. Visi šios 
organizacijos sprendimai priimami TDO Generalinėje Konferencijoje vadinamojo trišalio konsensuso 
(arba kompromiso) būdu. Tačiau taip nenutiko. Iki 1940 m. Lietuva ratifikavo tik keletą konvencijų, 
susijusių su individualia darbo teise, o pagrindiniai TDO dokumentai, susiję su asociacijų laisve ir 
teise jungtis į organizacijas (t. y. 1948 m. Konvencija Nr. 87 dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis 
į organizacijas gynimo, 1949 m. konvencija Nr. 98 dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolek-
tyvines derybas principų taikymo), su kolektyvinėmis derybomis ir darbuotojų dalyvavimu (t. y.  
1973 m. konvencija Nr. 135 dėl darbuotojų atstovų gynimo ir jiems teikiamų galimybių įmonėje, 1981 
m. konvencija Nr. 154 dėl kolektyvinių derybų skatinimo, 1976 m. konvencija Nr. 144 dėl trišalių kon-
sultacijų tarptautinėms darbo normoms įgyvendinti), ratifikuoti jau ne Lietuvos, o Lietuvos TSR vardu.

Apibendrinant darytina išvada, kad Lietuvoje 1918–1940 m. kolektyvinei darbo teisei plėtotis 
nebuvo tinkamų socialinių ir politinių prielaidų, dėl to darbo santykių savireguliacija nebuvo išvystyta.

2.2.2. Kolektyvinė darbo teisė okupacijos laikotarpiu (1940–1990 m.)

Išimtinai socialistinei teisei būdingas bruožas buvo tai, kad kolektyvinių sutarčių sudarymo tvar-
ka buvo nustatoma ministerijų ir profesinių sąjungų CK direktyviniais raštais955. Antai LSSR profesinių 
sąjungų centro biuras 1940 m. spalio 30 d. įpareigojo visus samdytojus sudaryti su dirbtuvių ir įmonių 
profesinių sąjungų komitetais kolektyvines sutartis pagal tipinės kolektyvinės sutarties reikalavi-
mus, kuriuose buvo nustatytos darbo užmokesčio, darbo ir poilsio laiko sąlygos, darbo sauga, socialinis 
draudimas ir pan.956 Profesinių sąjungų CK direktyviniais raštais būdavo nurodoma planinės ekonomikos 
principais paremtų planinių rodiklių įtvirtinimas (t. y. einamųjų metų produkcijos išleidimo rodikliai, 
darbo našumo, darbo užmokesčio, produkcijos savikainos rodikliai, kvalifikacijos kėlimo rodikliai ir kt.), 
ideologinės nuostatos (t. y. nurodymai profesinių sąjungų fabrikų ir gamyklų komitetams dėl socialisti-
nio lenktyniavimo vystymo ir pan.). DĮK957 reglamentuojant kolektyvinės sutarties turinį vyravo žodžiai 

951 Lietuvos pramonininkų konfederacija [interaktyvus]. <http://www.lpk.lt>. 
952 Maksimaitis, M. Lietuvos valstybės konstitucijų istorija. Vilnius: Justitia, 2005, p. 103.
953 Darbo inspekcijos įstatymui vykdyti instrukcija. Vyriausybės žinios. 1925, Nr. 204–1364.
954 Plačiau žr. Petrylaitė, D. Darbo ginčų instituto raida ir perspektyvos Lietuvos darbo teisėje. Marcijonas, A. et al. 

Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos. Liber Amicorum et Collegarum profesorei Genovaitei Damb rauskienei. 
Vilnius: MRU, 2010, p. 267–268.

955 Aleksandrovas, N. G. et al. Darbo įstatymai. Komentaras prie TSRS darbo įstatymų ir RTFSR darbo įstatymų kodek-
so. Vilnius: Profleidykla, 1957, p. 18.

956 Maksimaitis, M.; Vansevičius, S. Lietuvos valstybės ir teisės istorija. Vilnius: Justitia, 1997, p. 272.
957  1972 m. birželio 1 d. Lietuvos TSR Įstatymas „Dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos darbo įstatymų kodek-

so patvirtinimo“. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1972, Nr. 8-62.
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„turi būti“, taigi įmonės profesinės sąjungos komitetui ir administracijai buvo konkrečiai nurodoma, 
kas privalo būti įtraukta į kolektyvinę sutartį. Tik VPSCT ir SSRS darbo komiteto 1987 m. lapkričio 
27 d. nutarimu patvirtintais Kolektyvinių sutarčių sudarymo nuostatais958 kolektyvinės sutarties ša-
lims buvo suteikta teisė pačioms nustatyti jos struktūrą ir turinį, tačiau šie nuostatai nespėjo padaryti 
kiek nors ryškesnių kolektyvinių sutarčių turinio pokyčių, nes po kelerių metų SSRS nebeliko.

Kazuistinį kolektyvinių darbo santykių teisinį reglamentavimą, suvaržantį kolektyvinių de-
rybų laisvę, atspindi ir tuo metu galioję skirtingos teisinės prigimties teisės aktai, kaip antai: a) SSRS 
Ministrų Tarybos 1947 m. vasario 4 d. nutarimas „Dėl kolektyvinių sutarčių sudarymo įmonėse“959; 
b) SSRS Ministrų Tarybos 1948 m. balandžio 5 d. nutarimas „Dėl kolektyvinių sutarčių sudarymo 
ryšių įmonėse ir organizacijose, tarybiniuose ūkiuose, mašinų-traktorių stotyse ir mašinų-traktorių 
dirbtuvėse“960; c) VPSCT 1949 m. sausio 14 d. instrukcija „Dėl kolektyvinių sutarčių registravimo 
tvarkos“961 su 1952 m. gruodžio 6 d. pakeitimais. Kiekvienais metais būdavo išleidžiami VPSCT nu-
tarimai dėl kolektyvinių sutarčių sudarymo ateinantiems metams, o pačios kolektyvinės sutartys 
kasmet būdavo sudaromos pagal planą, kuris įmonei būdavo tvirtinamas kiekvienais metais962.

To meto tendencijas, iš prigimties sutartinį teisinį reguliavimą paverčiančias valstybinės pro-
pagandos skleidimo ir politinio režimo įtvirtinimo įrankiu, atspindi VPSCT 1952 m. gruodžio 6 d. 
nutarimo „Dėl kolektyvinių sutarčių sudarymo 1953 metams“ 1 straipsnis963, kuriame inter alia buvo 
numatytas svarbiausias kolektyvinių sutarčių uždavinys: „mobilizuoti darbininkus, inžinerijos-tech-
nikos darbuotojus ir tarnautojus besąlygiškam Sovietų Sąjungos Komunistų partijos XIX suvažiavi-
mo iškeltų uždavinių įvykdymui“.

Minėtas teisinis reguliavimas nulėmė deklaratyvų kolektyvinių sutarčių turinį. Pavyzdžiui, 
1953 m. sudarytoje alaus daryklos „Tauras“ kolektyvinės sutarties964 įžanginėje dalyje buvo numaty-
ta, kad „valstybinis planas maisto pramonei iškėlė užduotis – toliau didinti maisto produktų gamybos 
apimtis, gerinti jų kokybę, kelti darbo našumą, ekonomiškai naudoti žaliavas, mažinti produkcijos 
savikainą <...>“. Šeštame skyriuje buvo nustatyta, kad, „siekiant užtikrinti įmonėje valstybinę ir dar-
bo discipliną, administracija ir gamybos komitetas įsipareigoja: kontroliuoti, kad būtų laikomasi įsta-
tymų nustatytos darbo dienos trukmės; užkirsti kelią gamybinės drausmės pažeidimams <...>“. Taip 
pat šioje kolektyvinėje sutartyje buvo įtvirtintos blanketinės nuostatos, nukreipiančios į valstybinius 
teisės aktus. Antrame jos skyriuje nurodyta, kad vadovaujančių, inžinerinių-techninių darbuotojų 
bei tarnautojų darbo užmokestis nustatomas pagal Vyriausybės patvirtintą schemą. Darbininkų dar-
bo užmokestis buvo nustatomas vadovaujantis SSRS maisto pramonės liaudies komisariato 1945 m. 
vasario 16 d. įsakymu Nr. 189 patvirtintu tarifų žinynu.

Tuo metu dominavo įmonės lygmens kolektyvinės sutartys, sudaromos didžiosiose valstybės įmo-
nėse. Nors LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaku nuo 1940 m. gruodžio 1 d. Lietuvos terito-
rijoje įsigaliojusiame RSFSR darbo įstatymų kodekse965 buvo įtvirtinta kolektyvinių sutarčių hierarchija, 
t. y. generalinės (sudaromos šalies liaudies ūkio šakos lygiu) ir lokalios kolektyvinės sutartys, tačiau jau 
pagal SSRS Aukščiausiosios Tarybos 1970 m. liepos 15 d. patvirtintuose Pagrinduose966 įtvirtintą teisinį 
reguliavimą kolektyvinę sutartį buvo galima sudaryti tik pačiu žemiausiu – įmonės – lygiu967.

958 Sbornik postanovlenii Plenuma Verkhovnogo suda SSSR. Red. V. I. Terebilova. Moskva: Izvestiia, 1987.
959 Profsąjunginio darbuotojo vadovas. Vilnius: Profizdat, 1949, p. 139.
960 Ibid., p. 150.
961 VPSCT 1949 m. sausio 14 d. instrukcija „Dėl kolektyvinių sutarčių registravimo tvarkos“. VPSCT biuletenis, 1949, 

Nr. 2.
962 Plačiau žr. Krasauskas, R. Kolektyvinė sutartis Lietuvoje: praeitis, dabartis, perspektyvos. Marcijonas, A. et al. Lietu-

vos darbo teisės raida ir perspektyvos. Liber amicorum et collegarum profesorei Genovaitei Dambrauskienei. Vilnius: 
MRU, 2010, p. 287–307.

963 VPSCT 1952 m. gruodžio 6 d. nutarimas „Dėl kolektyvinių sutarčių sudarymo 1953 metams“. VPSCT biuletenis, 
1949, Nr. 2, p. 18.

964 Kollektivnyi dogovor pivzovoda „Tauras“, 1953. Vilniaus apskrities archyvas, f. 1030, ap. 1, b. 35.
965 Kodeks Zakonov o trude. Moskva: NKT „Voprosy truda“, 1922, p. 3. 
966 Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos ir sąjunginių respublikų darbo įstatymų pagrindai. Vilnius: Mintis, 1970, p. 6.
967 Krasauskas, R. Kolektyvinių sutarčių normatyvinės sąlygos, susijusios su darbuotojų teisine padėtimi: in favorem v 

in peius’. Darbo rinka XXI amžiuje: lankstumo ir saugumo paieškos. Tarptautinės mokslinės konferencijos 2011 m. 
gegužės 12–14 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: VU, 2011, p. 536–552.
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Akivaizdu, kad išsitrynus riboms tarp valstybės, darbdavio ir darbuotojų atstovų (t. y. profe-
sinių sąjungų) okupacijos laikotarpiu (1940–1990 m.) nebuvo jokių prielaidų kolektyviniams darbo 
ginčams kilti. Todėl nebuvo poreikio teisiškai reglamentuoti jų sprendimo mechanizmus, tiek pozi-
tyviuosius (taikinimo procedūros, trečiųjų teismai ir kt.), tiek negatyviuosius (streikai, lokautai ir kt.). 
Sovietų Sąjungos teritorijoje terminas „darbo konfliktas“ teisinėje kalboje pradėtas vartoti tik 1989 m., kai 
buvo priimtas LTSR įstatymas „Dėl kolektyvinių darbo ginčų (konfliktų) sprendimo tvarkos“968.

Pripažįstama, kad 1940–1990 m. laikotarpiu Lietuvos teritorijoje kolektyvinė darbo teisė buvo 
formali, ji buvo imituojama, o jos mechanizmai buvo naudojami valstybinei valdžiai įtvirtinti. Tuo 
metu vyravo totalitarinis režimas, t.  y. dominavo draudimo ir įsakymo / įpareigojimo imperaty-
vai, visuomenėje negalėjo kurtis laisvos profesinės sąjungos, o nesant rinkos ekonomikos, valstybės 
ūkį grindžiant planine ekonomika, buvo eliminuota tiek darbuotojų tarpusavio konkurencija, tiek 
darbdavių ir darbuotojų savarankiški interesai. Veikusios profsąjungos, kurioms priklausė beveik 
kiekvienas dirbantis žmogus, buvo valstybinės, ne visuomeninės organizacijos, vykdydamos valsty-
bės sankcionuotą priverstinį darbuotojų apmokestinimą, jos atstovavo valdančiosios valstybinės par-
tokratijos sistemos, o ne Lietuvos žmonių interesams969. Jos buvo SSRS profesinių sąjungų sistemos, 
SSRS valstybės mechanizmo dalis, per kurias ta valstybė vykdė tam tikras socialines ir kitas funkci-
jas970. 1940 m. nacionalizavus privatų turtą, verslininkai nustojo egzistuoti kaip ekonominės sistemos 
dalyviai, o vartotojai buvo priversti atlikti visuomeninio produkto prašytojo vaidmenį971. Tai lėmė, kad to 
meto visuomenėje praktiškai išliko tik vienas veikiantis subjektas – valstybė, kuri sujungė tris nepriklau-
somas funkcijas: verslininko, stambiausio vartotojo, taip pat teisėjo ir įstatymų leidėjo. Dėl to palaipsniui 
išnyko ir kapitalo bei darbo jėgos rinkos. Akivaizdu, kad esant tokioms sąlygoms nebuvo jokių prielaidų 
steigtis darbdavių organizacijoms.

Visas tuometinis teisinis reguliavimas, susijęs su kolektyvinėmis sutartimis, vertintinas kaip 
mėginimas teisės aktuose imituoti sutartinę teisėkūrą, nes iš tikrųjų kolektyvinės sutartys buvo tik 
vienas iš teisės šaltinių, kildintinas ne iš socialinių partnerių susitarimo, bet iš valstybinės valdžios. 
To laikotarpio kolektyvinėse sutartyse nebūdavo nustatomos normos, o tik įtvirtinami konkretūs 
šalių, daugiausia įmonės, įsipareigojimai972. Ištrynus ribas tarp socialinių partnerių, dingo vienas iš pa-
grindinių kolektyvinės sutarties tikslų – sutartiniu būdu derinti darbuotojų ir darbdavių interesus. Šitaip 
kolektyvinė sutartis iš dvišalio dokumento virto vienašaliu deklaratyvaus pobūdžio dokumentu.

Apibendrinant, darytina išvada, kad Lietuvoje 1940–1990 m. darbo santykių savireguliacijai 
nebuvo politinių, ekonominių ir socialinių prielaidų. Darbo santykiai buvo reguliuojami išimtinai 
valstybiniu lygiu, sudarant kolektyvinės darbo teisės veikimo regimybę. Tokiu būdu ne tik kad ne-
buvo pasiekti kolektyvinei darbo teisei keliami tikslai, bet ji buvo diskredituota tiek darbuotojų, tiek 
vėliau atsirasiančių privačių darbdavių akyse. Sudėtinga kolektyvinių darbo santykių reguliavimo 
patirtis, kai socialinė partnerystė buvo tik imituojama, stipriai įsirėžė tiek į darbuotojų, tiek į darb-
davių sąmonę ir netgi prabėgus daugiau kaip 25 metams yra vienas iš psichologinių veiksnių, daran-
čių tiesioginę įtaką Lietuviškojo socialinės partnerystės modelio formavimuisi. Dėl šios priežasties 
Lietuvoje nėra socialinio dialogo kultūros973, juntamas didelis ypač privataus sektoriaus smulkių ir 
vidutinių įmonių vadovų priešiškumas bet kokiam kolektyviniam „galių darbuotojams suteikimui“, 
o darbuotojų atstovavimas vertinamas kaip grįžimas prie buvusio režimo, taigi ir galima grėsmė 

968 LTSR įstatymas „Dėl kolektyvinių darbo ginčų (konfliktų) sprendimo tvarkos“. TSRS Liaudies deputatų suvažiavi-
mo ir TSRS Aukščiausios Tarybos žinios. 1989, Nr. 18-342.

969 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. balandžio 23 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausiosios Tarybos 1990 m. liepos 30 d. nutarimo „Dėl paramos besisteigiančioms profsąjungoms ir buvusių vals-
tybinių profsąjungų organizacijų turto papildymo““. Lietuvos aidas. 1990, Nr. 52; Valstybės žinios. 1990, Nr. 23-567.

970 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 93-4223.
971 Maksimaitis, M.; Vansevičius, S. Lietuvos valstybės ir teisės istorija. Vilnius: Justitia, 1997, p. 272.
972 Syrovatskaia, E. A. Trudovoe pravo. Moskva: Iurist, 1998, p. 113.
973 Krasauskas, R. Kolektyvinių sutarčių normatyvinės sąlygos, susijusios su darbuotojų teisine padėtimi: in favorem v 

in peius. Darbo rinka XXI amžiuje: lankstumo ir saugumo paieškos. Tarptautinės mokslinės konferencijos 2011 m. 
gegužės 12–14 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: VU, 2011, p. 536–552.
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valdžiai974, vyrauja pokomunistinė „menko pasitikėjimo“ socialinė aplinka975. Tai, kad sovietinis pa-
likimas vis dar turi įtakos Lietuvos socialinės partnerystės modeliui, rodo darbo teisės inertiškumą 
ir tai, kad visavertei pilietinei visuomenei, kurioje, reguliuojant darbo santykius, dominuotų savire-
guliacijos mechanizmai, sukurti nepakanka 25 metų. Sovietinį palikimą liudija šie plika akimi pas-
tebimi ženklai: 1) darbdaviai bet kokią profesinių sąjungų veiklą linkę suvesti į komunistavimą (grį-
žimą prie planinės ekonomikos); 2) sėkmingi darbuotojai (t. y. turintys geras pozicijas darbo rinkoje) 
nesijungia į profesines sąjungas; 3) net valstybė (kaip rodo mokytojų ir ikiteisminių institucijų siekis 
pradėti kolektyvines derybas, vyriausybės elgesys, kuris paprastai grindžiamas „jėgos demonstravi-
mu“) profesines sąjungas suvokia ne kaip savarankišką socialinį partnerį ir autonomišką konkrečios 
socialinės grupės interesams atstovaujantį derybininką, o kaip tam tikrą grupę nepatenkintųjų, kurie 
turėtų būti valdomi ir būti patenkinti tuo, ką vyriausybė jiems pasiūlo; 4) reikia pripažinti, kad vis 
dar juntamas (nors dabar ir mažiau) profesinių sąjungų pasimetimas, t. y. nežinojimas, kaip veikti 
rinkos ekonomikos sąlygomis (gana ilgą laiką jos sprendė savo turtinius reikalus), tai atspindi ir jų 
noras bet kokia kaina išlaikyti įstatymo garantijas.

2.2.3.   Kolektyvinės darbo teisės raida 1990–2017 m.

Vienas reikšmingiausių įvykių kolektyvinės darbo teisės raidai po Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. – 2002 m. birželio 4 d. priimto 2002 m. LR DK įsigaliojimas 2003 m. 
sausio 1 d. Tuo metu 2002 m. LR DK laikytas pagrindiniu nuo 1990 m. palaipsniui vykdytos Lietu-
vos darbo teisės reformos akcentu. Taigi kolektyvinės darbo teisės raidą 1990–2017 m. laikotarpiu 
tikslinga analizuoti išskiriant du etapus: 1) iki 2002 m. LR DK įsigaliojimo; ir 2) po 2002 m. LR DK 
įsigaliojimo. 

2.2.3.1. Kolektyvinės darbo teisės raida nuo 1990 m. kovo 11 d. iki  
   2003 m. sausio 1 d.

Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę prasidėjo kokybiškai naujas etapas, nuo totalitarinio poli-
tinio režimo pereita prie demokratijos, nuo planinės ekonomikos pereita į rinkos ekonomiką. Dėl to 
atsirado politinės ir teisinės prielaidos formuotis pilietinei visuomenei, plėtotis žmonių visuomeni-
niam aktyvumui, kas sudarė galimybę kurtis ir veikti laisvoms profesinėms sąjungoms, privatiems, 
savarankiškus interesus turintiems, darbdaviams, jų organizacijoms. Šie pokyčiai lėmė, kad Lietuvoje 
iškilo būtinybė pereiti prie lankstesnio, rinkos ekonomikos poreikius atitinkančio darbo santykių 
teisinio reguliavimo, kurį, be kita ko, turėjo užtikrinti kolektyvinės darbo teisės ir kolektyvinio su-
tartinio teisinio reguliavimo plėtra. Nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2003 m. sausio 1 d. kolektyvinė darbo 
teisė buvo nuosekliai kuriama ir vystoma įvairiais lygiais, t. y. konstituciniu, įstatymo, poįstatyminiu, 
sutartinės teisėkūros.

Tautos referendume 1992 m. spalio 25 d. priėmus Lietuvos Respublikos Konstituciją pamatinės 
kolektyvinės darbo teisės nuostatos perkeltos į konstitucinį lygmenį. Konstitucijoje įtvirtintos aso-
ciacijų laisvės principo turinį sudarančios nuostatos, kurios yra laisvės jungtis į bendrijas, politines 
partijas ir asociacijas, kurių veikla ir tikslai nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams, principo dalis. 
Konstitucijoje expressis verbis piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į asociacijas, t. y. garantuo-
jama asociacijos laisvė visose socialinės veiklos srityse (35 straipsnis), įtvirtinta konkreti asociacijos 
rūšis – profesinės sąjungos ir apibrėžtos jų veiklos sritys, nurodyta, kad pagal Konstituciją profesinės 
sąjungos veikia darbo ir su juo susijusių visuomeninių santykių srityje ir gina darbuotojų profesines, 
ekonomines ir socialines teises bei interesus (50 straipsnis), nustatyta, kad darbuotojai, gindami savo 
ekonominius ir socialinius interesus, turi teisę streikuoti (51 straipsnis). Šių konstitucinių nuostatų 

974 Woolfson, Ch.; Calite, D. Darbo aplinka ir socialinis dialogas Europos Sąjungos naujojoje valstybėje Lietuvoje. Pini-
gų studijos. 2008, 2, p. 73–92.

975 Woolfson, Ch. Darbo formalumų nesilaikymas pokomunistinėse Europos Sąjungos naujosiose šalyse. Pinigų studi-
jos. 2007, 1, p. 62–73.
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turinio įvairūs aspektai yra plėtojami oficialioje Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo dokt-
rinoje, kurioje, be kita ko, yra įtvirtinta principinė nuostata, kad asociacijų laisvė yra konstitucinė 
vertybė, o Konstitucijoje įtvirtinta teisė į susivienijimus, arba asociacijų laisvė, – tai viena iš pilietinio 
ir politinio veikimo garantijų, atskleisti kai kurie profesinių sąjungų autonomiškumo valstybės, jos 
institucijų atžvilgiu principo aspektai, dvejopa profesinių sąjungų paskirtis ir funkcija (pirmiausia 
atstovauti profesinės sąjungos nariams ir juos ginti, o antra, įstatymo nustatytais atvejais bei būdais 
ginti visus atitinkamos įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojus)976. Šis teisinis reguliavimas už-
tikrina nurodytų pamatinių kolektyvinės darbo teisės nuostatų stabilumą ir svarbą, nubrėžia pagrin-
dines teisėkūros kryptis Lietuvoje.

Iki 2002 m. LR DK įsigaliojimo Lietuva priėmė (atnaujino jau priimtus) pagrindinius tarp-
tautinius įsipareigojimus reguliuoti darbo santykius taikant socialinės partnerystės mechanizmus. 
Šie įpareigojimai įtvirtinti Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje977, taip pat tokiuose Lietuvos ra-
tifikuotuose ir neatskiriama nacionalinės teisės dalimi tapusiuose pamatiniuose tarptautinių orga-
nizacijų teisės aktuose, kaip: JTO priimtuose Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte978, 
Tarptautiniame ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakte979; Tarptautinės darbo organizacijos 
(TDO) konvencijose ir rekomendacijose, kurių tinkamą įgyvendinimą ir taikymą, be kita ko, užti-
krina Asociacijų laisvės komitetas980; Europos Sąjungos Tarybos priimtose Žmogaus teisių ir pagrin-
dinių laisvių apsaugos konvencijoje981, Europos socialinėje chartijoje982, kurių įgyvendinimą atitin-
kamai užtikrina Europos Žmogaus Teisių Teismas ir Europos socialinių teisių komitetas. Socialinės 
partnerystės pagrindą sudarantys mechanizmai, pagrindinės socialinių partnerių ir valstybių teisės 
ir pareigos įtvirtintos ir Lietuvą įpareigojančiuose ES teisės aktuose (Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje983 ir daugelyje reglamentų, direktyvų ir kitų teisės aktų). Ratifikuodama minėtus 
tarptautinius teisės aktus ir būdama ES nare, Lietuva įsipareigojo užtikrinti, kad jos įsipareigojimai 
kolektyvinės darbo teisės srityje būtų įgyvendinti ir vykdomi ne formaliai, bet realiai.

Kolektyvinių sutarčių sudarymo ir vykdymo organizaciniai ir teisiniai pagrindai buvo suregu-
liuoti Kolektyvinių sutarčių įstatyme984, 985 (1991 m. balandžio 4 d. redakcija). Jame buvo nustatyta, 
kad kolektyvinė sutartis privaloma ją sudarančioms šalims, taip pat darbdavio teisių perėmėjui, o, 
jeigu tai numatyta darbo sutartyse, kolektyvinė sutartis galioja naujai priimamiems į darbą darbuo-
tojams. Taip pat šiame įstatyme įtvirtintas in favorem principas, pagal kurį kolektyvinės sutarties 
sąlygos, nuostatos ir įsipareigojimai, kurie pablogina darbuotojų padėtį palyginti su ta, kurią nustato 
Lietuvos įstatymai ir darbo sutartys, negalioja. Vėliau, siekiant pagyvinti darbo santykių reguliavimą 
kolektyvinėmis sutartimis darbuotojų ir darbdavių sutartinės teisėkūros būdu, šis įstatymas buvo ne 
kartą keičiamas. Priėmus 1991 m. lapkričio 21 d. pakeitimus986, aiškiau sureguliuotas darbuotojų ats-
tovavimas kolektyvinėse derybose, numatyta, kad kolektyvinės sutarties šalių atstovai yra įmonėje, 
įstaigoje, organizacijoje veikiančios profesinės sąjungos (ar jų susitarimu sudaryta jungtinė profesi-
nių sąjungų atstovybė), o nesant profesinių sąjungų – kolektyvo išrinkti įgaliotiniai ir darbdavys ar 

976 Plačiau žr. Krasauskas, R. Kai kurie kolektyvinės darbo teisės konstitucionalizavimo aspektai. Konstitucinė jurispru-
dencija. Nr. 3 (7), p. 285–301.

977 Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Valstybės žinios. 2006, Nr. 68-2497.
978 Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 77-3288.
979 Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto fakultatyvus protokolas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 77-3289.
980 Lietuva TDO nare tapo 1921 m., narystė atnaujinta Vyriausybės 1994 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1058 (Valstybės 

žinios. 1994, Nr. 86-1633). Lietuva, be kitų, yra ratifikavusi pagrindines TDO konvencijas, susijusias su asociacijų 
laisve ir teise jungtis į organizacijas bei kolektyvinėmis derybomis ir darbuotojų dalyvavimu (t. y. TDO konvencijas 
Nr. 87, 98, 135, 144, 154).

981 Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Valstybės žinios. 1995, Nr. 40-987.
982 Europos socialinė chartija (pataisyta). Valstybės žinios. 2001, Nr. 49-1704.
983 Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. Europos Sąjungos oficialusis leidinys. 2012, C 326/391.
984 Lietuvos Respublikos kolektyvinių susitarimų ir sutarčių įstatymas. Valstybės žinios. 1991, Nr. 12-312.
985 1994 m. kovo 31 d. priimtu įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikos kolektyvinių sutarčių įstatymo pakeitimo ir papildy-

mo“ (Valstybės žinios. 1994, Nr. 29-511) įstatymo pavadinimas pakeistas – „Dėl Lietuvos Respublikos kolektyvinių 
sutarčių įstatymo pakeitimo ir papildymo“.

986 Dėl Lietuvos Respublikos kolektyvinių sutarčių įstatymo 2 straipsnio pirmosios dalies pakeitimo. Lietuvos aidas. 
1991, Nr. 237; Valstybės žinios. 1991, Nr. 34-935.
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jo įgalioti atstovai; kolektyvinės sutarties šalių atstovais gali būti ir darbuotojų, nesančių profesinių 
sąjungų nariais, išrinkti įgaliotiniai. 1994 m. kovo 31 d. pakeitimais įteisintos aukštesnio lygmens 
kolektyvinės sutartys (t. y. regioniniu, ūkio, šakos ar bet kokiu kitu aukštesniu nei įmonės lygiu su-
daromi kolektyviniai susitarimai), o tokių susitarimų šalimis, be kita ko, pripažintos Vyriausybė ir 
ministerijos987. Tokiu būdu siekta paskatinti kolektyvines derybas pakeliant jas į aukštesnį nei įmonės 
lygį, tačiau šie bandymai nebuvo rezultatyvūs, o nuo 1994 m. iki 1999 m. Teisingumo ministerijoje 
užregistruota vos keletas šakinių ar regioninių susitarimų988. Seimui 2001 m. spalio 18 d. priėmus 
Kolektyvinių susitarimų ir sutarčių įstatymo pakeitimus989 (įsigaliojo 2002 m. sausio 1 d.), buvo pra-
dėta formuoti socialinės partnerystės sistema, be kita ko, įtvirtinta, kad kolektyviniai susitarimai gali 
būti sudaromi: 1) nacionaliniu lygiu; 2) šakiniu (gamybos, paslaugų, profesiniu) lygiu; 3) teritoriniu 
(apskrities, rajono, miesto) lygiu, nustatytos socialinės partnerystės formos, t. y. dvišalė ir trišalė so-
cialinė partnerystė.

Profesinių sąjungų įstatyme990, kuris su atitinkamais pakeitimais ir papildymais galioja ir šiuo 
metu, nustatyti profesinių sąjungų veiklos pagrindai, jų teisės ir atsakomybė santykiuose su darbda-
viais, valstybinės valdžios ir valdymo organais, profesinėms sąjungoms ginant savo narių interesus.

Kolektyvinių ginčų reguliavimo įstatyme991, be kita ko, įtvirtinta kolektyvinio ginčo sąvoka 
(juo buvo laikomas įmonės darbuotojų kolektyvo, įmonės struktūrinio padalinio darbuotojų kolek-
tyvo ar profesinės sąjungos ir darbdavio arba atitinkamų organų ar pareigūnų nesutarimai, atsiradę 
nepatenkinus nurodytų kolektyvų ar profesinių sąjungų reikalavimų, įformintų ir įteiktų šio įsta-
tymo nustatyta tvarka), numatyta teisė streikuoti, apibrėžta streiko sąvoka, streikų organizavimo 
tvarka, sureglamentuotas vadovavimas streikui, teisinė streikuojančiųjų padėtis, garantijos ir pan. 
Paminėtina, kad tuomet kolektyviniai darbo ginčai neskirstyti į teisės ir interesų, o dėl sudėtingo 
teisinio reglamentavimo nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2003 m. sausio 1 d. teise į streiką naudotasi retai.

Nagrinėjamu laikotarpiu kolektyvinės darbo teisės raidai didžiulę reikšmę turėjo Lietuvos 
trišalės tarybos, kaip socialinės partnerystės veiklos, vykdomos aukščiausiu – nacionaliniu – lygiu, 
formos sukūrimas. Nacionaliniuose teisės aktuose teisinių prielaidų Lietuvos trišalės tarybos veik-
lai atkūrus Lietuvos nepriklausomybę radosi keliais etapais992. Pirmasis etapas, sietinas su Trišalės 
socialinės partnerystės užuomazgomis, t. y. laikotarpis nuo 1990 m. gruodžio 13 d., kai Gyventojų 
užimtumo įstatyme993 buvo įteisintos Trišalės komisijos prie Lietuvos darbo biržos ir teritorinių dar-
bo biržų svarbiausiems darbo rinkos politikos įgyvendinimo klausimams nagrinėti ir spręsti triša-
lio socialinio dialogo pagrindu, iki 1995 m. gegužės 5 d., kai buvo priimtas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų susitarimas dėl trišalės partnerystės994. 
Nuo tada valstybiniu lygiu pradėta atsižvelgti į trišalio bendradarbiavimo būtinybę įgyvendinant 
socialinę partnerystę, pripažinta profesinių sąjungų įtaka valstybės valdžios institucijoms siekiant 
pagerinti tikrąją darbo santykių reguliavimo padėtį ir iš tikrųjų keisti jų reguliavimą valstybiniu 
lygiu, t.  y. institucionalizuoti trišalę socialinę partnerystę bei įtvirtinti aiškius ir nedviprasmiškus 
tokios institucijos veiklos principus, nustatyti jos teisinį statusą ir procedūras, padedančias sociali-
niams partneriams daryti realią įtaką kuriant darbo santykius reguliuojančias teisės normas. Antra-
sis etapas, sietinas su Lietuvos trišalės tarybos veiklos įtvirtinimu socialinių partnerių ir Vyriausybės 
trišaliuose susitarimuose, tokiuose kaip Vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų 

987 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos kolektyvinių sutarčių įstatymo pakeitimo ir papildymo“. 
Valstybės žinios. 1994, Nr. 29-511.

988 Davulis, T. Kolektyviniai susitarimai: kolektyvinių darbo santykių reguliavimo problemos. Teisė. 1999, 33 (1), p. 6.
989 Lietuvos Respublikos kolektyvinių susitarimų ir sutarčių įstatymo I skirsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas. Vals-

tybės žinios. 2001, Nr. 93-2356.
990 Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas. Lietuvos aidas. Nr. 240; 1991, Nr. 34-933.
991 Lietuvos Respublikos kolektyvinių ginčų reguliavimo įstatymas. Valstybės žinios. 1992, Nr. 12-307.
992 Plačiau žr.: Krasauskas, R. Teisinės prielaidos Lietuvos Respublikos trišalės tarybos veiklai Lietuvoje. Jurisprudenci-

ja. 2005, 74 (66), p. 39–46.
993 Lietuvos Respublikos bedarbių rėmimo įstatymas. Valstybės žinios. 1991, Nr. 2-25.
994 Žingsnis po žingsnio socialinio dialogo link. Vilnius: Lietuvos trišalė taryba, 2002, p. 41.
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1995 m. gegužės 5 d. susitarimas dėl trišalės partnerystės995, kuriame pirmą kartą aiškiai paskelbtas 
siekis derinti socialinių partnerių interesus sprendžiant socialines, ekonomines ir darbo problemas, 
gerinti visuomenės santarvę, padėti socialinės partnerystės sistemos pamatai (t. y. susitarta trišaliu 
principu spręsti socialines ir ekonomines problemas, pabrėžta būtinybė sudaryti Lietuvos trišalę ta-
rybą), socia liniai partneriai ir Vyriausybė, pasirašę šį susitarimą, de facto tapo Lietuvos trišalės tary-
bos nariais. Trečiasis etapas sietinas su Lietuvos trišalės tarybos veiklos įtvirtinimu įstatymo lygiu996.

2.2.3.2. Kolektyvinės darbo teisės raida nuo 2003 m. sausio 1 d.  
  iki naujojo Darbo kodekso

2002 m. LR DK priėmimas tapo reikšmingu žingsniu kolektyvinių darbo santykių įtvirtinimo 
link ir esminiu lūžiu reformuojant darbo teisę. Jame susistemintai ir struktūruotai pateikiamos ko-
lektyvinius teisinius santykius sudarančios teisės normos, įtvirtinta socialinės partnerystės sistema 
ir šie pagrindiniai socialinės partnerystės sistemą sudarantys elementai: 1) kolektyvinės darbo teisės 
subjektai ir jų teisinis statusas, t. y. darbuotojų kolektyvas (darbuotojai), darbuotojų atstovai (profe-
sinės sąjungos, jų organizacijos (susivienijimo, federacijos, centro ir kt.), darbo tarybos, darbuotojų 
atstovas, Europos darbo tarybos), darbdaviai (organizacinės struktūros ir fiziniai asmenys), darbda-
vių atstovai (darbdavių organizacijos (asociacijos, federacijos, konfederacijos ir kt.), valstybės ir sa-
vivaldybių institucijos (tam tikrais įstatymų nustatytais atvejais kolektyvinės darbo teisės subjektais 
pripažįstama Vyriausybė, savivaldybių institucijos ir kt.); trišalės ir dvišalės partnerystės pagrindu 
veikiančios socialinės partnerystės institucijos (Lietuvos trišalė taryba, kitos trišalės ir dvišalės tary-
bos komisijos, komitetai); 2) socialinės partnerystės įgyvendinimo formos, t. y. nustatyta, kad socialinė 
partnerystė įgyvendinama sudarant socialinės partnerystės institucijas (dvišales ir trišales tarybas 
(komisijas, komitetus) (44–46 straipsniai) ir dalyvaujant jų veikloje, naudojantis informavimo ir kon-
sultavimo procedūromis (47 straipsnis), vedant kolektyvines derybas (48 straipsnis) ir sudarant ko-
lektyvines sutartis, dalyvaujant įmonės valdyme (42 straipsnis), sprendžiant konfliktus (X skyrius); 
3) socialinės partnerystės lygiai, t. y. nustatyta, kad socialinė partnerystė vykdoma nacionaliniu, šakos 
(gamybos, paslaugų, profesiniu), teritoriniu (savivaldybės, apskrities), įmonių, įmonių struktūrinių 
padalinių lygiais; 4) socialinės partnerystės principai, t. y. nustatyta, kad Lietuvoje socialinė partne-
rystė grindžiama šiais principais: laisvų kolektyvinių derybų, savanoriškumo ir savarankiškumo pri-
imant šalis susaistančius įsipareigojimus, galiojančios teisinės sistemos nepažeidžiamumo, realaus 
įsipareigojimų vykdymo, objektyvios informacijos suteikimo, tarpusavio kontrolės ir atsakomybės, 
šalių lygiateisiškumo, geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems savitarpio interesams.

Nepaisant visų įstatymo leidėjo pastangų per visą 2002 m. LR DK galiojimo laikotarpį tobuli-
nant teisinį reguliavimą, kol kas Lietuvoje socialinės partnerystės reikšmė pripažįstama tik formaliai, 
o kolektyvinės darbo teisės pasiūlyti teisiniai mechanizmai neveikia. Lietuvoje vis dar gajus mitas, 
kad socialinė partnerystė savaime kenkia valstybės konkurencingumui. Dekonstruojant šį mitą, 
paminėtina, kad pagal „Doing business 2016“997 reitingus valstybės, kuriose socialinis dialogas yra 
ištobulintas, o priklausymas profesinėms sąjungoms ir kolektyvinių sutarčių aprėptis yra ženkliai 
didesnė nei Lietuvoje998, yra šio reitingo viršūnėse. Antai, Danija, kurioje 2013 m. 66,8 proc. visų 
dirbančiųjų priklausė profesinėms sąjungoms, o kolektyvinių sutarčių aprėptis buvo 84 proc., šiame 
reitinge užima 3 vietą, Švedija, kurioje 2013 m. 68,4 proc. visų dirbančiųjų priklausė profesinėms są-
jungoms, o kolektyvinių sutarčių aprėptis buvo 89 proc. – 8, Suomija, kurioje 2013 m. 69,2 proc. visų 
dirbančiųjų priklausė profesinėms sąjungoms, o kolektyvinių sutarčių aprėptis buvo 93 proc. – 10. 
Tai, kad ES valstybės, kuriose yra gerai išvystytas socialinis dialogas, yra tarp konkurencingiausių, 

995 Žingsnis po žingsnio socialinio dialogo link. Vilnius: Lietuvos trišalė taryba, 2002, p. 41.
996 Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko 1999 m. vasario 13 d. potvarkis „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausy-

bės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų susitarimas dėl trišalio bendradarbiavimo“. Valstybės žinios. 1999, 
Nr. 19-537.

997 Pasaulio bankas [interaktyvus]. <http://www.doingbusiness.org>.
998 Pagal TDO pateiktus statistinius duomenis (Tarptautinė darbo organizacija. [interaktyvus]. <http://www.ilo.org>).

http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2016
http://www.ilo.org/ilostat
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yra pastebėjusi ir Europos Komisija999. Šiame kontekste reikia pažymėti, kad Danijos lankstisaugos 
(angl. Flexsecurity) modelis jau kurį laiką yra sektinas pavyzdys, kaip turėtų būti reguliuojami darbo 
santykiai.

Lietuvoje darbuotojų atstovavimas iš esmės grindžiamas profesinėmis sąjungomis, tačiau įmo-
nėse, kuriose veikiančios profesinės sąjungos nėra, įstatymais numatoma galimybė rinkti papildomus 
darbuotojų atstovus, t. y. darbo tarybas (arba darbuotojų atstovą, kuris renkamas įmonėse, kuriose 
nėra veikiančios profesinės sąjungos, ir dirba mažiau nei 20 darbuotojų). Darbuotojų atstovai turi 
visas veiklos garantijas, kurios inter alia įtvirtintos Lietuvos ratifikuotose TDO konvencijose Nr. 87 
dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo, Nr. 135 dėl darbuotojų atstovų gynimo ir 
jiems teikiamų galimybių įmonėje, 2002 m. LR DK, Profesinių sąjungų įstatyme, Darbo tarybų įsta-
tyme1000, Europos darbo tarybų įstatyme1001. Šios garantijos apima tiek darbuotojams atstovaujančių 
institucijų veiklos garantijas (t. y. valstybė darbuotojams atstovaujančioms organizacijoms užtikrina 
teisę savarankiškai organizuoti valdymą ir veiklą), tiek darbuotojams atstovaujančių institucijų narių 
garantijas (t. y. nebūti atleistiems dėl savo veiklos atstovaujant darbuotojams, turėti pirmenybės teisę 
būti paliktiems dirbti, kai dėl ekonominių ar technologinių priežasčių arba dėl darbovietės struktū-
rinių pertvarkymų mažinamas darbuotojų skaičius, nebūti baudžiamiems drausmine tvarka dėl savo 
veiklos atstovaujant darbuotojams, turėti sąlygas tinkamai vykdyti darbuotojų atstovavimo funkci-
jas). Taigi galiojantis teisinis reguliavimas darbuotojų atstovams iš esmės užtikrina palankią teisinę 
aplinką veikti. Tačiau tai, ar darbuotojų atstovai geba efektyviai pasinaudoti jiems darbo teisės suteik-
tais kolektyvinio veikimo mechanizmais, taigi ir dalyvavimo socialinėje partnerystėje efektyvumas, 
tiesiogiai priklauso ne tik nuo teisinio reguliavimo (tiek įtvirtinančio jų teisinį statusą, tiek apibrė-
žiančio jų veiklos ribas), bet ir nuo jų derybinės galios, kuriai tiesioginės įtakos turi darbuotojus ats-
tovaujančių organizacijų gausa ir gebėjimas pasinaudoti jiems teisės aktuose suteiktais įgaliojimais.

Siekiant iš esmės išspręsti nepakankamo darbuotojų atstovavimo problemą 2002 m. LR DK 
įtvirtintas darbo tarybų institutas, kuris realiai pradėjo veikti dar po beveik dvejų metų priėmus 
specialų Darbo tarybų įstatymą, kuriame, be kita ko, nustatyta: darbo tarybų sudarymo tvarka, jų 
veikla ir veiklos pasibaigimo pagrindai, darbo tarybų ir jos narių teisės bei pareigos, darbo tarybų 
narių garantijos. Pagal dabar galiojantį teisinį reguliavimą darbo taryba (arba darbuotojų atstovas) 
turi iš esmės visas kolektyvinio atstovavimo (t. y. dalyvauti informavimo, konsultavimo procedūrose, 
derinti darbdavio sprendimus, sudaryti įmonės arba jos struktūrinio padalinio kolektyvines sutartis, 
dalyvauti organizuojant darbą įmonėje, dalyvauti sprendžiant darbo ginčus (tiek kolektyvinius, tiek 
individualius), atlikti įstatymų, kitų teisės aktų ir kolektyvinių sutarčių vykdymo kontrolę) ir orga-
nizacines teises (t. y. savo veiklos reglamente nustatyta tvarka veikti nepriklausomai nuo darbdavio). 
Darbo tarybos šiuo metu neturi tik tų teisių, kurios pagal įstatymus yra pripažintos profesinių sąjun-
gų prerogatyva, pavyzdžiui: dalyvauti kolektyvinėse derybose ir sudarant kolektyvines sutartis aukš-
tesniu nei įmonės lygmeniu, taip pat skelbti streiką ir vadovauti jam, jeigu įmonėje yra veikiančios 
profesinės sąjungos arba jeigu darbuotojų kolektyvo susirinkimas perdavė darbuotojų atstovavimo ir 
gynimo funkcijas atitinkamos ekonominės veiklos šakos profesinei sąjungai. Šiame kontekste pami-
nėtina, kad Darbo tarybų įstatyme yra aiškiai nustatytas išimtinai profesinėms sąjungoms priskirtų 
teisių perėmimo mechanizmas, kai įmonėje, veikiant darbo tarybai, savo veiklą pradeda profesinė 
sąjunga. Pagal Darbo tarybų įstatymo 27 straipsnį tokiu atveju darbo taryba tęsia savo veiklą (1 dalis), 
įmonėje veikiant ir profesinei sąjungai, ir darbo tarybai, įmonės kolektyvinę sutartį sudaryti bei kitas 
darbuotojų atstovų funkcijas atlikti turi teisę jungtinė profesinės sąjungos ir darbo tarybos atstovybė 
(2 dalis); darbo tarybai ir profesinei sąjungai nesusitarus dėl jungtinės atstovybės sudarymo, sprendi-
mą dėl atstovavimo priima darbuotojų kolektyvo susirinkimas (konferencija) (3 dalis). 

2002 m. LR DK ir po jo įsigaliojimo priimtame Darbo tarybų įstatyme reglamentuotas infor-
mavimas ir konsultavimas, kuris apima informaciją apie: esamą ir būsimą įmonės veiklą ir jos eko-

999 A new start for social dialogue (21/05/2015). European Commission. 2015. [interaktyvus]. <http://ec.europa.eu>.
1000 Lietuvos Respublikos darbo tarybų įstatymas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 164-5972.
1001 Lietuvos Respublikis Europos darbo tarybų įstatymas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 39-1271; 2011, Nr. 86-4149.
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nominę bei finansinę padėtį; esamą darbo santykių būklę, struktūrą ir galimus užimtumo pokyčius; 
apie numatomas naudoti priemones tuo atveju, kai galimas darbuotojų skaičiaus mažinimas; kitą 
informaciją, susijusią su darbo santykiais ir įmonės veikla, jei ši informacija nėra laikoma valstybine, 
tarnybine ar komercine paslaptimi. 

Informavimo ir konsultavimo tvarkos ypatumai Europos Bendrijos masto įmonėse ir įmonių 
grupėse, Europos bendrovėse ir Europos kooperatinėse bendrovėse nustatomi specialiuose įstaty-
muose (2002 m. LR DK 47 straipsnio 9 dalis). Šiame kontekste paminėtina, kad Lietuvoje Europos 
darbo tarybų įstatymu (2011 m. birželio 22 d. redakcija)1002, kuris galioja nuo 2004 m., įteisinta gali-
mybė sudaryti Europos darbo tarybas ir įtvirtintas jos teisinis statusas, tačiau iki 2017 m. pabaigos 
nė viena Europos darbo taryba įsteigta nebuvo. Tokia situacija rodo, kad Europos bendrijos mastu 
veikiančių įmonių, kurios pagrindinė įmonė yra Lietuvoje, nėra daug, o ir tose įmonėse socialinio 
dialogo lygis nėra priaugęs pakankamai komplikuotai informavimo ir konsultavimo per Europos 
darbo tarybas formai. Beje, steigti Europos darbo tarybas nėra populiaru ir kitose ES valstybėse1003.

Socialinė partnerystė Lietuvoje gali būti įgyvendinama dar viena forma – darbuotojų atsto-
vams įgyvendinant kitas dalyvavimo darbdavio sprendimų priėmime teises. Tai expressis verbis nu-
statyta 2002 m. LR DK 43 straipsnio 2 punkte, tačiau realiai jos tiesiogiai susijusios su darbuotojų 
dalyvavimu kitose socialinės partnerystės formose, t. y. informavimo ir konsultavimo procese, ko-
lektyvinių sutarčių sudaryme, realizuojant teisę jungtis į profesines sąjungas arba būti darbo tarybos 
nariu. Apie privalomą darbuotojų arba jų atstovų dalyvavimą įmonių valdymo organuose kol kas tik 
diskutuojama, o darbdavių pozicija šiuo klausimu yra gana neigiama1004.

Apibendrinant kolektyvinės darbo teisės raidą nuo 2003 m. sausio 1 d. iki naujojo DK įsigalioji-
mo 2017 m., darytina išvada, kad šiuo laikotarpiu Lietuvos teisinė bazė labai patobulėjo ir iš esmės yra 
pakankama socialinei partnerystei plėtoti. Kita vertus, itin mažas darbuotojų priklausymas profesi-
nėms sąjungoms, negausios darbdavių organizacijos, neįtakingos socialinės partnerystės institucijos, 
mažiausia tarp ES valstybių teisinio reguliavimo kolektyvinėmis sutartimis aprėptis, neturiningos 
kolektyvinės sutartys, reti ir neveiksmingi streikai, valstybinio teisinio reguliavimo dominavimas 
reguliuojant visuomeninius darbo santykius vis dar stabdo socialinės partnerystės plėtrą Lietuvoje, 
kartu mažina kolektyvinės darbo teisės efektyvumą. Dėl šios priežasties Lietuvos kolektyvinei darbo 
teisei buvo iškilę nauji iššūkiai, kuriuos nuo 2017 m. vidurio bandoma spręsti kompleksiškai per-
tvarkant teisinį reguliavimą. Tokios pertvarkos vienas pagrindinių tikslų socialinio dialogo, taigi ir 
kolektyvinės darbo teisės, įtakos reguliuojant darbo santykius stiprinimas1005.

2.3. 2016 m. Darbo kodeksas – naujojo Lietuvos darbo teisės  
 vystymosi etapo pradžia

2016 m. rugsėjo 14 d. priimtas ir 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojęs naujasis Lietuvos Respublikos 
darbo kodeksas (2016 m. Darbo kodeksas) žymi naują Lietuvos darbo teisės vystymosi etapą. Nauja-
sis teisės aktas iš naujo kodifikavo visą darbo teisės šaką, tai yra teisės normas, reglamentuojančias 
darbo ir glaudžiai su jais susijusius visuomeninius santykius. Jis reikšmingai keičia daugelį tiek indi-
vidualiosios, tiek ir kolektyvinės darbo teisės institutų, bet ir pasižymi tam tikromis bendresnėmis 
teisinio reguliavimo ir teisės akto taikymo naujovėmis.

1002 Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymu Valstybės žinios. 2004, Nr. 39-1271; Valstybės žinios. 2011,  
Nr. 86-4149.

1003 Plačiau apie tai žr. Bagdanskis, T. et al. Kolektyvinė darbo teisė. Vadovėlis. Vilnius: MRU, 2013.
1004  Žr., pvz., Ekspertizė. Darbuotojų įsitraukimas į įmonės valdymą turi likti savanorišku susitarimu tarp darbuotojų ir 

įmonės. Lietuvos laisvosios rinkos institutas, 2014 (žr. Laisvosios rinkos institutas [interaktyvu]. <www.llri.lt>).
1005 Apie Socialinį modelį plačiau žr. [interaktyvus]. [žiūrėta 2017-07-24]. <http://www.socmodelis.lt> 

http://www.llri.lt/naujienos/ekonomine-politika/ekspertize-darbuotoju-isitraukimas-i-imones-valdyma-turi-likti-savanorisku-susitarimu-tarp-darbuotoju-ir-imones/lrinka
http://www.socmodelis.lt
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2.3.1. Naujo Darbo kodekso kūrimo priežastys

Per daugiau kaip dešimt 2002 m. LR DK taikymo metų pradėjo aštrėti šio teisės akto pro-
bleminiai aspektai. Pirmiausia – padidėjęs teisinis neapibrėžtumas. Nagrinėjant konkrečias darbo 
bylas, nuo sovietinių laikų nepasikeitusių darbo teisės normų formuluočių reikalavimai įgaudavo 
neprognozuotų pasekmių susidūrus su jų taikymu naujomis sąlygomis. Pavyzdžiui, kitaip, negu buvo 
numatyta kodekse, praktikoje veikė normos, reglamentuojančios suminę darbo laiko apskaitą, budė-
jimą, viršvalandžius, išmokas už darbą kelionėje, materialinę atsakomybę, atsakomybę už uždelsimą 
atsiskaityti su darbuotoju ir kt. Dėl to Lietuvoje tarsi susikūrė trys skirtingai veikiančios darbo teisės: 
1) rašytinės Darbo kodekso normos; 2) nuo jų nukrypstanti įmonių vidaus praktika, dažnai pasižy-
minti šių normų ignoravimu ir naujų taisyklių sukūrimu (vienvaldiškai darbdavio ar susitarus (daž-
nai žodžiu ar konkliudentiniais veiksmais) su darbuotoju); 3) teisėjų kuriama teisė, fragmentiškai ir 
kazuistiškai interpretuojant dažnai aršiausius darbo santykių šalių konfliktus. Antra, didelė kodekso 
normų dalis praktiškai neveikdavo (pavyzdžiui, 2008–2009 m. finansų ir ekonominės krizės sąlygo-
mis didžioji dauguma darbuotojų darbo vietas paliko negaudami išeitinės išmokos, o savo iniciatyva 
arba šalių susitarimu1006). Tuo tarpu kitų reikalingų normų (kaip antai, reglamentuojančių nekon-
kuravimą darbo santykiuose, darbuotojo privataus gyvenimo ar duomenų apsaugą, jo darbo laiko 
lankstumą) trūko. Trečia, Darbo kodekso reikalavimai asocijavosi su nereikalinga biurokratine našta 
dėl popierinių personalo tvarkymo dokumentų (priėmimo į darbą, atleidimo dokumentai ar papras-
čiausia darbo laiko apskaita, supažindinimo su darbo sąlygomis dokumentai). Ketvirta, pakankamai 
paplitęs nelegalus ar nedeklaruotas darbas, dėl kurio kenčia valstybės ir socialinio draudimo fondo 
biudžetai, ir kurio negali suvaldyti darbo įstatymų vykdymą prižiūrinčios institucijos, buvo nulemtos 
ir netikslingų apribojimų bei efektyvios kontrolės stokos. Penkta, Darbo kodekse numatytų ilgame-
tę istoriją turinčių socialinių garantijų neadekvatumas, jų nesuderinamumas su pokyčiais kitose su 
Lietuva konkuruojančiose valstybėse darė neigiamą įtaką šalies tarptautiniam konkurencingumui, 
kuris, savo ruožtu, menkino Lietuvos patrauklumą užsienio investicijoms, kuriančioms gerai apmo-
kamas darbo vietas, ir t. t. Šešta, Darbo kodeksas praktiškai nepadidino menkos darbuotojų ir jų 
atstovų derybinės galios, o tai lėmė lankstaus individualaus susitarimo, nustatant darbuotojo darbo 
užmokestį, metodo dominavimą. Tai viena iš priežasčių, dėl kurių Lietuvoje toliau išliko gana žemas 
darbuotojų darbo pajamų lygis be reguliaraus ir koordinuojamo užmokesčio kilimo tendencijų. Ko-
lektyvinių darbo santykių vystymasis pasižymėjo tam tikra stagnacija, nes dialogas tarp socialinių 
partnerių tiek teritoriniu, tiek šakos ar įmonės lygiu vyko labai fragmentiškai arba buvo neefektyvus. 
Lietuvoje buvo sudaroma labai nedaug įmonių kolektyvinių sutarčių, o kolektyvinės derybos aukš-
tesniu negu įmonė lygiu buvo nerezultatyvios. Darbuotojų atstovų ignoravimas iš darbdavių pusės 
nulėmė ir žemą socialinio dialogo ir kooperacijos kultūrą įmonės lygmeniu, nes Europos Sąjungos 
teisės inspiruotos informavimo ir konsultavimo formos praktiškai neveikė, o dauguma svarbiausių 
sprendimų darbdaviai nevaržomi priiminėdavo patys. Taigi, buvo bent keletas grupių reikšmingų 
priežasčių, dėl kurių buvo būtina peržiūrėti esamą reguliavimą.

2.3.2. 2016 m. Darbo kodekso priėmimas 

Bandydama inicijuoti būtinus pokyčius šioje srityje, Lietuvos Respublikos socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija ėmėsi unikalios praktikos – moksliniais tyrimais įrodyti pokyčio poreikį 
ir, išanalizavus situaciją Lietuvoje ir kai kuriose užsienio šalyse, pasiūlyti konkrečius sprendimus 
teisės aktų projektų lygmeniu. Šiems uždaviniams atlikti buvo įgyvendintas vadinamojo „socialinio 
modelio“1007 projektas, kurio vykdymas patikėtas Vilniaus universiteto, Mykolo Romerio universi-
teto ir Socialinių mokslų centro mokslininkams. 2014 m. pradžioje pradėjus tiriamuosius darbus, 

1006 Mačiulaitis, V. Darbo santykių nutraukimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės lankstumo ir saugumo 
aspektu. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2013, p. 167.

1007 Lietuvos socialinio modelio, apimančio užimtumo didinimą, darbo santykių reglamentavimo tobulinimą ir sociali-
nio draudimo tvarumą, sukūrimas. [interaktyvus]. <www.socmodelis.lt>.

http://www.socmodelis.lt/apie-projekta-2/
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2015 m. pradžioje visuomenei, socialiniams partneriams ir institucijoms jau buvo pristatyti tyrimo 
rezultatai, o darbo grupėse su suinteresuotų ministerijų pareigūnais suderinti įstatymų pakeitimų 
projektai pateikti Vyriausybei. Pagrindinių įstatymų – naujo Darbo kodekso, Užimtumo įstatymo 
(vietoj – Užim tumo rėmimo įstatymo), Valstybinio socialinio draudimo įstatymo ir atskiras socia-
linio draudimo rūšis reglamentuojančių įstatymų pakeitimams (kartu su įgyvendinamaisiais teisės 
aktais visą socialinio modelio paketą sudarė bene keturiasdešimt įstatymų pakeitimų) buvo pritarta 
Vyriausybėje 2015 m. birželio 9 d.1008 ir jie buvo pateikti Seimui. 

Darbo kodekso priėmimo ir įsigaliojimo procedūra nebuvo sklandi. Vyriausybėje patvirtinto 
Darbo kodekso projekto ir įgyvendinamųjų įstatymų paketo svarstymas užstrigo Seimo komitetuo-
se. Viena iš priežasčių – vėlyvas Trišalės tarybos įsitraukimas į teisės akto svarstymą1009. Nors vė-
liau Trišalėje taryboje ir buvo rasti kai kurie kompromisai, tačiau profesinių sąjungų protestų ir itin 
neigiamos visuomenės nuomonės banga neatslūgo. Naujasis Darbo kodeksas buvo priimtas 2016 m. 
birželio 21 d. tik valdančiosios koalicijos balsais, tačiau tuoj pat buvo vetuotas Lietuvos Respublikos 
Prezidentės motyvuojant tuo, kad jis padidina socialinę atskirtį, sumažina darbuotojams reikalingos 
socialinės apsaugos lygį, skatina emigraciją ir pan.1010 

Lietuvos Respublikos Prezidentės veto šiam įstatymui buvo atmestas 2016 m. rugsėjo 14 d.1011, 
tačiau rinkimus laimėjo Darbo kodeksą ir jo priėmimą atvirai kritikavusi Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. 
Nors dar iki Seimo rinkimų antrojo turo socialdemokratų iniciatyva buvo padaryti kai kurie patai-
symai1012, iš 2016 m. rinkimus į Seimą laimėjusių Valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir socialdemokratų  
sudaryta koalicija priėmė sprendimą pusmečiui atidėti Darbo kodekso įsigaliojimą1013 tam, kad Kodek-
sas būtų labiau socialiai orientuotas ir darbuotojai turėtų įgyti daugiau apsaugos ir derybinės galios. 

Svarbu pažymėti, kad naujoji Seimo dauguma ne pati ėmėsi siūlyti konkrečius teisės akto pa-
keitimus, o prioritetą suteikė trišaliam socialiniam dialogui – bet kokie priimto ir neįsigaliojusio 
kodekso taisymai pirmiausia turėjo būti suderinti Trišalėje taryboje, o Seimas vėliau priimsiąs so-
cialinių partnerių sutartas pataisas, bet ne individualių Seimo narių pasiūlymus. Toks pasitikėjimas 
socialiniais partneriais atnešė vaisių – 2017 m. vasario–kovo mėn. Trišalėje taryboje pavyko susitarti 
dėl tokių svarbių dalykų kaip darbo laiko apskaita ir darbo laiko režimas, atostogų trukmė ir skai-
čiavimas, darbo tarybų ir profesinių sąjungų tarpusavio santykis ir pan. Be didesnių pakeitimų šis 

1008 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 9 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso pa-
tvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 
Nr. I-1336 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 
pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 pakeitimo įstatymo, 
Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 
pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 pakeitimo 
įstatymo, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo projektų ir kitų susijusių įstatymų projektų pateikimo Lietuvos 
Respublikos Seimui“. TAR. 2015, Nr. 9229.

1009 Lietuvos Respublikos Vyriausybė pateikė Darbo kodekso projektą Trišalės tarybos svarstymams, tačiau profesinės 
sąjungos, tuo metu vadovavusios Trišalės tarybos darbui, atsisakė nagrinėti pakeitimus skubos tvarka. Tuomet Vy-
riausybė pateikė kodekso projektą Seimui be Trišalės tarybos pritarimo. 

1010 Lietuvos Respublikos Prezidento 2016 m. liepos 5 d. dekretas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos 
Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo, Lietuvos Respublikos darbuotojų 
saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 44 straips-
nių, V skyriaus ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo V-1 skyriumi įstatymo, Lietuvos Respublikos garantinio 
fondo įstatymo Nr. VIII-1926 4 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos 
įstatymo Nr. IX-1768 1, 6, 8, 9 straipsnių, ketvirtojo-1 skirsnio ir priedo pakeitimo bei 13-1 straipsnio pripažinimo 
netekusiu galios įstatymo, Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio 
darbo išmokų įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti“. TAR. 2016, Nr. 18832.

1011 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. TAR. 2016, Nr. 23709.
1012 2016 m. lapkričio 3 d. įstatymas Nr. XII-2688, kuriuo kai kurios Prezidentės veto siūlomos nuostatos buvo per-

keltos į naująjį kodeksą. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo  
Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 6, 56, 57, 66, 112, 115, 120, 128, 138, 
149, 217 straipsnių pakeitimo ir VI skyriaus ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas. TAR. 2016,  
Nr. 26498.

1013 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 2 ir 6 straips-
nių pakeitimo įstatymas. TAR. 2016, Nr. 29769.
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susitarimas buvo perkeltas į naujojo Darbo kodekso tekstą1014, o daugumai individualių Seimo narių 
pasiūlymų nebuvo pritarta1015. Tokiu būdu Darbo kodeksas įsigaliojo 2017 m. liepos 1 d. 1016

Kol kas sunku pasakyti, ar tokia nauja socialinės teisėkūros paradigma, kai Seimas teikia pir-
menybę socialiniams partneriams patiems susitarti, įsitvirtins Lietuvos darbo teisėje, tačiau užsienio 
šalyse tokių pavyzdžių pasitaiko1017. Lietuvos atveju ji vertintina kaip žingsnis į priekį kuriant va-
karietišką socialinio dialogo kultūrą Lietuvoje. Manytina, kad suteikiant socialiniams partneriams 
iniciatyvą ir atsakomybę trišalio dialogo forma nuspręsti, kaip turėtų būti reglamentuoti darbdavių 
ir darbuotojų santykiai, mažėtų valstybės imperatyvus reguliuojantysis vaidmuo, būtų skatinamos 
derybos, kurios peraugtų į kolektyvines derybas dėl algų ir darbo santykių sureguliavimo tiek šalies 
mastu, tiek ir atskiruose sektoriuose ar regionuose. 

2.3.3. Bendrieji naujojo Darbo kodekso bruožai 

2016 m. Darbo kodeksą sudaro 260 straipsnių, kurie suskirstyti į skyrius pagal reguliuojamų 
darbo santykių grupes (institutus). Naujasis Darbo kodeksas išlaiko tuos pačius struktūrą lemiančius 
principus. Teisės aktą sudaro bendroji dalis, kurioje įtvirtinami darbo santykių reguliavimo bendrieji 
klausimai (darbo teisės šaltiniai, kodekso normų taikymo sritis, reguliavimo principai, pažeistų tei-
sių gynimo sistema ir kt.) ir specialioji dalis, kurią sudaro individualiųjų ir kolektyvinių darbo san-
tykių atskirus aspektus reglamentuojantys straipsniai, taip pat ginčų sprendimui skirtos nuostatos. 

Lyginant 2016 m. Darbo kodeksą su 2002 m. LR DK, pastebima, kad naujojo teisės akto taiky-
mo sritis reguliuojamų santykių atžvilgiu yra apibrėžiama kiek kitaip. Pagal 2016 m. Darbo kodekso 
1 straipsnį, jis skirtas reguliuoti individualiuosius darbo santykius, kurie atsiranda sudarius darbo 
sutartį šio kodekso nustatyta tvarka, ir su jais susijusius visuomeninius santykius (santykiai iki dar-
bo sutarties sudarymo ir po jos nutraukimo, kolektyviniai darbo santykiai, nagrinėjant ginčus tarp 
darbo santykių dalyvių atsirandantys santykiai, su įstatymo laikymusi ir priežiūra susiję santykiai ir 
kt.). Vis dėlto darbo santykius reglamentuojančios normos taikomos ne tik darbo sutarties pagrin-
du atsirandantiems santykiams. Pavyzdžiui, valstybės tarnautojų teisę sudaryti kolektyvines sutartis, 
šių sutarčių sudarymo tvarką, ginčus, kylančius skelbiant streikus viešajame sektoriuje, detalizuoja 
ne valstybės tarnybos aktai, o būtent Darbo kodeksas. Kodekso normų taikymas darbuotojo statuso 
neturintiems tarnautojams neturėtų būti reguliuojamas įstatymo analogijos būdu, todėl naujame ko-
dekse tiesioginis kodekso normų taikymas šiems santykiams pagrindžiamas nauja 1 straipsnio 4 da-
lies nuostata, pagal kurią kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais Darbo kodeksas reglamentuoja 
ir kitų įstatymų reglamentuojamus visuomeninius santykius, atsirandančius asmenims įgyvendinant 
profesinę, tarnybinę, kūrybinę ar kitokią veiklą1018. Taigi į darbo teisės suteikiamos apsaugos taikymo 
sritį įstatymo leidėjo valia patenka ir ateityje galėtų labiau būti įtraukiamos ir kitos asmenų kategorijos. 

1014 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu 
patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 21, 23, 31, 32, 38, 40, 41, 43, 48, 52, 53, 57, 63, 65, 71, 72, 73, 75, 76, 
79, 112, 114, 115, 117, 120, 127, 144, 147, 168, 169, 171, 179, 181, 185, 195, 197, 204, 209, 217, 221, 237, 240, 241, 242 
ir 250 straipsnių pakeitimo įstatymas. TAR. 2017-06-14, Nr. 10021.

1015 Išimtimi reikėtų laikyti Seimo narių inicijuotą pasiūlymą darbuotojams mokėti priedą už konkuravimo su darbdaviu 
vengimą ne tik pasibaigus darbo sutarčiai (kaip buvo siūlyta), bet ir darbo santykių vykdymo metu (2016 m. Darbo 
kodekso 38 str. 1 d.).

1016 Nors tuo metu buvo ir bandymų Darbo kodekso įsigaliojimą sieti su darbdavių organizacijų rašytiniais įsipareigoji-
mais didinti darbo užmokestį, tačiau gana greit buvo suprasta, kad tokie susitarimai vargiai įmanomi, o jei jie būtų 
pasiekti – tai turėtų tik politinį deklaratyvų pobūdį.

1017 Weiss, M. Labour Law Reforms in Germany. Labour Law Reforms in Eastern and Western Europe. Davulis, T. (ed.). 
Bruxelles: Peter Lang, 2017, p. 84.

1018 Taip, pvz., kodekso 186 str. nustato, kad kolektyvines derybas ir kolektyvines sutartis reglamentuojančios teisės 
normos taikomos darbuotojams ir asmenims, dirbantiems Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nurodytais 
darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindais. Tuo pagrindu sukuriama teisinė fikcija, kad šio skirsnio 
normų kontekste fiziniai asmenys, dirbantys Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nurodytais darbo santykiams 
prilygintų teisinių santykių pagrindais, laikomi darbuotojais, o kitas santykių dalyvis (įmonė, įstaiga, organizacija) 
laikomas darbdaviu. 
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2016 m. Darbo kodeksas kiek kitaip apibrėžia ir savo santykį su kitų teisės šakų normomis. 
Buvusių darbo teisės normų interpretavime teismai pakankamai laisvai rėmėsi civilinius santykius 
reglamentuojančiomis normomis. Tai ne visada būdavo pateisinama, ypač tais atvejais, kai konkre-
taus darbo santykio reguliavime pasireiškė imperatyvaus reguliavimo metodo elementai. Riboti civi-
linės teisės normų įtaką darbo santykiams buvo nuspręsta dviem būdais. Pirmiausia, 2016 m. Darbo 
kodekso 4 straipsnio 2 dalimi buvo nustatyta, kad civilinius santykius reglamentuojančios teisės nor-
mos ir civilinės teisės principai gali būti taikomi darbo santykiams tik spragos atveju ir tik tada, kai 
tai neprieštarauja darbo santykių teisinio reglamentavimo esmei. Tokiu būdu užkertamas kelias civi-
linių sutarčių taisyklių taikymui kolektyvinėms sutartims, kurios sudaromos specialią kompetenciją 
turinčių subjektų – socialinių partnerių – darbuotojų ir darbdavių atstovų1019. Antra, civilinės teisės 
normas teismai buvo linkę taikyti bet kuriais darbo teisės nesureguliuotais atvejais, tai yra esant 
teisės spragai (pavyzdžiui, darbo teisėje nesureguliuotiems nekonkuravimo susitarimams1020) arba 
tais atvejais, kai įstatymų leidėjas šiuos santykius sureguliavo civilinės teisės normomis (komercinės 
paslapties atskleidimui1021, nesąžiningai konkurencijai1022, autoriaus turtinių teisių perdavimui1023). 
Naujame Darbo kodekse šios situacijos jau sureguliuojamos darbo teisės normomis1024, todėl šie san-
tykiai įstatymų leidėjo valia expressis verbis laikomi darbo santykiais, kuriems reguliuoti ir aiškinti 
skirtos naujosios darbo teisės normos, o civilinės teisės normos ir principai nebetaikomi arba taiko-
mi ribotai. Be to, naujasis Kodeksas expressis verbis uždraudžia civilinio pobūdžio susitarimus dėl 
darbo teisių ir pareigų įgyvendinimo (2016 m. Darbo kodekso 33 str. 5 d.), todėl tokie susitarimai 
ateityje turės būti vertinami atsižvelgiant būtent į darbo teisės normas ir principus.

Santykis tarp Darbo kodekso ir kitų įstatymų taip pat reglamentuojamas detaliau. Pavyzdžiui, 
diskriminacijos uždraudimas darbe 2002 m. LR DK normomis buvo reglamentuojamas tik 
fragmentiškai, o didžioji dalis teisinio reguliavimo sukoncentruota Lygių galimybių įstatyme1025 ir 
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme1026, be kurių praktiškai taikyti šio principo Darbo kodekso 
reguliavimo srityje neįmanoma. Neatsitiktinai nei Valstybinei darbo inspekcijai, nei socialiniams 
partneriams lygiateisiškumo darbo santykiuose klausimai nebuvo prioritetiniai, o bylų darbo 
ginčų komisijose ir teismuose nekildavo. 2016 m. Darbo kodekso 26 straipsnyje jau yra normos, 
reglamentuojančios santykį tarp darbo teisės nuostatų ir specialiųjų antidiskriminacinių nuostatų, 
kurios turi tikslą palengvinti šio principo praktinį įgyvendinimą ten, kur kaip tik ir kyla ginčai ir 
kur jie realiai sprendžiami – įmonėse, darbo ginčų komisijose ir teismuose. Tikėtina, kad tai padidins 
šių teisių ir pareigų matomumą, paskatins aktyvesnę pažeistų teisių apsaugą. To paties laukiama ir į 
kodeksą įtraukus naujas, iki šiol darbo teisei nežinomas arba kitose teisės šakose esančias nuostatas, 
reglamentuojančias darbuotojų teises – teisę į padarytų inovacijų apsaugą, asmens duomenų ir 
privataus gyvenimo apsaugą, garbės ir orumo gynimą ir apsaugą nuo psichologinio smurto darbe ir kt. 
Šių aspektų sureguliavimas Darbo kodekse tokias šiandieniame darbo pasaulyje vis didesnę reikšmę 
įgaunančias darbuotojų teises padarys labiau matomas, sudarys galimybę jų gynimui naudotis darbo 
teisės suteikiamais specialiais pažeistų teisių gynimo instrumentais. 

Tradiciškai bendrumas ir diferenciacija yra laikoma vienu iš pagrindinių darbo teisės princi-
pų1027, tačiau 2002 m. LR DK nepakankamai jį išreiškė. Viena iš Darbo kodekso naujovių – padidėjusi 
darbo santykių reguliavimo diferenciacija. Pavyzdžiui, įstatymų leidėjas darbo santykių reguliavimo 

1019 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-156/2013. 
1020 2000 m. LR CK 2.164 str. Žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartį civilinėje byloje  

Nr. 3K-3-378/2013, taip pat 2013 m. liepos 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2013.
1021 2000 m. LR CK 1.116 str. 1 d.
1022 Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas. Valstybės žinios. 1999, Nr. 30-856) 15 str. 1 d. 3–4 p.
1023 Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. Valstybės žinios. 1999, Nr. 50-1598) 9–10 str.
1024 2016 m. Darbo kodekso 38 str. (susitarimas dėl nekonkuravimo), 39 str. (susitarimas dėl konfidencialios informaci-

jos apsaugos), 31 str. 4 d. (turtinių ir neturtinių teisių apsauga)
1025 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 114-5115.
1026 Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 112-3100.
1027 Nekrošius, I. et al. Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras. I dalis. Bendrosios nuostatos. Kolektyviniai darbo 

santykiai. Vilnius: Justitia, 2003, p. 34–36; Nekrošius, I. et al. Darbo teisė. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 
2008, p. 28–29. 
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nediferencijavo pagal darbdavio įmonės dydį. 2016 m. Darbo kodeksas nustato kiek skirtingas parei-
gas darbdaviams, priklausomai nuo jo įdarbinamų darbuotojų skaičiaus – didesnėse įmonėse iš darb-
davio reikalaujama papildomų pareigų įgyvendinimo, o mažesnėse pareigų apimtis mažinama. Pa-
vyzdžiui, įmonėms, kuriose dirba daugiau kaip 50 darbuotojų, kyla nauja pareiga priimti ir įprastais 
darbovietėje būdais paskelbti lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų 
įgyvendinimo priemones, darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką ir jos įgyvendinimo prie-
mones, o darbdaviai, kurių vidutinis darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau, privalo inicijuoti 
darbo tarybų steigimą, sukurti ir patvirtinti darbo apmokėjimo sistemas. Kita vertus, smulkiesiems 
darbdaviams (darbdaviams, turintiems mažiau nei 10 darbuotojų) sumažėja administracinė našta ir 
suteikiama galimybė netaikyti normų, susijusių su kasmetinėmis darbuotojo atostogomis, pamainų 
grafikais, kai kuriomis atleidimo iš darbo procedūromis ir kt. 

Vienu iš darbo santykių diferencijavimo pagrindų laikytinas ir darbuotojo nepertraukiamasis 
darbo stažas įmonėje – laikas, kurį nepertraukiamai (su kai kuriomis išimtimis) trunka darbuotojo 
darbo santykiai su darbdaviu. Ryškiausia tokių darbo santykių trukmės riba naujajame kodekse – 
vieneri metai. Pavyzdžiui, vienerių metų stažo neturintiems darbuotojams taikomas dvigubai trum-
pesnis įspėjimo terminas ir išeitinių išmokų dydis. Dvejus metus išdirbę darbuotojai įgyja naują teisę 
į išeitinę išmoką pasibaigus terminuotai sutarčiai, o penkerius metus – teisę reikalauti apmokėti dalį 
mokymosi atostogų laiko ir kt.

Svarbia naujove reikėtų laikyti ir unikalų, užsienio šalyse dar netaikomą individualaus susita-
rimo akceleravimo instrumentą – galimybę darbo sutarties šalims nukrypti nuo imperatyvaus mini-
malaus darbo sąlygų standarto, nustatyto Darbo kodekse ir kitose darbo teisės normose (pavyzdžiui, 
kolektyvinėje sutartyje ar darbo tvarkos taisyklėse) tais atvejais, kai tai kompensuojama kitokio po-
būdžio darbuotojui suteikiama nauda, apsauga ar garantija (pavyzdžiui, didesniu darbo užmokesčiu, 
suteikiama materialine nauda, darbo ar poilsio laiko lankstumu, perleidžiamu turtu, akcijomis ir 
pan.). Tiesa, tokiems nukrypimams in peius įstatymų leidėjas kelia labai griežtus teisėtumo reikalavi-
mus. Pirmiausia, jie galimi tik su darbuotojais, kurie uždirba ne mažiau kaip du vidutinius šalies dar-
bo užmokesčius. Antra, darbo sutarties šalims negalima keisti taisyklių, kurios reglamentuoja darbo 
ir poilsio laiką, sutarties sudarymą ir pasibaigimą, minimalų darbo užmokestį, darbuotojų saugą ir 
sveikatą, nediskriminavimą. Trečia, tokiu susitarimu turi būti pasiekiama darbdavio ir darbuotojo 
interesų pusiausvyra, kurios nesant darbo ginčus nagrinėjantis organas gali pripažinti susitarimą 
neteisėtu (2016 m. Darbo kodekso 33 straipsnio 4 dalis). Praktinis minėtos nuostatos įgyvendinimas, 
atrodo, bus gana probleminis tiek dėl intensyvios susitarimo turinio kontrolės galimybės, tiek ir dėl 
neapibrėžtumo, ką reikėtų laikyti sutarties šalių „interesų balansu“. 

2.3.4. Pokyčiai individualioje darbo teisėje

2016 m. Darbo kodeksu buvo siekiama pažangos keliose srityse: didinti darbo jėgos konku-
rencingumą, darbo našumą ir efektyvumą, mažinti šešėlį darbo santykiuose, subalansuoti esamas 
socialines garantijas, skatinti įvairias darbo formas, šalinti reguliavimo spragas ir trūkumus; mažinti 
administracinę naštą ir biurokratizmą, įtvirtinti lankstumą ir saugumą darbo santykiuose.

Vienu iš prioritetinių ir pagrindinių darbo teisės rekodifikavimo tikslų buvo įvardijamas darbo 
santykių lankstumas. Daugelyje valstybių vykusių darbo teisės reformų tikslas – artėti prie vadina-
mojo daniškojo lankstisaugos (flexicurity) modelio, pasižyminčio silpna darbuotojo apsauga atleidi-
mo iš darbo atveju, tačiau dosnia išmokų sistema ir lengvesnėmis naujo darbo paieškos galimybėmis. 
2016 m. Darbo kodekse šioje srityje numatyta nemažai naujovių, susijusių su darbo sutarties nutrau-
kimo įspėjimo terminais ir išeitinėmis išmokomis, tačiau taip pat ir su atskirų darbuotojų grupių 
apsauga, atleidimo iš darbo formalizavimu, terminuotomis sutartimis. Svarbiausi pokyčiai yra susiję 
su atleidimo iš darbo išlaidomis. Tais atvejais, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva 
be darbuotojo kaltės, įspėjimo laikotarpis vietoj buvusių 2 arba 4 mėnesių naujajame kodekse su-
trumpintas iki vieno mėnesio (jei darbo santykiai truko mažiau nei vienerius metus – dviejų savai-
čių). Atleistiems iš darbo darbuotojams vietoje buvusios 1–6 jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio 
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darbdavys privalės sumokėti dviejų darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jei darbo santykiai 
truko trumpiau nei vieneri metai – pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Ta-
čiau už ilgalaikį darbą įmonėje darbuotojui priklausytų papildoma iki trijų algų išmoka, mokama iš 
naujai sukuriamo Ilgalaikio darbo išmokų fondo1028, į kurį būtų mokamos visų darbuotojų įmokos. 
Specialaus fondo sukūrimą šioms išmokoms reikėtų vertinti teigiamai – nemaža dalis neperspek-
tyvios ar nepasiteisinusios darbo vietos naikinimo kaštų neapsunkins įmonių ir nemažins paskatų 
kurti naujas perspektyvias darbo vietas sparčiai besikeičiančioje ir konkurencingoje aplinkoje. Kita 
vertus, išmokų sistema neturi sudaryti prielaidų piktnaudžiavimams pradinėje tokio fondo veikimo 
stadijoje, kurioje, tikėtina, išmokos viršys fondo pajamas. 

Be to, kad naujajame Darbo kodekse darbdaviams buvo suteikta papildoma galimybė atleisti 
darbuotojus tais atvejais, kai suprastėja darbuotojo veiklos rezultatai (2016 m. Darbo kodekso 57 
straipsnio 5 dalis), papildomai buvo įteisintas naujas atleidimo iš darbo pagrindas – „darbdavio va-
lia“, kuris suteikia teisę darbdaviui atsisakyti darbuotojo, įspėjus prieš tris darbo dienas ir sumokėjus 
šešių mėnesinių darbo užmokesčių išeitinę išmoką (2016 m. Darbo kodekso 59 straipsnis). Vėlgi, 
šio straipsnio taikymas kels problemų praktikoje – ar bet kokia (ir kokia) priežastis bus pakankama 
darbo sutarties nutraukimui pagrįsti. Ko gero, vien darbdavio noras nebeturėti darbo santykių su 
darbuotoju nebus pripažįstamas tokia priežastimi. Darbo ginčų komisijų ir teismų praktika parodys, 
ką reikėtų laikyti tokiomis priežastimis.

Pokyčiai darbo laiko srityje turėtų priartinti Lietuvos įmones prie Europos Sąjungos šalyse 
priimtų darbo laiko ir jų apskaitos standartų. Reikia turėti omenyje, kad Lietuva iš sovietmečio pa-
veldėjo išsamų ir griežtą darbo ir poilsio laiko reglamentavimą, kuris iš esmės buvo skirtas didelėms 
įmonėms. Pavyzdžiui, 2002 m. LR DK darbo laiką ribojo 40 valandų per savaitę arba 48 val., įskaitant 
viršvalandžius, o viršvalandžius buvo leidžiama dirbti tik ypatingais atvejais ir tik 4 val. per dvi die-
nas arba 120 valandų per metus. Teisės normos leido tik retus nukrypimus nuo standartinių 8 valan-
dų per dieną ir penkių darbo dienų per savaitę taisyklių, nors Europos Sąjungos direktyva 2003/88/
EB1029 šiuo požiūriu numato daug didesnes galimybes. 

Prie minėtos direktyvos standartų buvo priartėta naujajame Darbo kodekse. Jame aprašytos 
prieš tai tik teorijoje vartotos naujos sąvokos – darbo laiko norma (laiko trukmė, kurią darbuotojas 
vidutiniškai per tam tikrą laikotarpį turi dirbti darbdaviui, ne ilgesnė kaip 40 valandų per savai-
tę) ir darbo laiko režimas, kuriame ši norma paskirstoma per darbo dieną, savaitę, mėnesį ar kitą 
apskaitinį laikotarpį , kuris negali viršyti trijų paeiliui einančių mėnesių. 2016 m. Darbo kodekso  
114 straipsnis atkartoja direktyvos nuostatas, numatydamas, kad vidutinis darbo laikas, įskaitant 
viršvalandžius, per kiekvieną septynių dienų laikotarpį negali būti ilgesnis kaip 48 valandos. Tai 
leidžia išdėstyti darbuotojų darbo valandas gerokai lanksčiau, sudarant darbo (pamainų) grafikus 
taip, kad nepažeistų naujojo maksimaliojo 52 valandų per savaitę suminėje darbo laiko apskaitoje ir 
12 valandų per dieną limito, neįskaitant viršvalandžių. Siekiant, kad šalys neslėptų viršvalandžių, nu-
statytas laisvesnis viršvalandžių režimas, ribojant juos iki 8 valandų (asmens sutikimu – 12 valandų) 
per savaitę ir 180 valandų per metus. 

Darbo santykių perteklinio formalizavimo mažinimui arba jo palengvinimui yra skirtos nuos-
tatos, kurios leidžia neapskaityti standartinio darbo laiko, nurodo apskaityti kasmetines atostogas 
ne kalendorinėmis, o darbo dienomis, mažina rašytinių dokumentų atleidžiant darbuotoją iš darbo 
skaičių. Dar didesnio paprastumo tvarkant darbo santykius reikia tikėtis iš bendrosiose nuostatose 
randamos informacinių technologijų panaudojimo pripažinimo klauzulės, kuria rašytiniam doku-
mentui prilyginami duomenys, perduoti tarp šalių įprastai naudojamomis informacinių technologijų 
priemonėmis (elektroniniu paštu, mobiliaisiais įrenginiais ir kita) su sąlyga, kad įmanoma nustatyti 
informacijos turinį, jos pateikėją, pateikimo faktą ir laiką, taip pat sudarytos protingos galimybės ją 

1028 Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas 
TAR. 2016-09-19, Nr. 23708.

1029 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo 
aspektų. Oficialusis leidinys. 2003, L 299. 
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išsaugoti. Jeigu darbo sutarties šalis nurodo pagrįstas abejones dėl šių abiejų sąlygų buvimo, įrodyti, 
kad jos buvo sudarytos, privalo darbdavys.

Didinti galimybę lanksčiai reaguoti į ekonominius pokyčius, didinti šalies ūkio gebėjimą pri-
sitaikyti prie paklausos svyravimų galima ir per specialias normas, skirtas reguliuoti atskirų darbo 
sutarčių rūšių ypatumus. Šalia jau žinomų darbo sutarčių rūšių (neterminuota, terminuota, laikinojo 
įdarbinimo) 2016 m. Darbo kodeksas numato ir visiškai naujų – pameistrystės, projektinio darbo, 
darbo vietos dalinimosi, darbo keliems darbdaviams sutartis. Didžiausių lankstumo galimybių ti-
kėtina bus pasiekta palengvinus terminuotų darbo sutarčių sudarymą – naujajame Darbo kodekse 
terminuotos sutarties sudarymui nebereikalaujamas objektyvus pagrindas (darbo laikinumas arba 
įstatyminė išimtis), tačiau tokių sutarčių nuolatinio pobūdžio darbams įmonėse negali būti daugiau 
kaip 20 proc., o jų bendra trukmė neturi viršyti dvejų metų (įskaitant iki vieno mėnesio trukmės 
laikotarpius tarp paeiliui einančių sutarčių). 

Analizuotose lankstumo priemonėse yra aiški jų naudą gaunanti šalis – darbdavys. Tokia asi-
metrija nebūtų tvari ir socialiai orientuota, jei nebūtų sukurtos kompensuojančios ir balansą atkurian-
čios darbuotojų apsaugos priemonės. 2016 m. Darbo kodeksas darbuotojo saugumą sieja su didesnė-
mis darbuotojo lankstumo galimybėmis ir papildoma nauja apsauga. Nors pačiame kodekse, lyginant 
su buvusiuoju, galima išskirti bent 60 ir daugiau naujų darbuotojų teisių, ko gero, ryškiausiai su lanks-
tisauga siejamos šios naujovės – didesnis darbo atlikimo lankstumas, palankesnis darbo ir šeimos 
įsipareigojimų derinimas, darbuotojo kvalifikacijos kėlimo skatinimas, darbuotojo asmenybės sauga.

Pirmiausia, krinta į akis naujos darbo teisės nuostatos, kuriomis darbuotojams suteikiamos tei-
sės prašyti keisti bet kurias darbo sutarties sąlygas, gauti nemokamų atostogų ar neapmokamo laiko, 
reikalauti dirbti ne visą darbo laiką ar namuose arba dirbti dalijantis darbo vietą su kitu darbuotoju. 
Vienais atvejais darbdavys įpareigojamas šiuos prašymus apsvarstyti, tačiau atskirais atvejais, ypač jei 
šie prašymai yra susiję su darbuotojo įsipareigojimais šeimai, jis juos privalo tenkinti arba įrodyti, kad 
jis to negali padaryti dėl organizacinių priežasčių arba per didelių pritaikymo kaštų. Šios nuostatos 
gali būti įvardijamos programinėmis1030 – jos skatina aktyvesnį ir atviresnį dialogą, kooperaciją tarp 
sutarties šalių pačioms sprendžiant, kaip turėtų atrodyti darbdavio ir darbuotojo tarpusavio santykis. 

Antra, Lietuvos teisės aktai numato kelias rūšis garantijų, susijusių su darbuotojo darbo ir šei-
mos įsipareigojimų derinimu. Darbdavys privalo suteikti ne viso darbo laiko normą darbuotojui dėl 
jo ar šeimos nario sveikatos būklės, o taip pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūti-
mi maitinančiai darbuotojai ar darbuotojui, turinčiam mažamečių vaikų. Naujove laikytina tai, kad 
darbdavys tokiu pačiu būdu įpareigojamas atkurti buvusią darbo laiko normą darbuotojo pareiški-
mu. Mažamečiai darbuotojo vaikai taip pat laikomi svarbia priežastimi, dėl kurios darbdavys turi su-
teikti galimybę kurį laiką darbuotojui dirbti namuose ar dalintis darbo vietą. Tikslinių atostogų (mo-
tinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, nemokamų atostogų) normos lieka iš esmės nepakitusios, tačiau 
įvedama nauja bendra nuostata, pagal kurią darbdavys turi užtikrinti darbuotojų teisę po tikslinių 
atostogų grįžti į tą pačią ar lygiavertę darbo vietą (buvusias pareigas) ir teisę reikalauti darbo sąlygų 
pagerinimo (pirmiausia užmokesčio prasme), kuris buvo taikomas darbovietėje jo nebuvimo metu.

Darbuotojų kvalifikacijos išlaikymas, didinimas ir universalumas yra būtinos sąlygos šalies 
darbo rinkos konkurencingumui. Kodekse ne tik skatinamos darbdavio investicijos į darbuotojo 
kvalifikaciją, įtvirtinant darbuotojo profesinį tobulėjimą kaip darbo santykių teisinio reguliavimo 
principą, tačiau ir aiškiau reglamentuojant susitarimus dėl mokymo išlaidų kompensavimo. Darbda-
viai papildomai įpareigojami prisidėti prie darbuotojų pačių pasirinkto asmeninio kvalifikacijos kėli-
mo. Taip darbuotojams, kurie dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, suteikiamos 
iki penkių darbo dienų per metus mokymosi atostogos dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
programose. Tais atvejais, kai darbuotojų stažas didesnis kaip penkeri metai, darbdavys privalo tokių 
atostogų metu palikti jiems pusę darbo užmokesčio. 

1030 Žr. Davulis, T. Main Features of the Lithuanian Labour Law Reform 2016. Labour Law Reforms in Eastern and 
Western Europe . Davulis, T. (ed.). Bruxelles: Peter Lang, 2017, p. 68. 
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Ketvirtoji grupė naujos apsaugos priemonių susijusi su darbuotojo saugojimu nuo naujų ar 
naujas formas įgaunančių pavojų darbo vietoje – diskriminacijos, asmens duomenų apsaugos pa-
žeidimo, priekabiavimo, persekiojimo ir pan. Iki šiol šie deliktai buvo sprendžiami taikant žmogaus 
teises ginančias arba civilinės ar kitų teisės šakų normas, kaip antai Lygių galimybių ar Asmens duo-
menų apsaugos įstatymus. Aktyvesnę pažeistų teisių apsaugą turėtų inicijuoti 2016 m. Darbo kodekso 
nuostatos, detaliai reglamentuojančios lygiateisiškumą ir nediskriminaciją, asmens duomenų ir pri-
vataus gyvenimo apsaugą, garbės ir orumo gynimą ir apsaugą nuo psichologinio smurto darbe ir kt. 
Pažangos siekiama ne vien tik per šių normų numatymą darbo teisės aktuose, bet ir per nuostatas, 
įpareigojančias darbdavį papildomoms procedūroms. Taip 2016 m. Darbo kodeksas įpareigoja darb-
davį, įdarbinantį vidutiniškai 20 ir daugiau darbuotojų, informuoti darbo tarybą ir su ja konsultuotis 
priimant sprendimus dėl vietinių norminių teisės aktų patvirtinimo. Darbdaviams, įdarbinantiems 
bent 20 darbuotojų, privaloma turėti patvirtintą darbo apmokėjimo sistemą ir teikti darbuotojų at-
stovams duomenis apie darbo užmokesčio dydžio vidurkius pagal profesijų grupes ir lytį, o jei dar-
buotojų skaičius yra daugiau kaip 50 – patvirtinti ir lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vyk-
dymo priežiūros principų įgyvendinimo priemones. Šios priemonės nėra savitikslės – neapsiribojant 
individualia žmogaus teisių apsauga, jomis siekiama skatinti kolektyvinių darbo santykių dalyvius 
identifikuoti ir patiems dalyvauti sprendžiant aktualias darbuotojų teisių apsaugos problemas – dis-
kriminacijos apraiškas, asmens duomenų slaptumo pažeidimus ir pan. 

2.3.5. Naujas kolektyvinių darbo santykių modelis 

Atkūrus nepriklausomybę Lietuva nuolat eksperimentavo spręsdama, kas turėtų atstovauti 
darbuotojams įmonės lygiu. Iš pradžių tokio atstovavimo įgaliojimai buvo suteikti profesinėms są-
jungoms ir ad hoc renkamiems darbuotojų atstovams, bet 1994 m. pakeitimais vieninteliu darbuotojų 
atstovu įmonėje tapo įmonės lygio profesinė sąjunga. Pakeitimai, kuriais norėta sustiprinti profesinių 
sąjungų padėtį, atvedė prie bendro darbuotojų kolektyvinės apsaugos sumažėjimo. Profesinių sąjun-
gų skaičius įmonėse ir narystė metams bėgant ženkliai mažėjo, neišvengta konfliktų tarp skirtingų 
profesinių sąjungų vienoje įmonėje, kolektyvinių sutarčių skaičius ir aprėptis nedidėjo, tuo tarpu 
daugėjo įmonių, kuriose darbuotojai niekaip nebuvo atstovaujami – darbo tarybos kūrėsi vangiai, 
naujos informavimo ir konsultavimo teisės praktiškai būdavo beveik neįgyvendinamos. 

2016 m. Darbo kodekse tokią situaciją bandoma keisti kartu su darbuotojų atstovavimo siste-
mos pakeitimu. Naujuoju reglamentavimu įdiegiamas Vakarų Europoje sutinkamas dualistinis dar-
buotojų atstovavimo modelis, pagal kurį darbuotojų teises ir interesus atstovauja ir profesinės sąjun-
gos, ir renkamieji atstovai – darbo tarybos (įmonėse iki 20 darbuotojų gali būti renkami patikėtiniai). 
Atskyrus dviejų autonominių organų (profesinių sąjungų ir darbo tarybų) kompetencijas, profesinės 
sąjungos tampa atsakingos už kolektyvines derybas ir kolektyvinių sutarčių sudarymą (atitinkamai 
jos turėtų teisę ir imtis kolektyvinių veiksmų), o darbo tarybai perduodama tik informavimo ir kon-
sultavimo, dalyvavimo darbdavio sprendimuose darbovietės lygmeniu kompetencija1031. Funkcinis 
dualizmas reiškia, kad darbo tarybai yra draudžiama imtis kolektyvinių derybų dėl darbuotojų dar-
bo ir įdarbinimo sąlygų, taip pat ir organizuoti streikus – šios teisės tampa išimtine profesinių sąjun-
gų kompetencija. Taip panaikinamas Lietuvoje buvęs universalaus atstovavimo mandato principas, o 
atstovavimo kompetencija tampa specifine ir tiksline.

Profesinių sąjungų teisė į kolektyvines derybas ir teisė streikuoti sustiprinamos keliais būdais. 
Pirma, profesinė sąjunga turi teisę pati priimti sprendimus dėl kolektyvinės sutarties sudarymo ir strei-
ko, visuotinio darbuotojų susirinkimo pritarimas tam nebėra reikalingas. Antra, kolektyvinės sutar-
ties taikymas yra siejamas su naryste ją sudariusioje organizacijoje – kolektyvinė sutartis taikoma tik 

1031 Tai galioja su paskutiniame socialinių partnerių derybų Trišalėje taryboje dėl Darbo kodekso raunde pasiekta kom-
promisine išimtimi – jeigu darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra dau-
giau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų, darbo taryba nesudaroma, o profesinė sąjunga įgyja visus darbo tarybos 
įgaliojimus ir vykdo visas šio kodekso darbo tarybai priskirtas funkcijas (2016 m. Darbo kodekso 169 str. 3 d.).
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profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų, kurios ją sudarė, nariams1032. Šios taisyklės reiškia, kad 
tik tiesioginis darbuotojų atstovas (profesinės sąjungos) gali susitarti dėl darbuotojų darbo sąlygų in 
favorem arba in peius. Galimybė lanksčiai derinti šiuos du principus yra užtikrinama per specialią jau 
minėtą nuostatą, kuri leidžia kolektyvinių sutarčių normomis aukštesnio lygio kolektyvinėse sutartyse 
nukrypti nuo Kodekse nustatytų minimaliųjų imperatyvių nuostatų (išskyrus maksimalaus darbo lai-
ko, minimalus poilsio laiko, atleidimų ir kt. sąlygas), jei tokiomis nuostatomis pasiekiama darbuotojo 
ir darbdavio interesų pusiausvyra. Įtvirtinus naujovę – lokauto skelbimo galimybę, darbdavių organi-
zacija pirmąkart įgauna teisę imtis kolektyvinių veiksmų, kaip tai numato Europos socialinė chartija.

Taigi 2016 m. Darbo kodeksu kuriama nauja kolektyvinių darbo santykių sistema, kuri yra 
palankesnė profesinėms sąjungoms įgyvendinti kolektyvines teises, – bet kuri profesinė sąjunga turės 
teisę vesti kolektyvines derybas ir imtis kolektyvinių veiksmų, nepriklausomai nuo jų narių skaičiaus 
ar darbdavio ar kitos profesinės sąjungos valios. Tai laikytina žingsniu į priekį įgyvendinant tarptau-
tiniuose žmogaus teisių dokumentuose numatytą teisę į kolektyvines derybas ir teisę imtis kolekty-
vinių veiksmų. Didėjanti profesinių sąjungų kolektyvinių derybų galia leis tikėtis realių derybų dėl 
darbo užmokesčio didinimo ir kitų darbo sąlygų gerinimo kolektyvinėmis sutartimis, kas vis dar 
išlieka didele Lietuvos darbo rinkos problema.

Kita vertus, kolektyvinių darbo santykių modelio pakeitimai yra skirti sustiprinti kol kas van-
giai įgyvendinamas darbuotojų informavimo ir konsultavimo teises. Pirmiausia, kodeksas numato 
naują pareigą steigti darbo tarybą tose įmonėse, kuriose dirba daugiau nei 20 darbuotojų, ir infor-
mavimo ir konsultavimo teisės tampa išimtinėmis darbo tarybų teisėmis. Antra, kodeksas išplečia 
informavimo ir konsultavimo teises, kurios papildomai apims visą spektrą darbdavio priimamų 
sprendimų (darbo taisyklių tvirtinimas, naujų technologijų įvedimo, duomenų apsaugos, darbuotojų 
privataus gyvenimo apsaugos teisės aktai ir kt.). Tai reiškia, kad darbo taryba turės būti informuoja-
ma apie šiuos sprendimus likus bent vienam mėnesiui iki jų priėmimo, ir turės teisę teikti pastabas ir 
pasiūlymus bei pradėti konsultacijas. Trečia, naujasis Darbo kodeksas nustato šios teisės gynimo pro-
cedūrą – tokie ginčai tarp darbo tarybos ir darbdavio turės būti pirmiausia sprendžiami darbo ginčų 
komisijoje, kuri, savo ruožtu, turės teisę skirti ir realias baudas šių įsipareigojimų nevykdantiems 
darbdaviams. Taip 2016 m. Darbo kodeksu siekiama sukurti prielaidas vakarietiškai darbo kultūrai 
būdingam tikram socialiniam dialogui įmonėse – kad darbdavių sprendimai nebūtų tik vienašališki, 
kad jie būtų labiau apsvarstyti ir todėl priimtinesni.

2.3.6. Darbo teisių gynimo perspektyvos 
Naujajame Darbo kodekse nelieka buvusių „Darbo drausmės“ ir „Materialinės atsakomybės“ 

skirsnių – vietoj jų numatytas tik „Žalos atlyginimo“ skyrius (kodekso X skyrius), kuriame reglamen-
tuojamos vienos darbo sutarties šalies padarytos žalos kitai šaliai sąlygos, ribiniai dydžiai ir atlygi-
nimo tvarka. Tai nereiškia, kad sutartimi numatytų pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas 
šaliai nesukels neigiamų pasekmių – darbo pareigų pažeidimai bus pagrindas nutraukti darbo sutartį 
ar atsisakyti skirti skatinamojo pobūdžio išmokas. Tai reiškia, kad drausminės nuobaudos nebebus 
skiriamos, ir bus išvengta ginčų dėl tokių nuobaudų pagrįstumo, o visiškos materialinės atsakomybės 
sutartys, formalizuojančios materialinių vertybių apskaitą ir suteikiančios darbdaviui lengvesnes žalos 
išieškojimo iš darbuotojo asmeninio turto galimybes, nebus leidžiamos. 

Efektyvus teisių gynimas – neatsiejamas kiekvienos teisės šakos teisinio reguliavimo tikslas, 
tačiau jis dar aktualesnis tuose santykiuose, kuriuose viena iš šalių yra silpnesnė. Įgyvendinant dar-
bo teisės reformą buvo siekiama supaprastinti ir pagreitinti darbo ginčų sprendimo procedūras. Dar  
2012 m. padaryti 2002 m. LR DK pakeitimai1033 pakeitė ilgus metus gyvavusią neefektyvią individualių 

1032 Tai galioja su paskutiniame socialinių partnerių derybų Trišalėje taryboje raunde pasiekta išimtimi – jeigu profesinė 
sąjunga ir darbdavys susitaria dėl darbdavio lygmens ar darbovietės lygmens kolektyvinės sutarties taikymo visiems 
darbuotojams, ji taikoma visiems darbuotojams, jeigu ją patvirtina visuotinis darbdavio darbuotojų susirinkimas 
(konferencija) (2016 m. Darbo kodekso 197 str. 1 d.).

1033 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 204 straipsnio ir XIX skyriaus pakeitimo įstatymas. Valstybės žinios. 2012,  
Nr. 80-4138. 

file:///C:\<012F>gyvendinant


Antra dalis. Lietuvos privatinės teisės raida 1918–2018 m.

447

darbo ginčų sprendimo sistemą – vietoj įmonėje veikiančių komisijų prie Valstybinės darbo inspekci-
jos teritorinių skyrių buvo sukurtos trišaliu pagrindu veikiančios komisijos individualiems darbo gin-
čams nagrinėti. Naujajame 2016 m. Darbo kodekse šių komisijų kompetencija išauga – jos pirmiausia 
privalomai turi nagrinėti visus tiek individualius (išskyrus ginčus su juridinio asmens vadovu), tiek 
kolektyvinius (išskyrus ginčus dėl streikų ir lokautų teisėtumo) darbo ginčus. Šiems ginčams išnagri-
nėti skirtas mėnuo, o nagrinėjami jie turi būti nemokamai, nė vienai iš šalių nerizikuojant dėl atmesto 
prašymo atlyginti kitos šalies patirtas ginčo nagrinėjimo išlaidas. Šios nuostatos, kaip ir kai kurios 
kitos (darbo ginčų komisijos galimybė skirti baudas darbdaviams už kolektyvinės darbo teisės normų 
pažeidimus, už darbo ginčų komisijų sprendimo ar darbo arbitražo sprendimo nevykdymą1034), turi 
tikslą užtikrinti darbo teisės veikimą ir galimybę greičiau ir efektyviau apginti savo teises. 

Sudėtingose politinėse peripetijose priimtas 2016 m. Darbo kodeksas laikytinas reikšminga 
darbo teisės reforma, kurios metu pokyčiai buvo padaryti visuose darbo teisės institutuose, taip pat 
ir bendrosiose nuostatose, apibrėžiančiose kodekso taikymo sritį, santykį su kitų teisės šakų normo-
mis. Naujojo kodekso normomis siekiama ne tik sustiprinti šalies darbo jėgos konkurencingumą, 
didinant teisinį tikrumą, mažinant formalizavimą, subalansuojant socialines garantijas ir sukuriant 
erdvės darbdavių lankstumui. Didelė dalis naujų nuostatų yra skirtos užtikrinti veiksmingesnę ir 
platesnę darbuotojų teisių apsaugą. Naujos darbuotojų teisės turėtų užtikrinti darbuotojų interesų 
apsaugą naujomis ekonominėmis ir socialinėmis sąlygomis, o naujasis kolektyvinių santykių mode-
lis – didinti jų derybinę galią ir kolektyvinių sutarčių potencialą, kurti demokratiškesnę vakarietišką 
darbo santykių kultūrą, pagrįstą bendrųjų interesų pripažinimu, kooperacija ir bendradarbiavimu. 

2.4. Darbo teisės mokslo raida 1918–2018 m. 

Darbo teisė reguliuoja darbo ir su juo susijusius visuomeninius teisinius santykius. Darbo tei-
sės mokslas tiria ir darbo teisės reguliuojamus santykius, ir teisines pažiūras, ir teorijas, susijusias su 
darbo teise, ir darbo teisės šakos istoriją. Darbo teisės mokslo objektas taip pat yra Europos Sąjungos 
ir užsienio šalių darbo teisė, taip pat kiti dalykai, besisiejantys su darbo santykiais ir jų reguliavimu. 
Darbo teisės mokslo sistema yra grindžiama tais pačiais pagrindais kaip ir darbo teisės sistema. Dar-
bo teisės mokslas taip pat turi bendrąją ir kolektyvinių bei individualių darbo santykių dalis, o šios 
dar skirstomos į teisės institutus1035.

Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų romanų–germanų teisės tradicijos šalių, ilgą laiką darbo teisė 
priklausė civilinės teisės ir civilinio proceso teisei. Pirmasis į vieną visumą sujungti Lietuvoje galioju-
sias darbo teisės normas ir jas sistemiškai išdėstyti originaliai sudarytame neoficialiame darbo teisės 
įstatymų sąvade pabandė J. Grabauskas 1934 m. Šiauliuose išleistame kūrinyje „Darbo ir socialinės 
apsaugos teisė“. Kaip pažymi M. Maksimaitis, ši teisės šaka, kaip savarankiška, galutinai susiformavo 
tik prasidėjus sovietinei okupacijai1036. Tuomet, nuo 1940 m. gruodžio 1 d., Lietuvoje galiojo 1922 m. 
Rusijos TSRS darbo įstatymų kodeksas. Tuo laiku laisvai prieinama mokslinė literatūra vyravo tik 
rusų kalba ir rusų autorių. Kaip nurodo V. Tiažkijus, vienas iš darbo teisės mokslo teorijos pradinin-
kų buvo rusų mokslininkas, teisininkas N. Aleksandrovas. Iki šiol darbo teisės sistema grindžiama 
jo 1948 m. išleista monografija „Darbo teisinis santykis“1037. Joje siekiama įtvirtinti darbo teisės, kaip 
savarankiškos teisės šakos, savarankiškumą1038. 

1034 Atkreiptinas dėmesys, kad naujasis 2016 m. birželio 21 d. priimtas Užimtumo įstatymas (TAR. 2016, Nr. 18825), 
numato naują darbdavių – juridinių asmenų atsakomybę už nelegalų darbą, nedeklaruotą darbą, užsieniečių įdar-
binimo tvarkos pažeidimus. Šios atsakomybės nuostatos konkuruos su naujojo Administracinių nusižengimų ko-
dekso (TAR. 2015, Nr. 11216) normomis, kuriomis administracinė atsakomybė už panašius nusižengimus tenka 
darbdavių atstovams ir darbuotojams – fiziniams asmenims.

1035 Tiažkijus, V. Darbo teisė: teorija ir praktika. I tomas. Vilnius: Justitia, 2005, p. 63. 
1036 Maksimaitis, M. Darbo teisės šaltiniai Lietuvoje 1918–1940 m. Marcijonas, A. et al. Lietuvos darbo teisės raida ir 

perspektyvos. Liber Amicorum et Collegarum profesorei Genovaitei Dambrauskienei. Vilnius: MRU, 2010, p. 50.
1037 Аleksandrov, N. G. Trudovoe pravootnoshenie. Moskva: Iuridicheskoe izdateljstvo ministerstva iustitsii SSSR, 1948, p. 7.
1038 Tiažkijus, V. Darbo teisė: teorija ir praktika. I tomas. Vilnius: Justitia, 2005, p. 63. 
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Žymiais to laikmečio darbo teisės mokslo atstovais laikomi 1967 m. parengę ir apgynę di-
sertacijas: I. Nekrošius „Socialistinių darbo teisinių santykių atsiradimas ir įtvirtinimas Lietuvoje“,  
V. Nekrašas „Žalos, padarytos gamybine trauma arba profesiniu susirgimu, atlyginimo pagrindiniai 
klausimai“ ir J. Moreinas „Perkėlimas į kitą darbą“. Pastarasis įnešė itin didelį indėlį plėtojant darbo 
teisės mokslą ir nuo 1963 iki 1976 m. paskelbė daugiau kaip dešimt mokslinių publikacijų, skirtų 
darbo ginčų ir konfliktų sąvokai, priežastingumui ir, žinoma, jų sprendimo procesui tyrinėti1039. Nuo 
1975 iki 1990 m. darbo teisės mokslo problemomis rengė ir apgynė disertacijas1040 šie mokslininkai: 
A. Dambrauskas1041 – „Teisinio darbo reguliavimo ypatumai miškų ūkyje“, A. Sarpalius – „Viršvalan-
diniai darbai“ , G. Dambrauskienė – „Lokalinių darbo santykių reguliavimas gamybiniuose susivie-
nijimuose (pagal LTSR medžiagą)“, V. Tiažkijus – „Tipinės nuostatos ir valstybinės rekomendacijos 
tarybinės darbo teisės sistemoje“, J. Maculevičius – „Piliečiai kaip tarybinės socialinio aprūpinimo 
teisės subjektai“, K. Keina – „Terminai, susiję su darbo sutarčių galiojimu ir nutraukimu adminis-
tracijos iniciatyva“, G. Čeriauskas – „Polit-ekonominiai darbo skatinimo socialinėje infrastruktūro-
je aspektai“. Darbo teisės mokslo atstovai tuo laikotarpiu savo mokslines publikacijas galėjo skelbti 
tik dviejuose mokslo leidiniuose: Vilniaus valstybinio universiteto Teisės fakulteto mokslo darbuose 
„Teisė“ ir Juridinės komisijos prie Lietuvos TSR Ministrų tarybos biuletenyje „Socialistinė teisė“1042. 
Pirmąją šios teisės šakos publikaciją mokslo žurnale „Teisė“ 1961 m. paskelbė profesorius I. Nekrošius 
apie darbo teisinių santykių teisinio reguliavimo istoriją Lietuvoje1043. Kitos mokslinės publikacijos 
buvo skirtos darbo sutarties (A. Dambrauskas, V. Nekrašas, I. Nekrošius, K. Keina, R. Macijauskienė), 
įdarbinimo (A. Dambrauskas, V. Nekrašas, P. Grėbliauskas), darbo normavimo (G. Dambrauskienė), 
darbo ir poilsio laiko (V. Nekrašas, I. Nekrošius, A. Sarpalius, J. Vysockis, P. Grėbliauskas, E. Mon-
kevičius), darbo drausmės (A. Dambrauskas, I. Nekrošius, A. Valiulis) ir materialinės atsakomybės  
(J. Moreinas, V. Nekrašas, I. Nekrošius, A. Sarpalius, D. Satkevičius, A. Valiulis), darbų saugos  
(V. Nek rašas), kvalifikacijos kėlimo (I. Nekrošius, V. Staskonis), darbo kolektyvų ir profesinių są-
jungų teisių įmonių ir organizacijų valdyme (G. Dambrauskienė, D. Satkevičius, H. Davidavičius), 
darbo ginčų (V. Nekrašas, G. Dambrauskienė, J. Moreinas, K. Keina, A. Dambrauskas, J. Sinkevičius,  
A. Valiulis, P. Grėbliauskas, A. Dagytė-Juodpusienė) klausimams nagrinėti. To laiko mokslo darbams 
darbo teisės srityje priskirtini vadovėliai – 1976 m. „Tarybinė darbo teisė“1044 ir 1990 m. „Darbo tei-
sė“1045, kiti atskirais darbo teisės institutais rengti mokslo darbai: „Materialinė atsakomybė už piliečio 
sveikatos sužalojimą“1046, „Priėmimas į darbą, perkėlimas, atleidimas iš darbo“1047, „Darbo drausmės 
teisinis reguliavimas“1048, „Darbo ginčai“1049, „Garantijos ir kompensacijos“1050, „Darbo laiko regla-
mentavimas respublikos gamybiniuose susivienijimuose“1051 ir kiti. Mokslininkai moksliškai bei ple-
čiamai komentavo ir tuo metu galiojusius darbo įstatymus1052. Žinoma, tuometės disertacijos ir kiti 
mokslo darbai atliepė to laikmečio aktualijas ir rėmėsi sovietinės darbo teisės sistema. 

Atkūrusioje nepriklausomybę Lietuvoje prasidėjo darbo ir socialinės apsaugos teisės reforma, 
kuri davė darbo teisės mokslui pagreitį – plėtoti darbo teisės mokslą ir išlaikyti savarankiškumą. 

1039 Machovenko, J.; Nekrošius, I. „Teisei“ 50 metų. Teisė. 2007, 65, p. 13.
1040 Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas. [interaktyvus]. <www.

mokslas.mii.lt>.
1041 Antanas Dambrauskas. Bibliografijos rodyklė (1970–1995).Vilnius: VU, 2005, p. 22.
1042 Pavadiniams vėliau pakeistas į „Teisės apžvalga”.
1043 Machovenko, J.; Nekrošius, I. „Teisei“ 50 metų. Teisė. 2007, 65, p. 13.
1044 Dambrauskas, A.; Moreinas, J.; Nekrašas, V.; Nekrošius, I. Tarybinė darbo teisė. Vilnius: Mintis, 1976.
1045 Dambrauskas, A.; Nekrašas, V.; Nekrošius, I. Darbo teisė. Vilnius: Mintis, 1990.
1046 Nekrašas V.; Gruodis, A. Materialinė atsakomybė už piliečio sveikatos sužalojimą. Vilnius: Mintis, 1974.
1047 Nekrošius, I.; Nekrašas, V. Priėmimas į darbą, perkėlimas, atleidimas iš darbo. Vilnius: Mintis, 1981, p.133.
1048 Keina, K. Darbo drausmės teisinis reguliavimas. Vilnius: LŪST, 1984, p. 51.
1049 Dambrauskas, A. Darbo ginčai. Vilnius: Mintis, 1985, p. 76.
1050 Dambrauskas, A.; Dambrauskienė, G. Garantijos ir kompensacijos. Vilnius: Mintis, 1982, p. 64.
1051 Dambrauskienė, G.; Dubauskas, J. Darbo laiko reglamentavimas respublikos gamybiniuose susivienijimuose. Vilnius: 

Mintis, 1986, p. 72.
1052 Darbo įstatymų komentaras. (autorių kolektyvas, vad. S. Kariskis). Vilnius: Mintis, 1970, p. 624; Lietuvos TSR darbo 

įstatymų kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 1978, p. 387; Lietuvos TSR darbo įstatymų kodekso komentaras. Vil-
nius: Mintis, 1988, p. 472.
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Nors teisinės prielaidos steigti teisės doktorantūrą1053 Vilniaus universitetui ir tuo metu veikusiai Lie-
tuvos policijos akademijai1054 atsirado tik 1993 m., tačiau darbo teisės mokslininkų komanda plėtėsi. 
Tiek prie VU Teisės fakulteto Darbo teisės ir socialinės saugos katedros, tiek ir nuo 1998 m. spalio 
mėn. įsteigto MRU Teisės fakulteto Darbo teisės katedros kolektyvo prisijungė kiti mokslininkai (pa-
vyzdžiui, G. Bužinskas, P. Čiočys, J. Tartilas, R. Macijauskienė ir kt.), kurie rašė darbo teisės temati-
komis. Mokslo tyrimų rezultatai atsispindėjo daugelio mokslininkų monografijose, mokslo studijose, 
vadovėliuose ir straipsniuose. Pavyzdžiui, darbo teisės reformai skirtus straipsnius mokslo žurnale 
„Teisė“ publikavo I. Nekrošius, G. Bužinskas, V. Tiažkijus, J. Maculevičius, V. Nekrašas, P. Čiočys1055. 
2010 m. knygoje „Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos“1056 apie istorinę darbo teisės raidą nuo 
Romos laikų rašė S. Vėlyvis, apie darbo teisės šaltinius 1918–1940 m – M. Maksimaitis, apie darbo 
teisės reglamentavimo raidą atkuriant valstybingumą – J. Žilys, TDO įtaką Lietuvos darbo teisės rai-
dai nagrinėjo I. Mačernytė-Panomariovienė, T. Davulis nagrinėjo ES darbo teisės atsiradimą ir raidą. 
Individualios darbo teisės raidos elementai paminimi VU ir MRU autorių vadovėliuose „Darbo tei-
sė“ (1997)1057, (1999)1058, (2005)1059, (2008)1060; „Teisės pagrindai“ (1999, 2008)1061, „Socialinės apsaugos 
teisė“1062, apie darbo teisės principus1063 ir kitas teorines įžvalgas pateikta atskirose knygose1064, nema-
žai mokomųjų priemonių buvo skirta atskiram darbo sutarties institutui1065, darbo apmokėjimui ir 
garantijoms1066, materialinei1067 ir drausminei atsakomybei; kolektyvinei darbo teisei1068; kolektyvi-
niams1069 ir individualiems1070 darbo ginčams. Taip pat buvo kelios knygos, skirtos TDO1071 ir ES darbo
teisės1072 analizei. 

1053 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 17 d. nutarimas „Dėl mokslo ir studijų institucijų, kurioms sutei-
kiama teisė teikti daktaro mokslo laipsnį, sąrašo dalinio pakeitimo“. Valstybės žinios. 1993, Nr. 10-260.

1054 Lietuvos policijos akademija 1997 m. pakeitė pavadinimą ir tapo Lietuvos teisės akademija (Valstybės žinios,  
1997-05-21, Nr. 43-1059), 2000 m. pakeitė statusą ir pavadinimą į Lietuvos teisės universitetą (Valstybės žinios, 
2000-10-25, Nr. 89-2758); o nuo 2004 m. pakeitė pavadinimą į Mykolo Romerio universitetą (Lietuvos Respublikos 
Seimo 2004 m. spalio 28 d. nutarimas „Dėl Lietuvos teisės universiteto pavadinimo pakeitimo ir Mykolo Romerio 
universiteto statuto patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2004, Nr. 163-5952).

1055 Machovenko, J.; Nekrošius, I. „Teisei“ 50 metų. Teisė. 2007, 65, p. 14–15.
1056 Marcijonas, A. et al. Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos. Liber Amicorum et Collegarum profesorei Genovaitei 

Dambrauskienei. Vilnius: MRU, 2010.
1057 Maculevičius, J.; Tiažkijus, V. Darbo santykių teisinis reguliavimas: pasaulinė patirtis ir Lietuvos praktika. Vilnius: 

Algarvė, 1997.
1058 Tiažkijus, V.; Petravičius, R.; Bužinskas, G. Darbo teisė. Vilnius: Justitia, 1999.
1059 Tiažkijus, V. Darbo teisė: teorija ir praktika. Vilnius: Justitia, 2005.
1060 Dambrauskienė, G. et al. Darbo teisė. Vadovėlis. Vilnius: MRU, 2008; Nekrošius, I. et al. Darbo teisė. Vadovėlis. 

Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2008.
1061 Čiočys, P. A. Teisės pagrindai. Vadovėlis. Vilnius: Vilniaus vadybos aukštoji mokykla, 2008.
1062 Bitinas, A.; Tartilas, J.; Litvaitienė, J. Socialinės apsaugos teisė. Vilnius: MRU, 2011, p. 376.
1063 Bagdanskis, T. et al. Darbo teisės principai ir jų taikymas lietuvos teismų praktikoje. Vilnius: Registrų centras, 2016; ir kt.
1064 Abramavičius, A.; Mikelėnas, V. Įmonių vadovų teisinė atsakomybė. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 1998; 

Mikulionienė, S.; Mačernytė-Panomariovienė, I. Amžiaus diskriminacija viešajame sektoriuje: mokslo studija [elekt-
roninis išteklius]. Vilnius: Regioninis pilietinės edukacijos centras, 2007; ir kt.

1065 Dambrauskienė, G.; Macijauskienė, M. R.; Mačernytė-Panomariovienė, I. Darbo sutartis: sudarymas, vykdymas, 
nutraukimas. Metodinė mokymo priemonė. Vilnius: Žaltvykslė, 2007; Macijauskienė, M. R. Darbo sutarties nutrau-
kimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės. Vilnius: LTU, 2000; ir kt.

1066 Mačernytė–Panomariovienė, I. Apmokėjimas už darbą ir jo užtikrinimas. Vilnius: LTU, 2003; Mačernytė Panoma-
riovienė, I. Darbuotojų teisių įgyvendinimas darbdavio nemokumo atvejais. Vilnius: MRU, 2011; ir kt.

1067 Macijauskienė, R. Materialinės atsakomybės problemos darbo teisėje: mokomasis leidinys. Lietuvos teisės universite-
tas, 2003; Bagdanskis, T. Materialinė atsakomybė darbo teisėje. Vilnius: Registrų centras, 2008; ir kt.

1068 Krasauskas, R. Darbo santykių reguliavimas kolektyvinėmis sutartimis. Vilnius: Registrų centras, 2009; Krasauskas, 
R. et al. Kolektyvinė darbo teisė: vadovėlis. Vilnius: MRU, 2013; ir kt.

1069 Petrylaitė, D. Kolektyviniai darbo ginčai. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2005; ir kt.
1070 Bužinskas, G. Darbo ginčai: teorija ir praktika. Vilnius: Registrų centras, 2010; ir kt.
1071 Dambrauskienė, G.; Mačernytė–Panomariovienė, I. Tarptautinė darbo organizacija ir Lietuva: Konvencijų priėmi-

mas, ratifikavimas, vykdymas. Vilnius: LTU, 2001; ir kt.
1072 Davulis, T. Darbo teisė: Europos Sąjunga ir Lietuva. Vilnius: Eugrimas, 2004; Petrylaitė, D.; Davulis, T.; Petrylaitė, V. 

Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas Lietuvos darbo teisėje. Vilnius: Registrų centras, 2008; Bitinas, A.; Usonis, 
J. „Flexicurity“ teisinis reguliavimas. Vadovėlis. Vilnius: MRU, 2013, p. 359; ir kt.

http://www.patogupirkti.lt/knyga/Darbo-santykiu-reguliavimas-kolektyvinemis-sutartimis.html
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Darbo teisės mokslas labiausiai plėtojosi praėjus 10 metų po nepriklausomybės atkūrimo, kai 
aktyviai darbo teisės temomis buvo ginamos disertacijos1073: 2002 m. – T. Davulis (Lietuvos darbo teisės 
integracijos į Europos Sąjungos teisinę sistemą problemos) ir I. Mačernytė-Panomariovienė (Garantijos 
darbuotojams darbdaviui tapus nemokiam); 2005 m. – D. Petrylaitė (Kolektyvinių darbo ginčų instituto 
teorinės ir praktinės problemos); 2006 m. – J. Usonis (Darbo teisinių santykių reglamentavimo ypatumai 
kelių transporte); T. Bagdanskis (Materialinės atsakomybės problemos darbo teisiniuose santykiuose);  
N. Kasiliauskas (Lietuvos profesinių sąjungų teisinio statuso problemos); 2007 m. – R. Krasauskas 
(Darbo santykių reguliavimas kolektyvinėmis sutartimis); 2008 m. – A. Verikas (Darbuotojo sveika-
tai padarytos žalos atlyginimas: teisiniai aspektai); 2010 m. – A. Tartilaitė (Darbų saugos ir sveikatos 
teisinis reguliavimas); 2011 m. – D. Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė (Lygių galimybių principo įgyven-
dinimas Europos Sąjungos ir Lietuvos darbo teisėje); 2012 m. – R. Guobaitė-Kirslienė (Darbo laikas: 
teisinio reguliavimo raida ir perspektyvos); B. Martišienė (Darbo santykių reguliavimo civiliniai teisi-
niai aspektai); I. Povilaitienė (Darbo sutartis ir kitos teisinės darbo panaudojimo formos); V. Petrylaitė 
(Pamatiniai socialinės apsaugos teisės principai); 2013 m. – V. Granickas (Teisingo apmokėjimo už dar-
bą problema: teo riniai ir praktiniai aspektai); V. Mačiulaitis (Darbo santykių nutraukimas darbdavio 
iniciatyva nesant darbuotojo kaltės lankstumo ir saugumo aspektu); 2016 m. – G. Tamašauskaitė-Ja-
nickė (Informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimas darbo vietoje darbo teisės požiūriu). 

Paskutinis šimtmečio dešimtmetis pasižymi ne tik mokslo daktarų darbo teisės srityje augi-
mu, bet ir mokslo straipsnių, kurie buvo publikuojami Lietuvos mokslo žurnaluose „Teisė“ (VU), 
„Jurisprudencija“1074 (MRU), „Teisės problemos“ (Lietuvos teisės institutas), „Teisės apžvalga“ (VDU) 
ir kituose socialinių mokslų leidiniuose, gausėjimu. Tam įtakos turėjo doktorantūros studijų ska-
tinimas ir doktorantams keliami reikalavimai1075. Todėl galime aptikti nemažai publikacijų, ku-
riuos paskelbė naujos kartos darbo teisės jaunieji mokslininkai – doktorantai. Kita vertus, pub-
likacijų kokybė didėja, nes nemaža dalis mokslininkų, pavyzdžiui, T. Davulis1076, D. Petrylaitė1077,  
V. Petrylaitė1078, I. Mačernytė-Panomariovienė1079, J. Usonis1080, T. Bagdanskis1081 ir kt., savo mokslinių 

1073 Iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo (1990 m. – paskutinė ne Lietuvoje apginta disertacija) disertacijas darbo tei-
sės temomis apsigynė 10 akademikų. Nepriklausomybės metais jų apsigynė kur kas daugiau – net 17: 2002 m. apgin-
tos dvi disertacijos; 2005 – viena; 2006 – trys; 2007 – viena; 2008– viena; 2010 – viena; 2011 – viena, 2012 – keturios; 
2013 – dvi, 2016 m. – viena. 

1074 Maksimaitis, M. Teisinės minties aruodas. „Jurisprudencijos“ dvidešimtmečiui. Jurisprudencija. 2013, 20 (3), p. 801–840.
1075 Doktorantai iki disertacijos gynimo tarpinius tyrimo rezultatus turi publikuoti bent dviejose recenzuojamose publi-

kacijose.
1076 Davulis, T. Recherches sur la complémentarité et les conflits entre les droits fondamentaux de l’Homme et les liber-

tés du marché intérieur. La solidarité dans l’Union européenne = Solidarität in der Europäischen Union: Actes de la 
5ème Université d’été Franco-Germano-Lituanienne et Européenne en Sciences Juridiques. Eds. Seul, O.; Davulis, T. 
Bern: Peter Lang, 2012, p. 181–191 ir kt.

1077 Petrylaitė, D. Workers representation in Lithuania: works councils role. Bulletin of comparative labour relations. 
Vol. 85 Workers’ representation in central and eastern europe. challenges and opportunities for the works councils’ sys-
tem. ed. Blanpain, R. Alphen aan den Rijn: Kluwer law international, 2014, p. 139–150; Petrylaitė, D. The protection 
of employees’ representatives under the international labour law standards: Lithuanian case study. Studia z zakresu 
prawa pracy i polityki społecznej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2009, p. 279–292 ir kt.

1078 Petrylaitė, V. Family and Succession law in Lithuania. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law & Business, 2014, 
p. 122 ir kt.

1079 Mačernytė-Panomariovienė, I.; Petrylaitė, V. Adequacy of Labour Law and Social Policy Instruments Aimed to 
Increase Youth Employment in Lithuania. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. 2014, 5 (1),  
p. 9–18; Mačernytė Panomariovienė, I. Length of service (experience) and its impact on youth employment in Li-
thuania. Journal on legal and economic issues of Central Europe. 2013. 4 (2), p. 90–95; Mačernytė Panomariovienė, I. 
The concept of common principles of flexicurity and legal importance in the formation of employment policy in the 
European Union. Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej. Red. Świątkowski, G. Kraków: Katedra Prawa 
Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2011, p. 163–178 ir kt.

1080 Usonis, J. The Evolution of Labour Law in Lithuania. The Evolution Of Labour Law In The Eu-12. (1995–2005). Volume 
3. Luxembourg: Office For Official Publications of the European Communities, 2009, p. 265–294; Usonis, J.; Uso-
nienė J. Lithuania.  International Encyclopaedia for Transport Law. Eds. Huybrechts, M.; van Hooydonk, E. The 
Netherlands: Kluwer Law International BV, 2015, p. 1–106.

1081 Bagdanskis, T. Problems of Flexible Work Forms in Lithuania. Journal On Legal And Economic Issues Of Central 
Europe. 2012, 3 (2), p. 2–11; Bagdanskis, T.; Sartatavičius, P. Problems of applying confidentiality obligation of the 
employee in Lithuania. Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej.Red. Świątkowskiego, A. Kraków: Katedra 
Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, p. 253–267 ir kt.

http://vu.library.lt/F?func=direct&local_base=VUB01&doc_number=000199075
http://vu.library.lt/F?func=direct&local_base=VUB01&doc_number=000199075
http://vu.library.lt/F?func=direct&local_base=VUB01&doc_number=000261978
http://vu.library.lt/F?func=direct&local_base=VUB01&doc_number=000261978
http://www.tf.vu.lt/apie_mus/mokslo-centrai/kolektyvines-darbo-teises-ir-socialines-partnerystes-mokslo-centras/dr-nerijus-kasiliauskas/
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tyrimų rezultatus viešino ir už Lietuvos ribų, juos publikuodami užsienio mokslo žurnaluose. Be to, 
dauguma šių mokslinių tyrimų ne tik buvo paskelbti, bet ir įgyvendinti reformuojant Lietuvos darbo 
teisę ir socialinės apsaugos sistemą1082. Mokslininkai stengiasi mokslo žinias pritaikyti ir praktikams, 
todėl rengia ne tik darbo įstatymų komentarus1083, bet ir įvairius praktikumus1084, metodines priemo-
nes1085. Darbo ir socialinės apsaugos teisės srities mokslinės publikacijos rodo tiek darbo teisės, kaip 
teisės šakos, ir reformų etapus, tiek mokslinių darbo teisės tyrimų evoliuciją Lietuvoje. 

Kadangi darbo teisės mokslininkai savo idėjas nori realizuoti praktikoje, darbo teisės mokslo 
tyrimų laimėjimais dalijasi nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo konferencijose. Galima paminė-
ti keletą tarptautinių ir nacionalinių mokslinių-praktinių konferencijų, skirtų darbo teisės proble-
matikai. 2002 m. „Darbo įstatymų taikymas ir tobulinimas“. 2003 m. „Darbo teisė suvienytoje Eu-
ropoje“1086, skirtoje bendrų darbo teisės reguliavimo problemų įžvalgoms, valstybėms įstojus į ES. 
Joje dalyvavo mokslininkai iš Lietuvos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Vokietijos, Škotijos, Slovakijos;  
2006 m. tarptautinėje konferencijoje „Darbo ir socialinės apsaugos teisė XXI amžiuje: iššūkiai ir pers-
pektyvos“1087 dalyvavo darbo teisės mokslininkai iš Lietuvos, Vokietijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, 
Rusijos. Mokslininkai aptarinėjo iškilusius iššūkius dėl darbo teisės suvienodinimo visoje ES. 2009 m. 
vyko tarptautinė dvišalė konferencija „Šiuolaikinės darbo teisės ir socialinės apsaugos teisės teorinės 
problemos: tarptautiniai ir nacionaliniai aspektai“1088 buvo skirta Rusijos ir Lietuvos darbo santykių 
teisinio reguliavimo lyginamajai analizei ir pokyčiams aptarti. 2010 m. vyko nacionalinė konferencija 
„Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos“, skirta profesorei G. Dambrauskienei1089; 2011 m. vyko 
tarptautinė konferencija „Darbo rinka XXI amžiuje: lankstumo ir saugumo paieškos“1090, kurioje da-
lyvavo darbo teisės mokslininkai iš Lietuvos, Bulgarijos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, 
Vokietijos, Olandijos, Vengrijos, Estijos ir Latvijos. 2013 m. Lietuvos Respublikos teisingumo minis-
terijoje vyko mokslinė konferencija „Darbo kodekso dešimtmetis: šiuolaikiniai iššūkiai nacionalinei 
darbo teisei“, skirta paminėti LR DK įsigaliojimo 10-metį. Jos metu analizuoti Darbo kodekso tikslai 
XXI a. visuomenėje, jo taikymo problemos, darbo teisų įgyvendinimo ir gynimo aspektai. 2012– 
2015 m. taip pat vyko keletas mokslo renginių, skirtų darbo teisės tematikai1091. 2016 m. vyko tarptau-
tinė mokslinė konferencija „Darbo teisės reforma“1092, į kurią buvo sukviestas didelis būrys žinomų 
darbo teisės specialistų iš Europos universitetų – Austrijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, 
Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Slovėnijos, Suomijos, Vengrijos ir Vokietijos. Konferencijoje buvo nagri-
nėjamos darbo ir socialinės apsaugos teisės reformos iššūkiai Europoje. 

1082 Machovenko J.; Nekrošius, I. „Teisei“ 50 metų. Teisė. 2007, 65, p. 15.
1083 Davidavičius, H. Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo komentaras. Kaunas: Katalizė, 2001; Davidavičius, H. 

Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo komentaras. Kaunas: Smaltija, 2001; Lietuvos Respublikos darbo kodek-
so komentaras (I–II dalys). Red. Nekrošius, I. Vilnius: Justitia, 2003; Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras. 
III dalis. Red. Nekrošius, I. Vilnius: Justitia, 2004 ir kt.

1084 Petrylaitė, D.; Petrylaitė, V. Darbo teisė: aktualūs atsakymai darbuotojams. Vilnius: Registrų centras, 2010, p. 303 ir kt.
1085 Dambrauskienė, G.; Mačernytė-Panomariovienė, I. Lietuvos darbo teisė: schemos ir komentarai. Mokomasis meto-

dinis leidinys. Vilnius: MRU, 2008 ir kt.
1086 Darbo teisė suvienytoje Europoje. Tarptautinės mokslinės konferencijos, vykusios 2003 m. spalio 16–18 d., medžiaga. 

Vilnius: Forzacas, 2004, p. 382.
1087 Darbo ir socialinės apsaugos teisė XXI amžiuje: iššūkiai ir perspektyvos. Tarptautinės mokslinės konferencijos, vyku-

sios 2006 m. gegužės 11–13 d., medžiaga. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2007, p. 647.
1088 Šiuolaikinės darbo teisės ir socialinės apsaugos teisės teorinės problemos: tarptautiniai ir nacionaliniai aspektai. Tarp-

tautinės mokslinės konferencijos, vykusios 2009 m. birželio 26–27 d., medžiaga. Vilnius: Justitia, 2009, p. 231.
1089 Marcijonas, A. et al. Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos. Liber Amicorum et Collegarum profesorei Genovaitei 

Dambrauskienei. Vilnius: MRU, 2010. 
1090 Darbo rinka XXI amžiuje: lankstumo ir saugumo paieškos. Tarptautinės mokslinės konferencijos, įvykusios 2011 m. 

gegužės 12–14 d., medžiaga. Vilnius: VU Teisės fakultetas, 2011, p. 647. 
1091 2012 m. spalio 19 d. UNESCO, MRU ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniuje organizuota konferencija 

„Social transformations in today‘s world“. [interaktyvus]. <www.unesco.org>; 2013 m. lapkričio 29 d., MRU Verslo 
teisės katedra kartu su AEIP institutu organizavo Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Taryboje konferen-
ciją „Užimtumas, pensijos ir darbuotojų komandiravimas Europos Sąjungoje“; 2015 m. birželio 5 d. MRU orga-
nizuota apskritojo stalo diskusija dėl naujojo Darbo kodekso projekto „Lietuvos socialinės transformacijos: laikas 
pokyčiams?“ .

1092 Labour Law Reforms in Eastern and Western Europe. Davulis, T. (ed.). Bruxelles: Peter Lang, 2017. 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/programme-meetings/?tx_browser_pi1%5bshowUid%5d=7508&cHash=54337fb3a8
http://www.tf.vu.lt/publikacijos/labour-law-reforms-in-eastern-and-western-europe-2017
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Apibendrinant galima pasakyti, kad per šimtmetį Lietuvos darbo teisė keitėsi iš esmės dėl nuo-
savybės teisinių santykių ir visuomeninių santykių pobūdžio kaitos, taip pat dėl TDO ir ES teisės 
įtakos. Atitinkamai tai lėmė darbo teisės mokslo susiformavimą ir sustiprėjimą visapusiškai: padidė-
jo mokslinis potencialas, moksliniai tyrimai atspindėjo tų dienų aktualijas ir turėjo esminės įtakos 
teisės aktų, ypač Darbo kodekso, rengimui ir jų tobulinimui bei teisės praktikai. Darbo teisės, kaip 
savarankiškos teisės šakos, mokslas tobulėjo ir plėtėsi už Lietuvos ribų, nes per šį laikotarpį buvo 
surengta daug tarptautinių renginių ir atlikta mokslinių tyrimų, kurių rezultatai buvo publikuojami 
ne tik Lietuvos, bet ir užsienio mokslo žurnaluose.
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III. 

CIVILINIO PROCESO TEISĖS RAIDA  
1918–2018 M.

Civilinis procesas yra skirtas materialiųjų subjektinių teisių ar įstatymų saugomų interesų įgy-
vendinimui ir gynimui, o civilinio proceso teisė reglamentuoja teismo ir kitų civilinio proceso teisi-
nių santykių subjektų veiklą nagrinėjant civilines bylas ir vykdant teismo sprendimus. 

Kiekviena materialinė subjektinė teisė apima šių teisių triadą – teisę elgtis atitinkamu būdu; 
teisę reikalauti, kad kiti asmenys netrukdytų teisės turėtojui elgtis atitinkamu būdu; teisę kreiptis 
teisminės gynybos, jei pirmosios dvi teisės yra pažeidžiamos. Todėl be proceso teisės materialinė 
teisė būtų tik deklaratyvi ir negalėtų būti apginta, o be materialinės teisės proceso teisė neturėtų ką 
ginti, taigi netektų savo gynimo objekto1093. Glaudi materialinės teisės ir civilinio proceso teisės sąsaja 
lemia, kad per pastarąjį šimtmetį keičiantis ekonominiams ir visuomeniniams santykiams privalėjo 
keistis ir civilinio proceso teisė tam, kad atitiktų to laikmečio realijas. 

Nė vienos valstybės civilinio proceso teisė nebėra vien tos valstybės išradimas. Nors ši teisė 
šaka tradiciškai buvo laikoma nulemta nacionalinių teisės tradicijų ir atspari išorės įtakai, tačiau 
skirtingų teisinių sistemų sąveika, gerojo teisinio reguliavimo ir praktikos perėmimas yra nesveti-
mas ir civiliniam procesui. Nesunku pastebėti, kad toks suartėjimas vyko jau ankstyvaisiais vidur-
amžiais, kai romėnų ir kanonų proceso teisės susiliejimui veikiant susiformavo civilinio proceso ius 
commune, kuri pirmiausia buvo visuotinai taikoma sprendžiant ginčus bažnytiniuose teismuose, ta-
čiau vėliau dėl savo pažangumo darė reikšmingą įtaką ir skirtingų Europos valstybių pasaulietiniams 
teismams1094. Šiuolaikinė Lietuvos civilinio proceso teisė taip pat paremta jau klasikinėmis tapusio-
mis socialinio civilinio proceso pradininko, austrų profesoriaus Franco Kleino idėjomis1095 ir turi 
nemažai Vokietijai, Austrijai, Lenkijai ir kitoms valstybėms būdingų bruožų. 

Civilinė byla nagrinėjama nuosekliai, tam tikrais etapais, kurie vadinami stadijomis. Civilinio 
proceso stadija – tai procesinių veiksmų ir kaip jų rezultatas susiklosčiusių procesinių teisinių santy-
kių tam tikram procesiniam tikslui pasiekti visuma. Šiandien civilinio proceso stadijomis laikomas 
civilinės bylos iškėlimas, pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui, teisminis bylos na-
grinėjimas, apeliacija, vykdymo procesas, kasacija ir proceso atnaujinimas. Ne visos jos yra vienodai 
svarbios veiksmingam pažeistų ar ginčijamų teisių gynimui ir ne visos egzistavo skirtingais Lietuvos 
valstybės vystymosi etapais. Todėl pristatant civilinio proceso teisės raidą, svarbiau ne nuosekliai 
aptarti visas šiandien žinomas civilinio proceso stadijas, bet pristatyti esminius šios teisės vystymosi 
etapus, taip pat esminius civilinio proceso principus, atskleidžiančius teismo ir šalių vaidmenį proce-
se, kurie reikšmingi visose proceso stadijose ir geriausiai atspindi pasirinktą teisinio reguliavimo mo-
delį. Analizuojant civilinio proceso teisės vystymąsi 1918–2018 m., pradedama nuo bendrosios civili-
nio proceso teisės raidos – to laikotarpio teisės šaltinių ir tuo laikotarpiu vyravusių civilinio proceso 
principų – pristatymo. Taip pat apžvelgiama civilinio proceso europeizacija, kaip vienas svarbiausių 
pastarųjų dešimtmečių šiai teisės šakai įtaką dariusių veiksnių. Kadangi nė viena iš proceso stadijų 
negalėtų prasidėti be teisės į teisminę gynybą realizavimo, pristatoma šios teisės raida skirtingais 
Lietuvos valstybės vystymosi laikotarpiais, toliau analizuojamos teismo sprendimų teisėtumo ir pa-
grįstumo kontrolės formos bei teismo sprendimų vykdymo procesas 1918–2018 m. 

1093 Mikelėnas V. Civilinis procesas I. Vilnius: Justitia, 1997, p. 19–20. 
1094 Van Rhee, C. H. Civil Procedure: A European Ius Commune? European Review of Private Law. 2000, 4, p. 589–611. 
1095 Nekrošius, V. Civilinis procesas: koncentruotumo principas ir jo įgyvendinimo galimybės. Vilnius: Justitia, 2002, p. 24. 
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3.1. Civilinio proceso teisės raidos bendrieji bruožai,  
 europeizacija ir jos raidos perspektyvos

3.1.1. Civilinio proceso teisės esminių principų raida 

3.1.1.1.  Civilinio proceso teisės esminiai principai 1918–1940 m.

1918 m. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, ekonominė sistema valstybėje nepasikeitė – ūkio 
pagrindu ir toliau liko rinkos ekonomika. Tai viena pagrindinių priežasčių, kodėl 1918–1940 m. sa-
varankiškas nepriklausomos Lietuvos civilinio proceso kodeksas nebuvo priimtas ir toliau buvo tai-
komas 1864 m. carinės Rusijos civilinės teisenos įstatymas1096. Šis įstatymas buvo rengtas vadovau-
jantis pažangiausiu to meto 1806 m. Prancūzijos civilinio proceso kodeksu ir visiškai atitiko laisva 
rinka grindžiamus ekonominius bei socialinius santykius1097. Tarpukario Lietuvos civilinis procesas 
daugiausia rėmėsi liberaliojo civilinio proceso modelio, pasireiškusio šalių atliekama teismo proceso 
kontrole, idėjomis. To meto teisės doktrinoje buvo nurodoma, kad „Rusų teismo įstatymai nepriešta-
rauja mūs įstatymams ir konstitucijai, todėl jie yra taikomi mūs valstybėj. Jų yra pakeista mūs įstaty-
mais tik ta dalis, kuri liečia teismų sutvarkymą ir teismų kompetenciją.“ 1098

 Procesas buvo grindžiamas šalių lygiateisiškumu ir rungtyniškumu, kuris buvo derinamas 
su vadovaujančiu teismo vaidmeniu procese. Teismas pats nerinkdavo įrodymų, o savo sprendimą 
grįsdavo tik šalių pateiktais įrodymais. Visgi įstatymas leido teismui savo nuožiūra atlikti vietos ap-
žiūrą, šaukti ekspertus (vadintus „žinovais“), o nustačius, kad kai kurios svarbios aplinkybės liko 
nepagrįstos įrodymais, teismas tai pranešdavo bylininkams ir suteikdavo laiko aplinkybėms pagrįsti. 
Be to, taikos teisėjas galėjo pareikalauti šalių pateikti įrodymus, kuriuos jos minėjo procese, nors 
jos tais įrodymais tiesiogiai ir nesirėmė. Doktrinoje buvo nurodoma, kad „proceso įstatymai jungia 
rungtynių tvarką su teismo iniciatyva“1099. Visa apimtimi buvo taikomas dispozityvumo principas – 
civilinė byla buvo keliama tik suinteresuoto asmens iniciatyva, kadangi „civilinės teisės yra žmonių 
dispozicijoje, tai ir procesualinės teisės taipgi yra žmonių dispozicijoje: kas nori, kelia bylą, kad ne-
nori, nekelia“1100. Šalys plačiai kontroliavo proceso eigą, pavyzdžiui, abiejų šalių sutarimu teismas 
privalėjo sustabdyti bylą, o jei per trejus metus nė viena šalis neprašydavo atnaujinti jos nagrinėjimą, 
teismas palikdavo ieškinį nenagrinėtą. Tokiu atveju ieškovas galėdavo pateikti naują ieškinį, tačiau 
rizikuodavo praleisti ieškinio senaties terminą, nes ankstesnio ieškinio palikimas nenagrinėto nenu-
traukdavo ieškinio senaties termino eigos1101. 

Nors koncentruotumas nebuvo įvardijamas nei civilinio proceso principu, nei tikslu, greito 
proceso buvo siekiama ir doktrinoje teigiama, kad „procesas turi eit nustatytąja tvarka ir greit “1102. 
Įstatyme nebuvo nustatyti terminai, per kuriuos teismas privalėtų išnagrinėti bylą, tačiau buvo įvar-
dijami terminai šalims atskiriems proceso veiksmams atlikti (pavyzdžiui, skundui pateikti, prieši-
niam ieškiniui pareikšti). Kai terminas nebūdavo įstatymo nustatytas, jį teismas galėdavo skirti savo 
nuožiūra (CTĮ 816 straipsnis), tačiau tik tokį, kad būtų galima per tą laiką atlikti veiksmą, kuriam 
terminas skiriamas (CTĮ 817 straipsnis). Šalims sutarus, procesinis terminas galėjo būti atidėtas dau-
giau nei vieną kartą (CTĮ 832 straipsnis), o tuo vėlgi pasireiškė šalių valios sureikšminimas procese. 

Visos bylos buvo nagrinėjamos žodiniame teismo posėdyje, rašytinis teismo procesas nebuvo 
numatytas. Priimdamas sprendimą, teismas kaip teisės šaltiniu pirmiausia turėjo remtis įstatymų 
tekstais, o „jei jie yra nepilni, neaiškūs arba jų trūksta, ar vienas antram prieštarauja, tai turi sprendimą 

1096 Butkys, Č. Civilinės teisenos istatymas. Kaunas: D. Gutmano knygynas, 1938.
1097 Nekrošius, V. Civilinis procesas: koncentruotumo principas ir jo įgyvendinimo galimybės. Vilnius: Justitia, 2002, p. 55. 
1098 Mačys, V. Civilinio proceso paskaitos. Kaunas: VDU Teisių fakulteto leidinys, 1924, p. 30. 
1099 Ibid., p. 138.
1100 Ibid., p. 145.
1101 Ibid., p. 271.
1102 Ibid., p. 139.



Antra dalis. Lietuvos privatinės teisės raida 1918–2018 m.

455

pagrįsti bendrąja įstatymų prasme“ (CTĮ 1 straipsnio 9 dalis)1103. Kaip teisės šaltinis taip pat buvo pri-
pažįstami visiems žinomi vietos papročiai. Jei šalis savo reikalavimus grindė teismui nežinomu vietos 
papročiu, ji turėjo įrodyti jo buvimą. Teismui buvo tiesiogiai uždrausta „stabdyti bylos sprendimą dėl 
įstatymų nepilnumo, neaiškumo, trūkumo arba prieštaravimo vienas kitam“ (CTĮ 1 straipsnio 10 da-
lis)1104. Teismai, aiškindami tikrąją įstatymo prasmę, turėjo taikyti Vyriausiojo Tribunolo aiškinimus 
(CTĮ 813 straipsnis), o „visi Vyriausiojo Tribunolo visuotinio susirinkimo sprendimai ir nutarimai, 
kuriais aiškinama tikroji įstatymų prasmė, skelbiami visiems žinoti, kad jais būtų galima vadovautis 
vienodai aiškinant ir taikant įstatymus“ (CTĮ 815 straipsnis). 

3.1.1.2. Civilinio proceso teisės esminiai principai 1940–1990 m.

Okupacijos laikotarpiu civilinių bylų nagrinėjimo procesą teisme reglamentavo Sovietų Są-
jungos civilinio proceso pagrindai, priimti 1961 m. gruodžio 8 d., ir remiantis jais 1964 m. liepos  
7 d. priimtas LTSR civilinio proceso kodeksas. Šiame kodekse atspindėta planine ekonomika ir pla-
čiu valstybės kišimusi į privačius santykius grindžiamų visuomeninių santykių specifika. To meto 
teisės moksle buvo nurodoma, kad laisvė yra suderinama su valstybės kišimusi į civilinius teisinius 
santykius, siekiant juos tinkamai ginti bei saugoti valstybės ir darbo žmonių interesais1105. 1964 m. 
LTSR CPK kelti tikslai ne tik ginti pažeistas subjektines teises ar įstatymo saugomus interesus, bet 
ir „padėti stiprinti socialistinį teisėtumą, užkirsti kelią teisės pažeidimams, auklėti piliečius, kad jie 
nenukrypstamai vykdytų tarybinius įstatymus ir gerbtų socialistinio bendro gyvenimo taisykles“  
(1964 m. LTSR CPK 2 straipsnio 2 dalis). 

Visuose teismuose civilinės bylos pirmąja instancija buvo nagrinėjamos teisėjo ir dviejų liaudies 
tarėjų sudėtimi. Kolegialaus bylų nagrinėjimo visuose teismuose ir tarėjų dalyvavimo nagrinėjant bylą 
pirmosios instancijos teismuose taisyklės buvo iškeltos iki konstitucinių civilinio proceso teisės prin-
cipų lygmens1106. Procesas pasižymėjo ypač dideliu teismo vaidmeniu. Vyravo objektyvios tiesos prin-
cipas1107, nes teismas privalėjo, neapsiribodamas pateikta medžiaga ir paaiškinimais, imtis visų įstaty-
mo numatytų priemonių, kad būtų visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai išaiškintos tikrosios bylos 
aplinkybės, šalių teisės ir pareigos. Įrodymus teismas galėjo be jokių apribojimų rinkti savo iniciatyva. 

Buvo nustatytas bendras vieno mėnesio civilinių bylų išnagrinėjimo terminas, skaičiuojamas 
nuo pareiškimo priėmimo dienos. Kai kurių kategorijų byloms (dėl alimentų išieškojimo, dėl atly-
ginimo žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat gyvybės atėmimu, ir 
dėl reikalavimų, kylančių iš darbo teisinių santykių) išnagrinėti buvo nustatyti sutrumpinti terminai 
(1964 m. LTSR CPK 121 straipsnis). 

Priklausomai nuo paaiškėjusių bylos aplinkybių, teismas galėjo išeiti už ieškovo pareikštų reika-
lavimų ribų. Buvo vykdoma teismo veiklos prokurorinė priežiūra, o prokuroras galėjo užprotestuoti 
neteisėtus ir nepagrįstus teismo organų sprendimus, nutartis ir nutarimus net ir tais atvejais, kai jis ne-
dalyvavo nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, taip pat neatsižvelgiant į bylos šalių valią. Taigi 
tokie klasikiniai civilinio proceso principai, kaip rungimosi ir dispozityvumo, sovietmečio civilinia-
me procese veikė labai ribotai. Šalių vaidmuo procese buvo nuvertintas, nes pateikusios ginčą teismui 
jos ne visada galėjo prognozuoti, kiek išsiplės ginčo ribos, ar į ginčą įsitrauks prokuroras, kurie asme-
nys apskųs ar užprotestuos teismo sprendimą, kuria linkme pasuks procesas bei ginčo išsprendimas. 

3.1.1.3. Civilinio proceso teisės esminių principų raida po 1990 m.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, naujas civilinio proceso teisės raidos etapas prasidėjo ne 
iškart. Savaime suprantama, kad grįžus prie rinkos ekonomika grindžiamų privatinių santykių, prie 

1103 Butkys, Č. Civilinės teisenos istatymas. Kaunas: D. Gutmano knygynas, 1938, p. 25. 
1104 Ibid., p. 27.
1105 Tarybinė civilinio proceso teisė. Red. Žeruolis, J. Vilnius: Mintis, 1983, p. 19.
1106 Ibid., p. 11.
1107 Ibid., p. 18.
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pagarbos privačiai autonomijai principų, turėjo keistis ir taisyklės, pagal kurias nagrinėjamos civi-
linės bylos teismuose. Tačiau parengti kokybiškai naują civilinį procesą reglamentuojantį teisės aktą 
reikalavo daug laiko ir pastangų, todėl Lietuvos Respublikoje liko galioti 1964 m. LR CPK, kuriame 
buvo padaryti patys būtiniausi pakeitimai. Reikšmingesni pokyčiai yra susiję su Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijoje įtvirtintos teismų sistemos realiu funkcionavimu, kuris prasidėjo nuo 1995 m., 
įsigaliojus 1994 m. gegužės 31 d. priimtam Teismų įstatymui1108 ir 1994 m. birželio 15 d. priimtam 
įstatymui „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigi-
mo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros 
reformavimo“1109. Tada greta jau veikusių apylinkių teismų ir Aukščiausiojo Teismo pradėjus funk-
cionuoti apygardų teismams ir Apeliaciniam teismui, į civilinį procesą buvo įvesta apeliacija, kaip 
neįsiteisėjusių teismo sprendimų kontrolės forma. Kasacine tvarka bylas nagrinėjo Aukščiausiasis 
Teismas, kuriam buvo patikėta formuoti vienodą teismų praktiką taikant įstatymus, tačiau praktiškai 
tai padaryti buvo sudėtinga, kadangi nebuvo jokių bylų atrinkimo nagrinėti Aukščiausiajame Teisme 
kriterijų, be to, kasacijos funkciją, be Aukščiausiojo Teismo, vykdė penki apygardų teismai. Todėl 
vienodas teisės aiškinimas labiau buvo užtikrinamas ne nagrinėjant konkrečias bylas, o Aukščiau-
siojo Teismo Teisėjų senatui aprobuojant teismų sprendimus jau išnagrinėtose bylose. Teismai buvo 
įpareigoti atsižvelgti ne į visus, o tik į senato aprobuotus teismų sprendimus. Aukščiausiojo Teismo 
senatas taip pat rengė ir skelbė nutarimus, kuriuose buvo pateikiami abstraktūs įstatymų taikymo 
išaiškinimai. Šie išaiškinimai nors ir neturėjo privalomo teisės šaltinio galios, faktiškai saistė teismus 
taikant teisės normas, kurias buvo išaiškinęs senatas. Tolstant nuo sovietinio civilinio proceso tradi-
cijų, buvo stiprinamas dispozityvumo principas ir panaikinta ankstesnė praktiškai neribota buvusi 
teismo teisė išeiti už ieškinio ribų. Tačiau problemiška tai, kad vis dar išliko pernelyg aktyvus teismo 
vaidmuo procese, pasireiškęs neribota galimybe rinkti įrodymus teismo iniciatyva, o tai įrodinėjimo 
naštą galėjo nepagrįstai perkelti nuo šalių ant teismo pečių ir kartu pažeisti proceso šalių lygiateisiš-
kumo principą. 

1964 m. LR CPK taisyklės reikšmingiau buvo modifikuotos 1999 m. sausio 1 d. įsigaliojusiais 
įstatymo pakeitimais1110. Jais pirmą sykį į Lietuvos teisinę sistemą įvestas supaprastintas civilinis pro-
cesas – vadinamoji teismo įsakymo procedūra. Ši procedūra buvo skirta piniginių reikalavimų, dėl 
kurių skolininkai paprastai neturi argumentų prieštarauti, nesudėtingam įgyvendinimui. Pagal šią 
procedūrą, bylos dėl piniginių reikalavimų, kylančių iš sutartinių prievolių, pagrįstų rašytiniais įro-
dymais, galėjo būti nagrinėjamos rašytine tvarka. Jei skolininkas per nustatytą terminą nepareikš-
davo prieštaravimų dėl kreditoriaus pareiškimo, teismas išduodavo teismo įsakymą, kuris galėjo būti 
priverstinai vykdomas. Sukuriant tokį supaprastintą procesą, jau tuo metu buvo siekiama spręsti per-
nelyg didelio teismų darbo krūvio ir proceso trukmės problemą. Šis „teismo įsakymo procesas“ Lie-
tuvoje prigijo, nes sudarė sąlygas greitam ir nesudėtingam skolų išieškojimui, todėl su kai kuriomis 
modifikacijomis galioja ir šiandien. Tačiau reikšmingiausia tai, kad civiliniame procese grįžta prie 
klasikinių šios teisės šakos principų, todėl nuo 1999 metų 1964 m. LR CPK tikrai nebegalima vadinti 
sovietiniu. Trūkstant įrodymų, teismas galėjo tik pasiūlyti šalims jų pateikti, tačiau neberinkti juos 
savo iniciatyva. Tiek apeliaciniame, tiek kasaciniame procese pagal bendrą taisyklę drausta peržengti 
apeliacinio arba atitinkamai kasacinio skundo ribas. Kasacijos funkcija buvo sutelkta vieno Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo rankose, šis teismas apskųstus sprendimus jau patikrindavo tik teisės taikymo 
aspektu, o kasacinis peržiūrėjimas tapo prieinamas tik kasaciniame skunde iškėlus teisės problemą.

Visiškai naujas civilinio proceso teisės raidos etapas Lietuvoje prasidėjo 2003 m. sausio 1 d., kai 
įsigaliojo 2002 m. vasario 28 d. priimtas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas1111 (2002 m. 

1108 Lietuvos Respublikos teismų įstatymas. Valstybės žinios. 1994, Nr. 46-851.
1109 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų teismų 

veiklos teritorijų nustatymo ir Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo. Valstybės žinios. 1994, Nr. 50-932.
1110 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 112-

3106.
1111 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinio pro-

ceso kodeksas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 36-1340.
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LR CPK). Jame iškelti civilinio proceso tikslai – ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar 
įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, tinkamai taikyti įstatymus teismui nag-
rinėjant civilines bylas, priimant sprendimus bei juos vykdant, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę 
taiką tarp ginčo šalių, aiškinti bei plėtoti teisę (2002 m. LR CPK 2 straipsnis).

Kodeksas paremtas pažangiais principais, skirtais užtikrinti greitą ir teisingą bylų nagrinėjimą. 
Antai, kooperacijos principas (2002 m. LR CPK 8 straipsnis) įpareigoja teismą bendradarbiaujant su 
dalyvaujančiais byloje asmenimis imtis priemonių, kad byla būtų tinkamai išnagrinėta. Tuo išreiškia-
ma idėja, kad teismas nėra kovos laukas, kuriame galimos visos priemonės, o priešingai – tai organi-
zuotas procesas, kurio visi dalyviai turi bendradarbiauti siekdami greito proceso ir teisėto bei pagrįs-
to sprendimo. Vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principu (2002 m. LR CPK  
7 straipsnis), teismas imasi 2002 m. LR CPK nustatytų priemonių, kad būtų užkirstas kelias procesui 
vilkinti, ir siekia, kad byla būtų išnagrinėta teismo vieno posėdžio metu, jeigu tai nekenkia tinkamai 
išnagrinėti bylą, taip pat kad įsiteisėjęs teismo sprendimas būtų įvykdytas per įmanomai trumpes-
nį laiką ir kuo ekonomiškiau. Koncentruotumo principas detalizuotas įvairiose 2002 m. LR CPK 
nuostatose, kaip antai, reglamentuojant teismo teisę atsisakyti priimti pavėluotai pateiktus įrodymus 
(2002 m. LR CPK 181 straipsnio 2 dalis), įtvirtinant teismo posėdžio pirmininko pareigą rūpintis, 
kad būtų nustatytos išsamios esminės bylos aplinkybės (2002 m. LR CPK 159 straipsnio 1 dalis), nu-
statant specialias proceso taisykles paprastesnių civilinių bylų nagrinėjimui (dokumentinis procesas, 
bylų dėl teismo įsakymo išdavimo procesas, ginčų dėl nedidelių sumų procesas) ir pan. Nors pagal 
bendrą taisyklę naujajame 2002 m. LR CPK atsisakyta bylų išnagrinėjimo terminų (išskyrus atskirų 
kategorijų bylas, kurios susijusios su viešojo intereso apsauga – darbo, šeimos teisinių santykių bylos, 
kai kurios ypatingosios teisenos bylos), tai kompensuota nustatant atskirų proceso veiksmų atlikimo 
terminus ir bendro pobūdžio teismo pareigą rūpintis greitu ir išsamiu bylos išnagrinėjimu. Į principo 
lygmenį pakylėtas draudimas piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis (2002 m. LR CPK 7 straipsnio  
2 dalis) susietas su veiksmingomis ir atgrasančiomis baudomis, kurias gali skirti teismas už nesąži-
ningai pareikštą nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą) arba sąmoningą veikimą prieš teisin-
gą ir greitą bylos išnagrinėjimą. Be to, teismui suteikta teisė įpareigoti piktnaudžiavusią šalį atlyginti 
kitai šaliai jos patirtus nuostolius (2002 m. LR CPK 95 straipsnis). 

Tiesa, priimant 2002 m. LR CPK neišvengta ir kai kurių klaidų. Antai, Konstitucinis Teismas 
yra pripažinęs prieštaraujančiomis Konstitucijai keletą šio teisės akto nuostatų, susijusių su spren-
dimu už akių (CPK 288 straipsnio 4 dalį ta apimtimi, kuria teismui neleidžiama už akių priimtus 
sprendimus peržiūrėti ir tokiais atvejais, kai jam yra pateikiami įrodymai, kurie patvirtina, kad tas 
sprendimas buvo akivaizdžiai neteisingas, kad juo buvo akivaizdžiai pažeistos asmens teisės), apeliaci-
nės instancijos teismo galiomis (CPK 320 straipsnio 2 dalį ta apimtimi, kuria įtvirtinta, kad apeliaci-
nės instancijos teismas, nagrinėdamas kitas, ne darbo, šeimos ir ypatingosios teisenos kategorijų bylas, 
negali peržengti apeliaciniame skunde nustatytų ribų, nors to ir reikalauja viešasis interesas), teismo 
sprendimo motyvų paskelbimu ir surašymu (CPK 268 straipsnio 3 dalį ta apimtimi, kuria nustatyta, 
kad teismo sprendimas gali būti priimamas ir paskelbiamas surašius tik jo įžanginę bei rezoliucinę 
dalis, o aprašomoji ir motyvuojamoji sprendimo dalys gali būti surašomos vėliau; prieštaraujančiomis 
Konstitucijai pripažintos ir su apeliaciniu bei kasaciniu procesu susijusios analogiškos CPK nuosta-
tos)1112. 

Naujasis 2002 m. LR CPK buvo reikšmingai modifikuotas 2011 m. birželio 21 d. Civilinio pro-
ceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymu, įsigaliojusiu 2012 m. gruodžio 29 d.1113 Pagrindinės 
pakeitimų kryptys susijusios su teismų darbo efektyvinimu, spartinimu ir proceso supaprastinimu. 
Siekiant mažinti „procesinės biurokratijos“ atsisakyta perteklinių procesinių veiksmų, supaprastin-
tas procesinių dokumentų turinys (pavyzdžiui, nutartyje skirti bylą teismo posėdžiui atsisakyta ap-
rašomosios dalies; išplėstas klausimų ratas, kuriuos teismas gali spręsti rezoliucija, nepriimdamas 

1112 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 102-3957
1113 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas. Valstybės žinios. 2011, Nr. 85-

4126. 
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nutarties). Skatinant taikų ginčų sprendimą į Lietuvos teisinę sistemą įvestas taikinamojo tarpinin-
kavimo (vėliau šis pavadinimas pakeistas į mediacijos) institutas, sudarantis sąlygas šalims su tarpi-
ninko pagalba pačioms ieškoti ginčo sprendimo ir taip atkurti ne tik teisinę, bet ir socialinę taiką. 
Šiais pakeitimais atsirado teisinis pagrindas šalių prašymu arba sutikimu, laikantis Teisėjų tarybos 
nustatytos tvarkos, vykdyti teisminį taikinamąjį tarpininkavimą (2002 m. LR CPK 231 straipsnio  
1 dalis). 2002 m. LR CPK papildžius atskiru skirsniu „Informacinių ir elektroninių ryšių technologijų 
naudojimas teismo procese“ bei įgyvendinus techninius sprendimus, sukurta galimybė teismams na-
grinėti „elektronines bylas“ – tai bylos, kurių dokumentai tvarkomi vien elektronine forma. Tokiose 
bylose šalys į teismą kreipiasi elektroninių ryšių priemonėmis, pateikdamos elektroninės formos do-
kumentus, ir analogiškai visus teismo dokumentus taip pat gauna elektroniniu būdu. Skatinant tokį 
bendravimą su teismu, įstatyme įtvirtinta paskata žyminio mokesčio lengvatos forma – procesinius 
dokumentus ir jų priedus pateikiant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 proc.
mokėtinos žyminio mokesčio sumos (2002 m. LR CPK 80 straipsnio 7 dalis). Kai kuriems profesiona-
liems subjektams (advokatams, antstoliams, notarams, valstybės ir savivaldybių įmonėms, įstaigoms 
ir organizacijoms, finansų įstaigoms, draudimo įmonėms) teismas procesinius dokumentus įteikia 
vien elektroninių ryšių priemonėmis, neatsižvelgiant į tai, ar šalis į teismą kreipėsi elektroniniu būdu 
(2002 m. LR CPK 1751 straipsnis). Taigi technologinis progresas sudarė sąlygas asmenims su teismu 
bendrauti neišeinant iš namų, taip dar labiau palengvinant teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą. 
Visuose žodiniuose teismo posėdžiuose atsirado garso įrašas, kuris pakeitė iki tol buvusį rašytinį teis-
mo posėdžio protokolą ir tapo sudedamąja bylos medžiagos dalimi (2002 m. LR CPK 168 straipsnis). 
Kartu reaguojant į Konstitucinio Teismo doktriną, buvo reformuotas sprendimo už akių institutas, 
o apeliacinės instancijos teismo teisė peržengti apeliacinio skundo ribas tapo susieta ne su atskirų 
kategorijų bylų išvardijimu įstatyme, bet su būtinybe teismui ginti viešąjį interesą ir papildoma są-
lyga, kad nesiėmus tokių priemonių būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti 
interesai (2002 m. LR CPK 320 straipsnio 2 dalis). 

2014 m. kovo 13 d. priimtu ir 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu Civilinio proceso kodekso pa-
keitimo įstatymu1114 Lietuvos teisinėje sistemoje žengtas žingsnis link kolektyvinės pažeistų teisių 
gynybos, įtvirtinant grupės ieškinio institutą. 2002 m. LR CPK buvo papildytas specialia ginčų nagri-
nėjimo tvarka, kai į grupę susijungusių ne mažiau kaip dvidešimt fizinių ar juridinių asmenų pareiš-
kia ieškinį, grindžiamą tapačiomis arba panašiomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriuo siekiama tuo 
pačiu teisinės gynybos būdu apginti šių asmenų teises (2002 m. LR CPK 4411 straipsnio 2 dalis). Toks 
ieškinys reikalingas ginti dėl masinių teisės pažeidimų nukentėjusių asmenų (vartotojų, darbuotojų, 
investuotojų ir pan.) teises ir padeda tokiems asmenims įgyvendinti teisę į teisminę gynybą (dažnai 
pavienio asmens patirta žala yra nedidelė ir kreiptis į teismą atskirais ieškiniais jiems būtų neekono-
miška), o teismui sudaro sąlygas vienoje byloje apginti daugelio asmenų teises. Pagrindinis tokio ieš-
kinio nagrinėjimo ypatumas yra tas, kad grupės nariai kiekvienas atskirai negali savarankiškai vesti 
bylos ir veikti savo vardu (išskyrus dėl pareikštų individualių reikalavimų), o savo procesines teises ir 
pareigas jie įgyvendina per grupės atstovą. 

Kiti reikšmingi 2002 m. LR CPK pakeitimai padaryti 2016 m. lapkričio 8 d. Civilinio proceso 
kodekso pakeitimo įstatymu, įsigaliojusiu 2017 m. liepos 1 d.1115 Šiais pakeitimais siekta dar didesnio 
bylų nagrinėjimo efektyvumo (pavyzdžiui, supaprastintas procesinių dokumentų įteikimas šalims, 
numatant jų palikimą asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, kai dokumento nepavyksta 
įteikti asmeniškai (2002 m. LR CPK 123 straipsnio 3 dalis); sudaryta galimybė teismui priimti spren-
dimą dėl ieškinio pagrindo, kuriuo pirmiausia nusprendžiama, ar atsakovas apskritai turi atsakyti 
pagal ieškovo reikalavimą, o tik vėliau įsiteisėjus tokiam sprendimui teismas toliau sprendžia dėl 
ieškinio dydžio – 2002 m. LR CPK 261 straipsnis). 

1114 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 49, 80, 182 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 261-1 
straipsniu bei XXIV-1 skyriumi. TAR. 2014, Nr. 2014-03570.

1115 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymas. TAR. 2016, Nr. 2016-26956.
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Tiek iki priimant 2002 m. LR CPK, tiek ir per šio teisės akto galiojimo laikotarpį vienu reikš-
mingiausių Lietuvos civilinio proceso teisės raidą lemiančių faktorių išlieka Lietuvos buvimas Eu-
ropos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos dalyve bei Europos Sąjungos nare. 
Todėl toliau aptartina Lietuvos civilinio proceso teisės europeizacija. 

3.1.2.  Europeizacija kaip Lietuvos civilinio proceso teisės raidą  
 lemiantis veiksnys 

Nepaisant kai kurių harmonizavimo idėjų1116, civilinis procesas išlieka nacionalinė teisės šaka. 
Tačiau šiai teisės šakai didelę įtaką daro Europoje veikiančios viršnacionalinės organizacijos, kurių 
narė yra Lietuva – Europos Taryba ir jos sukurtos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos veikimo mechanizmas bei Europos Sąjunga ir jos teisėkūra. Todėl šiandien terminas „ci-
vilinio proceso teisės europeizacija“ paprastai apibūdina reiškinį, kai tokia nacionalinės teisės šaka, 
kokia yra civilinis procesas, perima viršnacionalinės teisės, sukurtos įvairių Europoje veikiančių or-
ganizacijų, bruožus. Europeizacija apima tiek EŽTK, tiek ES teisės įtaką nacionalinei įstatymų leidy-
bai civilinio proceso srityje ir teismų praktikai1117. 

Kadangi tiek ES teisė, tiek EŽTK yra sudėtinės Lietuvos teisinės sistemos dalys ir kolizijos 
atveju turi taikymo pirmenybę prieš nacionalinę Lietuvos teisę, tai lemia ir specialias nacionalinės 
teisės taikymo taisykles. Nacionalinė teisė turi būti aiškinama ir taikoma tokiu būdu, kad kuo labiau 
atitiktų ES teisės ir EŽTK reikalavimus. Antai, 2002 m. LR CPK 111 straipsnio, reglamentuojančio 
dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų formą ir turinį, 4 dalyje nustatyta, kad daly-
vaujantis byloje asmuo, kuris procesinį dokumentą grindžia tarptautinio ar užsienio teismo priimta 
teisės aiškinimo taisykle, turi pateikti šio teismo procesinio sprendimo, kuriame suformuluota ši 
taisyklė, kopiją, taip pat įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą jo vertimą į valstybinę kalbą. Kadangi 
lyginamosios teisėtyros metodas vaidina vis didesnį vaidmenį aiškinant ir taikant Lietuvos teisę1118, 
tokiu teisiniu reguliavimu siekta suteikti realią galimybę teismui patikrinti informaciją, kai šalys 
savo poziciją procesiniuose dokumentuose grindžia ištraukomis iš užsienio ar tarptautinių teismų 
sprendimų. Visgi toks įpareigojimas neturėtų būti taikomas tais atvejais, kai procesinis dokumentas 
motyvuojamas EŽTT arba ESTT sprendimais, nes Lietuvos Respublika yra tiek EŽTK dalyvė, tiek 
ES valstybė narė, todėl Lietuvos teismai minėtų tarptautinių teismų sprendimais turi remtis savo 
iniciatyva, nepaisant to, ar šalis pateikė atitinkamo sprendimo tekstą ir jo vertimą į lietuvių kalbą. 

Abi teisinės sistemos (EŽTK ir ES) daro didelę įtaką Lietuvos civilinio proceso teisei. Ši įtaka 
gali būti tiesioginė, kai ES teisėje įtvirtinus naujus teisinius instrumentus arba siekiant įgyvendinti 
EŽTT bei ESTT išaiškinimus, prireikia keisti civilinio proceso įstatymus Lietuvoje. Ji gali būti ir 
netiesioginė, kai Lietuvos teismai aiškina nacionalinę teisę tokiu būdu, kad ji kuo labiau atitiktų EŽTK 
ir ES teisės dvasią. Pavyzdžiui, ES teisė ir EŽTK yra grindžiamos veiksmingos teisminės gynybos 
principu1119. Jo taikymas lemia ir Lietuvos civilinio proceso teisės plėtrą. Štai EŽTT1120 ir ESTT1121 

1116 XX a. Europoje būta civilinio proceso vienodinimo bandymų, iš kurių ryškiausias – Marcelo Stormeo vadovautos 
ekspertų grupės parengtas direktyvos projektas dėl ES valstybių narių teisės, susijusios su tam tikrais civilinių bylų 
nagrinėjimo aspektais, harmonizavimo. Darbo grupė pirmiausia turėjo ambicingą planą sukurti išsamų Europos 
civilinio proceso modelį, tačiau jos galutiniame pasiūlyme atspindėtas tik kai kurių sričių (pvz., teismo įsakymo 
procedūros) vienodinimas, o kitose srityse apsiribota bendrųjų principų vienodinimu ir minimalių standartų nusta-
tymu. 

1117 Kai kurie autoriai terminą „europeizacija“ sieja tik su civilinio proceso teisės normomis, kurių šaltinis yra ES teisė 
(žr., pvz., Nekrošius, V. Europos Sąjungos civilinio proceso teisė. Pirma dalis. Vilnius: Justitia, 2009, p. 14). Čia euro-
peizacijos terminas vartojamas plačiau, kaip apimantis EŽTK bei ES teisės įtaką Lietuvos civilinio proceso teisei. 

1118 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs lyginamojo metodo svarbą ir rėmęsis kitų 
valstybių teisiniu reguliavimu ir (ar) teismų sprendimais. Žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 
23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-276-469/2015.

1119 Europos Sąjungos sutarties 19 str. įtvirtinta ES valstybių narių pareiga numatyti teisių gynimo priemones, būtinas 
užtikrinant veiksmingą teisminę apsaugą Sąjungos teisei priklausančiose srityse.

1120 2016 m. lapkričio 8 d. sprendimas byloje Urbšys ir Urbšienė prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 16580/09.
1121 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimas DEB prieš Bundesrepublik Deutschland. Byla C-279/09.
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pripažino, kad veiksmingos teisminės gynybos principas turi apimti valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos teikimą ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims. Tai reiškia, kad Lietuvos Respublikos 
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme numatytas draudimas teikti antrinę pagalbą, kai 
ginčas atsiranda dėl pareiškėjo ūkinės komercinės veiklos, neturi būti suprantamas kaip absoliutus. 
Tokia pagalba turi būti teikiama ir juridiniams asmenims, kai nesuteikus jos galėtų būti pažeista teisė 
į teisminę gynybą. 

3.1.2.1. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos įtaka   
  Lietuvos civilinio proceso teisei

Iš visų EŽTK nuostatų, 6 straipsnis yra esminis kalbant apie Konvencijos poveikį civilinių bylų 
nagrinėjimo procesui. Jame garantuotos procesinės žmogaus teisės, sprendžiant jo civilinio pobū-
džio teisių ir pareigų klausimą, yra tiesiogiai taikomos Lietuvos teismuose, taip pat pasitelkiamos 
atskleidžiant nacionalinio teisinio reguliavimo prasmę. Šios teisės – tai teisė į bylos nagrinėjimą per 
įmanomai trumpiausią laiką, viešumo sąlygomis pagal įstatymą įsteigto nepriklausomo ir nešališko 
teismo, taip pat teisė į viešą teismo sprendimo paskelbimą. Konvencijos 6 straipsnio taikymo praktika 
yra pati gausiausia iš visų pažeidimų, kurie konstatuoti Lietuvos Respublikos atžvilgiu nuo EŽTK 
įsigaliojimo mūsų šalyje 1995 m. gegužės 5 d.1122 Ši praktika lėmė tiek teisinio reguliavimo, pagal kurį 
Lietuvos teismuose nagrinėjamos civilinės bylos, tiek teismų praktikos raidą. 

Antai, teisinis reguliavimas Civilinio proceso kodekse, pagal kurį tiek apeliacinės instancijos, 
tiek kasacinis teismas apie ketinimą peržengti apeliacinio arba kasacinio skundo ribas turi pranešti 
byloje dalyvaujantiems asmenims (2002 m. LR CPK 320 straipsnio 2 dalis, 353 straipsnio 2 dalis), 
yra nulemtas būtent poreikio užtikrinti galimybę šalims išdėstyti savo poziciją net ir tais klausimais, 
į kuriuos šalys galbūt neatkreipė dėmesio ir kuriuos teismas ketina kelti savo iniciatyva. Priešin-
gu atveju sprendimas peržengus apeliacinio arba kasacinio skundo ribas šalims taptų „siurpriziniu“ 
sprendimu, kurio nė viena šalis nesitikėjo ir dėl kurio argumentų jos neturėjo galimybės pasisakyti. 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, remdamasis EŽTT jurisprudencija1123 dėl Konvencijos 6 straipsnio 
1 dalimi, taip pat yra nurodęs, kad patys teisėjai privalo gerbti proceso rungimosi principą, ypač kai 
jie atmeta skundą ar nusprendžia dėl ginčo savo iniciatyva iškelto klausimo pagrindu1124. 

EŽTK praktikos kontekste vertinama ir apeliacinės instancijos teismo teisė priimti naujus įro-
dymus – ji neatskiriama nuo rungimosi principo garantuojamos šalies teisės pasisakyti dėl kiekvieno 
kitos šalies pateikto įrodymo. Pavyzdžiui, byloje, kurioje apeliacinės instancijos teismas teismo po-
sėdžio dieną priėmė ieškovės pateiktus naujus rašytinius įrodymus, nesudaręs galimybės atsakovui 
tinkamai su jais susipažinti ir suformuluoti bei išreikšti savo poziciją, Lietuvos Aukščiausiasis Teis-
mas sprendė, kad buvo pažeistas rungimosi principas (2002 m. LR CPK 12 straipsnis), suvaržyta 
šalies procesinė teisė teikti paaiškinimus bylos klausimais (2002 m. LR CPK 42 straipsnio 1 dalis), 
taip pat paaiškinimus dėl rašytinių įrodymų (2002 m. LR CPK 200 straipsnio 3 dalis). Naujų įrodymų 
priėmimas apeliacinės instancijos teisme, kitai ginčo šaliai nesuteikiant teisės su jais susipažinti bei 
pateikti savo poziciją, nekoreliuoja su EŽTT praktikoje1125 išreikšta pozicija dėl teisės į teisingą bylos 
nagrinėjimą (Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis). Teisė į rungtynišką procesą, kaip viena sudėtinių tei-
sės į teisingą bylos nagrinėjimą dalių, reiškia, kad kiekvienai proceso (civilinio ar baudžiamojo) šaliai 
iš esmės turėtų būti suteikta galimybė žinoti ar pakomentuoti visus įrodymus ar pastabas, pateiktus 
turint tikslą paveikti teismo sprendimą; tik ginčo šalys gali nuspręsti, kuris priešingos šalies ar liudy-

1122 Iki 2016 m. pabaigos Lietuvos Respublikos atžvilgiu buvo priimta 140 sprendimų, iš jų 103 sprendimuose pripa-
žintas bent vieno Konvencijos ar jos papildomų protokolų straipsnio pažeidimas. Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą 
buvo pažeista 25 atvejais, 27 atvejais nustatyti teisės į bylos nagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką pažeidimai, 
2 atvejais – įsiteisėjusio teismo sprendimo nevykdymas. Žr. Annual report 2016 of the European Court of Human 
Rights, Council of Europe. 

1123 Žr., pvz., 2005 m. spalio 13 d. sprendimą byloje Clinique des Acacias prieš Prancūziją, pareiškimų Nr. 65399/01, 
65406/01.

1124 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-549-415/2016.
1125 Žr., pvz., 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimą byloje Buchberger prieš Austriją, pareiškimo Nr. 32899/96.
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tojo pateiktas dokumentas turėtų būti jų pakomentuotas; svarbus byloje dalyvaujančių asmenų pasi-
tikėjimas teisingumo vykdymu, kuris pagrįstas žinojimu apie turėtą galimybę pareikšti savo požiūrį 
dėl kiekvieno dokumento byloje1126.

Kai kurie EŽTK taikymo standartai į Lietuvą pirmiausia pateko per nacionalinių teismų prak-
tiką, ir tik vėliau buvo įtvirtinti įstatymuose. Antai, pirminėje 2002 m. LR CPK redakcijoje buvo 
įtvirtintas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo 
įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (2002 m. LR CPK 144 straipsnio 1 dalis). 
Praktikoje tai reiškė, kad, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas visiškai 
nevertindavo ieškinio pagrįstumo, tikimybės, kad toks ieškinys bus patenkintas, o analizuodavo tik 
tai, ar yra grėsmė, jog galimas palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas. 2009 m. EŽTT pakeitus 
savo požiūrį į preliminarių procedūrų, kuriose sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 
klausimas, svarbą asmens civilinio pobūdžio teisėms ir pareigoms ir nusprendus, kad Konvencijos  
6 straipsnis bus taikomas, kai laikinoji priemonė gali būti laikoma veiksmingai nustatančia nagri-
nėjamą civilinę teisę ir pareigą, nepaisant to, kiek laiko ši priemonė taikoma1127, pakito ir Lietuvos 
teismų praktika. Teismai, taikydami laikinąsias apsaugos priemones, ėmė pirmiausia nustatinėti, ar 
yra tikimybė, kad bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Jei preliminariai įvertinus pareikštus 
reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas 
negalėtų būti priimtas, taip pat tampa aišku, kad negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio 
sprendimo įvykdymas1128. Šią praktiką įstatymų leidėjas 2011 m. perėmė į įstatymą, pakeisdamas 
2002 m. LR CPK 144 straipsnio 1 dalį tokiu būdu, kad pirmine sąlyga teismui taikyti laikinąsias 
apsaugos priemones tapo reikalavimas šaliai tikėtinai pagrįsti savo ieškinio reikalavimą. Tik toliau 
teismas turėtų vertinti, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas ga-
lėtų pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. 

EŽTT sugriežtinus savo praktiką dėl procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu, 
kai nežinoma šalies gyvenamoji vieta, ir išaiškinus, kad toks dokumentų įteikimo būdas turi būti tai-
komas tik tuomet, kai nacionalinis teismas yra įsitikinęs, kad asmens adresas negali būti nustatytas ir 
kad asmuo nėra visiškai likęs be gynybos priemonių1129, tai atsispindėjo ir Lietuvos teismų praktikoje. 
Antai, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pripažino netinkamu procesinių dokumentų įteikimą viešo 
paskelbimo būdu, kai toks būdas buvo pasirinktas nepavykus įteikti dokumentų atsakovo deklaruo-
tosios gyvenamosios vietos adresu, nes atsakovas butą buvo pardavęs ir ten nebegyveno. Lietuvos 
Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad, neišnaudojus visų galimybių nustatyti atsakovo gyvenamąją 
vietą, tokiomis pranešimo priemonėmis nebuvo pasiektas efektyvus ir tikslingas šalies informavimas 
apie pradėtą teismo procesą1130.

Kita vertus, kai kuriose civilinio proceso srityse Lietuvos nacionalinė teisė įtvirtina aukštesnius 
standartus, nei reikalaujama Konvencijoje. Štai EŽTT laikosi pozicijos, kad EŽTK 6 straipsnyje įtvir-
tinta teisė į teisminę gynybą neapima teisės apskųsti civilinėje byloje priimtą pirmosios instancijos 
teismo sprendimą aukštesnės instancijos teismui1131. Tuo tarpu Konstitucinis Teismas, aiškindamas 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, išdėstė priešingą požiūrį, nurodydamas, kad iš Kons-
titucijos, inter alia joje įtvirtintos asmens teisės kreiptis į teismą ir jo teisės į tinkamą teisinį procesą, 
įstatymų leidėjui kyla pareiga nustatyti tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį pirmosios instancijos teis-
mo baigiamąjį aktą būtų galima apskųsti bent vienos aukštesnės instancijos teismui1132. Būtent dėl 
šių argumentų buvo panaikintas originalioje 2002 m. LR CPK redakcijoje buvęs apeliacijos ribojimas 

1126 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-325/2014.
1127 2009 m. spalio 15 d. sprendimas byloje Micallef prieš Malta, pareiškimo Nr. 17056/06.
1128 Žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atliktą Bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalgą. 

Teismų praktika. Nr. 34.
1129 2003 m. balandžio 10 d. sprendimas dėl priimtinumo byloje Nunes Dias prieš Portugaliją, pareiškimų Nr. 69829/01 

ir 2672/03.
1130 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-164-421/2017.
1131 1970 m. sausio 17 d. sprendimas byloje Delcourt prieš Belgiją, pareiškimo Nr. 2689/65.
1132 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 7-254; Lietu-

vos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 102-3957
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smulkiuose turtiniuose ginčuose, kai ginčijama suma buvo mažesnė kaip du šimtai penkiasdešimt 
litų (2002 m. LR CPK 303 straipsnio 1 dalis). Šiuo metu bet kuris civilinę bylą išnagrinėjus iš esmės 
priimtas procesinis sprendimas gali būti apskųstas.

3.1.2.2. Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos civilinio proceso teisei

Tarp visų veiksnių, kurie darė įtaką civilinio proceso teisės raidai nuo naujojo Civilinio pro-
ceso kodekso įsigaliojimo1133, Lietuvos tapimas Europos Sąjungos nare ir intensyvi teisėkūra ES ins-
titucijose vaidino vieną svarbiausių vaidmenų. Lietuvos teismuose sprendžiami ginčai vis dažniau 
peržengia Lietuvos valstybės sienas tiek dėl juose nagrinėjamų faktinių situacijų tarptautinio pobū-
džio, tiek dėl poreikio pripažinti ir įvykdyti mūsų šalyje priimtą teismo sprendimą už jos ribų, tiek ir 
sprendžiant, kokį poveikį Lietuvoje turės kitoje valstybėje priimtas teismo sprendimas. 

Rengiantis Lietuvos narystei ES, efektyviai veikianti nepriklausoma teismų sistema buvo 
vienas iš esminių narystės kriterijų1134. Todėl, dar iki prasidedant visavertei narystei, buvo atlik-
tos esminės teismų sistemos reformos, sustiprintas teisėjų korpusas. 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojęs  
2002 m. LR CPK taip pat atspindėjo siekį užtikrinti efektyvią teisminę gynybą asmenims, kurių tei-
sės, išplaukiančios iš ES teisinio reglamentavimo, yra pažeistos. 

Kiekviena valstybė gali apsibrėžti, pagal kokias proceso taisykles jos teismuose bus nagrinė-
jamos bylos, tačiau negali nurodyti kitai valstybei, kokiu būdu įteikti dokumentus kitoje valstybėje 
esančiai šaliai, kaip išreikalauti ten esančius įrodymus arba kokiu būdu pripažinti ir įvykdyti joje 
priimtus sprendimus kitose valstybėse. Todėl natūralu, kad su tarptautinio pobūdžio ginčų sprendi-
mo procedūromis susiję klausimai efektyviausiai yra reglamentuojami tarptautinio pobūdžio teisės 
aktais. 

Europos Sąjungos civiliniam procesui skirti teisės aktai Lietuvoje yra detalizuoti ir įgyvendinti 
priėmus Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės 
teisės aktų įgyvendinimo įstatymą1135. Pasirinktas šių teisės aktų įgyvendinimo modelis atskirame 
įstatyme, o ne Civilinio proceso kodekse, išreiškia išimtį iš kodifikuotos teisės šakos principo, pagal 
kurį visos tos teisės šakos normos turėtų būti koncentruotos viename teisės akte. Siekiant, kad minė-
tos ES teisės aktus įgyvendinančios taisyklės turėtų prioritetą prieš 2002 m. LR CPK reglamentavimą, 
jo 1 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įgyvendinant Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktus, 
kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose gali būti nustatomos ir kitos bylų nagrinėjimo, sprendimų 
priėmimo bei vykdymo ar kitos procesinės taisyklės, negu numato šis kodeksas. Kadangi didžioji 
dalis ES teisės aktų civilinio proceso srityje yra priimti reglamentų forma, kurie yra privalomi, tai-
komi visuotinai ir tiesiogiai visose valstybėse narėse (Sutarties dėl ES veikimo 288 straipsnio 2 dalis), 
dauguma įgyvendinimo nuostatų neatkartoja atitinkamų reglamentų formuluočių, o tiesiog nusta-
to jų įgyvendinimo mechanizmą. Antai, apibrėžiami kompetentingi Lietuvos Respublikos teismai, 
įgalioti atlikti vienus ar kitus veiksmus (pavyzdžiui, nustatyta, kad Europos Sąjungos teisės aktų 
nustatyta tvarka rinkti įrodymus Europos Sąjungos valstybėje narėje turi teisę visi Lietuvos Respub-
likos teismai).

Lietuvos teismų praktikoje ne tik tiesiogiai taikomos ES civilinio proceso taisykles nustatan-
čios teisės normos, tačiau atsižvelgiama į ES teisės reikalavimus dėl nacionalinių proceso taisyklių 

1133 Kitais veiksniais galėtų būti laikomas augantis bylų skaičius (su tuo susijęs poreikis efektyvinti proceso taisykles), 
Konstitucinio Teismo jurisprudencija įtvirtinant precedentą kaip teisės šaltinį (su tuo susiję pokyčiai įtvirtinant 
precedento privalomumą), sudėtingėjantis ginčų pobūdis (su tuo susijęs poreikis plėsti profesionalų teisinį atstova-
vimą), masinių teisės pažeidimų rizika (su tuo susijęs poreikis įtvirtinti kolektyvinį pažeistų teisių gynimo mecha-
nizmą – grupės ieškinį) ir kt. 

1134 Pvz., 1999 m. Europos Komisijos ataskaitoje dėl Lietuvos pažangos rengiantis narystei Europos Sąjungoje nurodo-
ma, kad Lietuvos valstybei ir toliau reikalinga gerinti teismų darbą bei stiprinti kovą su korupcija, o teismų gebėji-
mas taikyti acquis turėtų būti stiprinamas gerinant profesijos statusą, keliant kvalifikaciją bei užtikrinant, kad laisvos 
tarnybos vietos bus užimtos nedelsiant. 

1135 Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo 
įstatymas. Valstybės žinios. 2008, Nr. 137-5366.
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aiškinimo ir taikymo. Antai, 2002 m. LR CPK 805 straipsnis reglamentuoja procesinių dokumentų 
įteikimą užsienyje gyvenančiai šaliai. Pagal šį straipsnį, jeigu užsienyje gyvenanti šalis nepaskyrė 
atstovo byloje, ji privalo paskirti įgaliotą asmenį, gyvenantį Lietuvos Respublikoje, kuriam būtų įtei-
kiami su byla susiję procesiniai dokumentai. Akivaizdu, kad tokia nuostata siekiama supaprastinti ir 
pagreitinti procesinių dokumentų įteikimą, kadangi, užsienyje gyvenančiai šaliai paskyrus atstovą 
procesiniams dokumentams gauti, nebeliktų poreikio siųsti šiuos dokumentus į užsienio valstybę, 
dėl ko dažnai stringa bylų su tarptautiniu elementu nagrinėjimas. Jeigu užsienyje gyvenanti šalis 
nenurodo įgalioto asmens, visi procesiniai dokumentai, skirti užsienyje esančiai šaliai, lieka byloje 
ir yra laikomi įteiktais. Šios pasekmės šaliai turi būti išaiškintos pirmojo įteikimo metu (2002 m.  
LR CPK 805 straipsnio 2 dalis). Tačiau ESTT pripažinus, kad toks įteikimo fikcijos taikymas priešta-
rauja ES teisei1136, Lietuvos teismų praktikoje 2002 m. LR CPK 805 straipsnyje numatytas įpareigoji-
mas nėra taikomas proceso šalies, kurios gyvenamoji vieta yra ES valstybėje narėje, atžvilgiu; jis gali 
būti taikomas tik trečiųjų valstybių, nepriklausančių ES, asmenų atžvilgiu. 

■  ■  ■

Galima prognozuoti, kad ES teisė ir EŽTK bei jos taikymo praktika ir toliau darys įtaką Lietu-
vos civiliniam procesui. ES teisės poveikis ryškiau atsispindės įstatymų leidyboje, kadangi civilinio 
proceso srityje priimamų reglamentų ir direktyvų įgyvendinimas paprastai reikalauja bent mini-
malių teisėkūros priemonių (pavyzdžiui, paskirti atitinkamam klausimui spręsti kompetentingus 
teismus). Tuo tarpu EŽTK tekstas nors ir išlieka stabilus, jos kaip ,,gyvojo instrumento“1137 prigimtis 
leidžia vystyti jos taikymo praktiką tiek Europos Žmogaus Teisių Teismui, tiek nacionaliniams teis-
mams, todėl šio teisinio instrumento poveikis pasireikš būtent per teismų praktikos raidą. 

Pastarųjų metų civilinio proceso teisės raidos tendencijos krypo proceso efektyvinimo ir pro-
fesionalumo stiprinimo linkme (rašytinio apeliacinio proceso modelio įvedimas, galimybė kai kurias 
bylas apeliacine tvarka nagrinėti vienam teisėjui, rašytinių teismo proceso protokolų atsisakymas, 
grupės ieškinio instituto atsiradimas, privalomo teisinio atstovavimo apeliacinės instancijos teisme 
įtvirtinimas ir pan.). Neabejotina, kad kiekvienas proceso teisės pakeitimas neturi susilpninti sąži-
ningo proceso garantijų ir turi išsaugoti sąlygas teismui priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą, parem-
tą išsamiu ir visapusišku teisiškai reikšmingų aplinkybių nustatymu. Tačiau nemažėjantys civilinių 
bylų srautai ir sudėtingėjantys ginčai reikalaus ir toliau ieškoti proceso efektyvinimo galimybių. Jas 
pirmiausia turės pasiūlyti besiplečiantis informacinių technologijų naudojimas, alternatyvių ginčo 
sprendimo būdų (ypač mediacijos) taikymas ir platesnės teisėjo diskrecijos, nesudėtingose bylose 
leidžiančios atsisakyti nebūtinų procesinių veiksmų ir supaprastinti procesinių dokumentų turinį, 
įtvirtinimas. 

3.2. Teisės kreiptis į teismą teisinis reglamentavimas  
 Lietuvoje 1918–2018 m.

Asmens orumo užtikrinimas bei tinkama teisinė apsauga yra viena iš pagrindinių teisinės vals-
tybės funkcijų. Kiekviena atskira valstybės valdžia šią funkciją įgyvendina jai priskirtose veiklos sri-
tyse. Profesiniu pagrindu suformuota teisminė valdžia veikia iš esmės monopolizuotoje teisingumo 
vykdymo srityje. Teisės kreiptis į teismą dėl manomai pažeistų subjektinių teisių gynimo pakanka-
mas ir realus užtikrinimas yra esminė sąlyga valstybę pripažinti teisine. Paneigus teisės į teisminę 
gynybą universalumą bei svarbą „susvyruotų“ ne tik asmens subjektinių teisių, kurias jis galėtų ginti 

1136 2012 m. gruodžio 19 d. Teisingumo Teismo sprendimas Alder prieš Orłowska. Byla C-325/11. ESTT, išnagrinėjęs 
panašų Lenkijos teisinį reguliavimą, koks nustatytas Lietuvos CPK 805 str. 2 d., išaiškino, kad toks fiktyvaus įteikimo 
mechanizmas yra nesuderinamas su Reglamente Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse 
arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse numatytos teisės į gynybą apsaugos tikslais. 

1137 Letsas, G. The ECHR as a Living Instrument: Its Meaning and Its Legitimacy. Constituting Europe: The European 
Court of Human Rights in a National, European and Global Context. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 
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civilinio proceso tvarka, galiojimas, bet atsirastų ir gilėtų praraja tarp visuomenės bei teisminės val-
džios, kurios paskirtis – tarnauti žmonėms bei užtikrinti jiems teisinį saugumą.

Teisės į teisminę gynybą užtikrinimas visų pirma siejamas su asmens teisės kreiptis į teismą 
teisminės gynybos tinkamu įgyvendinimu. Siauriausia prasme ši teisė gali būti apibrėžta kaip kiek-
vieno asmens subjektinė teisė civilinio proceso tvarka reikalauti priimti ir išnagrinėti pareikštus rei-
kalavimus. Kita vertus, teisės kreiptis į teismą reiškiant materialiuosius teisinius reikalavimus svarba 
nepaneigia šios teisės neabsoliutaus pobūdžio. Teisės doktrinoje pagrįstai pažymima, kad galimybė 
pasinaudoti šia teise pirmiausiai tiesiogiai susijusi su asmens teisiniu statusu, kurio turinys kiekvie-
noje valstybėje priklauso nuo ekonominio ir socialinio išsivystymo, taip pat nuo gyventojų intelek-
tinio potencialo lygio. Tose valstybėse, kuriose ekonominis ir socialinis išsivystymo lygis, gyventojų 
intelektinis lygis aukštas, galimybė pasinaudoti teismine gynyba yra platesnio turinio, t. y. valstybė 
nustato kuo mažiau apribojimų kreiptis į teismą1138. Lietuvos civilinio proceso įstatymuose įtvirtintas 
atsisakymo priimti nagrinėti ieškinį (pareiškimą) pagrindų sąrašas skirtingais laikotarpiais iš esmės 
nesiskyrė, o ir daugelio jų egzistavimas nepagrįstai nesuvaržė asmenų teisės kreiptis į teismą teismi-
nės gynybos. 

Teisiniu požiūriu nėra reikšminga, kokia tvarka – ginčo ar ypatingosios teisenos realizuojama 
ši teisė. Tam, kad teisė kreiptis į teismą kaip procesinė teisė būtų reali, valstybė turi užtikrinti ne tik 
jos universalumą, bet ir šios teisės prieinamumą procese bei jos efektyvų įgyvendinimą. Kiekvienam 
asmeniui, kuris pagrįstai siekia civilinio proceso tvarka apginti galbūt pažeistas subjektines teises 
ar įstatymų saugomus interesus, teisė kreiptis į teismą privalo būti ne tik įtvirtinta aukščiausią galią 
turinčiuose teisės aktuose, bet ir realizuotina teismo praktinėje veikloje. 

Teisės kreiptis į teismą svarba pabrėžiama ne tik po Antrojo pasaulinio karo priimtuose tarp-
tautiniuose dokumentuose1139, galiojančiuose nacionaliniuose įstatymuose1140, bet kaip pamatinė pro-
cesinė teisė buvo akcentuojama nuo pat teisminės gynybos atsiradimo romėnų teisėje iki šių dienų. 
Lietuva – ne išimtis. Tiek jos oficialaus gyvavimo laikotarpiu po nepriklausomybės paskelbimo, tiek 
ir atkūrus nepriklausomybę teisės kreiptis į teismą reikšmė akcentuota teisės doktrinoje, teisiniame 
reglamentavime bei teismų praktikoje. Atitinkamai net ir sovietinėje teisės sistemoje, kuri po Lie-
tuvos okupacijos iki nepriklausomos valstybės atkūrimo galiojo Lietuvos teritorijoje beveik penkis 
dešimtmečius, teisė kreiptis į teismą formaliai nebuvo paneigta. 

3.2.1. Teisės kreiptis į teismą teisinis reglamentavimas  
 Lietuvoje 1918–1940 m. 

Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę 1918 m. vasario 16 d. aktu, civilinio proceso teisiniai san-
tykiai buvo reguliuojami remiantis 1919 m. sausio 16 d. priimto Civilinės teisenos įstatymo (CTĮ1141), 
galiojusio didesnėje Lietuvos teritorijos dalyje, normomis. Šiame įstatyme iš esmės vadovautasi 1864 
m. Rusijos CTĮ normomis ir vokiškomis nuostatomis, parengtomis pagal prancūziškojo ir austriško-
jo teisinio reglamentavimo pavyzdžius1142. 

Jau pirmasis CTĮ straipsnis įtvirtino civilinių ginčų priskyrimo nagrinėti teismams priorite-
tiškumą. Tuometinėje teismų praktikoje nurodoma, jog teisė ieškoti teismo pagalbos yra neatimama 
kiekvieno teisė, neišskiriant ir svetimšalių1143. Teismui priskirta spręsti bylas dėl civilinės teisės, bū-
tent, tiek dėl pažeistos teisės atkūrimo, tiek dėl teisės apsaugojimo nuo gresiančio pažeidimo, saky-
sim, dėl teisės ieškoti savo turto iš svetimo valdymo, tiek dėl teisės užkirsti kaimynui kelią, užtvenkti 

1138 Vėlyvis, S. Teisė į teisminę gynybą civilinio proceso doktrinoje. Teisė į teisminę gynybą ir jos realizavimo praktiniai 
aspektai. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, vykusios 2006 m. rugpjūčio 14–15 d., Vilniuje, mokslinių 
straipsnių rinkinys. Vilnius: Visus plenus, 2006, p. 196.

1139 Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. pirmoje dalyje, 1948 m. Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos 13 str., Pagrindinių Europos Sąjungos laisvių apsaugos chartijos 47 str.

1140 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 36-1340.
1141 Civilinės teisenos įstatymas. [interaktyvus]. <www3.lrs.lt>. 
1142 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 276–278.
1143 Butkys, Č. Civilinės teisenos įstatymas. Kaunas: D. Gutmano knygynas, 1938, p. 124

http://www3.lrs.lt/pls/inter_archyvas/dokpaieska_arch.showdoc_l?p_id=113405&p_tr2=2
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pievas arba sustabdyti vandens malūno darbą, būtent, dėl teisės uždrausti kaimynui statyti skersai 
upės tvenkinį (CTĮ 442, 691 straipsnis). Tai reiškia, kad teisė kreiptis į teismą suteikta asmeniui ne tik 
ginant jau pažeistą subjektinę teisę, bet ir reiškiant prevencinius reikalavimus dėl teisės. Tokia pozi-
cija paneigė XIX a. didesnę dalį vyravusią materialinę-teisinę teisės į ieškinį teoriją, pagal kurią teisė 
kreiptis į teismą įgyjama tik pažeidus asmens turimą materialinę subjektinę teisę. 

Dispozityvumo principas civilinės bylos iškėlimo stadijoje taikytas visa apimtimi, nes teisė 
kreiptis į teismą ir pradėti procesą suteikta tik suinteresuotam asmeniui (CTĮ 4 straipsnis). Tačiau 
teismas neprivalėjo priimti ir iš esmės nagrinėti kiekvieno ieškinio. Teismas negalėjo pradėti nagri-
nėti žodžiu ar raštu pareikšto ieškinio, jei šis buvo jam neteismingas pagal įstatymą, paduotas neįga-
lioto vesti bylą asmens ar esant esminių formos trūkumų – nebuvo nurodytos šalys ar reikalavimai 
(CTĮ 53 straipsnis). Draudimas reikšti tapačius reikalavimus išspręstiems kitu teismo sprendimu ki-
toje byloje tarp tų pačių šalių tuo pačiu pagrindu iš esmės buvo įtvirtintas CTĮ 893 straipsnyje, kurį 
taikant ir aiškinant nurodyta, jog galimai res judicata galią turtintis teismo sprendimas turėjo būti 
pateiktas civilinę bylą nagrinėjančiam teismui, kuris vertino tokio sprendimo reikšmę bylai.

 Kitokie ieškinio formos bei turinio trūkumai (nepateikti įrodymai apie žyminio mokesčio 
sumokėjimą; nepateikti ieškinyje nurodyti priedai; nenurodyta ieškovo gyvenamoji vieta ar atsakovo 
gyvenamoji vieta, jei neišdėstytos priežastys dėl tokios vietos nežinojimo) vertinti kaip pagrindas 
juos pašalinti per teismo nustatytą terminą (CTĮ 541 straipsnis). 

Taigi nors įstatymų leidėjas prie atsisakymo priimti ieškinį pagrindų nepagrįstai įtvirtinto ir 
tokius, kurie susiję tik su ieškinio formos trūkumais, tačiau kiti pagrindai vertintini teigiamai. Nors 
teisinės technikos požiūriu tarp jų straipsnyje dėl atsisakymo priimti ieškinį nagrinėti nebuvo nu-
rodyti ginčo nepriskirtinumo teismams ar draudimo pakartotinai reikšti tapačius reikalavimus pa-
grindai, tačiau realiai jie buvo įtvirtinti kituose CTĮ straipsniuose. Esant pakankamai pažangiems to 
laikotarpio civilinio proceso įstatymams teismams iš esmės nebuvo itin sudėtinga tinkamai įgyven-
dinti teisingumo vykdymo procesinę veiklą tiek, kiek tai susiję su teisės kreiptis į teismą teisminės 
gynybos užtikrinimu asmenims. 

3.2.2. Teisė kreiptis į teismą sovietiniu laikotarpiu (1940–1990 m.)

Po Lietuvos valstybės aneksijos 1940 m. rugpjūčio 3 d., Lietuvos teisės sistema iš esmės buvo 
sunaikinta, įsigaliojo sovietinė teisinė sistema. Lietuvos teritorijoje po jos aneksijos įsigaliojo TSRS 
įstatymai, taigi, ir 1923 m. liepos 10 d. priimtas Rusijos Tarybinės Federacinės Socialistinės Respubli-
kos CPK (1923 m. RTFSR CPK)1144. 

1923 m. RTFSR CPK nebuvo numatytas baigtinis teisės kreiptis į teismą sąlygų sąrašas, nenu-
matyti ir tokios teisės netinkamo įgyvendinimo teisiniai padariniai. 1923 m. RTFSR CPK buvo tik 
viena teisės norma, suteikianti bylą kasacine tvarka nagrinėjančiam teismui teisę nutraukti bylą dėl 
„teisės į ieškinį“ nebuvimo arba dėl bylos nepriklausymo teismo kompetencijai. Pagal šio kodekso 
nuostatas, nesant teisės į ieškinį arba bylai nepriklausant teismo kompetencijai, teismas galėjo atsisa-
kyti priimti pareiškimą. Teisės doktrinoje pagrįstai pastebima, jog vienos „teisės į ieškinį“ sampratos 
nebuvimas nulemdavo ir tai, kad teismai atsisakydavo priimti pareiškimą dėl paties materialinio rei-
kalavimo nebuvimo (t. y. „teisės į ieškinį“ materialine teisine prasme nebuvimo), tai prieštaraudavo 
teisminės gynybos prieinamumo principui ir pažeisdavo asmens teisę kreiptis į teismą1145. 

Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos pirmą kartą kaip savarankiška subjektinė teisė so-
vietiniu laikotarpiu įstatyme buvo įtvirtinta tik 1961 m. gruodžio 8 d. TSRS Aukščiausiajai Tarybai 
priėmus TSR Sąjungos ir Sąjunginių Respublikų civilinio proceso pagrindų įstatymą1146 (Pagrindai), 

1144 Graždanskij procesualnyj kodeks RSFSR. Moskva: Iuridicheskaia literatura, 1957, p. 352.
1145 Kavaliauskienė, G. Proceso civilinėje byloje prielaidos ir sąlygos. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vil-

nius: MRU, 2010, p. 56–58. 
1146 TSRS Aukščiausiosios Tarybos įstatymas „Dėl TSR Sąjungos ir sąjunginių respublikų civilinio proceso pagrindų 

patvirtinimo“. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1961, Nr. 36.
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jo 5 straipsnyje. Remiantis šiais Pagrindais buvo parengtas ir Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
1964 m. liepos 7 d. patvirtintas LTSR CPK, į kurio 4 straipsnį buvo perkeltos Pagrindų 5 straipsnio 
nuostatos. Minėtų normų pagrindu, kiekvienas suinteresuotas asmuo įstatymo nustatyta tvarka tu-
rėjo teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas in-
teresas. Taip pat įstatymas numatė ir realias šios teisės realizavimo garantijas. Pagrindų 5 straipsnio 
2 dalyje bei 1964 m. LTSR CPK 4 straipsnio 2 dalyje buvo nurodyta, kad atsisakymas teisės kreiptis į 
teismą negalioja.

Tokios kreipimosi į teismą sąlygos buvo numatytos Pagrindų 31 straipsnyje (šio straipsnio 
nuostatos be pakeitimų buvo perimtos visuose sąjunginių respublikų civilinio proceso kodeksuose).

Remiantis 1964 m. LTSR CPK 150 straipsnio antrąja dalimi pareiškimo priėmimui ir civilinės 
bylos iškėlimui buvo reikalaujama tokių sąlygų:

■  byla turėjo būti nagrinėtina teismo organuose; 
■  ieškovas turėjo laikytis įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendi-

mo ne teisme tvarkos; 
■  neturėjo būti įsiteisėjusio teismo sprendimo, priimto dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to 

paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutarties priimti ieškovo atsisakymą nuo 
ieškinio ar patvirtinti šalių taikos sutartį;

■  teismo žinioje neturėjo būti bylos dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo 
pačiu pagrindu;

■  neturėjo būti draugiško teismo sprendimo, priimto dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to 
paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu;

■  neturėjo būti šalių sudarytos sutarties perduoti tą ginčą spręsti trečiųjų teismui;
■  byla turėjo būti teisminga tam teismui;
■  pareiškimas turėjo būti paduotas veiksnaus asmens;
■  pareiškimą ieškovo vardu turėjo paduoti įgalintas vesti bylą asmuo.
Jei teismas, priimdamas pareiškimą, nustatydavo, kad jis paduodamas nesilaikant nurodytų 

sąlygų, jis remdamasis 1964 m. LTSR CPK 150 straipsnio trečiąja dalimi motyvuota nutartimi turėjo 
atsisakyti priimti pareiškimą.

Atsisakymas priimti pareiškimą skirtingais pagrindais nors ir turėjo tokį pat procesinį rezulta-
tą, tačiau nevienodą praktinę reikšmę. Atsisakymas priimti pareiškimą nesilaikius sąlygų, numatytų 
Pagrindų 31 straipsnio 1, 3, 4, 5, 6 punktuose, užkirsdavo galimybę pakartotinai kreiptis į teismą su 
tuo pačiu pareiškimu. Tai reiškia, jog šie pagrindai susieti su teisės kreiptis į teismą prielaidomis, iš 
kurių esant visoms teigiamoms ir nesant nė vienos neigiamos asmuo realiai turėjo teisę kreiptis į teis-
mą. Tuo tarpu atsisakymas priimti pareiškimą dėl to, kad buvo nesilaikoma įstatymo nustatytos tai 
bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, kai pareiškimą paduodavo neveiks-
nus asmuo, taip pat kai pareiškimą ieškovo vardu paduodavo neįgaliotas vesti bylą asmuo, kai byla 
buvo neteisminga tam teismui – nebuvo kliūtis pakartotinai kreiptis į teismą su tuo pačiu pareiškimu, 
jeigu priežastys, dėl kurių buvo atsisakyta priimti pareiškimą, buvo pašalintos.

Atitinkamai tuo atveju, jeigu teismas padarė proceso teisės pažeidimą ir priėmė pareiškimą ne-
tinkamai nustatęs aplinkybes, susijusias su teisės kreiptis į teismą prielaida, jis bylą turėjo nutraukti, 
o nepagrįstai priėmęs pareiškimą dėl teisės kreiptis į teismą tinkamo realizavimo sąlygos netinkamo 
taikymo, pareiškimą turėjo palikti nenagrinėtą1147.

Tam, kad būtų pradėtas procesas ir iškelta civilinė byla, neužteko tik turėti teisę kreiptis į teis-
mą, t. y. laikytis teisės kreiptis į teismą prielaidų, numatytų Pagrindų 31 straipsnyje. Prieš iškeliant 
bylą teismui dar reikėjo papildomų duomenų, kadangi įstatymas numatė nemažai reikalavimų, kelia-
mų pareiškimo formai ir turiniui. Kai kurių kategorijų byloms, be bendrųjų reikalavimų, numatytų 
1964 m. LTSR CPK 146–148 straipsniuose, buvo numatyti ir papildomi reikalavimai ieškiniui. 

1147 Plačiau apie bylos nutraukimą ir pareiškimo palikimą nenagrinėti žr. Vėlyvis, S. Ostavlenije sudom pervoj instan-
ciji graždanskovo dela bez rasmotrenije. Avtoreferat disertaciji na soiskanije učenoj stepeni kandidata juridičeskich 
nauk. [rankraštis], 1971.
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Kai kurioms ypatingosios teisenos byloms taip pat buvo keliami papildomi reikalavimai. Daž-
niausiai buvo reikalaujama papildomai nurodyti, kuriam tikslui pareiškėjui reikia teismo sprendimo. 
Pavyzdžiui, pareiškime dėl piliečio pripažinimo nežinia kur esančiu pareiškėjas turėjo nurodyti tiks-
lą, kodėl reikalinga pripažinti pilietį nežinia kur esančiu (1964 m. LTSR CPK 270 straipsnio 2 punk-
tas). Tokio papildomo reikalavimo įtvirtinimas teismui padėdavo nustatyti tai, ar prašomas nustatyti 
faktas turi juridinę reikšmę. Tačiau skirtingai nuo daugelio ypatingosios teisenos bylų, kai kurių ka-
tegorijų bylų pareiškimuose nebuvo būtina nurodyti konkretaus tikslo, kodėl prašoma priimti teismo 
sprendimą, nes šis tikslas buvo akivaizdus. Pavyzdžiui, pareiškime dėl piliečio pripažinimo neveiks-
niu ar ribotai veiksniu nereikėjo nurodyti konkretaus tikslo, dėl kurio pilietis prašomas pripažinti 
neveiksniu arba ribotai veiksniu. 

1964 m. LTSR CPK 151 straipsnyje buvo nurodyta, kad teisėjas, nustatęs, jog ieškininis pa-
reiškimas paduotas nesilaikant šio kodekso 146–148 straipsniuose išdėstytų reikalavimų arba ne-
apmokėjus valstybinio mokesčio, priima nutartį neduoti ieškininiam pareiškimui eigos ir nustato 
ieškovui terminą trūkumams pašalinti arba valstybiniam mokesčiui sumokėti. Jeigu ieškovas per 
teismo nustatytą terminą pašalina trūkumus arba sumoka valstybinį mokestį, ieškininis pareiškimas 
laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną. Tuo tarpu jeigu ieškovas teismo nustatytu 
terminu nepašalina trūkumų arba nesumoka valstybinio mokesčio, pareiškimas laikomas nepaduotu 
ir grąžinamas ieškovui1148.

 Tuo metu buvo įtvirtinti civilinio proceso tikslai – nustatyti objektyviąją tiesą byloje – buvo 
būdingi tik sovietinei teisės sistemai ir paneigė privačių šalių autonomiją, dispozityvumo principą 
bei sudarė sąlygas valstybei neproporcingai kištis į privačių asmenų gyvenimą. Tie ieškinio pareiš-
kimo atsisakymo pagrindai, kuriems esant buvo užkertama asmens teisė į procesą arba tie nustatyti 
ieškinio pareiškimo formos ar turinio trūkumai, kuriems esant procesas negalėjo prasidėti ir tęstis, 
savaime neužkirsdavo teisės į teisminę gynybą ir teisės doktrinoje pagrįstai vertinti kaip teisės kreip-
tis į teismą tinkamo realizavimo sąlygos, nes priklausė nuo ieškovo (pareiškėjo) veiksmų procese 
tinkamumo1149. 

3.2.3. Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimas po Lietuvos  
 nepriklausomybės atkūrimo 1990 m.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę atsirado poreikis iš esmės reformuoti ir sovietinę civilinio 
proceso teisės sistemą, pasižymėjusią ryškiais rungimosi ir dispozityvumo principų apribojimais bei 
dideliu prokuratūros vaidmeniu teismų priežiūros srityje. Tai iš esmės neatitiko pagarbos teisės sub-
jektų autonomijai grindžiamų demokratinės valstybės idealų. Kita vertus, teisės kreiptis į teismą teis-
minės gynybos institutas teisinio reglamentavimo požiūriu iš esmės nereikalavo esminių pokyčių. 

Pirmieji esminiai pakeitimai reformuojant atskirus civilinio proceso institutus Lietuvoje įvesti 
nuo 1995 m. sausio 1 d. įsigaliojus 1964 m. LR CPK pakeitimams1150. Tačiau teisės kreiptis į teismą 
klausimais atlikta tik „kosmetinė korekcija“ – panaikintas vienas iš atsisakymo priimti pareiškimą 
pagrindų, kuris buvo siejamas su draugiškojo teismo panaikinimu valstybėje (panaikintas 1964 m. 
LTSR CPK 150 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Iš esmės nepakito ir ieškinio trūkumų šalinimo teisinio 
reguliavimo ypatumai (1964 m. LR CPK 151 straipsnis). 

Nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojusiuose 1964 m. LR CPK pakeitimuose taip pat tik patikslinti du 
atsisakymo priimti ieškinį (pareiškimą) pagrindai – viena teisės kreiptis į teismą neigiama prielaida 
(patikslinta, jog ginčas nenagrinėtinas būtent civilinio proceso tvarka, o ne nežinybingas teismams 
apskritai) ir viena tinkamo teisės realizavimo sąlyga (vietoj trečiųjų teismo įrašytas arbitražas).

1148 Kavaliauskienė, G. Proceso civilinėje byloje prielaidos ir sąlygos. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vil-
nius: MRU, 2010, p. 60–61.

1149 Žeruolis, J. et al. Lietuvos TSR civilinio proceso kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 1980, p. 116. 
1150 Lietuvos Respublikos įstatymas Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo. Valsty-

bės žinios. 1994, Nr. 93-1809.
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2003 m. sausio 1 d. įsigaliojęs naujasis 2002 m. LR CPK1151 koncepcinių pakeitimų į teisės kreip-
tis į teismą teisminės gynybos teisinį reglamentavimą neįnešė. Tiesa, įstatymas buvo papildytas nuos-
tatomis, susijusiomis su atsisakymu nagrinėti ieškinį: jei šalys yra sudariusios arbitražinį susitarimą, 
nurodant, kad ši norma taikoma tik tuomet, jei atsakovas prieštarauja ginčo nagrinėjimui teisme bei 
reikalauja laikytis arbitražinio susitarimo; taip pat vėl sugrąžinta formuluotė dėl ieškinio negalėjimo 
nagrinėti teisme, o ne civilinio proceso tvarka. Tačiau šie abu pakeitimai pagrįstai panaikinti nuo 
2016 m. sausio 1 d. į įstatymą sugrąžinant nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojusias formuluotes. Paste-
bėtina, kad šiuo nauju pakeitimu iš atsisakymo priimti ieškinį pagrindų sąrašo pagrįstai išbraukta 
daugiau kaip septynis dešimtmečius galiojusi nuostata, jog ieškinys nepradedamas nagrinėti, jei jį 
suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo. Akivaizdu, jog minėta proceso teisės 
norma skirta užtikrinti tinkamą atstovavimą, t. y. susijusį su atstovo įgaliojimais, kurie turi ir gali 
būti vertinami kaip ieškinio trūkumas, šalintinas ieškinio trūkumų nustatyta tvarka. 

Sparčiai vykstant demografiniams procesams vis dažniau susiduriama ir su tarptautiniu ele-
mentu sprendžiant klausimus dėl teisės kreiptis į teismą užtikrinimo. Antai, Lietuvos teismai nepa-
grįstai atsisakė priimti savo pilietės Cudak ieškinį Lenkijos Respublikai dėl jos neteisėto atleidimo iš 
šios valstybės ambasados korespondentės-telefonistės pareigų remdamiesi tuo, jog ginče prieš užsie-
nio valstybę pastaroji turi imunitetą. Europos Žmogaus Teisių Teismas nustatydamas Konvencijoje 
įtvirtintos teisės kreiptis į teismą pažeidimą pažymėjo, jog valstybės imuniteto priemonės iš esmės 
negali būti vertinamos kaip nustatančios neproporcingą 6 straipsnio 1 dalyje numatytos teisės kreip-
tis į teismą apribojimą. Teisė kreiptis į teismą yra sudėtinė tame straipsnyje įtvirtintos teisingo teismo 
garantijos dalis, ir kai kurie teisės kreiptis apribojimai turi būti vertinami kaip būtini, pavyzdys yra 
tautų bendrijos visuotinai pripažįstami apribojimai, sudarantys valstybės imuniteto doktrinos dalį. 
Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių susiklostė ir vyravo privatinio pobūdžio teisiniai santykiai, todėl 
atsisakydami priimti ir nagrinėti prieš užsienio valstybę paduotą ieškinį Lietuvos teismai nepagrįstai 
suvaržė savo pilietės teisę kreiptis į teismą1152.

Teismų praktikoje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog, reiškiant reikalavimus 
dėl antstolio (notaro) veiksmų apskundimo praleidus įstatyme įtvirtintą naikinamąjį terminą to-
kiems reikalavimams reikšti, teismai turi nekelti civilinės bylos, o skundą atsisakyti priimti kaip 
nenagrinėtiną teisme1153. Viena vertus, civilinės bylos iškėlimo stadijoje neturėtų būti sprendžiamas 
teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos įgyvendinimo per įstatyme nustatytą terminą klausimas, 
nes terminas savaime neturi suvaržyti asmens teisės į teismą. Kita vertus, jeigu yra akivaizdu, kad 
absoliučiai naikinamasis terminas yra pasibaigęs, o įstatymų leidėjas su termino pasibaigimu sieja 
ir asmens teisės nustatyta tvarka pasibaigimą, teismo išvados yra teisiškai pagrįstos. Juo labiau kad 
toks asmuo turi teisę ginčo teisenos tvarka reikšti antstoliui ar notarui materialųjį teisinį reikalavimą 
dėl žalos atlyginimo. Valstybėje siekiant kuo daugiau teisinių ginčų perduoti nagrinėti laikantis pri-
valomos ikiteisminės tvarkos, praktikoje kyla klausimų dėl tokios tvarkos atribojimo nuo teisminės. 
Antai, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas panaikino žemesnės instancijos teismų nutartis atsisakyti 
priimti nagrinėti asociacijos ieškinį jos buvusiam vadovui dėl nuostolių atlyginimo priteisimo. Lie-
tuvos kasacinis teismas pagrįstai nurodė, kad darbo sutarties sudarymo faktas savaime nelemia to, 
jog ginčas nagrinėtinas laikantis privalomos išankstinės darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos, o turi būti 
atribota buvusio valdymo organo nario ir darbuotojo kompetencija ir vertinamas atsakovu patraukto 
asmens veiksmų pobūdis bei kiti teisiškai reikšmingi veiksniai1154. Atribojant valstybės teismo ir ar-
bitražo kompetenciją remiamasi pozicija, jog esant šalių sudarytam arbitražiniam susitarimui kilus 
ginčui vertintinas susitarimo turinys – ar šalių susitarimas aiškus ir kokia jų tikroji valia1155.

■  ■  ■

1151 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 36-1340.
1152 Europos Žmogaus Teisių Teismo 2010 m. kovo 23 d. sprendimas byloje Cudak prieš Lietuvą (pareiškimo  

Nr. 15869/02).
1153 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3180-686/2015.
1154 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-307-421/2017.
1155 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-34-219/2017.
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Teisė kreiptis į teismą – nuo asmens subjektiškumo neatsiejama asmens teisė siekti ginti sub-
jektines teises valstybės nustatyta tvarka. Valstybė turi teisę nustatyti tam tikrus konkrečius šios tei-
sės įgyvendinimo suvaržymus, tačiau jie turi būti įtvirtinti įstatyme, gyvenimiškai būtini ir teisiškai 
pagrįsti. Atskirais Lietuvos valstybės vystymosi laikotarpiais teisės kreiptis į teismą turinys bei šios 
teisės įgyvendinimo tvarka, suvaržymai iš esmės nesiskyrė. Net ir šiuolaikinėje Lietuvos civilinio 
proceso teisėje įtvirtinti teisės kreiptis į teismą suvaržymai, susiję su šios teisės prielaidomis ir tinka-
mo realizavimo sąlygomis, iš esmės nekinta jau daugiau kaip septynis dešimtmečius. Demokratijos 
ir teisinių valstybių plėtra tik išplečia asmenims teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo galimybes sie-
kiant kuo operatyviau ir realiai užtikrinti asmens ginamas subjektines teises civilinio proceso tvarka. 

3.3. Teismo sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo  
 kontrolės formos ir jų raida 1918–2018 m.

Teismas kaip valstybės valdžios dalis, iš esmės monopolizavusi teisingumo vykdymo procesinę 
veiklą, yra atsakingas už tokių teikiamų paslaugų aukščiausią kokybę. Šiuolaikinėse demokratinėse 
bendruomenėse visuotinai priimtina, jog teisingumas laikomas baigtu ne anksčiau nei įsiteisėja teis-
mo priimtas aktas tarp dalyvavusių civilinėje byloje asmenų.

Teismas tiek nustatydamas faktus, tiek ir spręsdamas kitus proceso teisės taikymo klausimus 
ar teisiškai kvalifikuodamas šalių įrodinėtinas aplinkybes gali padaryti esminę reikšmę turinčių 
proceso teisės ir (ar) materialiosios teisės normų pažeidimų, lemiančių proceso neteisėtumą ir (ar) 
sprendime padarytų išvadų dėl nustatytų faktų ar jų kvalifikavimo neteisingumą. Teisės taikymo 
bei faktų nustatymo klaidų byloje ištaisymui, taip pat siekiant nenukrypti sprendžiamais klausimais 
nuo vienodo teisės taikymo valstybėje paprastai proceso įstatyme įtvirtinamos įprastos ir ypatingos 
teismų procesinių sprendimų apskundimo formos. Istoriškai susiklostė ir teisiškai pagrįsta, jog jau 
po Didžiosios Prancūzijos revoliucijos priimtuose didžiųjų valstybių (Prancūzijos, Vokietijos, Ru-
sijos) civilinio proceso įstatymuose, skirtingai nei iki tol, aiškiai išskiriamos dvi skirtingos teismų 
sprendimų kontrolės formos. Teisėtumo ir pagrįstumo patikra galima dėl neįsiteisėjusių, o teisėtumo 
patikra – dėl įsiteisėjusių sprendimų1156. Neįsiteisėjusių sprendimų patikros procedūra paprastai vadi-
nama apeliacija, o įsiteisėjusių sprendimų – kasacija arba revizija. Šios teismų procesinių sprendimų 
patikros procedūros paprastai taikomos tiek galutinių, tiek ir tarpinių procesinių sprendimų (papras-
tai – nutarčių) patikrai. 

Šiuolaikinio civilinio proceso teisėje teismų sprendimų teisėtumo (apeliacijos atveju – ir pa-
grįstumo) kontrolė paprastai įgyvendinama aukštesnės instancijos teismams valstybės vardu atlie-
kant žemesnės instancijos teismų priimtų procesinių sprendimų patikrą. Jos metu ištaisomos tei-
sės taikymo klaidos (jei jos padarytos) ir (ar) fakto klaidos (apeliacijoje), užbaigiama civilinė byla ir 
nustatomi teisiniai santykiai tarp konkrečių dalyvaujančių byloje asmenų, galutinai įgyvendinama 
teisingumo vykdymo procesinė veikla, suvienodinama teisminė praktika analizuojamais klausimais. 

Nors Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje aiškinant Žmogaus teisių ir pagrindinių lais-
vių apsaugos konvencijos 6 straipsnio nuostatas ir nenumatytas apeliacijos bei kasacijos (revizijos) 
privalomumas civiliniuose ginčuose1157, tačiau tokios teismų sprendimų patikros galimybės yra 

1156 Nuo senovės Romos laikų teismų sprendimų peržiūros istoriniu prototipu galima laikyti restitution in integrum 
procedūrą, kurios metu esant tam tikroms sąlygoms ir pagrindams buvo leidžiama teismo sprendimo peržiūra sie-
kiant atkurti iki pažeidimo buvusią padėtį. Romos imperijos laikais vyraujant ekstraordinariniam procesui teismo 
sprendimo patikrą jau vykdė valdžios atstovas – Romos komendantas. Renesanso laikais kuriantis šiuolaikinėms 
teisinėms sistemoms išgryninta apeliacijos procedūra, o XVI a. pabaigoje Prancūzijos karaliaus Henriko III 1579 m. 
ordonanse ir Henriko IV 1597 m. edikte pavartotas kasacijos terminas. 1660 m. priimtu ordonansu Liudvikas XIV 
nustatė reikalavimus kasaciniam procesui. Spinei, S. History of France civil procedure. ACTA Universitatis Lucian 
Blaga. Supplement 2005, p. 51. 

1157 EŽTT laikosi nuomonės, kad nors teismų sprendimų kontrolė civilinėse bylose pagal nacionalinius įstatymus 
nebūtina, tačiau primygtinai pageidautina ir laikoma sudėtine teisės į teisingą teismą dalimi. Matsher, F. The right 
to a fair trial in the case-law of the organs of European Convention of Human rights in Council of Europe. Science 
and technique of democracy. 2000, 28, p. 18.
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įtvirtintos ne tik esamuose Lietuvos bei kitų valstybių proceso įstatymuose, tačiau buvo įtvirtintos ir 
civilinio proceso įstatymuose, galiojusiuose Lietuvos teritorijoje nuo jos sukūrimo iki šių dienų.

3.3.1. Teismų sprendimų patikra apeliacine ir  
 kasacine tvarka 1918–1940 m.

Lietuvos teritorijoje civiliniuose ginčuose teismų sprendimų kontrolės formos neįsiteisėjusiems 
ir įsiteisėjusiems sprendimams atsispindėjo visų pirma Prancūzijos civilinio proceso įstatymuose, o 
vėliau ir juos perėmusios Rusijos civilinės teisenos įstatyme, kuris iki pat Lietuvos valstybės nepri-
klausomybės atkūrimo 1918 m. vasario 16 d. galiojo didesnėje Lietuvos teritorijos dalyje. Civilinio 
proceso teisiniai santykiai ir toliau buvo reguliuojami remiantis 1919 m. sausio 16 d. priimto Civilinės 
teisenos įstatymo (CTĮ1158), galiojusio didesnėje Lietuvos teritorijos dalyje, normomis. Šiame įstatyme 
iš esmės vadovautasi rusiškomis ir vokiškomis nuostatomis, parengtomis pagal prancūziškojo ir aust-
riškojo teisinio reglamentavimo pavyzdžius1159. 

CTĮ buvo įtvirtintos dvi teismų sprendimų kontrolės formos: dėl neįsiteisėjusių pirmosios ins-
tancijos teismo sprendimų – apeliacija, o dėl įsiteisėjusių apeliacinės instancijos teismų procesinių 
sprendimų – kasacija. 

Apeliacija buvo galima dėl visų apylinkės teisėjų sprendimų, o apskundimui nustatytas vieno 
mėnesio terminas; nustatyta ribota apeliacija – draudimas reikšti naujus reikalavimus, teismo pareiga 
bylą nagrinėti neperžengiant apeliacinio skundo ribų; priėmimo klausimus sprendė sprendimą pri-
ėmęs teismas (CTĮ 162–164 straipsnis)1160. Skirtingai nei esamu metu, skundai dėl tarpinių procesinių 
sprendimų buvo paduodami tik kartu su apeliaciniu skundu (išskyrus CTĮ 166 straipsnyje numatytas 
išimtis); nebuvo būtinas profesionalaus atstovo dalyvavimas apeliaciniame procese; buvo įtvirtinta ir 
vyravo žodinė apeliacija (CTĮ 173 straipsnis); apeliacinės instancijos teismas neturėjo teisės grąžinti 
pirmosios instancijos teismui nagrinėti bylą iš naujo (CTĮ 1801 straipsnis); sprendimus pasirašyti tu-
rėjo ne tik teisėjai, bet ir dalyvavęs sekretorius (CTĮ 182 straipsnis); teismas apeliacinėje instancijoje 
visais atvejais buvo sudaromas iš teisėjų kolegijos. 

CTĮ Antrosios knygos antrosios dalies antrajame skyriuje „Sprendimų naikinimas“ nurodo-
mos trys sprendimų naikinimo rūšys: prašymai kasuoti sprendimus, prašymai peržiūrėti sprendimus 
bei nedalyvavusių byloje asmenų prašymai panaikinti sprendimus (792 straipsnis). Pirma sprendimų 
naikinimo rūšis numatė apeliacinės instancijos teismo priimtų procesinių sprendimų, kuriais byla 
išspręsta iš esmės, peržiūrėjimo galimybę kasacine tvarka1161. 

Tarpukario laikotarpiu nustatyti trys kasacijos pagrindai iš esmės atspindėjo vyravusį viešąjį 
interesą šioje proceso stadijoje. Kasacija buvo galima: 1) kai tiesioginė įstatymo prasmė yra aiškiai 
iškreipta arba įstatymas netinkamai išaiškintas; 2) kai prasilenkta su tokiais svarbiais teisenos dės-
niais ir formomis, jog dėl jų nesilaikymo nusprendimui negalima pripažinti teismo sprendimo ga-
lios; 3) kai peržengtos teismingumo ar valdžios ribos, įstatymu nustatytos Apeliaciniams rūmams 
(CTĮ 793 straipsnis).

Teismų praktikoje buvo nurodoma, jog kasacijos vadą sudarė: a) motyvų neišsamumas ir fak-
tinių aplinkybių nenustatymas, jei tai trukdo kasaciniam teismui patikrinti kasatoriaus atmestų 
argumentų taisyklingumą; b) faktų, pareikštų teismui ir turėjusių sprendžiamąją reikšmę, iškraipy-
mas, jei įstatymas pritaikytas faktams, nustatytiems nesilaikius aktų ar paaiškinimų aiškios pras-
mės ar tikro jų turinio; c) sutarties išaiškinimas ne pagal jos turinį, o remiantis tik pašalinėmis 
aplinkybėmis; d) teismo motyvų netaisyklingumas tik tuo atsitikimu, jei galutinė teismo išvada, jais 
paremta ir sudaranti sprendimo esmę, užgauna prašytojo teisę.

1158 Civilinės teisenos įstatymas. [interaktyvus]. <http://www3.lrs.lt>. 
1159 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 276-278.
1160 Iš esmės analogiškos taisyklės tiek dėl ribotos apeliacijos, tiek dėl terminų bei skundo padavimo tvarkos įtvirtintos 

ir pagal esamą teisinį reglamentavimą – nustatytas 30 dienų terminas ir jokių ribojimų dėl baigiamųjų ar jiems 
prilygintų pirmosios instancijos teismo procesinių sprendimų apskundimo.

1161 Antra ir trečia sprendimų naikinimo rūšys iš esmės sietos su šiuolaikiniu proceso atnaujinimo procesu.

http://www3.lrs.lt/pls/inter_archyvas/dokpaieska_arch.showdoc_l?p_id=113405&p_tr2=2
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Kasacija buvo negalima bylose, kurių ieškinio suma ne didesnė kaip penki šimtai litų, išskyrus 
ginčuose dėl nekilnojamojo turto (CTĮ 186 straipsnio 2 dalis). 

Kasaciniam skundui paduoti buvo nustatytas dviejų mėnesių terminas, skaičiuojamas nuo 
sprendimo paskelbimo dienos (CPK 796 straipsnis). Kartu su kasaciniu skundu turėjo būti pateiktas 
vadinamasis penkių šimtų litų „įkaitas“, o nuo jo mokėjimo įstatymu buvo atleidžiamos tik keturios 
subjektų grupės: prokurorai; visos iždo valdybos ir įstaigos; paskelbtieji neišsigalintys skolininkai; 
asmenys, kuriems pripažinta neturto teisė (CTĮ 800 straipsnis). 

Kasaciniai skundai adresuojami Vyriausiajam Tribunolui, o paduodami per Apeliacinius rū-
mus, kurie sprendė tokių skundų priėmimo klausimą. Kasacinį skundą vėlesni procesiniai dokumen-
tai jau buvo teikiami tiesiogiai senatui. 

Bylas kasaciniame teisme nagrinėjo teisėjų kolegija, o kai buvo „iškeltas reikalas išaiškinti tik-
rąją įstatymų prasmę, kad tuo būtų galima vadovautis vienodai juos aiškinant ir taikant“, klausimas 
perduodamas spręsti Visuotiniam Vyriausiajam Tribunolui (CTĮ 8022 straipsnis). 

Kasacinis teismas turėjo teisę nuspręsti priimti procesinį sprendimą jame išdėstant sutrumpin-
tus motyvus. Įdomu tai, kad įstatymas nustatė, jog galutinį procesinį sprendimą turi surašyti bylos 
pranešėjas (CTĮ 8042 straipsnis). 

CTĮ nustatė ribotas kasacinio teismo galias – panaikinęs apskustąjį sprendimą Vyriausiasis 
Tribunolas turėjo teisę tik perduoti bylą iš naujo spręsti Apeliaciniams rūmams (CTĮ 809 straipsnis).

Tiesa, galimybė kasacine tvarka skųsti tarpinius procesinius sprendimus byloje CTĮ numatyta 
nebuvo, išskyrus atvejus, jeigu kasacija grindžiama tuo, jog teismas neapsvarstė bylininko prašymo 
priimti esminę reikšmę turinčius įrodymus, taip pat dėl apeliacinės instancijos teismo procesinių 
sprendimų nepriimti nagrinėti kasacinio skundo (CTĮ 186 straipsnio komentaras). Taigi kasacijos, 
kaip ir apeliacijos, objektu iš esmės galėjo būti tik galutiniai sprendimai byloje. Toks teisinis regla-
mentavimas visiškai atitiko laisva rinka grindžiamus ekonominius bei socialinius santykius1162. 

Nors 1933 m. Teismų santvarkos įstatymas jau įtvirtino keturių grandžių teismų sistemą, kuri 
turėjo užtikrinti efektyvią teisminę sistemą, įskaitant dėl teismų sprendimų peržiūros, esminės nuos-
tatos, nustatančios apeliacijos bei kasacijos ypatumus, nepakito iki pat Lietuvos okupacijos ir anek-
sijos.

3.3.2. Teismų sprendimų kontrolės ypatumai 1940–1990 m.

Po Lietuvos valstybės aneksijos 1940 m. rugpjūčio 3 d., Lietuvoje buvo įvesta sovietinė teisės 
sistema su jai būdingomis teismų sprendimų kontrolės formomis – specifiškai suprantama kasacija1163 
bei priežiūros tvarka. Įtvirtinti civilinio proceso tikslai – nustatyti objektyviąją tiesą byloje – buvo 
būdingi tik sovietinės įtakos bloko valstybėms ir paneigė privačių šalių autonomiją, dispozityvumo 
principą bei sudarė sąlygas valstybei neproporcingai kištis į privačių asmenų gyvenimą. Tai atsispin-
dėjo ir atskirose teismų sprendimų patikros procese stadijose. Po Lietuvos aneksijos įsigaliojęs 1923 m. 
RTFSR CPK galiojo iki septintajame dešimtmetyje įvykdytos civilinio proceso reformos.

Pagal 1964 m. LTSR CPK pirmosios instancijos teismų priimti neįsiteisėję sprendimai buvo 
peržiūrimi Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo vadinamąja kasacine tvarka arba prokurorui paduo-
dant protestą (313 straipsnis)1164. Prokuroro, kaip teismo veiklą kontroliuojančio pareigūno, teisės 

1162 Nekrošius, V. Civilinis procesas: koncentruotumo principas ir jo įgyvendinimo galimybės. Vilnius: Justitia, 2002, p. 55. 
1163 Atsižvelgiant į tai, kad kasaciniu skundu ar protestu Aukščiausiajam Teismui galėjo būti skundžiami neįsiteisėję 

pirmosios instancijos teismo sprendimai, buvo leidžiamas neribotas naujų įrodymų ir argumentų pateikimas kasa-
cinėje instancijoje, tačiau kasacinės instancijos teismas negalėjo savarankiškai, tirdamas naujus įrodymus, nustatyti 
kitokias faktines aplinkybes, nei buvo nustatęs pirmosios instancijos teismas, sovietinė kasacija visiškai pagrįstai kai 
kurių autorių apibūdinama kaip specifinis dviejų teismų procesinių sprendimų kontrolės formų – neribotos apelia-
cijos ir klasikinės kasacijos – junginys (žr., pvz., Driukas, A. Kasacinio proceso reglamentavimas naujajame Civilinio 
proceso kodekse. Jurisprudencija. 2002, 28 (20), p. 168).

1164 1964 m. liepos 7 d. TSR Aukščiausiosios Tarybos patvirtintas Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos įstatymas dėl 
Lietuvos TSR civilinio proceso kodekso patvirtinimo. Vilnius: Mintis, 1983, p. 3.
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procese, įskaitant protestų padavimą, iš esmės buvo neribotos, nes jis galėjo įstoti į procesą bet kurioje 
proceso stadijoje, teikdavo išvadas bylose. Skundas arba protestas turėjo būti paduodami per spren-
dimą priėmusį liaudies teismą per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, tačiau skundo pada-
vimas tiesiogiai kasacinei instancijai nelaikyta kliūtimi nagrinėti tokį skundą (1964 m. LTSR CPK 
314, 315 straipsnis1165). Kasacinės instancijos teismo galios buvo neribotos, nes teismo nesaistė kasa-
cinio skundo ar protesto argumentai ir jis privalėjo bylą patikrinti visa apimtimi (1964 m. LTSR CPK  
325 straipsnio 2 dalis1166). Skirtingai nei Lietuvos teritorijoje galiojant CTĮ normoms, pirmosios ins-
tancijos teismo sprendimo patikrą atliekantis aukštesnės instancijos teismas turėjo teisę panaikinęs 
sprendimą perduoti bylą ar jos dalį iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui kita sudėtimi, 
įskaitant kitus tarėjus, ar perduoti ją nagrinėti Aukščiausiojo Teismo Teisminei civilinių bylų kolegi-
jai pirmąja instancija (1964 m. LTSR CPK 335 straipsnio 2 punktas1167).

Įsiteisėjusius teismų sprendimus (tiek pirmosios, tiek ir antrosios instancijos) buvo galima per-
žiūrėti dėl jų nepagrįstumo arba teisės normų pažeidimų Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo atitin-
kamo organo pagal aukštesnių prokurorų protestus priežiūrinio proceso tvarka. Analogiškai kaip ir 
antrosios instancijos teismas, priežiūrinio proceso tvarka bylą nagrinėjęs teismas nebuvo saistomas 
protesto argumentų ir privalėjo bylą patikrinti visa apimtimi (1964 m. LTSR CPK 359 straipsnis1168).

Po Lietuvos okupacijos kelis dešimtmečius vyravusi teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstu-
mo kontrolės formų sistema iš esmės sunaikino pažangius demokratinėmis idėjomis grindžiamus 
apeliacijos bei kasacijos institutus. 

3.3.3. Apeliacijos ir kasacijos sugrąžinimas bei raida po Lietuvos    
 nepriklausomybės atkūrimo 1990 m.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, teismų sprendimų kontrolės formų sistemą buvo būtina iš 
esmės reformuoti, kadangi sovietinės teismų sprendimų kontrolės formos, pasižymėjusios ryškiais 
rungimosi ir dispozityvumo principų apribojimais1169 bei dideliu prokuratūros vaidmeniu teismų 
priežiūros srityje, ne tik iš esmės skyrėsi nuo demokratinėse Europos valstybėse galiojančių teismų 
sprendimų kontrolės sistemos modelių, bet ir neatitiko pagarba teisės subjektų autonomijai grindžia-
mų demokratinės valstybės idealų. 

Teismų sprendimų kontrolės sistemos reforma neatsiejama nuo pačios teismų sistemos refor-
mos, kurios eigą ir trukmę po nepriklausomybės atkūrimo lėmė tiek valstybės materialinės ir finan-
sinės galimybės, tiek reikiamų teisės aktų sistemos sukūrimas. Išanalizavus pasaulio demokratinių 
valstybių patirtį, teismų veiklos tradicijas Lietuvoje, kaip naujos teismų sistemos Lietuvoje kūrimo 
pagrindas buvo pasitelktas 1933 m. Teismų santvarkos įstatymo nustatytas teismų sistemos modelis 
tuometėje Lietuvos Respublikoje, numatęs keturių grandžių teismų sistemą1170. Nors dėl būtent to-
kios teismų sistemos struktūros buvo apsispręsta dar 1992 m.1171, apygardų, Apeliacinis ir Lietuvos 
Aukščiausiasis Teismas realiai pradėjo veikti tik nuo 1995 m. sausio 1 d., įsigaliojus 1992 m. spalio  
25 d. priimtai Lietuvos Respublikos Konstitucijai, 1994 m. gegužės 31 d. Teismų įstatymui1172 ir  
1994 m. birželio 15 d. įstatymui „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, 
apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos 
Respublikos prokuratūros reformavimo“1173.

1165 1964 m. liepos 7 d. TSR Aukščiausiosios Tarybos patvirtintas Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos įstatymas dėl 
Lietuvos TSR civilinio proceso kodekso patvirtinimo. Vilnius: Mintis, 1983,p. 241–242.

1166 Ibid., p. 248.
1167 Ibid., p. 253.
1168 Ibid., p. 270.
1169 Sovietinė teisės sistema nepripažino klasikinių teismų sprendimų kontrolės sistemos principų, draudžiančių aukš-

tesnės instancijos teismui išeiti už skundo ribų ir bloginti skundą padavusio asmens teisinę padėtį. Bylai pasiekus 
teismą, proceso šalys prarasdavo bet kokią procesinę bylos kontrolę. 

1170 Griškevič, L. 1990–1992 metų teismų reforma Lietuvoje. Teisė. 2011, 81, p. 96.
1171 Lietuvos Respublikos teismų įstatymas. Valstybės žinios. 1992, Nr. 8-208.
1172 Lietuvos Respublikos teismų įstatymas. Valstybės žinios. 1994, Nr. 46-851.
1173 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų 
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Pirmasis esminis žingsnis reformuojant teismų sprendimų kontrolės formų sistemą Lietuvoje 
buvo nuo 1995 m. sausio 1 d. įsigalioję 1964 m. LR CPK pakeitimai1174, kuriais į Lietuvos civilinį pro-
cesą buvo grąžintas klasikiniais tantum devolutum quantum apellatum bei non reformatio in pejus1175 
principais grindžiamas apeliacijos institutas. Apeliacijos funkciją pavesta vykdyti naujai įsteigtiems 
apygardų teismams (dėl apylinkių teismų sprendimų) ir Lietuvos apeliaciniam teismui (dėl apygar-
dos teismų pirmosios instancijos tvarka priimtų sprendimų). Perėmus tarpukario Lietuvos patirtį, 
šiais pakeitimais buvo įtvirtintas gan liberalus neribotos apeliacijos modelis, leidęs proceso šalims be 
apribojimų teikti naujus įrodymus ir remtis naujomis aplinkybėmis apeliacinės instancijos teisme, 
numatęs išimtinai žodinį bylos nagrinėjimą ir apribojimus apeliacinės instancijos teismui grąžinti 
bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui1176. 

Neribotos apeliacijos modelio įvedimas 1995 m. buvo pateisinamas ne tik istorine valstybės 
patirtimi, bet ir tuometine teisine realybe. Geriausiems teisėjams perėjus dirbti į naujai įsteigtus ape-
liacinės instancijos teismus, apie du trečdaliai pirmosios instancijos teismų teisėjų buvo neseniai pa-
skirti ir dirbo tik pirmus arba antrus metus. Taigi, naujiems pirmosios instancijos teismo teisėjams 
buvo būtina sudaryti galimybes įgyti daugiau patirties, kartu paliekant platesnę jų veiklos kontrolės 
galimybę1177. 

1995 m. sausio 1 d. įsigaliojusiais 1964 m. LR CPK pakeitimais taip pat buvo reformuotas kasa-
cinis procesas, numatant, kad kasacija galima dėl įsiteisėjusių teismų sprendimų, įstatyme įtvirtinant 
kasacinės bylos iškėlimo pagrindus, įvedant „leidimų sistemą“, pagal kurią pats kasacinis teismas 
(trijų teisėjų kolegija) spręsdavo, ar kelti kasacinę bylą, ar jos nekelti. Vis dėlto šiais pakeitimais dar 
nebuvo atsisakyta fakto klausimų nagrinėjimo kasaciniame teisme, kasacijos funkciją vykdė ne tik 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, bet ir apygardų teismai, o kasacinės bylos iškėlimo pagrindai apėmė 
ir klasikinius proceso atnaujinimo pagrindus1178. Taip pat nebuvo atsisakyta dispozityvumo principo 
neatitinkančios kasacinio teismo pareigos visais atvejais patikrinti tiek apskųstos, tiek neapskųstos 
sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, neatsižvelgiant į kasacinio skundo argumentus. Pasaky-
tina, kad teismo įsiteisėjusių sprendimų peržiūrėjimo dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių pagrindai 
nepagrįstai įtraukti į kasacijos pagrindų sąrašą (1964 m. LR CPK 356 straipsnio 1 dalies 4–7 punktai). 

Reformuojant teismų sprendimų kontrolės formų sistemą neišvengta ir kitokių klaidų. 1996 m. 
liepos 9 d. priimti 1964 m. LR CPK nuostatų, susijusių su teismų sprendimų kontrolės formomis, 
pakeitimai1179 teisės mokslininkų ir praktikų vienbalsiai buvo įvardyti kaip žingsnis atgal į sovieti-
nio proceso metus1180. Aptariamais pakeitimais buvo atsisakyta principų tantum devolutum quantum 
apellatum ir non reformatio in pejus apeliaciniame procese, nepaisant išlikusios galimybės be apri-
bojimų apeliacinės instancijos teisme remtis naujais įrodymais, liberalizuota apeliacinės instancijos 
teismo teisė grąžinti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui1181, sudariusi itin palankias 

įsteigimo, apygardų teismų veiklos teritorijų nustatymo ir Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo“. Vals-
tybės žinios. 1994, Nr. 50-932.

1174 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo. Valsty-
bės žinios. 1994, Nr. 93-1809.

1175 Šis principas įstatyme expressis verbis nebuvo įtvirtintas, tačiau galiojo kaip logiška principo tantum devolutum 
quantum apellatum taikymo pasekmė (apeliantui neskundžiant jam palankios sprendimo dalies, nekyla blogesnio 
sprendimo priėmimo pavojus). 

1176 Bylos grąžinimas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui buvo galimas tik jei pirmosios instancijos teismo 
sprendimas yra naikinamas dėl esminių proceso teisės normų pažeidimų. 

1177 Nekrošius, V. Civilinis procesas: koncentruotumo principas ir jo įgyvendinimo galimybės. Vilnius: Justitia, 2002, p. 212.
1178 Pvz., kasacinės bylos iškėlimo pagrindu buvo pripažįstamos naujai paaiškėjusios esminės bylos aplinkybės, kurios 

nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui, įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti nusikalstami šalių, kitų daly-
vaujančių byloje asmenų ar jų atstovų veiksmai arba nusikalstamos teisėjų veikos, padaryti nagrinėjant tą bylą, ir kt. 

1179 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas. Valstybės žinios. 1994, Nr. 67-1606.
1180 Žr., pvz., Nekrošius, V. Civilinis procesas: koncentruotumo principas ir jo įgyvendinimo galimybės. Vilnius: Justitia, 

2002, p. 212; Driukas A., Kasacinio proceso reglamentavimas naujajame Civilinio proceso kodekse. Jurisprudencija. 
2002, 28 (20), p. 169; Mikelėnas, V. Quo vadis, arba eksperimentuojama toliau. Justitia. 1999, 5-6, p. 8-9.

1181 Tokia galimybė apeliacinės instancijos teismui buvo suteikta, kai apeliacinės instancijos teismo posėdyje paaiškėja 
naujos, turinčios reikšmės bylai aplinkybės, kurios nebuvo aiškinamos pirmosios instancijos teisme, o joms išsamiai 
išsiaiškinti reikia rinkti ir papildomai tirti įrodymus, atidedant bylos nagrinėjimą.
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sąlygas proceso vilkinimui. Siekiant išspręsti problemą, susijusią su netolygiu darbo krūvio pasis-
kirstymu instancinėje teismų sistemoje ir pavojingu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo krūvio augimu, 
nuspręsta padidinti teismų, turinčių įgaliojimus nagrinėti bylas kasacine tvarka, skaičių, kasacijos 
funkciją priskiriant ir Lietuvos apeliaciniam teismui, tačiau atsisakant leidimų kasacijai sistemos. 
Kadangi teismų, nagrinėjančių bylas kasacine tvarka, skaičiaus didinimas iš esmės nesuderinamas su 
kasaciniam teismui tradiciškai priskiriama vienodos teismų praktikos formavimo funkcija, nurodyti 
pakeitimai kai kurių teisės mokslininkų buvo griežtai įvertinti kaip visiškas kasacijos esmės paneigi-
mas, lėmęs tai, kad kasacija Lietuvos civiliniame procese nurodytu laikotarpiu praktiškai neegzista-
vo, nepaisant atitinkamą pavadinimą turinčio 1964 m. LR CPK skyriaus1182. Aptariamais pakeitimais 
taip pat buvo įvesta galimybė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko teikimu peržiūrėti Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos nutartis, priimtas nagrinėjant bylą kasacine 
tvarka, bei Lietuvos apeliacinio teismo kasacines nutartis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senate („su-
perkasacijos“ institutas), taip pat itin kritiškai įvertintas tiek teisės teoretikų, tiek praktikų1183.

Lietuvos teisinės sistemos reforma po nepriklausomybės atkūrimo pirmiausia buvo siejama su 
kokybiškai naujų pagrindinių kodeksų parengimu, todėl 1964 m. LR CPK keitimas buvo tik laiki-
nas problemų sprendimo būdas, atsižvelgiant į tai, kad naujo proceso kodekso parengimas yra daug 
laiko reikalaujantis darbas. Taigi, esamo kodekso keitimas ir kokybiškai naujo CPK rengimas ilgą 
laiką vyko paraleliai. 1996 m. vasario 5 d.1184 buvo sudaryta teisės teoretikus bei praktikus vienijanti 
darbo grupė naujam CPK parengti1185, kuri, apsvarsčiusi Lietuvos aktualijas (esminius kokybinius 
pirmosios instancijos teismo teisėjų korpuso pokyčius) ir užsienio valstybių patirtį, nusprendė, kad 
Lietuvoje galiojantį neribotos apeliacijos modelį tikslinga keisti į ribotos apeliacijos modelį. Tokiam 
apsisprendimui įtakos neabejotinai turėjo ir Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijos, 
skatinančios valstybes nares atsisakyti apeliacijos kaip pakartotinio bylos nagrinėjimo sampratos ir 
riboti naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teisme, siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavi-
mui instancine teismų sistema ir teismo proceso vilkinimui, sudarančiam prielaidas asmens teisės į 
tinkamą teismo procesą pažeidimui1186. 

Pasiekusi dėl to sutarimą, CPK rengimo darbo grupė nusprendė pabandyti naujojo CPK pro-
jekte planuojamas apeliacinio proceso nuostatas įvesti Lietuvoje dar iki naujo CPK priėmimo. Tai 
buvo daroma siekiant patikrinti, ar projektuojamas apeliacijos modelis tinkamai funkcionuos, kokia 
bus visuomenės reakcija į apeliacijos modelio pasikeitimą, bei sumažinti praktines problemas naujam 
CPK įsigaliojus1187.

1999 m. sausio 1 d., kai įsigaliojo minėti 1964 m. LR CPK pakeitimai1188, galima pavadinti bene 
reikšmingiausiu etapu iš esmės reformuojant teismų sprendimų kontrolės formų sistemą. Būtent šiais 

1182 Nekrošius, V. Civilinis procesas: koncentruotumo principas ir jo įgyvendinimo galimybės. Vilnius: Justitia, 2002,  
p. 225.

1183 Driukas A., Kasacinio proceso reglamentavimas naujajame Civilinio proceso kodekse. Jurisprudencija. 2002, 28 
(20), p. 169.

1184 Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 1996 m. vasario 5 d. potvarkis „Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos 
civilinio proceso kodeksui parengti“. [interaktyvus]. <https://www.e-tar.lt>.

1185 Darbo grupės sudėtis projekto rengimo metu kito. Baigiamojoje projekto rengimo stadijoje dirbo A. Driukas, E. 
Laužikas, V. Nekrošius, J. Orlauskas, K. Ramelis, A. Simniškis, V. Valančius (grupės vadovas) bei V. Višinskis. Lie-
tuvos Respublikos Ministro Pirmininko 1997 m. gegužės 23 d. potvarkis Nr. 314 „Dėl Lietuvos Respublikos Ministro 
Pirmininko 1996 m. vasario 5 d. potvarkio Nr. 30 „Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 
projektui parengti“ dalinio pakeitimo“. [interaktyvus]. <https://www.e-tar.lt>; Lietuvos Respublikos Ministro Pir-
mininko 1998 m. balandžio 10 d. potvarkis Nr. 116 „Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 1996 m. vasario 
5 d. potvarkio Nr. 30 „Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso projektui parengti“ dalinio 
pakeitimo“ [interaktyvus]. <https://www.e-tar.lt>.

1186 Europos Tarybos Ministrų komiteto 1984 m. vasario 28 d. rekomendacija Nr. R(84)5 „Dėl Civilinio proceso princi-
pų, turinčių pagerinti teisingumo sistemos funkcionavimą“ [interaktyvus]. <https://rm.coe.int>; 1995 m. vasario 7 
d. rekomendacija Nr. R(95)5 „Dėl apeliacijos sistemų ir procedūrų civilinėse bei komercinėse bylose įvedimo ir jų 
funkcionavimo tobulinimo“. [interaktyvus]. <https://rm.coe.int>.

1187 Nekrošius, V. Civilinis procesas: koncentruotumo principas ir jo įgyvendinimo galimybės. Vilnius: Justitia, 2002. P. 215.
1188 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 112-

3106.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.70336D83A4D6
http://www.infolex.lt/ta/87234
http://www.infolex.lt/ta/87234
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pakeitimais Lietuvoje įvestas ribotos apeliacijos modelis, galiojantis ir šiuo metu. Pakeitimais į apeliaci-
nį procesą taip pat grąžinti tantum devolutum quantum apellatum bei non reformatio in pejus principai. 

Kadangi ribotos apeliacijos modelis Lietuvos civiliniame procese nebuvo žinomas, teismų 
praktika iš pradžių gan sunkiai priėmė apeliacijos kaip pakartotinio bylos nagrinėjimo koncepcijos 
atsisakymą, o tai savo ruožtu lėmė pakankamai liberalią naujų įrodymų pateikimo apeliacinės ins-
tancijos teisme ribojimo interpretaciją, ėmusią kelti grėsmę, kad apeliacijos modelio pakeitimas išliks 
tik „popieriniu“ pakeitimu, neturinčiu didesnės praktinės reikšmės1189. Taigi, šiandien drąsiai galima 
teigti, kad toks civilinio proceso kodekso rengimo darbo grupės eksperimentas visiškai pasiteisino. 
Ketverių metų ribotos apeliacijos modelio galiojimo patirtis iki naujojo 2002 m. LR CPK priėmimo 
ne tik atskleidė kai kurių apeliacinį procesą reglamentuojančių nuostatų trūkumus1190 ir leido juos 
pašalinti 2002 m. LR CPK, bet ir buvo puiki proga visai teisinei visuomenei pratintis prie iš esmės 
naujos apeliacijos sampratos, kurios „pakartojimas“ 2002 m. LR CPK ilgainiui nukreipė teismų prak-
tiką teisinga linkme. 

Ne mažiau esmines reformas po 1999 m. sausio 1 d. įsigaliojusių 1964 m. LR CPK pakeitimų1191 
patyrė kasacinis procesas. Po šių pakeitimų Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tapo vieninteliu vals-
tybėje kasaciniu teismu, formuojančiu vienodą teismų praktiką, galutinai atsisakyta fakto klausimų 
nagrinėjimo kasaciniame teisme, taip sudarant sąlygas kasaciniam teismui realizuoti pagrindinę ka-
sacijos funkciją. Siekiant stabilizuoti darbo kasaciniame teisme krūvį kasacija imta riboti ne tik kasa-
cijos pagrindais, kurie buvo aiškiai atriboti nuo proceso atnaujinimo pagrindų, bet ir ginčo suma1192 
bei atskiromis bylų kategorijomis1193. Taigi, galima teigti, kad būtent 1999 m. sausio 1 d. Lietuvos civi-
liniame procese pagaliau buvo įvestas klasikinis Europos valstybėms pažįstamas kasacijos institutas. 

2003 m. sausio 1 d. įsigaliojęs 2002 m. LR CPK1194 koncepcinių pakeitimų į teismų sprendimų 
kontrolės formų teisinį reglamentavimą neįnešė. Kalbant apie apeliacinio proceso teisinio reglamen-
tavimo pokyčius paminėtina, kad buvo įvestas apeliacijos ribojimas ginčo suma1195, greta naujų įrody-
mų pateikimo ribojimo įvestas draudimas apeliacinį skundą grįsti aplinkybėmis, nenurodytomis pir-
mosios instancijos teisme, o naujų įrodymų pateikimo ribojimas patikslintas, numatant, kad naujus 
įrodymus pateikti galima ir tais atvejais, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė 
priimti. Taip pat buvo patikslinta apeliacijos ribų samprata, susiejant ją su apeliacinio skundo teisi-
niu ir faktiniu pagrindais, bei apeliacinės instancijos teismo teisės perduoti bylą nagrinėti iš naujo  
pirmosios instancijos teismui teisinis reglamentavimas, šią apeliacinės instancijos teismo teisę susie-
jant su atvejais, kai pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus 
įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Galiausiai, buvo žengtas 
pirmasis žingsnis rašytinio ir žodinio proceso derinimo link, numatant šalių teisę prašyti rašytinio 
bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme. 

Viena iš svarbiausių 2002 m. LR CPK įtvirtintų kasacinio proceso teisinio reglamentavimo 
naujovių buvo įstatymo kasacijos ribojimų sumažinimas ir leidimų kasacijai sistemos įvedimas. Ka-
sacinio skundo priėmimo klausimą pavesta spręsti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko ar šio 
teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko iš trijų teisėjų sudarytai atrankos kolegijai, numatant, kad 
vieno kolegijos nario balso „už“ pakanka kasaciniam skundui priimti. 

1189 Ambrasaitė, G. Apeliacija civiliniame procese. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2004, p. 58.
1190 Pvz., kritikos sulaukė nepakankamai aiškus apeliacinės instancijos teismo teisės grąžinti bylą iš naujo nagrinėti pir-

mosios instancijos teismui, šio teismo teisės peržengti apeliacinio skundo ribas, jei to reikalauja viešasis interesas, 
teisinis reglamentavimas, praktiškai neribotas žodiškumo principo taikymas apeliaciniame procese.

1191 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 112-3106.
1192 Kasacija tapo negalima ginčuose, kylančiuose dėl įmonių ūkinės komercinės veiklos, jei ginčijama suma mažesnė 

kaip 50 tūkst. litų, o kituose turtiniuose ginčuose, jei ginčijama suma mažesnė kaip 5 tūkst.litų. 
1193 Pvz., kasacija nebuvo galima ypatingosios teisenos bylose. 
1194 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 36-1340.
1195 Apeliacija nebuvo galima smulkiuose turtiniuose ginčuose, kai ginčijama suma yra mažesnė kaip 250 litų. Šis ap-

ribojimas nebuvo taikomas ginčams, kylantiems bylose dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo 
santykiais, išlaikymo priteisimo, žalos, susijusios su fizinio asmens sveikatos sužalojimu, gyvybės atėmimu ar susir-
gimais profesine liga, atlyginimo.
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Kitas svarbus žingsnis apeliacinio proceso teisiniame reglamentavime buvo žengtas 2011 m. 
spalį1196, kai sparčiai augant apeliacinės instancijos teismų, o ypač Lietuvos apeliacinio teismo, darbo 
krūviui ir neišvengiamai pavojingai ilgėjant bylų nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme trukmei, 
buvo pereita prie rašytinio bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme, numatant apeliacinės 
instancijos teismui teisę savo nuožiūra spręsti dėl žodinio proceso apeliacinės instancijos teisme bū-
tinybės. Prielaidas tokiam teisinio reglamentavimo pakeitimui sudarė tiek teisinės visuomenės įsisą-
moninta ribotos apeliacijos koncepcija, lėmusi gerokai sumažėjusį atvejų, kai apeliacinės instancijos 
teisme priimami nauji įrodymai, skaičių, tiek perėjimas nuo pirmosios instancijos teismo posėdžių 
protokolavimo prie teismo posėdžio garso įrašo, kuris tapo sudedamąja bylos medžiagos dalimi, da-
rymo. Kartu įstatyme buvo įtvirtinta svarbi apeliacinės instancijos teismo pareiga apie ketinimą per-
žengti apeliacinio skundo ribas pranešti dalyvaujantiems byloje asmenims, vengiant „siurprizinių“ 
teismų sprendimų, nesuderinamų su rungimosi principu ir šalies teise būti išklausytai. 

Rašytinio proceso apeliacijoje įvedimas davė apčiuopiamų rezultatų. Civilinių bylų nagrinėji-
mo apeliacine tvarka trukmė apygardų teismuose 2016 m. siekė vidutiniškai 107 dienas (2015 m. – 
152, 2014 m. – 155), Lietuvos apeliaciniame teisme – 190 dienų (2015 m. – 191, 2014 m. – 252)1197, o 
2013 m. vidutinė civilinės bylos nagrinėjimo trukmė Lietuvos apeliaciniame teisme buvo pasieku-
si net 18 mėnesių. 2013 m. žodinių apeliacinių procesų apygardų teismuose buvo vidutiniškai apie  
7 proc., Lietuvos apeliaciniame teisme – 6,3 proc.; 2014 m. apygardų teismuose – 4 proc., Lietuvos 
apeliaciniame teisme – 4,1 proc., panašios tendencijos, matyt, išliks ir ateityje1198. Siekiant užtikrinti 
bylų nagrinėjimo apeliacinės instancijos teismuose kokybę ir atsižvelgiant į tai, kad rašytinė proceso 
forma paprastai yra mažiau palanki teisinio išsilavinimo neturintiems asmenims, nuo 2017 m. liepos 
1 d. įsigaliojusiais 2002 m. LR CPK pakeitimais1199 įtvirtintas privalomas advokato dalyvavimas ape-
liaciniame procese.

Kalbant apie teismų sprendimų sistemos reformą negalima nepaminėti ir Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo indėlio į šios srities teisinį reglamentavimą. Neabejotinai vienu reikšmingiau-
sių nutarimų šioje srityje pripažintinas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio  
16 d. nutarimas, kuriuo Konstitucinis Teismas pripažino, kad iš Konstitucijos, inter alia joje įtvirtin-
tos asmens teisės kreiptis į teismą ir jo teisės į tinkamą teisinį procesą, įstatymų leidėjui kyla parei-
ga nustatyti tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį pirmosios instancijos teismo baigiamąjį aktą būtų 
galima apskųsti bent vienos aukštesnės instancijos teismui. Ši griežta Konstitucinio Teismo pozicija 
apeliacijos teisės konstitucingumo atžvilgiu1200 lėmė apeliacijos ribojimų ginčo suma panaikinimą1201 
ir iš esmės bet kokių diskusijų dėl tokio pobūdžio ribojimų įtvirtinimo Lietuvos civilinio proceso 
teisėje negalimumą. 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Konstitucinis Teismas pripažino, kad, atsižvel-
giant į viešojo intereso sąvokos dinamiškumą ir konstitucinį įpareigojimą teismui vykdyti teisingu-
mą, įstatymų leidėjas negali a priori apriboti apeliacinės instancijos teismo teisės išeiti už apeliacinio 
skundo ribų ginant viešąjį interesą konkrečiomis bylų kategorijomis. Galiausiai, 2012 m. gruodžio  
6 d. nutarimu Konstitucinis Teismas, pasiremdamas gausia EŽTT praktika šiuo klausimu, pripažino, 
jog žodinio teismo posėdžio atsisakymas antrojoje ir trečiojoje teismo instancijose gali būti pateisi-
namas, jeigu pirmojoje instancijoje posėdis vyko žodinio nagrinėjimo forma, tokiu būdu iš esmės 
„legalizuodamas“ rašytinio proceso principo apeliacinės instancijos teisme įvedimą.

■  ■  ■

1196 Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas. Valstybės žinios. 2011, Nr. 85-4126.
1197 Teismų veiklos apžvalga. 2016 [interaktyvus]. <www.teismai.lt>. 
1198 Driukas, A. Apeliacija Lietuvoje. Teorija ir praktika. [interaktyvus]. <www.advokatura.lt>.
1199 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymas. TAR. 2016, Nr. 26956.
1200 Nors konstitucinė asmens teisė į tinkamą teismo procesą Konstitucinio Teismo praktikoje dažniausiai aiškinama 

atsižvelgiant į EŽTK 6 str. nuostatas ir jų pagrindu suformuluotą EŽTT praktiką, šiuo atveju Konstitucinis Teismas 
nacionalinėje teisėje įtvirtino akivaizdžiai aukštesnį teisinės apsaugos standartą, kadangi pagal EŽTT praktiką EŽTK 
6 str. neapima apeliacijos teisės civilinėse bylose. 

1201 Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas. Valstybės žinios. 2011, Nr. 85-4126.

http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2017/04/d2_lietuvos_teismai_ataskaita.pdf
http://www.advokatura.lt/download/42634/arturo%20driuko%20pranesimas.docx
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Demokratinėje visuomenėje valstybė, nors tiesiogiai ir neįpareigota tarptautinės teisės, turi su-
kurti realų ir veiksmingą teismų sprendimų kontrolės sistemą faktų bei teisės taikymo patikros klau-
simais. Tai ne tik ir ne tiek užtikrina teisės į teisminę gynybą asmenims realumą, kiek padidina šios 
gynybos teisinį efektyvumą, prisideda prie aukštesnių standartų teisinėje valstybėje įgyvendinimo.

Lietuvos Respublikoje 1918–1940 m. galioję civilinio proceso įstatymai, reglamentavę teis-
mų sprendimų kontrolės formas, nors buvo daugiau grindžiami ne socialinio, o liberaliojo civilinio 
proceso modelio idėjomis, iš esmės vertintini kaip nuoseklūs ir itin pažangūs. Civiliniame procese 
vyravę rungimosi ir dipsozityvumo principai iš esmės atsispindėjo ir apeliacijos bei kasacijos proce-
dūrose, kurios iš esmės įtvirtintos Lietuvos civilinio proceso įstatymuose tik praėjus daugiau kaip 
penkiems dešimtmečiams po Lietuvos aneksijos. 

Tarp šių Lietuvos nepriklausomos valstybės gyvavimo laikotarpių galiojusiuose civilinio pro-
ceso įstatymuose, ypač kiek tai susiję su teismų sprendimų peržiūra, atsispindėjo vyravęs politinis 
režimas. Vykdomoji valdžia iš esmės per nevaržomą prokurorų dalyvavimą procese siekė kontroliuo-
ti teisminę valdžią aukštesnės instancijos teismuose, kuri, kita vertus, turėjo itin plačias galias, net 
nebuvo varžoma skunduose ar protestuose išdėstytų argumentų, tačiau akivaizdu, jog buvo suvaržy-
ta politinės valdžios. Iki pat 1995 m. dėl teismų neįsiteisėjusių sprendimų buvo galimas vadinamasis 
kasacinis protestas, o įsiteisėjusių sprendimų peržiūra galima priežiūrinio proceso tvarka. Jų metu 
vyko priimtų sprendimų patikra visais bylos aspektais paneigiant pamatinius tiek civilinio proceso, 
tiek ir privatinės teisės principus – šalių lygiateisiškumo, dispozityvumo. 

Vis dėlto tiek po 1995 m., tiek po 1999 m. priimtų 1964 m. LR CPK pakeitimų, o galiausiai pri-
ėmus 2002 m. LR CPK Lietuvoje pavyko panaikinti teisinį chaosą sprendimų peržiūros klausimais ir 
sukurti veiksmingą ir Europines tendencijas atitinkančią teismų sprendimų kontrolės formų sistemą. 
Nors kai kurie su rašytinio proceso apeliacijoje įvedimu susiję aspektai dar reikalauja dėmesio1202, 
esama teismų sprendimų kontrolės sistema užtikrina tinkamą pusiausvyrą tarp pagrindinių civilinio 
proceso teisės tikslų – tinkamo teisės aiškinimo ir taikymo, kokybiškos ir veiksmingos asmenų teisių 
ir teisėtų interesų gynybos bei kuo greitesnio teisinės taikos atkūrimo. 

3.4. Teismo sprendimų vykdymo procesas ir jo raida 1918–2018 m.

Teismo sprendimų vykdymas – neatsiejama diskusijų apie teisės į teisminę gynybą dalis, todėl 
vertinant nacionalinio civilinio proceso šimtmečio raidą neišvengiamai turi būti aptarta ir vykdy-
mo proceso vystymosi istorija. Valstybės pareiga užtikrinti kiekvienam asmeniui teisminę jo pažeis-
tų teisių ir interesų gynybą bei teismo proceso metu priimto teismo sprendimo įvykdymą prievarta. 
Šis prievartos mechanizmas yra sutelktas būtent valstybės rankose, kadangi šiuolaikinėje visuome-
nėje tiek savigyna, tiek savigalba įgyvendinant ar atkuriant pažeistas subjektines teises iš esmės yra 
draudžiama. Pagal 2000 m. LR CK 1.139 straipsnį panaudoti savigyną ginant savo civilines teises 
leidžiama tik kodekso numatytais atvejais. Savigynos būdai ir priemonės turi atitikti teisės pažeidi-
mo pobūdį ir kiekvienu konkrečiu atveju neperžengti savigynos ribų. Priverstinis teismo sprendimų 
vykdymas yra būtinas kiekvienos išsivysčiusios valstybės teisės sistemos, paremtos savigynos drau-
dimu, institutas1203.

Civilinių teisinių santykių subjektas pats sprendžia, kokiu būdu jam ginti pažeistas ar ginčija-
mas teises ir įstatymų saugomus interesus (pasinaudojant alternatyviais ginčų sprendimo būdais ar 

1202 Pastarojo laikotarpio kasacinio teismo praktikoje pasitaikė atvejų, kai apeliacinės instancijos teismai buvo pripažinti 
pažeidusiais rungimosi principą ir šalies teisę teikti paaiškinimus visais bylos klausimais dėl to, kad nauji rašytiniai 
įrodymai buvo prijungti prie bylos rašytinio teismo posėdžio dieną, tokiu būdu nesudarant kitai proceso šaliai ga-
limybės dėl šių įrodymų pasisakyti, arba dėl to, kad rašytinė bylos nagrinėjimo forma konkrečiu atveju, esant pag-
rindui peržengti apeliacinio skundo ribas, nesudarė procesinių sąlygų byloje dalyvaujantiems asmenims pasisakyti 
dėl visų bylos išsprendimui reikšmingų aplinkybių ir jų teisinio vertinimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
2014 m. birželio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-325/2014; 2016 m. gruodžio 23 d. nutartį civilinėje byloje  
Nr. 3K-3-549-415/2016; 2017 m. kovo 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-142-701/2017).

1203 Rosenberg, L.; Gaul, H. F.; Schilken, E. Zwangsvollstreckungsrecht. München: C. H. Beckische Verlagsbuchhandlung, 
1997, p. 4. 
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teise į teisminę gynybą). Vienas iš teisminės gynybos privalumų – teismo sprendimo įvykdymo už-
tikrinimas procesinėmis prievartos priemonėmis, nes subjektinės teisės atkūrimui ne visais atvejais 
pakanka ginčo išsprendimo galutiniu teismo sprendimu. Teismo sprendimo teisinė galia realizuoja-
ma įgyvendinant teismo sprendimą. Būtent vykdymo proceso metu realiai atkuriama ginčijama ar 
pažeista materialinė subjektinė teisė arba įstatymų saugomas interesas. Veiksmingas teismo spren-
dimų įgyvendinimas yra vienas iš pagrindinių teisinės valstybės elementų. Tai svarbu ir siekiant 
užtikrinti visuomenės pasitikėjimą teismais. Teismų nepriklausomumo ir teisės į teisminę gynybą 
užtikrinimas (EŽTK 6 straipsnio 1 dalis) būtų beprasmiai, jei neužtikrinamas teismo sprendimo 
vykdymas1204. Teismo valdžios veiklos efektyvumas nemaža dalimi atsiskleidžia būtent teismo spren-
dimų vykdymo stadijoje. Vertinant teismo sprendimų vykdymo instituto raidą, daugiausia dėme-
sio tikslinga skirti ne atskirų priverstinio vykdymo procedūrų aprašymui, tačiau analizuoti būtent 
institucinę priverstinio vykdymo proceso dalį – vertinti teismo vaidmens kaitą (teismo atliekamas 
funkcijas) šiame procese. 

3.4.1. Teismo sprendimų vykdymas 1918–1940 m. 

Valstybės nepriklausomybės paskelbimas norimus teisinius padarinius teisinės sistemos at-
žvilgiu gali sukelti tik palaipsniui. 1918 m. paskelbus Lietuvos nepriklausomybę nebuvo galimybės 
nedelsiant sukurti visos teisinės sistemos, taip pat ir jos dalies – teismo sprendimų vykdymo siste-
mos, todėl liko galioti iki to meto taikyta teismo sprendimų vykdymo tvarka. Teismo sprendimų 
vykdymo procesą ir toliau reglamentavo 1864 m. Civilinės teisenos įstatymas (CTĮ). Pagal 1918 m. 
Laikinojo Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymo 13 straipsnį teismo sprendimus ir toliau 
vykdė teismo antstoliai, kurie į pareigas buvo skiriami ir iš jų atleidžiami apygardos teismo pirmi-
ninko1205. Teismo antstolis buvo viena iš teismo darbuotojų pareigybių, būtent teisme buvo laikomi 
egzaminai teismo antstolio pareigybei užimti. Tačiau iš esmės teismo funkcija vykdymo procese buvo 
apribota teismo antstolio veiksmų teisėtumo patikrinimu nagrinėjant skundus dėl teismo antstolio 
veiksmų1206. Tokios nuomonės laikėsi ir V. Mačys, pažymėdamas, jog administracinė teismo antstolio 
veik los kontrolė priklauso teismo pirmininkams1207. Pagal CTĮ 940 straipsnį teismo antstolis priva-
lėjo pranešti teismo pirmininkui apie vykdymo veiksmų pradžią, išieškotojo pasirinktą vykdymo 
būdą, taip pat apie visus sprendimo vykdymo atidėjimus. 

Tačiau dažniausiai teismas tiesiogiai taikant priverstinio vykdymo priemones nedalyvavo, pap-
rastai buvo apsiribojama tam tikrų kontrolės funkcijų atlikimu. Kaip pažymėjo V. Mačys1208, teismas 
neprivalo rūpintis sprendimo vykdymu, jis į vykdymo procesą įsikiša tik tais atvejais, kai to prašo 
viena iš vykdymo proceso šalių. Toks požiūris aiškiai atspindėjo idėją, kad ir vykdymo procese visa 
apimtimi galioja dispozityvumo principas. Taigi vertinti, ar teismo antstolio atliekami veiksmai yra 
teisėti, pirmiausia turėjo pačios vykdymo proceso šalys, kurioms suteikta teisė apskųsti teismo ants-
tolio veiksmus (CTĮ 962, 1202 straipsniai ir kt.) ir reikalauti nuostolių, padarytų neteisėtais teismo 
antstolio veiksmais, atlyginimo (CTĮ 953, 1207 straipsniai)1209. V. L. Isačenko nuomone1210, teismo 
vaidmuo vykdymo procese gana sudėtingas ir įvairus. Jis skyrė dvi galimas teismo funkcijas vykdy-
mo procese: 1) teismo įsikišimas į vykdymo procesą šalių prašymu; 2) esant tam tikroms įstatyme nu-
matytoms sąlygoms, kai tam tikrus vykdymo veiksmus atlikti pavesta teismo, o ne teismo antstolio 
kompetencijai. Pastariesiems galėtumėme priskirti vykdymo sustabdymą, varžytinių patvirtinimą 

1204 Konsultacinės Europos Teisėjų Tarybos (CCJE) nuomonė Nr. 13 (2010) Dėl teisėjų vaidmens vykdant teismų spren-
dimus. Strasbūras, 2010 m. lapkričio 19 d. CCJE(2010)2 [interaktyvus]. <https://wcd.coe.int/>.

1205 Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas. Laikinosios Vyriausybės žinios. 1919, 2(3).
1206 Malešin, D. J. Ispolnitelnoje proizvodstvo (funkcii suda). Moskva: OAO Izdatelskij dom „Gorodec“, 2005, p. 32.
1207 Mačys, V. Civilinio proceso paskaitos. Kaunas: VDU Teisių fakulteto leidinys, 1924, p. 315.
1208 Ibid.
1209 Vaskovskij, E. V. Učebnik graždanskogo processa. Graždanskij process. Chrestomatija. Red. Treušnikova, M. K. 

Moskva: OAO Izdatelskij dom „Gorodec“, 2005, p. 681.
1210 Isačenko V. L. Russkoje graždanskoje sudoproizvodstvo.Graždanskij process. Chrestomatija. Red. Treušnikova, M. 

K. Moskva: OAO Izdatelskij dom „Gorodec“, 2005, p. 733.
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ir pan. Tik teismo nutartimi galėjo būti sustabdomas vykdymas tais atvejais, kai buvo pareiškiamas 
ieškinys dėl turto priklausomybės trečiajam asmeniui, ir teismas, nagrinėjantis tokią bylą, taikyda-
vo ieškinio užtikrinimo priemones (CTĮ 1199 straipsnis), arba, kai pateikus kasacinį skundą, esant 
atitinkamam atsakovo prašymui, kurį išspręsdavo sprendimą priėmęs teismas, buvo sustabdomas 
sprendimo vykdymas (CTĮ 814 2 straipsnis), ir kitais atvejais. 

Vis dėlto, galima manyti, jog pagrindinė teismo funkcija vykdymo procese buvo nagrinėti 
skundus dėl teismo antstolio veiksmų. Teismo antstolio veiksmai galėjo būti apskųsti teismui per dvi 
savaites (CTĮ 963 straipsnis), o skundai paduoti praleidus šį terminą nebuvo svarstomi. Terminas 
skundui paduoti prasidėdavo nuo tos dienos, kurią ginčijami veiksmai buvo atlikti (jei apie tokių 
veiksmų atlikimą nurodytu laiku šalims buvo žinoma) arba nuo to momento, kada šalys apie atlik-
tus veiksmus sužinojo. Skundas galėjo būti pateiktas teismui, kurio apygardoje vykdomas teismo 
sprendimas, arba teismui, priėmusiam teismo sprendimą. Pastarajam skundas buvo pateikiamas tais 
atvejais, kai antstolis, šalies nuomone, neteisingai aiškino priimtą sprendimą. Visais kitais atvejais 
skundas buvo pateikiamas tos apygardos teismui, kurioje buvo vykdomas teismo sprendimas. Tokia 
tvarka buvo nustatyta atsižvelgiant į tai, kad šalims patogiau atvykti į teismą, bei į tai, jog teismo 
antstolis, kurio veiksmai buvo skundžiami, veikė būtent prie to teismo. Skundai dėl teismo antstolių 
veiksmų buvo nagrinėjami teismo posėdyje, prieš tai informavus šalis. Šalių neatvykimas netrukdė 
išnagrinėti bylą iš esmės. Šie skundai buvo nagrinėjami apsauginės (ypatingosios) teisenos tvarka 
pagal bendrąsias bylų nagrinėjimo taisykles. Skundą išnagrinėjus buvo priimama teismo nutartis, 
kuria skundas buvo atmetamas arba patenkinamas. Toje pačioje nutartyje buvo nurodoma, kokius 
veiksmus vietoj neteisėtais pripažintų veiksmų teismo antstolis turi atlikti1211. Ši teismo nutartis galė-
jo būti apskųsta aukštesnės instancijos teismui, tačiau tokio skundo padavimas nesustabdydavo toles-
nio sprendimo vykdymo, išskyrus atvejus, kai aukštesnės instancijos teismas sustabdydavo vykdymą 
(CTĮ 967 straipsnis). 

Be visų minėtų teismo antstolio veiksmų teisėtumo kontrolės funkcijų vykdymo procese, pagal 
CTĮ teismui buvo pavesta atlikti ir kitus veiksmus: piniginių lėšų paskirstymą tais atvejais, kai išieš-
kojimas buvo atliekamas kelių asmenų naudai ir gautos sumos nepakakdavo jų visų reikalavimams 
patenkinti (CTĮ 955, 956, 1214–1222 straipsniai); turto pardavimo varžytinėse patvirtinimą (CTĮ 
1164 straipsnis); teismui taip pat pavesta spręsti klausimus, susijusius su teismo sprendimo įvykdymu 
ieškovo sąskaita tais atvejais, kai teismo sprendimu atsakovas įpareigotas atlikti tam tikrus veiksmus, 
tačiau per teismo nustatytą terminą tokių veiksmų neatlieka (CTĮ 934, 12131 straipsniai), ir kt. Teis-
mas, išieškotojo prašymu, taip pat galėjo pareikalauti iš skolininko atvykti į teismą ir nurodyti turtą, 
iš kurio galėtų būti patenkinti visi išieškotojo reikalavimai, be to, siekiant, kad skolininkas įvykdytų 
priimtą teismo sprendimą, išieškotojo prašymu teismas iš jo galėdavo paimti raštelį apie jo neišvy-
kimą1212. Šis raštelis buvo grąžinamas skolininkui atvykus į teismą ir užfiksavus jo parodymus apie 
galimybes patenkinti išieškotojo interesus. Išieškotojas galėdavo pakartotinai reikalauti iš skolininko 
raštelio apie neišvykimą išdavimo tol, kol jo reikalavimai būdavo patenkinami visiškai1213. 

Visi minėti teismo veiksmai vykdymo procese galėjo būti atlikti tik esant atitinkamam prašy-
mui. Tačiau be atskiro prašymo, teismas pats savo iniciatyva vykdymo procese taip pat galėjo atlikti 
tam tikrus veiksmus. Tokie veiksmai buvo atliekami realizuojant skolininko turtą varžytinėse. At-
sižvelgiant į realizuojamo turto vertę, kai ši būdavo didesnė kaip 500 rublių arba buvo realizuoja-
mas nekilnojamasis turtas, esantis teismo veiklos teritorijoje, varžytinės vykdavo apygardos teisme. 
Varžytinėse taip pat turėjo dalyvauti ir to teismo narys. Kadangi turtas turėjo būti realizuojamas 
tame apygardos teisme, kurio veiklos teritorijoje tas turtas buvo, teismo antstolį varžytinėms vykdyti 
skirdavo teismo pirmininkas. Varžytinėse dalyvaujantis teismo narys nebuvo eilinis stebėtojas, nes 

1211 Isačenko V. L. Russkoje graždanskoje sudoproizvodstvo.Graždanskij process. Chrestomatija. Red. Treušnikova, M. 
K. Moskva: OAO Izdatelskij dom „Gorodec“, 2005, p. 734.

1212 Engelman, I. E. Kurs graždanskogo sudoproizvodstva. Graždanskij process. Chrestomatija. Red. Treušnikova, M. K. 
Moskva: OAO Izdatelskij dom „Gorodec“, 2005, p. 732.

1213 Isačenko, V. L. Russkoje graždanskoje sudoproizvodstvo. Graždanskij process. Chrestomatija. Red. Treušnikova, M. 
K. Moskva: OAO Izdatelskij dom „Gorodec“, 2005, p. 737.
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jam buvo pavesta spręsti visus klausimus, kylančius dėl varžytinių eigos ir tvarkos. Būtent jis turėda-
vo neleisti dalyvauti varžytinėse neveiksniems ar ribotai veiksniems asmenims, taip pat asmenims, 
kuriems dalyvauti varžytinėse draudė įstatymas1214. Varžytinėse dalyvaujantis teismo narys pasira-
šydavo ir varžytinių raštą, kuris būdavo perduodamas teismui. Teismas patikrindavo varžytinių eigą 
tik tada, kai turto pirkėjas būdavo įmokėjęs visą sumą už perkamą turtą per septynias dienas į teismo 
depozitą. Tikrindamas varžytinių teisėtumą, teismas taip pat išspręsdavo ir skundus, paduotus dėl 
varžytinių. Teismui skundus atmetus arba tokių nesant, turtas teismo nutartimi buvo pripažįstamas 
pirkėjo nuosavybe (CTĮ 1164 straipsnis). Tokia nutartis buvo pagrindas išduoti pirkėjui pažymą apie 
turto pardavimą (CTĮ 1165 straipsnis). Už varžytinių teisėtumą buvo atsakingas jas vedęs teismo 
antstolis, kuris, pripažinus jas neteisėtomis, turėjo atlyginti padarytą žalą (CTĮ 953 straipsnis).

Pagal 1933 m. LR Teismų santvarkos įstatymo1215 227 straipsnį teismo antstolių ir jų darbo prie-
žiūra buvo pavesta apygardų teismų pirmininkams. Pagal šio įstatymo 228 straipsnį prižiūrėdamas 
teismo antstolius apygardos teismo pirmininkas galėjo jiems taikyti drausminę atsakomybę – skirti 
įspėjimus ir papeikimus arba siūlyti teisingumo ministrui atleisti iš antstolio pareigų. Po 1933 m. 
teismų reformos teismo sprendimus ir toliau vykdė teismo antstoliai, veikiantys prie apylinkės teis-
mų. Teismo antstolis buvo etatinis valstybės tarnautojas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų tei-
singumo ministro. Teismo antstolių darbą prižiūrėjo apygardų teismų pirmininkai1216. Tokiai teismo 
antstolių darbo priežiūrai buvo keliami du uždaviniai: „1) neatitinkamas teisei pasielgimas konsta-
tuoti, nustatyti ir išaiškinti ir 2) paskirti tuos atitaisymus, kuriuos skirti liepia veikiamoji teisė“1217. 
Kaip teismo skiriamas atitaisymas buvo suprantamas privalomas pareigos vykdymas, pavyzdžiui, 
liepiama sumokėti skolą, grąžinti žemės valdymą ir t. t. Jei pareiga negalėjo būti įvykdyta in natu-
ra, vietoj jos buvo priteisiamas nuostolių atlyginimas. Pirmenybė buvo teikiama teismo sprendimo 
įvykdymui savo noru, tačiau asmens, nevykdančio teismo sprendimo, atžvilgiu galėjo būti taikomas 
ir prievartos mechanizmas: skolininko turto pardavimas, neteisėto valdytojo išvarymas iš žemės ir 
t. t.1218 1936 m. kovo 20 d. pakeitus Teismų santvarkos įstatymą1219 teismo antstolių veiklą ėmė pri-
žiūrėti nebe apygardos teismo pirmininkas, bet apylinkės teisėjas, kuris skirstė teismo antstoliui dar-
bus, nustatė tų darbų eiliškumą, be to, jis galėjo pavesti antstoliui dirbti ir apylinkės teismo raštinės 
darbą. Taigi teismo antstolis buvo apylinkės teisėjo žinioje. Atitinkamai buvo pakeisti ir CTĮ 158 ir 
942 straipsniai1220, nurodant, jog apylinkės teismo sprendimus vykdo teismo antstoliai. Prižiūrėda-
mas antstolius apylinkės teisėjas galėjo jiems duoti įspėjimus bei per apygardos teismo pirmininką 
siūlyti teisingumo ministrui atleisti juos iš teismo antstolio tarnybos. Teismo antstolį, kai jis negalėjo 
eiti pareigų, pavadavo apylinkės teisėjo įsakymu paskirtas apylinkės teismo sekretorius, sekretoriaus 
padėjėjas arba teismo kandidatas.

Taigi, 1918–1940 m. laikotarpiu, kaip ir šiuo metu, teismo kontrolės funkcijos vykdymo proce-
se buvo pakankamai ribotos. Teismo vykdoma teismo antstolių veiksmų teisėtumo kontrolė apsiribo-
jo vykdymo proceso šalių ar trečiųjų asmenų skundų ir ieškinių nagrinėjimu, o kiti teismo veiksmai 
vykdymo procese, t. y. vykdomųjų raštų išdavimas, tam tikrų antstolių veiksmų patvirtinimas, tebu-
vo pagalbinės teismo funkcijos vykdymo procese.

3.4.2. Teismo sprendimų vykdymas 1940–1990 m.

Sovietų Sąjungai aneksavus Lietuvą 1940 m., nustojo galioti ir visi Lietuvoje 1918–1940 m. ga-
lioję civilinio proceso įstatymai ir nuspręsta laikinai, iki bus išleisti visasąjunginiai kodeksai, leisti 

1214 Isačenko, V. L. Russkoje graždanskoje sudoproizvodstvo. Graždanskij process. Chrestomatija. Red. Treušnikova, M. 
K. Moskva: OAO Izdatelskij dom „Gorodec“, 2005, p. 717.

1215 Teismų santvarkos įstatymas. Vyriausybės žinios. 1933, Nr. 4192900.
1216 Andriulis, V. Dvidešimt penkeri „Teisininkų kalendoriaus“ metai. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2003, p. 20.
1217 Leonas, P. Teisės enciklopedija. Kaunas: VDU Teisių fakulteto leidinys, 1931, p. 198.
1218 Ibid.
1219 Teismų santvarkos įstatymo pakeitimas. Vyriausybės žinios. 1936. Nr. 5273656.
1220 Civilinės teisenos įstatymo pakeitimas. Vyriausybės žinios. 1936. Nr. 5273657.
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taikyti Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijose RTFSR civilinį procesinį kodeksą“1221. Buvo nuspręsta, 
kad sprendimai civilinėse bylose, padaryti Lietuvos teismų iki įvedimo joje sovietinės valdžios ir dar 
neįvykdyti, neturi būti vykdomi. Tokie sprendimai toliau galėjo būti vykdomi tik peržiūrėjus šias 
bylas Lietuvos TSR teisminiams organams pagal RTFSR kodeksus. Buvo pertvarkyta ir Lietuvos teis-
mų sistema: apylinkės teismai į liaudies teismus, o apygardų teismai laikinai į to paties pavadinimo 
teismus1222. Pagal 1923 m. RTFSR CPK nuostatas teismo sprendimus vykdė teismo vykdytojai, kurie 
veikė prie teismų, tačiau į pareigas buvo skiriami ir atleidžiami vykdomosios valdžios institucijos – 
Teisingumo ministerijos. Teismo vykdytojų darbo priežiūrą vykdė ir jiems vadovavo Teisingumo 
ministerija ir jos vietos organai – Teisingumo ministerijos valdybos prie sričių darbo žmonių depu-
tatų tarybų1223. Kai kurios teismo sprendimų vykdymo funkcijos buvo perduotos Valstybiniam ban-
kui, draudimo bei finansų inspektoriams, kaimo tarybų pirmininkams ir kt. Teismo funkcijos pagal 
1923 m. RTFSR CPK nuostatas pasireiškė tiek teismo vykdytojų, tiek kitų asmenų, vykdančių teis-
mo sprendimus, teismine priežiūra. S. N. Abramovas šią priežiūrą skyrė į administracinę priežiūrą 
ir teisminę kontrolę. Administracinė teismo vykdoma vykdytojų priežiūra apėmė teismo veiksmus, 
atliekamus tikrinant teismo vykdytojo atskaitomybę, jo raštvedybą ir kt.1224 Tokio pobūdžio kontrolę 
vykdė liaudies teisėjas vienasmeniškai. 

Vykdymo veiksmus teismo vykdytojas galėjo pradėti rašytiniu ar žodiniu išieškotojo pareiš-
kimu teismui arba prokurorui pasiūlius, pateikiant vykdomąjį dokumentą1225. Kaip matyti, taikant 
1923 m. RTFSR CPK nuostatas, dispozityvumo principas pradedamas riboti. Teismo atliekami tam 
tikri veiksmai, pavyzdžiui, leisti teismo vykdytojui tęsti pradėtus vykdymo veiksmus ne savo rajono 
ribose, sustabdyti vykdymo veiksmus, išieškotų sumų paskirstymas ir pan., įvardijami kaip išanks-
tinė teisminė priežiūra, kai teismo vykdytojo veiksmams būtina gauti išankstinę teismo sankciją1226. 
Skundų dėl teismo vykdytojo veiksmų nagrinėjimas buvo laikomi paskesne, vėlesne teismine priežiū-
ra. Iš esmės reali teisminė priežiūra buvo įgyvendinama teismui nagrinėjant skundus dėl vykdytojo 
veiksmų, kurios metu buvo patikrinama, ar teisėti yra teismo vykdytojo veiksmai ir ar teisingai jis 
taiko įstatymus. Teismo nutartis, priimta nagrinėjant bylą pagal skundą dėl teismo vykdytojo veiks-
mų, galėjo būti skundžiama atskiruoju skundu. Skundus dėl teismo vykdytojų ir kitų vykdymo orga-
nų veiksmų galėjo paduoti suinteresuoti asmenys tam liaudies teismui, kurio rajone buvo atliekami 
vykdymo veiksmai. Be šių asmenų, teismo vykdytojų veiksmus galėjo užprotestuoti ir prokuroras1227. 
Skundas turėjo būti paduotas per penkias dienas nuo skundžiamo veiksmo padarymo arba nuo suži-
nojimo momento. Skundus nagrinėjo vienasmeniškai liaudies teismo teisėjas, tik išimtiniais atvejais 
kviesdamas į teismo posėdį suinteresuotus asmenis. Skundai buvo išsprendžiami teismo nutartimi, 
kuri galėjo būti apskųsta aukštesnės instancijos teismui. 

1960 m. birželio 8 d. Lietuvos TSR teismų santvarkos įstatymu buvo pakeista ir liaudies teismų 
struktūra. Vietoj apylinkių liaudies teismų rajonuose ir miestuose buvo sudaryti vieningi rajono ir 
miesto (neturinčio rajoninio padalijimo) liaudies teismai. Prie jų dirbo ir teismo vykdytojai. 1981 m. 
gruodžio 4 d. buvo priimtas naujas Lietuvos TSR teismų santvarkos įstatymas, kuris numatė tą pačią 
teismo vykdytojų skyrimo tvarką ir įtvirtino jų įgaliojimus bei reikalavimų privalomumą. 

1221 TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940 m. lapkričio 6 d. įsakas „Dėl laikino taikymo RTFSR baudžiamųjų, 
civilinių ir darbo įstatymų Lietuvos, Latvijos ir Estijos Tarybų Socialistinių Respublikų teritorijose“. RTFSR civilinis 
procesinis kodeksas. Kaunas: Lietuvos TSR Teisingumo liaudies komisariatas, 1940, p. 3-4.

1222 LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940 m. lapkričio 30 d. įsakas „Dėl laikino taikymo RTFSR baudžiamų-
jų, civilinių ir darbo įstatymų Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos teritorijoje“. Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos žinios. 1941, Nr. 1 (3).

1223 Abramovas, S. Civilinis procesas. Kaunas: Valstybinė enciklopedijų, žodynų ir mokslo literatūros leidykla, 1948, p. 233.
1224 Abramovas, S. N. Tarybinis civilinis procesas. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1954, 

p. 339.
1225 Abramovas, S. Civilinis procesas. Kaunas: Valstybinė enciklopedijų, žodynų ir mokslo literatūros leidykla, 1948, 

p. 239.
1226 Abramovas, S. N. Tarybinis civilinis procesas. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1954, 

p. 340.
1227 Abramovas, S. Civilinis procesas. Kaunas: Valstybinė enciklopedijų, žodynų ir mokslo literatūros leidykla, 1948, 

p. 257.
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Pagal Civilinio proceso pagrindų 54 straipsnį galėjo būti vykdomi tiek įsiteisėję, tiek neįsiteisė-
ję (skubiojo vykdymo atvejai) teismo sprendimai. Skubiojo vykdymo atvejus pagal šį straipsnį turėjo 
nustatyti sąjunginių respublikų įstatymai. Tokie skubaus vykdymo pagrindai vėliau buvo įtvirtinti  
1964 m. LTSR CPK. Pagal Civilinio proceso pagrindų 56 straipsnį teismo sprendimų vykdymo tikslumo 
ir savalaikiškumo kontrolė buvo pavesta teisėjui. Pagal to paties straipsnio antrąją dalį šalys ir kiti daly-
vaujantys byloje asmenys galėjo apskųsti teismo vykdytojo veiksmus. Tokių skundų nagrinėjimo tvarką 
buvo pavesta nustatyti sąjunginių respublikų įstatymais. 

Vykdymo procesas nagrinėjamu laikotarpiu buvo laikomas civilinio proceso dalimi, paskutine 
civilinio proceso stadija. Ši stadija buvo laikoma labai reikšminga, nes neįvykdžius teismo sprendimo 
beprasme pripažintina ir teismo veikla ankstesnėse proceso stadijose. Teismui vykdymo procese buvo 
skirtas pakankamai reikšmingas vaidmuo. Jam pavesta tvirtinti konkrečius vykdymo proceso metu su-
rašomus dokumentus – turto nebuvimo pas skolininką aktą (1964 m. LTSR CPK 437 str.), pinigų pa-
skirstymo tarp išieškotojų apskaičiavimą (1964 m. LTSR CPK 471 straipsnis) ir kt. Visa vykdymo proceso 
eiga ne tik buvo kontroliuojama teisėjo, bet iš esmės ir pats vykdymo procesas judėjo į priekį tik teisė-
jo atliekamų veiksmų pagrindu. Teismas išduodavo vykdomąjį raštą (1964 m. LTSR CPK 375 straips-
nis), skelbdavo savo iniciatyva skolininko paiešką bylose dėl alimentų išieškojimo (1964 m. LTSR CPK  
386 straipsnis), vykdymo veiksmai galėjo būti atidėti tik esant atitinkamai teismo nutarčiai (1964 m. 
LTSR CPK 395 straipsnis), išieškotojo atsisakymas išieškojimo ir taikos sutartis vykdymo procese buvo 
tvirtinami teisėjo nutartimi (1964 m. LTSR CPK 394 straipsnis), vykdomoji byla buvo stabdoma taip pat 
teismo nutartimi (1964 m. LTSR CPK 396-397 straipsnis) ir kt. 

Pagal 1964 m. LTSR CPK nuostatas dispozityvumo principas tiek civiliniame procese, tiek jo bai-
giamojoje stadijoje – vykdymo procese, buvo ribojamas, todėl vykdymo veiksmai galėjo būti pradėti ir 
teismo iniciatyva, be atitinkamo išieškotojo pareiškimo: kai išieškoma žala, padaryta nusikaltimais, iš-
ieškomi alimentai, išieškoma žala, padaryta suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu ir kt. Be mini-
mų teismo veiksmų vykdymo procese, teisėjui buvo pavesta kontroliuoti, ar teismo sprendimai vykdomi 
tiksliai ir laiku (1964 m. LTSR CPK 403 straipsnis). Tokią kontrolę paprastai vykdė rajono (miesto) liau-
dies teismo pirmininkas, o esant teisme keliems teisėjams, šis darbas buvo pavedamas liaudies teisėjui. 
Teisėjas privalėjo nuolat kontroliuoti, ar teisingai ir laiku vykdomi vykdomieji dokumentai, ar laikomasi 
vykdymo taisyklių, ir teikti teismo vykdytojams reikalingą pagalbą1228. Be minėtos nuolatinės teismo 
kontrolės vykdymo procese, teismui buvo pavesta ginti skolininko ir kitų asmenų teises, vykdant teismo 
sprendimą, arba, kitaip tariant, užtikrinat vykdymo proceso teisėtumą. Išieškotojas, skolininkas ir kiti 
suinteresuoti asmenys dėl teismo vykdytojo veiksmų, atliktų vykdant sprendimą, arba atsisakymo to-
kius veiksmus atlikti per dešimt dienų galėjo paduoti skundą. Skundas buvo paduodamas tam teismui, 
prie kurio veikė teismo vykdytojas. Dėl skundo teismas priimdavo nutartį, kuria panaikindavo atliktus 
vykdymo veiksmus arba įpareigodavo tam tikrus veiksmus atlikti ir pan. Ši teismo nutartis galėjo būti 
skundžiama atskiruoju skundu. 

Kitų asmenų teisės vykdymo procese buvo ginamos pareiškiant ieškinį dėl civilinės teisės, susiju-
sios su turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, priklausymu bei ieškinį dėl turto arešto panaikinimo, kurį 
galėjo pareikšti tiek nepriklausančio skolininkui turto savininkas, tiek ir teisėtas jo valdytojas. Pareiškus 
minėtus ieškinius, vykdymo procesas buvo sustabdomas šalių arba teismo iniciatyva1229. Ieškiniai buvo 
nagrinėjami ieškininės teisenos tvarka. 

Teismo sprendimų vykdymą ir teismo vaidmenį laikotarpiu nuo 1940 iki 1990 m. galime įver-
tinti keliais aspektais. Teismo sprendimų vykdymo stadijoje, kaip ir visame civiliniame procese, na-
grinėjamu laikotarpiu buvo ribojamas dispozityvumo principas. Vykdymo procesas galėjo prasidėti 
ne tik išieškotojo, bet ir teismo arba prokuroro iniciatyva, kas prieštarautų šiuolaikiniame civilinia-
me procese galiojantiems principams. Laikotarpiu nuo 1940 iki 1990 m. teismo vykdytojų veiklą 
kont roliavo keletas subjektų, tačiau teismas buvo viena pagrindinių kontroliuojančių institucijų, ga-
lėjusi atlikti ne tik teismo vykdytojų veiklos teisėtumo priežiūrą tais atvejais, kai buvo pateikiamas 

1228 Lietuvos TSR civilinio proceso kodekso komentaras. Red. Žeruolis, J.; Čapskis, M. Vilnius: Mintis, 1980, p. 297.
1229 Ibid., p. 329.
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skundas dėl jų veiksmų ar neveikimo bei nagrinėjant ieškinius, tačiau teismui buvo suteiktos ir admi-
nistracinės priežiūros funkcijos, teismo kompetencijai taip pat buvo pavesta tvirtinti atskirus teismo 
vykdytojo veiksmus. 

3.4.3. Teismo sprendimų vykdymas po Lietuvos Respublikos    
 nepriklausomybės atkūrimo 1990 m.

Laikinojo pagrindinio įstatymo 14 skirsnis buvo skirtas teismui ir arbitražui, tačiau šiame 
skirsnyje jokių naujų teismo sprendimų vykdymo taisyklių nenumatyta. Ir toliau liko galioti 1990 m. 
vasario 13 d. Lietuvos TSR teismų santvarkos ir teisėjų statuso įstatymas, reglamentuojantis ir teismo 
vykdytojų teisinį statusą, išskyrus tuos klausimus, kurie buvo reguliuojami pačiu Laikinuoju Pagrin-
diniu Įstatymu. Vykdymo procesas ir toliau vyko pagal 1964 m. LR CPK nuostatas.

Pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos 1992 m. vasario 6 d. Lietuvos Res-
publikos teismų įstatymas1230 (LR teismų įstatymas) vietoj teismo vykdytojų įveda teismo antstolių 
institutą1231, nors iš esmės tiek jų skyrimo į pareigas, tiek veiklos sąlygos išliko tos pačios. Teismo 
antstoliai ir toliau veikė prie apylinkės teismų, nors į pareigas buvo skiriami teisingumo ministro. 
Teismo antstoliams nustatyti aukštojo arba vidurinio teisinio išsilavinimo reikalavimai, taip pat rei-
kalavimas išlaikyti teismo antstolio egzaminus. 

1992 m. LR teismų įstatymu teismo antstolių kontoroms suteiktas juridinio asmens statusas. 
Savarankiškai veikiančio juridinio asmens statusas suteikė pagrindo manyti1232, kad įstatymų leidėjas 
apylinkių teismų teisėjus atleido nuo pareigos tikrinti teismo antstolių darbą. Nors teismo antstoliai 
ir veikė prie apylinkės teismų, jų darbą kontroliavo teisingumo ministras, o finansinę veiklą – vals-
tybinė mokesčių inspekcija. Teismas teismo antstolių veiksmų teisėtumo kontrolę vykdė tik nagrinė-
damas skundus dėl antstolio veiksmų arba ieškinius, pareikštus dėl vykdymo procese kilusių klausi-
mų sprendimo. Teismo antstolis materialiai atsakė už visą dėl jo kaltės padarytą žalą, tam tikslui su 
teismo antstoliu teisingumo ministerija sudarydavo visiškos materialinės atsakomybės sutartį (LR 
teismų įstatymo 70 straipsnis).

1994 m. gegužės 31 d. priėmus naują Lietuvos Respublikos teismų įstatymą1233 teismo antstoliai 
ir toliau lieka priklausomi nuo vykdomosios valdžios – teisingumo ministerijos, nors atrodytų, jog jie 
yra priklausomi nuo apylinkės teismų, prie kurių veikė. Teismo antstolių veiklą reglamentavo Teismų 
įstatymo XVII skirsnis „Teismo antstoliai“. Teismo antstoliai ir toliau veikia prie apylinkės teismų, 
jų veiklos teritorija tapatinama su apylinkės teismo veiklos teritorija (1994 m. LR teismų įstatymo  
76 straipsnis). 

Pagal 1994 m. LR teismų įstatymą buvo nustatyta dvejopa antstolių veiklos kontrolė, kurią 
būtų galima skirti į administracinę (pavaldumo) ir teisminę. Teismo antstolių kontorų darbą admi-
nistracine tvarka tikrino teisingumo ministerija, kuriai ir buvo pavaldūs teismo antstoliai (1994 m. 
LR teismų įstatymo 82 straipsnis). Teismo antstolių kontorų darbą pagal savo kompetenciją galėjo 
tikrinti ir Valstybės kontrolės departamentas, finansų ir kitos institucijos. Teismo antstolių veiklai 
tikrinti Teisingumo ministerija prie apygardų teismų galėjo steigti jai pavaldžias teismo antstolių re-
vizorių grupes. Pagal LR teismų įstatymo 88 straipsnį skundus dėl teismo antstolio veiksmų, atliktų 
vykdant sprendimą, arba dėl atsisakymo tokius veiksmus atlikti, įstatymo nustatyta tvarka nagrinėjo 
apylinkės teismas. 

1995 m. sausio 1 d. įsigaliojo 1964 m. LR CPK pakeitimai1234, pakeitę teismo vaidmenį tiek 
civiliniame procese, tiek ir vykdymo procese. Šiais pakeitimais civiliniame procese, galima sakyti, 

1230 Lietuvos Respublikos teismų įstatymas. Valstybės žinios. 1992, Nr. 8208.
1231 1964 m. LR CPK teismo vykdytojo sąvoka į teismo antstolio sąvoką pakeičiama tik 1994 m. (Lietuvos Respublikos 

įstatymas dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso, baudžiamojo proceso, administracinių teisės pažeidimų ko-
deksų pakeitimo ir papildymo. Valstybės žinios. 1994, Nr. 51-949). 

1232 Orlauskas, J. Naujasis teismų įstatymas. Teisės apžvalga. 1992, 2, p. 9.
1233 Lietuvos Respublikos teismų įstatymas. Valstybės žinios. 1994, Nr. 46649.
1234 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo. Valsty-

bės žinios. 1994, Nr. 931809. 

http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=10626&Zd=CIVILINIO+IR+PROCESO
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=10626&Zd=CIVILINIO+IR+PROCESO
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pereita prie liberaliojo proceso modelio, kuriame teismui suteikiamas tik tam tikras šalių, besirun-
giančių procese, stebėtojo vaidmuo. Daugelis anksčiau vykdymo procese teismo atliekamų veiksmų, 
pavyzdžiui, vykdomosios bylos sustabdymas, vykdymo veiksmų atidėjimas, antstolio nušalinimo 
klausimo išsprendimas ir kt., pavesti atlikti pačiam vykdymo veiksmus atliekančiam antstoliui arba 
vyresniajam teismo antstoliui. Teismo vykdoma teismo antstolio veiksmų teisėtumo kontrolė nagri-
nėjamu laikotarpiu galėjo būti įgyvendina dviem būdais: nagrinėjant skundus dėl teismo antstolio 
veiksmų 1964 m. LR CPK 472 straipsnio nustatyta tvarka ir nagrinėjant ieškinius dėl turto pardavi-
mo iš varžytinių akto arba turto perdavimo išieškotojui akto ar turto pardavimo be varžytinių akto 
pripažinimo negaliojančiais. 

Vykdymo procesas šiuo laikotarpiu buvo kryptingai reformuojamas. 1964 m. LR CPK skyrius, 
reglamentavęs vykdymo procesą, buvo keistas labai daug kartų. Šie pakeitimai buvo daromi dėl ke-
leto priežasčių, pirmiausia 1964 m. LR CPK buvo keičiamas dėl to, jog iš esmės keitėsi visuomeniniai 
santykiai, jiems pradėti taikyti rinkos dėsniai, kam šio CPK teisės normos nebuvo pritaikytos. Antra, 
Lietuvoje tuo metu nebuvo apsispręsta, kurį civilinio proceso modelį – liberalųjį ar socialųjį – rei-
kėtų pasirinkti, todėl 1964 m. LR CPK pakeitimais teismo vaidmuo procese buvo keičiamas. Vyk-
dymo procesą reguliuojančios teisės normos nebeatitiko tuo metu kilusių poreikių, todėl kartu su 
visos teisinės sistemos reforma turėjo būti vykdoma ir teismo sprendimų vykdymo reforma. Naujos 
vykdymo procesą reglamentuojančios teisės normos buvo įtvirtintos 2002 m. LR CPK, o antstolių 
institucinė reforma buvo vykdoma pagal šios reformos metmenis1235. Antstolių institucinei reformai 
buvo keliami tokie pagrindiniai tikslai: 1) suteikti antstoliams profesines paslaugas teikiančių as-
menų statusą; 2) sukurti šiuolaikišką, veiksmingą teismų bei kitų institucijų sprendimų vykdymo 
procedūrą; 3) įstatymiškai įtvirtinti principinę nuostatą, jog sprendimų, priimtų dėl privačių asmenų 
ginčo, vykdymo išlaidas atlygina ne valstybė, o ginčo šalys. Reforma buvo įvykdyta priėmus 2002 m. 
Lietuvos Respublikos antstolių įstatymą ir 2002 m. LR CPK, kurie įsigaliojo nuo 2003 m. sausio 1 d. 
Teismo sprendimų vykdymo funkcijas po reformos atlieka profesines paslaugas teikiantys privatūs 
asmenys – antstoliai. 

2002 m. sausio 24 d. LR teismų įstatymo pakeitimo įstatymu1236 pakeistas LR teismų įstatymo 
15 straipsnis, reglamentuojantis apylinkės teismo kompetenciją. Jame nurodyta, jog apylinkės teismo 
teisėjai, be kitų funkcijų, atlieka ir vykdymo teisėjo funkcijas. Tačiau tokia sąvoka vartojama tik mi-
nėtame LR teismų įstatyme (nei tuo metu galiojusiame, nei šiuo metu galiojančiame 2002 m. LR CPK 
tokių sąvokų nerasime). Ši įstatymo leidėjo pozicija išskirti tam tikrų funkcijų atlikimą taip ir lieka 
neaiški. Nors kitų valstybių procesiniuose įstatymuose ir doktrinoje vykdymo procese skiriami va-
dinamieji proceso ir vykdymo teisėjai arba teismas, pavyzdžiui, Austrijoje – (vok.) Exekutionsgericht, 
Vokietijoje – (vok.) Vollstreckungsgericht1237, šių teismų negalima laikyti specializuotais teismais, jų 
funkcijas yra pavesta atlikti vykdymo veiksmų atlikimo vietos, teritorijos apylinkės teismui (Vokieti-
joje) arba apygardos teismui (Austrijoje). 

Vertinant tiek patį vykdymo procesą, tiek teismo vaidmenį jame laikotarpiu po Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo 1990 m., pasakytina, jog teismo vaidmuo vykdymo procese keitėsi. 2003 m. 
sausio 1 d. Lietuvoje buvo įgyvendinta antstolių reforma, kurios tikslas – sukurti efektyvią teismų 
bei kitų institucijų sprendimų vykdymo sistemą ir užtikrinti skolų nemokėjimo prevenciją. Reforma 
buvo įvykdyta priėmus 2002 m. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymą ir 2002 m. LR CPK. Teismo 
sprendimų vykdymo funkcijas po reformos atlieka profesines paslaugas teikiantys privatūs asme-
nys – antstoliai, kurių veiklos teisėtumo kontrolės apimtis taip pat kito. Tik įsigaliojus 2002 m. LR 
CPK, teismo funkcijos vykdymo procese buvo gerokai platesnės – teismas tvirtino (sankcionavo) tam 
tikrus antstolio veiksmus, pats atlikdavo tam tikrus procesinius veiksmus bei užtikrindavo viso vyk-
dymo proceso teisėtumo kontrolę. Tokia teisminė vykdymo proceso kontrolė pagal jos atlikimo laiką 

1235 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimas „Dėl teismo antstolių institucinės reformos 
metmenų patvirtinimo“. Valstybės žinios. 1999, Nr. 114.

1236 Lietuvos Respublikos teismų įstatymo pakeitimo įstatymas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 17649.
1237 Exekutionsordnung §17/ Kodex des österreichischen Rechts. Wien: Lexis Nexis, 2005, p. 389; Lackmann, R. 

Zwangsvollstreckungsrecht mit Grundzügen des Insolvenszrechts. München: Verlag Franz Vahlen, 2005, p. 5.
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skirstoma į išankstinę ir paskesniąją, arba vėlesniąją1238. Pastarajai priskiriama teismo veikla, nagri-
nėjant skundus dėl teismo sprendimus vykdančių subjektų veiksmų ar atsisakymo tokius veiksmus 
atlikti, bei nagrinėjant vykdymo proceso dalyvių ir trečiųjų asmenų ieškinius, t. y. ši kontrolės forma 
įgyvendinama jau atlikus tam tikrus vykdymo veiksmus ar atsisakius juos atlikti. Visi kiti teismo 
veiksmai, turintys įtakos vykdymo proceso eigai, pavyzdžiui, vykdomojo rašto išdavimas, vykdy-
mo atidėjimas ar išdėstymas ir pan., priskiriami teismo vykdomai išankstinei vykdymo teisėtumo 
kontrolei. Būtent išankstinė vykdymo proceso kontrolė nuo pat reformos įgyvendinimo pradžios 
buvo siaurinama, palaipsniui atsisakant teismo vaidmens sankcionuojant įvairius antstolio atlieka-
mus veiksmus (turto realizavimo aktų tvirtinimas, vykdymo išlaidų priteisimas ir pan.). Šių teismo 
funkcijų buvo atsisakyta dėl iš esmės pasikeitusios priverstinio turto realizavimo tvarkos bei pasitei-
sinusios institucinės teismo sprendimų vykdymo sistemos reformos. 2011 m. įsigaliojus 2002 m. LR 
CPK pakeitimams1239 priverstinis turto realizavimas iš esmės buvo perkeltas į elektroninę erdvę, todėl 
natūralu, jog buvo atsisakyta ir įvairių teismo funkcijų šiame priverstinio vykdymo etape. Taip pat 
buvo apsispręsta, jog skundų dėl antstolio veiksmų ar neveikimo nagrinėjimo procese yra tikslinga 
įtvirtinti išankstinę neteisminę ginčų sprendimo tvarką – skundas pirmiausia paduodamas pačiam 
tokius veiksmus atlikusiam antstoliui. Skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo 
gavimo ir dėl to priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako visiškai ar iš dalies patenkinti skundą, 
skundas kartu su antstolio patvarkymu ir vykdomąja byla ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pa-
tvarkymo priėmimo persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio konto-
ros buveinė. Teismas tokį skundą nagrinėja ypatingosios teisenos tvarka. Bylą dėl antstolio veiksmų 
teismas išsprendžia nutartimi. Patenkinęs skundą teismas antstolio veiksmą panaikina arba antstolį 
įpareigoja veiksmą atlikti (2002 m. LR CPK 513 straipsnio 1 dalis). Atitinkamų antstolio veiksmų pri-
pažinimas neteisėtais iš esmės reiškia vykdymo proceso sugrįžimą į iki pažeidimo buvusią situaciją. 
Teismas nesprendžia, kaip antstolis turi atlikti vieną ar kitą veiksmą, tik konstatuoja atlikto veiksmo 
teisėtumą arba neteisėtumą ar įpareigoja atlikti veiksmą. Skundu dėl antstolio procesinių veiksmų 
siekiama apginti vykdymo proceso dalyvių procesines teises, tačiau tokia gynimo forma laiko atžvil-
giu yra ribota. Pasibaigus vykdymo procesui, baigiasi ir visų proceso dalyvių – antstolio ir vykdymo 
proceso šalių – teisinis statusas, susijęs su vykdymo procesu. Pasibaigus vykdymo procesui antstolis, 
kurio veiksmų apskundimo tvarka nustatyta 2002 m. LR CPK 510 straipsnyje, realiai nebegali ištai-
syti trūkumų, todėl šia tvarka paduotą skundą išnagrinėjus nebūtų pasiektas tikslas – apginti pažeis-
tą teisę. Vykdymo procesui pasibaigus, asmens pažeistos teisės turėtų būti ginamos ne paduodant 
skundą dėl antstolio veiksmų, bet pareiškiant ieškinį ginčo teisenos tvarka dėl varžytinių akto, turto 
pardavimo pasirinktam pirkėjui ar turto perdavimo išieškotojui akto pripažinimo negaliojančiais. 
Skundo dėl antstolio veiksmų nepadavimas teismui neatima teisės kreiptis į teismą dėl antstolio ne-
teisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo (2002 m. LR CPK 510 straipsnio 9 dalis).

Net ir pripažįstant, jog teisminė kontrolė – viena iš efektyviausių, ji negali būti pakeista jokio-
mis administracinės priežiūros procedūromis, būtent teismo veikla yra grindžiama nepriklausomu-
mo ir klausymo tik įstatymo principais, tokia kontrolė realizuojama procesine forma, tačiau siekiant 
vykdymo proceso veiksmingumo šios kontrolės apimtis nuolat buvo siaurinama. Tokia pozicija vi-
siškai pateisinama, atsižvelgiant į paties vykdymo proceso esmę – tai baigiamoji civilinio proceso 
stadija, kurios metu realizuojamas teismo sprendimo privalomumas. Šiame etape teisminės gynybos 
apimtis iš esmės yra skirtinga – siekiama užtikrinti, jog priverstinis teismo sprendimo vykdymas 
būtų teisėtas (tam įstatyme numatytos įvairios garantijos – nustatyta, iš kokio turto ir pajamų negali 
būti išieškoma, reglamentuotos priverstinio vykdymo procedūros ir pan.), nes ginčas jau yra išspręs-
tas įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Būtent teismo vykdomos antstolių procesinės veiklos kontrolės 
bei išieškotojo, skolininko ir kitų asmenų teisių gynimo metu užtikrinamas vykdymo teisėtumas bei 
veiksmingumas, siekiant kuo greičiau realiai atkurti pažeistas materialines subjektines teises, patvir-
tintas teismo sprendimu. Vertindami vykdymo proceso veiksmingumo užtikrinimo perspektyvas, 

1238 Olegov, M.; Strelcova, E. Problemi koncepcii ispolnitelnogo proizvodstva. Pravo i ekonomika. 2001, p. 3. 
1239 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas. Valstybės žinios. 2011, Nr. 85-4126.
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manome, jog vis daugiau dėmesio turėtų būti skiriama savanoriškam teismo sprendimo įvykdymui. 
Tai turėtų būti skatinama puoselėjant aukštos teisinės kultūros standartus, kai teismo sprendimo 
nevykdymas būtų suprantamas kaip apskritai valstybės teisinės sistemos negerbimas, o asmenų, ne-
vykdančių teismo sprendimo savanoriškai, atžvilgiu turi būti taikomos efektyvios priemonės, priver-
siančios tokį sprendimą įvykdyti (procesinių palūkanų, piniginių baudų sistema ir pan.). 

3.5. Civilinio proceso teisės mokslo raida 1918-2018 m.
Civilinio proceso teisės raida neatsiejama nuo valstybėje vykstančių teisinių, demografinių, 

politinių procesų, taip pat europeizacijos ir visuotinės internacionalizacijos. 
Lietuvai 1918 m. vasario 16 d. paskelbus nepriklausomybę civilinio proceso teisėje buvo siekia-

ma ne sukurti naują savitą proceso sistemą, o užtikrinti tuo metu veikiančios sistemos, grindžiamos 
carinės Rusijos civilinės teisesnos įstatymo nuostatomis, tolesnę raidą. Tokios tendencijos atsispin-
dėjo ir Lietuvos teisės mokslininkų darbuose, kurie grįsti CTĮ teisine analize. Poreikis CTĮ normas 
pritaikyti Lietuvos teritorijoje lėmė nacionalinio įstatymo, kuris iš esmės grįstas analogiškomis to 
paties CTĮ normomis, priėmimą. V. Mačys ir Č. Butkys tarpukario laikotarpiu ne tik užsiėmė peda-
gogine veikla, tačiau sykiu ir analizavo atskirus civilinio proceso teisės institutus, normų taikymo 
praktikoje ypatumus1240. 

Sovietmečiu Lietuvos civilinio proceso teisės mokslininkai taip pat prisidėjo prie savitos civilinio 
proceso teisės doktrinos raidos, ypač J. Žeruolis, S. Vėlyvis. Antai, S. Vėlyvis savo straipsniuose ne tik 
analizavo teorines ir praktines civilinio proceso teisės problemas1241, bet ir pasiūlė atititinkamus TSRS 
civilinio proceso kodekso pakeitimus (ir jie buvo priimti), aktyviai ugdė jaunąją teisininkų kartą, va-
dovavo teisės krypties doktorantams rengiant daugiau kaip dvidešimt teisės mokslininkų disertacijų. 

Pirmąjį dešimtmetį po nepriklausomybė atkūrimo S. Vėlyvis, taip pat V. Mikelėnas, V. Va-
lančius, kiek vėliau A. Driukas, E. Laužikas itin aktyviai dalyvavo ne tik plėtojant Lietuvos civilinio 
proceso teisės atskirus institutus, bet ir kuriant pažangų Civilinio proceso kodeksą. 

Civilinio proceso tematika Mykolo Romerio universiteto leidžiamuose leidiniuose po Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo publikuota keliasdešimt mokslinių straipsnių. V. Valančius analizavo 
teismo ir teisėjų nepriklausomumo principo, kaip pagrindinio teisingo proceso garanto, turinį bei 
su tuo susijusius klausimus, L. Baublys nagrinėjo klausimus, susijusius su teismo sprendimo teisine 
galia ir teisingumo sampratos reikšme bei įtaka teisingumo vykdymo procesinei veiklai, V. Višinskis 
dar iki antstolių reformos Lietuvoje gilinosi į su vykdymo procesu susijusius atskirus procesinius 
klausimus1242. 

V. Valančius ir V. Višinskis dalyvavo darbo grupėje, kuri parengė 2002 m. LR CPK. Jų teisinės 
idėjos atsispindėjo šiame kodifikuotame įstatyme. Po 2002 m. LR CPK, kuris iš esmės buvo grindžia-
mas kitokia nei iki tol teisine mokykla, priėmimo civilinio proceso teisės mokslininkai ėmė aktyviau 
analizuoti atskirus civilinio proceso teisės institutus. Teismų praktikoje kilus aktualiems priskirtinu-
mo klausimams, civilinio proceso teisės mokslininkai analizavo civilines bylas nagrinėjančių teismų 
kompetencijos atribojimo nuo administracinių teismų klausimus (V. Valančius, R. Norkus), atstova-
vimo instituto atskirus procesinius klausimus (I. Žalėnienė, E. Stauskienė, I. Montvydienė), grupės 
ieškinio ypatumus (E. Krivka), įrodinėjimo civiliniame procese ypatumus (Ž. Terebeiza), apeliacijos, 
kaip atskiros civilinio proceso stadijos, instituto ypatumus (G. Ambrasaitė), supaprastinto civilinio 
proceso atskirus institutus (R. Norkus)1243.

1240 Mačys, V. Civilinio proceso paskaitos. Kaunas: VDU Teisių fakulteto leidinys, 1924; Butkys, Č. Civilinės teisenos 
įstatymas. Kaunas: D. Gutmano knygynas, 1938.

1241 Pvz., Vėlyvis, S. Kai kurie civilinio procesinio veiksnumo klausimai. Teisė. 1972, 10, p. 57–68; Vėlyvis, S. Ieškinių 
bylų tapatingumas tarybiniame civiliniame procese. Teisė. 1973, 12, p. 91–100; Vėlyvis, S. Dėl procesinių pasekmių, 
esant tapatingai bylai teisme. Teisė. 1976, 13, p. 57–65.

1242 Maksimaitis, M. Teisinės minties aruodas. „Jurisprudencijos“ dvidešimtmečiui. Jurisprudencija. 2013, 20 (3),  
p. 820–821.

1243 Plačiau žr. Maksimaitis, M. Teisinės minties aruodas. „Jurisprudencijos“ dvidešimtmečiui. Jurisprudencija. 2013,  
20 (3), p. 821.
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Dėl ne itin efektyvaus vykdymo proceso civilinio proceso teisės mokslininkai (ypač V. Višins-
kis, E. Stauskienė, taip pat S. Vėlyvis) pakankamai išsamiai nagrinėjo su šio instituto prigimtimi bei 
jį sudarančių normų įgyvendinimu susijusius klausimus1244. Beje, su vykdymo procesu susiję aktualūs 
klausimai intensyviai nagrinėti ir 2007–2012 m. laikotarpiu (parašyti devyni moksliniai straipsniai). 
Paminėtina, kad šis institutas buvo bene išsamiausiai ištirtas Mykolo Romerio universiteto Civilinio 
proceso teisės mokslininkų. Alternatyvių ginčų sprendimo būdų poreikis dėl itin padidėjusio civili-
nių bylų skaičiaus teismuose lėmė, jog šia tema taip pat parašyta mokslinių straipsnių (N. Kamins-
kienė, I. Žalėnienė). Didesnio dėmesio sulaukė ir romėnų teisės instituto atskirų procesinių klausimų, 
įskaitant ir XII lentelių įstatymą, analizė (S. Vėlyvis, M. Jonaitis ir kiti), taip pat atskirų kategorijų 
bylų, kaip antai, šeimos bylų, nagrinėjimo analizė (E. Kosaitė-Čypienė, K. Meilius), tarptautinės bei 
Europos Sąjungos civilinio proceso teisės atskiri institutai (L. Gumuliauskienė, A. Urbonas)1245. 

Didelę reikšmę civilinio proceso teisės srityje turėjo A. Driuko ir V. Valančiaus keturių va-
dovėlių „Civilinis procesas: teorija ir praktika“ serija 2005–2009 m.1246 Toliau įvairių civilinės teisės 
ir civilinio proceso teisės institutų mokslinė analizė plėtota 2014 m. išleistame mokslinių straips-
nių rinkinyje „Privatinės teisės doktrina ir praktika. Liber Amicorum Vytautui Pakalniškiui“ (red.  
R. Birštonas)1247.

Civilinio proceso teisės srityje apginta nemažai disertacijų: teismo ir teisėjo nepriklausomumo 
(V. Valančius, 2000), sprendimų vykdymo (V. Višinskis, 2000), apeliacijos (G. Ambrasaitė, 2004), 
sumarinio civilinių bylų nagrinėjimo (R. Norkus, 2005), civilinių bylų, turinčių tarptautinį elemen-
tą, teismingumo (J. Grigienė, 2005), atstovavimo civiliniame procese (I. Žalėnienė, 2006), teismo 
vaidmens civiliniame procese (E. Stauskienė, 2006), viešojo intereso gynimo civiliniame procese  
(E. Krivka, 2006), užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo (L. Gumuliauskienė, 2008), 
įrodinėjimo naštos paskirstymo (Ž. Terebeiza, 2009), alternatyvaus ginčų sprendimo (N. Kamins-
kienė, 2009), valstybės garantuojamos teisinės pagalbos (I. Krolienė, 2010), teisminės gynybos pri-
einamumo (G. Kavaliauskienė, 2010), civilinio proceso atnaujinimo (D. Bolzanas, 2012), procesinių 
terminų (D. Averkienė, 2015) klausimais. 

Po nepriklausomybės atkūrimo Civilinio proceso teisės mokslininkai nuolatos rengia aktua-
lias tarptautines ir nacionalines mokslines-praktines konferencijas civilinio proceso teisės tematika. 
Pavyzdžiui, buvo surengtos tarptautinės konferencijos „Arbitražas ir teismai: kooperacija ar konku-
rencija?“ (2015 m.), „Teismo sprendimų vykdymas kaip sąlyga efektyviai teisminei gynybai“ (2013 m.), 
taip pat konferencijos, skirtos viešojo intereso gynimui, šeimos bylų nagrinėjimo ir teismo sprendimų 
vykdymo klausimais (2011 m.), teisės į teisminę gynybą civilinio proceso reformos kontekste (2010 m.), 
civilinio proceso teisės paskirties (2008 m.), teisės į teisminę gynybą (2006 m.) temomis.

Didėjantis civilinių bylų skaičius, ypač turinčių užsienio elementą, itin sudėtingėjantys ginčai 
sudaro pagrindą išsamiau analizuoti konkrečius civilinio proceso teisės institutus, kurie tarpusavyje 
susiję su kitomis teisės šakomis (tarptautinės viešosios, tarptautinės privatinės, konstitucinės, admi-
nistracinio proceso ir pan.). Atitinkamai daugėja ir publikacijų užsienio kalba. MRU teisės moksli-
ninkai (E. Tamošiūnienė, L. Gumuliauskienė, V. Višinskis, D. Bolzanas) universiteto vardu aktyviai 
dalyvauja tarptautiniuose projektuose, kuriuose ne vienerius metus buvo nagrinėjami ir teikiami 
apibendrinimai įrodymų vienodinimo Europos Sąjungoje klausimais, taip pat užsienio teismų spren-
dimų pripažinimo ir vykdymo klausimais. R. Norkus tarptautinės bei Europos Sąjungos civilinio 
proceso teisės atskiromis temomis nuolat skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose bei tarp-
tautiniuose mokymuose teisėjams.

1244 Plačiau žr. Maksimaitis, M. Teisinės minties aruodas. „Jurisprudencijos“ dvidešimtmečiui. Jurisprudencija. 2013,  
20 (3), p. 821.

1245 Ibid.
1246 Driukas, A.; Valančius, V. Civilinis procesas: teorija ir praktika. Vadovėlis. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 

2005-2009.
1247 Birštonas, R. et al. Privatinės teisės doktrina ir praktika: Liber Amicorum Vytautui Pakalniškiui. Vilnius: MRU, 2014.
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IV.

TECHNOLOGINĖS PAŽANGOS KELIAMI IŠŠŪKIAI 
PRIVATINIŲ SANTYKIŲ TEISINIAM  

REGULIAVIMUI

Išsami teisinio reguliavimo raidos apžvalga apima ir teisinio reguliavimo tendencijas bei atei-
ties iššūkius. Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ akcentuojama, jog siekiama kurti mo-
dernią, veržlią bei atvirą pasauliui valstybę, kurios ekonomika yra sumani, t. y. gebanti konkuruoti 
pasaulyje, kurianti aukštą pridėtinę vertę bei grindžiama inovacijomis ir žiniomis1248. Šiuos siekius 
įmanoma įgyvendinti tik nuolat stebint pasaulines inovacijų tendencijas bei kuriant palankią aplinką 
žinioms imliam verslui.

Akivaizdu, jog privatinių teisinių santykių transformacijas ir paradigmų kaitą dažniausiai nu-
lemia ekonominis būtinumas. Pavyzdžiui, pirmoji pramoninė revoliucija, siejama su Ispanijos ir Por-
tugalijos geografiniais atradimais Rytų ir Vakarų Indijoje, Europos finansinio kapitalizmo ištakomis, 
prekybos, gamybos plėtra, laivų statyba ir pan., sukėlė poreikį pagrįsti kapitalo koncentracijos juridi-
nį mechanizmą. Kapitalo koncentracija neabejotinai prisidėjo ir prie antrosios pramoninės revoliuci-
jos, siejamos su automobiliais, elektra ir cheminiais preparatais. Kapitalo koncentracijos ekonominiai 
procesai turėjo įtakos teisiniams santykiams ir visų pirma jų substratui – nuosavybei. Centralizuo-
tas kapitalas nesiderino su prigimtine neribotos nuosavybės idėja, akcinis kapitalas – su tradiciniu, 
nuosavybės teisei betarpišku nuosavo turto valdymu. Šių naujų reiškinių atsiradimas vertė iš esmės 
peržiūrėti daugelį jau susiformulavusių teorinių teisinių sampratų. Kuriant kapitalo koncentracijos 
juridinį mechanizmą itin reikalingas tapo juridinio asmens (įmonės) institutas, didele dalimi nulė-
męs nuosavybės doktrinos pasikeitimus, tarp jų ir finansinio turto (vertybinių popierių) atsiradimą 
bei apyvartos ypatumus. Kaip dar 1819 m. nurodė JAV Aukščiausiasis Teismas (teisėjas J. Marshallas): 
„Korporacija – tai dirbtinis darinys, nematomas, nejaučiamas ir egzistuojantis tik teisės požiūriu.“ 
Šios fikcijos esmė yra ta, kad juridinis asmuo nagrinėjamas kaip kvazipersona, kvazifizinis asmuo. 
Tai pasakytina ir apie finansines priemones. Vertybinių popierių atsiradimas nulėmė, kad tai yra 
juridinės priemonės, suteikiančios tam tikrų teisių visumai materialinę formą siekiant joms pritai-
kyti daiktų teisinį režimą. Šios fikcijos tikslas yra į juridinę sferą įtraukti santykinai naują vertybinių 
popierių institutą ir kartu išsaugoti civilinės teisės sistemos, kuriai būdingas dualizmas, t. y. civili-
nės teisės skirstymas į daiktines bei prievolines teises ir institutus1249, gyvybingumą1250. Atitinkamas 
transformacijas privatinių teisinių santykių doktrinoje ir reguliavime lėmė ir automobilių, aviacijos, 
pavojingų įrenginių išplitimas. Kaip pavyzdį galima paminėti didesnio pavojaus šaltinio, griežtosios 
civilinės atsakomybės ir panašius institutus. Sovietmečiu Lietuvos privatinių santykių reguliavimas 
neatitiko pasaulinių tendencijų, todėl tiek nuosavybės, tiek įmonių, tiek vertybinių popierių ar kitų 
atitinkamų institutų vystymasis buvo pristabdytas. Minėti, ekonomines ir technologines realijas ati-
tinkantys institutai atsirado Lietuvos civiliniame kodekse tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. 

Kalbant apie technologinės pažangos keliamus iššūkius šiandien, pasakytina, jog intelektua-
liosios technologijos, tokios kaip dirbtinis intelektas, robotai, autonominiai automobiliai, kiberne-
tinės fizinės sistemos, 3D spausdintuvai, nano ir biotechnologijos, kvantinė kompiuterija, dalijimo-
si ekonomika, daiktų internetas, išmanieji miestai, sutelktinis finansavimas ir kitos technologinės 

1248 Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimas „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 
2030“ patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2012, Nr. 61-3050.

1249 Pačiu bendriausiu požiūriu daiktinę teisę galima apibūdinti kaip absoliučią asmens teisę į daiktą. Prievolinė teisė yra 
nukreipta į konkretų asmenį ar asmenis, tai yra teisė reikalauti įvykdymo bei tam tikro turtinio intereso patenkini-
mo. Nors prievolės dažnai yra dėl daiktų, bet tai visuomet yra reikalavimas asmeniui.

1250 Daugiau apie tai: Kiršienė, J. Finansinio turto problema nuosavybės teisės doktrinoje ir teisinėje praktikoje. Daktaro 
disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: LTU, 2003.

https://www.infolex.lt/ta/156341
https://www.infolex.lt/ta/156341
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bei socialinės srities inovacijos tampa mūsų kasdienybės dalimi beprecedenčiu greičiu. Kiekvienais 
metais fiksuojami vis nauji robotų pardavimų augimo rekordai1251. Tokios kompanijos kaip „Tesla“, 
„Amazon“, „Volkwagen group“, „BMW group“, „Siemens“, „Apple“, „Cisco“, „Bosch General Elect-
ric“, „Google“, IBM, „Intel“, „Kuka“, „Microsoft“ ir kitos skiria vis didesnius resursus šių inovacijų 
kūrimui, tobulinimui ir įvedimui į rinką. 

Pasaulis yra ketvirtosios pramonės revoliucijos priešaušryje, pereidamas nuo paprastos skait-
menizacijos (Trečioji pramonės revoliucija) link inovacijų, kurios tarpusavyje derina skirtingas tech-
nologijas, paradigmos (Ketvirtoji pramonės revoliucija). Ši revoliucija, anot profesoriaus K. Schwabo, 
išsiskiria transformacijos greičiu, mastais bei sudėtingumu1252, paveikdama beveik kiekvieną visuo-
menės ir atskiro žmogaus gyvenimo sritį. Anot Gilian K. Hadfield, pasaulis tapo plokščias (flat)1253, 
kitaip tariant, žmonės tapo vieni kitiems pasiekiami visame pasaulyje nepaisant geografijos, sienų bei 
laiko juostų. 

Robotikos, intelektualiųjų technologijų, dirbtinio intelekto, kaip ir socialinių inovacijų, plėtra 
turi potencialą, viena vertus, didinti veiksmingumą, ekonomiškumą bei saugą ne tik gamybos, pas-
laugų ir prekybos srityse, bet ir tokiose srityse, kaip švietimas, transportas, medicinos priežiūra ir 
sveikatinimas, žemės ūkis, pramogų industrija ir laisvalaikis. Ši industrinė revoliucija, kaip ir prieš 
tai buvusios, turi potencialą pagerinti visuomenės gerovę bei žmonių gyvenimo kokybę. Vis didėjan-
tys kiekiai sensorių, kamerų ir kitų prietaisų renka informaciją apie gamybos, transporto, energijos, 
pastatų, sveikatos, aplinkos ir kitus duomenis, kuriuos literatūroje vadina didžiaisiais duomenimis 
(Big data). Šių duomenų surinkimui, apdorojimui ir analizei kompanijos skiria vis daugiau dėme-
sio. Vadovų apklausa kai kuriose ekonomikos srityse parodė, jog tai yra aktualiausias klausimas, 
pavyzdžiui, aviacijoje arba tarp trijų svarbiausių veiklos vystymo prioritetų1254. Milijardams žmonių 
visame pasaulyje per mobilius išmaniuosius įrenginius tapo prieinamas neribotas informacijos bei 
žinių kiekis, taip pat atsirado galimybės nuotoliniu būdu patenkinti daugelį savo poreikių Ketvirto-
sios pramonės revoliucijos pagrindu besivystantys ekonominiai santykiai pasižymi individualizuotu 
požiūriu į klientą / vartotoją, nes sukaupti duomenys bei algoritmai padeda labai tiksliai nuspėti po-
tencialių klientų elgseną ir poreikius, be to, ji orientuota į efektyvumą, nes transportavimo, logistikos 
bei komunikacijos kaštai gali būti iš esmės minimizuoti.

Kita vertus, šie pokyčiai jau tapo iššūkiu esančiai socialinei tvarkai, ekonominiams santykiams 
bei žmogaus teisių saugai. Pavyzdžiui, automatizuotų, algoritminių sprendimų priėmimo vystymasis 
ir naudojimas jau šiuo metu neabejotinai daro didelę įtaką tiek privačių asmenų, tiek viešojo administ-
ravimo, teisminių ar kitų viešųjų institucijų sprendimams vartotojų, verslo bei kitais jų kompetencijai 
priskirtais klausimais, todėl, siekiant išvengti diskriminavimo ir kitų žmogaus teisių pažeidimų, į 
algoritminius sprendimų priėmimo procesus būtina pažvelgti per žmogaus teisių saugos užtikrinimo 
prizmę bei integruoti atitinkamas apsaugos priemones. 

Akivaizdu, kad atitinkamai turės keistis darbo santykiai, ypač žemesnės kvalifikacijos darbo 
jėgai imliuose sektoriuose, kur procesai veikiausiai bus automatizuoti, tokiu būdu išlaisvinant žmo-
nes nuo monotoniško rankų darbo, suteikiant jiems kūrybiškesnių ir prasmingų užduočių galimybę. 
Nors tai gali sukurti prielaidas atsirasti didesnei nelygybei gerovės ir įtakos pasiskirstyme, tačiau 
moksliniais tyrimais nustatyta, jog darbo vietų greičiau daugėja tose veiklos srityse, kur plačiau nau-
dojamos intelektualios technologijos. Taigi, siekiant išlaikyti socialinę sanglaudą ir gerovę, kyla bū-
tinybė atitinkamai svarstyti, kokie ateityje turėtų būti švietimas, užimtumas ir socialinė politika1255. 

1251 The Robot Report - Tracking News about the Business of Robotics. Industrial Robot Sales for 2015 Set a New  
Record. [interaktyvus]. <https://www.therobotreport.com>. Microsoft Word - WR Industrial Robots 2016 [interak-
tyvus]. < https://ifr.org>

1252 Schwab, K. The Fourth Industrial Revolution, First U.S. edition. New York: Crown Business, 2017. [interaktyvus]. 
<http://www.vassp.org.au>, p. 1.

1253 Hadfield, G. K. Rules for a Flat World: Why Humans Invented Law and How to Reinvent It for a Complex Global 
Economy. New York, NY: Oxford University Press, 2017, p. 1-2.

1254 Esterle, L.; Grosu, R. Cyber-Physical Systems: Challenge of the 21st Century. E & I Elektrotechnik Und Informations-
technik. 2016, 7, p. 299.

1255 Europos Parlamento pranešimo su rekomendacijomis Europos Komisijai dėl robotikos taikomų civilinės teisės 
nuostatų. 2016, 2015/2103(INL) [interaktyvus]. <http://www.europarl.europa.eu>, p. 4. 
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Kaip pažymima Gyvybės ateities (Future of Life) instituto atvirame laiške, kurį jau pasirašė 
daugiau nei 8000 mokslininkų, lyderių ir ekspertų, sunku nuspėti potencialią naudą, kurią gali 
atnešti dirbtinis intelektas ir intelektualiosios technologijos visuomenės gerovei, todėl būtina kon-
centruoti mokslinius tyrimus ne tik šių inovacijų pritaikomumo kryptimi, bet ir jų naudos žmonijai 
ir visuomenei gerovei maksimizavimo, siekiant kuo platesnio dalijimosi pažangiosios robotikos ir 
dirbtinio intelekto teikiamais privalumais, taip pat ir potencialių pavojų ir rizikų, tarp jų ir eg-
zistencinių, išvengimo bei mažinimo kryptimis. Tokie tyrimai savo prigimtimi yra tarpdisciplini-
niai, apimantys ekonomikos, teisės, filosofijos, kibernetinio saugumo bei atitinkamų intelektualiųjų 
technologijų sritis1256. 

Kol futuristai, menininkai bei akademikai modeliuoja šios revoliucijos poveikio scenarijus 
ekonomikai, kultūrai, politikai ar ekologijai, kitaip tariant, žmogui, visuomenei ar gamtai, akivaizdu, 
jog atskiri individai ir netgi valstybės gali įgyti pranašumą, jei bus pasirengusios šiems pokyčiams1257. 
Etinis ir teisinio reguliavimo diskursas šiame kontekste yra ypač reikšmingas1258. 

Anot Europos Parlamento pranešimo Komisijai dėl robotikos taikomų civilinės teisės nuosta-
tų, žmonijai tobulinant robotus ir kitas dirbtinio intelekto apraiškas, kurios gali sukelti naują pra-
monės revoliuciją, „itin svarbu teisės aktų leidėjams apsvarstyti visas šio reiškinio teisines ir etines 
pasekmes bei poveikį, <...> reikia sukurti visuotinai priimtiną roboto ir dirbtinio intelekto apibrėžtį, 
kuri būtų lanksti ir nestabdytų inovacijų.“1259 Taigi, intelektualiųjų technologijų, robotikos bei kitų 
inovacijų reglamentavimas šiuo metu yra vienas iš Europos Sąjungos prioritetų, ties kuriuo intensy-
viai dirba Europos Sąjungos institucijos. Pavyzdžiui, 2016 m. Europos Komisija sudarė aukšto lygio 
darbo grupę GEAR 2030 studijai apie savavaldžių (autonominių) automobilių vertinimą ir sertifika-
vimą Europos Sąjungoje1260, kuri 2017 m. vasarą parengė ataskaitą1261. Akivaizdu, jog intelektualiųjų 
technologijų, robotikos bei kitų inovacijų reglamentavimas visų pirma turėtų atspindėti visuotines 
humanistines ir esmines Europos Sąjungos vertybes: skaidrumą, atskaitomybę bei valdžios instituci-
jų indėlį, skatinant pažangą, nustatatant pagrindinius etinius principus, kurių turėtų būti laikomasi 
kuriant, programuojant ir naudojant intelektualias technologijas bei naujus verslo modelius, teisinę 
atsakomybę šių technologijų gamintojams, pardavėjams ir naudotojams, siekiant, jog nuo pat pradžių 
būtų diegiamas atsakingas ir profesionalus požiūris į naujųjų technologijų ir verslo modelių taiky-
mą. Taip pat Europos Parlamento rekomendacijose Komisijai dėl robotikos taikomų civilinės teisės 
nuostatų raginama atsižvelgti į analizuojamų inovacijų socialinių, medicininių ir bioetikos aspektų 
sudėtingumą bei rimtai juos įvertinti per žmonių saugos, sveikatos, laisvės, privatumo, sąžiningu-
mo, orumo, apsisprendimo, nediskriminavimo ir asmens duomenų apsaugos prizmę. Atitinkamai, 
robotų kūrimo, gamybos, naudojimo ir modifikavimo srityse reikalinga aiški, griežta ir veiksminga 
orientacinė etikos normų sistema, grįsta kilnumo, nekenkimo, savarankiškumo ir teisingumo prin-
cipais, taip pat ES Sutarties 2 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintais principais 
ir vertybėmis, pavyzdžiui, žmogaus orumu, lygybe, teisingumu ir nešališkumu, nediskriminavimu, 

1256 Future of Life Institute. Research Priorities for Robust and Beneficial Artificial Intelligence. [interaktyvus]. <https://
futureoflife.org>; Russell, S.; Dewey, D.; Tegmark, M. Research Priorities for Robust and Beneficial Artificial Intelli-
gence. Ai Magazine 36, 2015, 4, p. 105–114.

1257 Tinkamas, veiksmingas, nuoseklus ir skaidrus požiūris į teisinį reglamentavimą, atitinkamai nustatant nuspėjamas 
ir pakankamai aiškias sąlygas, sudaro sąlygas ekonominių santykių dalyviams kurti verslo modelius ir taikyti inova-
cijas, todėl kai kuriose užsienio valstybėse, pvz., JAV, Japonijoje, Kinijoje ir Pietų Korėjoje, jau svarstomi ir priimami 
teisės aktai robotikos ir dirbtinio intelekto srityse, taip pat kai kurios ES valstybės narės taip pat jau pradėjo tokias 
diskusijas. Europos Parlamento pranešimo su rekomendacijomis Europos Komisijai dėl robotikos taikomų civilinės 
teisės nuostatų. 2016, 2015/2103(INL) [interaktyvus]. <http://www.europarl.europa.eu>, p. 5. 

1258 Hadfield, G. K. Rules for a Flat World: Why Humans Invented Law and How to Reinvent It for a Complex Global 
Economy. New York, NY: Oxford University Press, 2017, p. 6–11.

1259 Europos Parlamento pranešimo su rekomendacijomis Europos Komisijai dėl robotikos taikomų civilinės teisės 
nuostatų. 2016, 2015/2103(INL) [interaktyvus]. <http://www.europarl.europa.eu>, p. 3.

1260 European Commission. Commission launches GEAR 2030 to boost competitiveness and growth in the automotive 
sector. [interaktyvus]. <http://ec.europa.eu>.

1261 European Commission. Final report: Study on the assessment and certification of automated vehicles. [interakty-
vus]. <http://ec.europa.eu>.
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informacija pagrįstu sutikimu, asmeniniu ir šeimos gyvenimu bei duomenų apsauga, taip pat kitais 
pamatiniais Sąjungos teisės principais, pavyzdžiui, nestigmatizavimu, skaidrumu, savarankiškumu, 
individo atsakomybe ir socialine atsakomybe1262.

Nustatant teisės ir etikos tyrimų kryptis intelektualių technologijų poveikio kontekste, di-
džiausias dėmesys skiriamas: 

1)  apibrėžiant inovacijas, kaip teisinio reguliavimo objektą, bei jų vietą teisės normų siste-
moje, kadangi intelektualiųjų technologijų ir kitų inovacijų plėtra gali ir turėtų būti vyk-
doma taip, kad žmogus išsaugotų orumą, autonomiškumą ir apsisprendimo teisę, todėl 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas duomenų apsaugos ir privatumo klausimams. 
Be to, teisės normų sistemoje yra itin įprastas teisinių kategorijų skirstymas į tam tikras 
binarines sistemas: viešųjų ir privačiųjų, verslo ir asmeninių, darbo ir profesinių, gamin-
tojų / pardavėjų ir vartotojų; komercinio turto ir asmeninio ir kt., tačiau šios reguliavi-
mo schemos ketvirtosios pramonės revoliucijos kontekste dažnai neatitinka realybės, nes 
susiklosto, pavyzdžiui, kvaziprofesiniai, kvazikomerciniai, kvaziviešieji, kvazisubjektiniai 
santykiai1263, kurių reguliavimas yra vadinamojoje „pilkojoje zonoje“1264;

2)  nustatant pagrindines šių inovacijų grėsmes žmogaus teisėms ir visuomenės saugumui, tei-
sines žalos prevencijos priemones bei veiksmingos atsakomybės už žalą subjektus bei būdus;

3)  nustatant intelektualių technologijų taikymo praktikoje etikos ir profesionalaus elgesio 
standartus1265. 

Tokie tyrimai savo prigimtimi yra tarpdisciplininiai, apimantys ekonomikos, teisės, filosofijos, 
kibernetinio saugumo bei atitinkamų intelektualiųjų technologijų sritis. Šiuo metu tokios inovaci-
jos, kaip savavaldžiai automobiliai, bepiločiai orlaiviai, kibernetinės biofizinės sistemos, skaitmeninis 
turtas, dalijimosi ekonomika ir pan., nesulaikomai veržiasi į šiuolaikinės visuomenės kasdienybę, 
tačiau jų reglamentavimas neatitinka jau minėtų standartų. Politikų, mokslininkų bei teisininkų 
diskusijose dėl teisinio reglamentavimo dažniausiai keliamos problemos dėl pasenusių, šiuolaikinių 
technologinių inovacijų neatitinkančių taisyklių, kurioms keliamas reikalavimas taip pat būti lanks-
čioms ir nestabdyti inovacijų, jų tinkamos apibrėžties, privatumo apsaugos, nuosavybės teisių (valdy-
mo, naudojimo, disponavimo) įgyvendinimo bei dalyvavimo civilinėje apyvartoje, atsakomybės už 
žalą klausimų, taip pat sprendimų moraliai jautriose situacijose priėmimo etinių ir teisinių aspektų. 

Šiame kontekste aptarsime vos keletą pavyzdžių, kurie šiuo metu yra aktualiausi ir kelia dau-
giausiai diskusijų: savavaldžių (autonominių) automobilių, bepiločių orlaivių (dronų), kibernetinių 
biofizinių sistemų, dalijimosi ekonomikos, skaitmeninio turto teisinio reguliavimo iššūkius.

4.1. Savavaldžių automobilių keliami iššūkiai privatinių santykių   
 teisiniam reguliavimui

Akivaizdu, jog intelektualios technologijos bei robotikos mokslas daro įtaką automobilių ino-
vacijoms. Savavaldžiai, dar vadinami autonominiais ar save vairuojančiais, automobiliai ir su jų 

1262 Europos Parlamento pranešimo su rekomendacijomis Europos Komisijai dėl robotikos taikomų civilinės teisės 
nuostatų. 2016, 2015/2103(INL) [interaktyvus]. <http://www.europarl.europa.eu>, p. 3.

1263 Dėl įspūdingos pastarojo dešimtmečio technologinės pažangos šiandienos robotai gali ne tik atlikti veiksmus, 
kuriuos paprastai ir išskirtinai atlikdavo žmogus, bet turi ir tam tikrų autonominių ir kognityvinių savybių (pvz., 
gebėjimas mokytis iš patirties ir beveik savarankiškai priimti sprendimus). Šių savybių plėtojimas vis labiau paverčia 
juos subjektais, sąveikaujančiais su aplinka ir galinčiais ją atitinkamai veikti. Europos Parlamento pranešimo su 
rekomendacijomis Europos Komisijai dėl robotikos taikomų civilinės teisės nuostatų. 2016, 2015/2103(INL) [inter-
aktyvus]. <http://www.europarl.europa.eu>, p. 6.

1264 Katz, V. Regulating the Sharing Economy. Berkeley Tech. LJ. 2015, 30, p. 1092.
1265 Daugiau apie tai: Kagermann, H.; Helbig J.; Hellinger, A.; Wahlster, W. Recommendations for implementing the 

strategic initiative INDUSTRIE 4.0: Securing the future of German manufacturing industry; final report of the 
Industrie 4.0 Working Group. Forschungsunion, 2013. [interaktyvus]. <http://www.acatech.de>; Russell, S.; Dewey, 
D.; Tegmark, M. Research Priorities for Robust and Beneficial Artificial Intelligence. Ai Magazine 36. 2015, 4,  
p. 105–114.
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atsiradimu susijusi problematika tampa vis dažnesniu diskusijų objektu. Save vairuojantys automo-
biliai turėtų gerokai pagerinti fizinę negalią turinčių žmonių, vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo 
kokybę bei sumažinti eismo įvykių skaičių1266. Jie yra ne tik mokslinės fantastikos, mokslininkų, bet 
ir tokių korporacijų kaip „Google“1267, „Tesla“1268, „Toyota“1269 ir kitų žinomų automobilių gamintojų 
prioritetinė veiklos sritis. Ypatingo dėmesio savavaldžiai automobiliai sulaukė po 2016 m. Floridoje 
įvykusio eismo įvykio, kurios metu žuvo savavaldžio automobilio „Tesla“ vairuotojas: autopiloto 
programa, apakinta ryškios saulės šviesos, neatpažino kelią kirtusio traktoriaus ir rėžėsi į jį nestab-
dydama1270.

Sąvoka „savavaldis“ ar „save vairuojantis“ automobilis reiškia įprastomis vairavimo sąlygo-
mis, be žmogaus įsikišimo ar kontrolės, autopiloto programos valdomą automobilį1271. Įvairiuose 
šaltiniuose vartojamos skirtingos šiuos automobilius įvardijančios sąvokos, dažniausiai „autonomi-
niai“ ar „save vairuojantys“ automobiliai. Sąvoka „autonominis“ (išvertus iš senovinės graikų kalbos, 
auto – pats, nepriklausomas, nomos – įstatymas, taisyklė) reiškia turintis savivaldos teisę, be išorinio 
įsikišimo ar kontrolės arba egzistuojantis nepriklausomai, kitaip tariant, pats sprendžiantis dėl savo 
veiksmų1272, taigi suponuoja nepriklausomumą sprendimų priėmimo srityje, tačiau, kaip žinoma, 
save vairuojantis automobilis „priima sprendimus“ tik remiantis iš anksto sukurtais algoritmais ir 
programomis, todėl negali būti laikoma, jog jis yra savo sprendimų priėmėjas. Todėl laikytina, jog 
tikslesnė sąvoka yra savavaldis ar save vairuojantis, nors reikia pripažinti, jog dažniau vartojama – 
autonominis. Pavyzdžiui, Tesla Motor įkūrėjas Elonas Muskas, apibūdindamas autonominį „Tesla S“ 
modelį, paskelbė, jog šiame modelyje yra įdiegta autopiloto funkcija, leidžianti automobiliui atlikti 
beveik viską. Šią technologiją, anot Elono Musko, sudaro automobilio priekyje įrengtas radiolokato-
rius, jutiklių rinkinys, kamera su objektų atpažinimo funkcija, 360 laipsnių ultragarsinis sonaras bei 
GPS įvestis, užtikrinantys aplinkos ir kitų šalia esančių objektų nuolatinį stebėjimą1273. Taigi, tokia-
me automobilyje, įjungus autopiloto funkciją, kompiuterinė sistema perima automobilio valdymą, ir 
automobilyje važiuojančiam žmogui nebereikia sutelkti savo dėmesio į vairavimą, nors ekstremalios 
situacijos atveju tokio automobilio valdymą turėtų perimti jame sėdintis žmogus1274. Kita vertus, ka-
dangi ekstremali situacija dažniausiai susiklosto staiga, todėl labai tikėtina, jog žmogus tiesiog nesu-
spėtų laiku sureaguoti ir perimti tokio automobilio valdymo bei padaryti galbūt teisingo sprendimo 
lemiamu momentu.

Diskusijose dėl autonominių automobilių teisinio reglamentavimo dažniausiai keliamos proble-
mos dėl pasenusių, šiuolaikinių technologinių inovacijų neatitinkančių taisyklių bei atsakomybės už 
žalą, padarytą naudojantis savavaldžiais automobiliai, taip pat sprendimų moraliai jautriose situacijose 
priėmimo. Kalbant apie savavaldžių automobilių įteisinimą, atkreiptinas dėmesys, jog pagal šiuo metu 
galiojančią Vienos Kelių eismo konvenciją, prie kurios yra prisijungę daugiau kaip 70 šalių1275, vairuo-

1266 Tyrimai rodo, jog apie 90 proc. eismo įvykių įvyksta dėl žmogaus klaidos. European Commission. Commission 
launches GEAR 2030 to boost competitiveness and growth in the automotive sector. [interaktyvus]. <http://ec.eu-
ropa.eu>. Trijų metų susisteminti duomenys JAV parodė, jog apie 40 proc. eismo įvykių lemia atpažinimo klaidos, 
30 proc. – neteisingi sprendimai; apie 20 proc. – vairavimo klaidos bei neveikimas. National Motor Vehicle Crash 
Causation Survey: Report to Congress – 811059. [interaktyvus]. <https://crashstats.nhtsa.dot.gov>.

1267 Google Cars Drive Themselves, in Traffic. The New York Times. [interaktyvus]. <http://www.nytimes.com>.
1268 Elon Musk’s Plan to Make Self-Driving Autonomous Tesla Cars. WIRED. [interaktyvus]. <https://www.wired.

com>.
1269 Toyota Sneak Previews Self-Drive Car ahead of Tech Show. BBC News. [interaktyvus]. <http://www.bbc.com>.
1270 Tesla Driver Killed in Crash with Autopilot Active, NHTSA Investigating .The Verge. [interaktyvus]. <https://www.

theverge.com>.
1271 Define Self-Driving. Dictionary.com. [interaktyvus]. <http://www.dictionary.com>.
1272 Merriam-Webster, Inc, ed., Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, Eleventh edition. Springfield: Merriam-Webs-

ter, 2014, p. 84.
1273 Gurney, Jeffrey K., Driving Into the Unknown: Examining the Crossroads of Criminal Law and Autonomous 

Vehicles (April 22, 2015). 5 Wake Forest J.L. & Pol’y. 2015, p. 394-395. [interaktyvus]. <https://ssrn.com>.
1274 Plačiau apie tai: Didjurgytė, J. Ar, save vairuojančiam automobiliui sukėlus eismo įvykį, baudžiamoji atsakomybė gali 

būti šalinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 31 straipsnį? (2017) [interaktyvus]. <https://eltalpykla.
vdu.lt>.

1275 Kelių eismo konvencija. Valstybės žinios. 2002, Nr. 2-54.

https://ssrn.com/abstract=2543696
http://www.infolex.lt/ta/38443
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tojai yra įpareigoti visą laiką atidžiai stebėti situaciją kelyje bei neatitraukiamai valdyti automobilį, 
taigi nei autonominiai, nei pusiau autonominiai automobiliai vis dar nėra įteisinti. Diskusijos dėl žalos, 
padarytos naudojantis savavaldžiais automobiliai, suaktyvėjo po jau minėto autonominio automobilio 
„Tesla“ eismo įvykio, kurio metu žuvo vairuotojas. Kaip žinoma, automobilio sistema, apakinta saulės, 
neatpažino balto traktoriaus priekabos šono ir į jį rėžėsi. Šis atvejis parodė, jog savavaldžiai automobi-
liai nėra apsaugoti nuo techninių nesklandumų1276. Be to, savavaldis automobilis gali atsidurti ir tokio-
se situacijose, kai tenka rinktis iš dviejų blogybių, pavyzdžiui, partrenkti į perėją išbėgusią mergaitę ar 
trenkis į kelio ženklą ir taip sukelti pavojų automobilyje esančiam žmogui ar žmonėms. 

Sprendžiant savavaldžių automobilių atsakomybės klausimą siūloma pasinaudoti teisės analo-
gija bei taikyti atitinkamas civilinės atsakomybės nuostatas kaip ir kitoms autonominėms transporto 
priemonių rūšims1277. Pavyzdžiui, civilinėje aviacijoje naudojami lėktuvai yra viena iš visiems gerai 
žinomų pusiau autonominių transporto rūšių. Europos Sąjunga yra ratifikavusi Monrealio konven-
ciją dėl oro vežėjų atsakomybės nelaimės atveju1278, kurioje yra iš esmės įteisinta oro vežėjo atsako-
mybė be kaltės, kitaip tariant griežtoji civilinė atsakomybė. Kita vertus, jei automobilis yra visiškai 
save vairuojantis ir gebantis visą kelionės laiką važiuoti savarankiškai be jokio žmogaus įsikišimo, 
tuomet įvykus eismo įvykiui ir atsiradus žalai, turėtų būti preziumuojama, jog įvykis galėjo kilti dėl 
techninio ar sisteminio gedimo, ir atsakomybė gulti ant gamintojo ar prekės pardavėjo pečių, kaip 
tai yra numatyta ES bei Lietuvos teisės normose bei teismų praktikoje dėl nekokybiškų produktų 
sukeltos žalos. Taigi, siekiant užtikrinti, kad automobilių valdytojams netektų atsakyti už gamintojų 
klaidas ir atvirkščiai, turi būti imtasi priemonių, kurios leistų eismo įvykius tiriantiems ekspertams 
tiksliai nustatyti avariją lėmusias priežastis. Pavyzdžiui, vienas iš siūlomų sprendimų pagal analogiją 
su lėktuvais į autonominius automobilius įdiegti „juodąsias dėžes“1279, kurios padėtų atskirti automo-
bilio valdytojo, t. y. žmogaus, klaidas nuo automobilio sistemos klaidų ar gedimų, už kuriuos turėtų 
atsakyti automobilio gamintojas1280. EP rekomendacijoje dėl robotikai taikomų civilinių teisių atkrei-
piamas dėmesys į dirbtinio intelekto autonomiškumo bei atitinkamai subjektiškumo klausimus, nes 
nuo to priklauso ir atsakomybės klausimai. Roboto autonomiškumas yra technologinio pobūdžio ir 
priklauso nuo to, kiek ištobulintas jo gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, be išorinės įtakos 
ar kontrolės. Todėl svarstoma galimybė sukurti naują teisinio subjektiškumo kategoriją. Dabartinis 
teisinis reguliavimas nenumato savarankiškos robotų atsakomybės dėl tretiesiems asmenims sukel-
tos žalos už veiksmus ar neveikimą. Už robotų padarytą žalą atsako gamintojas, pardavėjas, paslau-
gos teikėjas, operatorius, savininkas, valdytojas ir pan., kuriems teisės aktuose paprastai numatyta 
griežtoji civilinė atsakomybė ar, kitaip tariant, atsakomybė be kaltės1281. 

Analizuojant jau minėtą probleminį aspektą dėl savavaldžių automobilių sprendimų moraliai 
jautriose situacijose priėmimo, kai autonominis automobilis, atsidūręs ekstremalioje situacijoje, turė-
tų rinktis iš dviejų blogybių, pasakytina, jog toks pasirinkimas turėtų būti iš anksto užprogramuotas 
save vairuojančio automobilio valdymo sistemoje – algoritmais. Masačusetso technologijos instituto 
komanda atliko tyrimą, kurio tikslas buvo tam tikrose moraliai sudėtingose hipotetinėse situacijose 

1276 US Opens Investigation into Tesla after Fatal Crash. BBC News. [interaktyvus]. <http://www.bbc.com/>.
1277 Europos Parlamento pranešimo su rekomendacijomis Europos Komisijai dėl robotikos taikomų civilinės teisės 

nuostatų. 2016, 2015/2103(INL) [interaktyvus]. <http://www.europarl.europa.eu>, p. 7.
1278 Konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo. Valstybės žinios. 2004, Nr. 174-6435.
1279 Vadinamosios „juodosios dėžės“ tikslas sukaupti duomenis, kurie padėtų atkurti, kas vyko lėktuve ar kitame įren-

ginyje, prieš įvykstant avarijai, bei nustatyti įvykio priežastis. Kitaip tariant, juodosios dėžės duomenų analizė eks-
pertams leidžia vertinti, ar įvykį lėmė techninės priežastys, ar žmogaus klaida. Juodoji dėžė yra sudaryta iš dviejų 
dalių, kurios įrašo ir kaupia visą su skrydžiu ar kita įrenginio veikla susijusią informaciją. Vienoje juodosios dėžės 
dalyje įrašinėjami įgulos pokalbiai, pilotų kabinos garsai. Kitoje dėžės dalyje fiksuojami lėktuvo ar kito atitinkamo 
įrenginio techniniai veiklos parametrai: skrydžio trajektorija, greitis, aukštis, kryptis, suvartojamas kuro kiekis, tem-
peratūra, gedimai bei pranešimai pilotams apie juos. 

1280 Daugiau apie JAV bei Europoje sudarytų darbo grupių rekomendacijas dėl savavaldžių automobilių reguliavimo: Euro-
pean Commission. Final report: Study on the assessment and certification of automated vehicles. [interaktyvus]. <http://
ec.europa.eu>.

1281 Europos Parlamento pranešimo su rekomendacijomis Europos Komisijai dėl robotikos taikomų civilinės teisės 
nuostatų. 2016, 2015/2103(INL) [interaktyvus]. <http://www.europarl.europa.eu>, p. 7.
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surinkti etinių sprendimų statistiką ir tokiu būdu nustatyti etiniu požiūriu prioritetinį sprendimą, 
kurį būtų galimą užprogramuoti tokio save vairuojančio automobilio valdymo sistemos algoritmuo-
se, taip sukuriant savotišką automobilio „dirbtinę moralinę savimonę“1282. Projekte dalyvaujantys 
tiriamieji hipotetinėse situacijose turėjo balsuoti už tam tikrą sprendimą, atitinkamai daugiausiai 
balsų surinkęs sprendimas, anot projekto iniciatorių, galėtų būti vertinamas kaip etiškiausias, nes už 
jį pasisakė daugiausiai tyrime dalyvavusių asmenų. Beje, ši komanda netgi sukūrė žaidimą, kuriame 
savo pasirinkimus moraliai sudėtingose hipotetinėse situacijose gali pasitikrinti kiekvienas norin-
tis1283. Pavyzdžiui, tyrime buvo analizuojama tokia situacija: sugedus save vairuojančio automobilio 
stabdžiams, automobilis gali rinktis trenktis ir užmušti per pėsčiųjų perėją, degant žaliam šviesoforo 
signalui, einantį vieną atletiško kūno sudėjimo vyrą arba sukti į kitą eismo juostą, trenktis į užtvarą 
ir užmušti pačiame automobilyje sėdintį vieną mažą berniuką. Šioje situacijoje yra supriešinami trys 
svarbūs aspektai: asmens amžius, gera fizinė būklė ir kelių eismo taisyklių laikymasis. Didžioji dalis 
balsavusiųjų labiau buvo linkę išsaugoti jaunesnio asmens gyvybę, tačiau buvo svarbus ir kelių eismo 
taisyklių laikymosi aspektas. Kitose situacijose daugiausiai balsų surinko sprendimai, kuriuose iš-
saugomos moterų, bet ne vyrų, žmonių, o ne gyvūnų gyvybės, vaikų bei jaunesnių žmonių gyvybės, 
taip pat tų, kurie dirba visuomenei naudingą darbą, pavyzdžiui, gydo, saugo visuomenę ir pan.1284 
Ar tokia algoritmais užprogramuota autonominio automobilio „dirbtinė moralinė savimonė“ yra 
moraliai nepriekaištinga, labai abejotina, todėl šis aspektas išlieka viena iš sunkiausiai sprendžiamų 
etinių dilemų. Vokietijoje federalinės vyriausybės sudaryto autonominių automobilių etikos komite-
to, sudaryto iš teisės, etikos bei technologijų ekspertų, 2017 m. rugpjūčio mėnesį pristatytose gairėse 
nustatyta, jog automobilį valdanti programinė įranga turės būti užprogramuota taip, jog neišvengia-
mos žalos atveju bet kokia kaina turėtų būti vengiama žmonių sužalojimų bei žūties, net jei reiktų 
sugadinti svetimą turtą ar partrenkti gyvūną. Žalos žmogaus sveikatai ar gyvybei neišvengiamumo 
atveju turėtų būti laikomasi mažiausios galimos žalos principo, tačiau savavaldės transporto priemo-
nės autopiloto įranga negalėtų būti užprogramuota priimti sprendimus priklausomai nuo žmogaus 
amžiaus, lyties, fizinės būklės ar kitų diskriminuojančių faktorių1285. 

4.2. Kibernetinės biofizinės sistemos ir  
 informacinis saugumas

Kita, ypač sveikatos apsaugos sferoje vis dažniau naudojama aukštųjų technologijų inovaci-
ja yra kibernetinės biofizinės sistemos. Esminis jų taikymu praktikoje keliamas teisinis probleminis 
aspektas yra susijęs su privatumo apsauga. Kibernetinės biofizinės sistemos (ang. Cyber-physical  
systems) yra intelektualiųjų technologijų, jungiančių sensorius, medicininę ir programinę įrangą, bei 
biofizinių sistemų integracija. Mokslininkai apie kibernetines biofizines sistemas diskutuoja paly-
ginti neseniai1286. Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
nuomonėje dėl robotikos taikomų civilinės teisės nuostatų kibernetinės biofizinės sistemos apibūdina-
mos kaip „techninės kompiuterių, robotų ir dirbtinio intelekto tinklo sistemos, kurios sąveikauja su 
materialiuoju pasauliu ir turi daugybę taikomųjų sveikatos priežiūros sektoriaus programų“1287. Šios 

1282 Plačiau žr.: Moral Machine. Description. [interaktyvus]. <http://moralmachine.mit.edu>.
1283 Plačiau žr.: Moral Machine. Home. [interaktyvus]. <http://moralmachine.mit.edu>.
1284 Moral Machine. Home. [interaktyvus]. <http://moralmachine.mit.edu>.
1285 Germany’s New Regulations on Self-Driving Cars Means Autonomous Vehicles Won’t Compare Human Lives. 

Quartz. [interaktyvus]. <https://qz.com>.
1286 Anot Lee ir Seshia, pirmą kartą terminas kibernetinės biofizinės sistemos (cyber-physical systems) buvo pavartotas 

2006 m. Nacionalinio mokslo fondo konferencijoje, JAV. Lee, E. A.; Seshia,S. A. Introduction to Embedded Systems: 
A Cyber Physical Systems Approach, 1. ed., Lulu: LeeSeshia.org, 2012, p. 4. Nors šios sistemos pradėtos vystyti jau 
nuo 1980 m. Esterle, L.; Grosu, R. Cyber-Physical Systems: Challenge of the 21st Century. E & I Elektrotechnik Und 
Informationstechnik. 2016, 7, p. 48.

1287 Europos Parlamento aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonė Europos Parlamen-
to pranešimui su rekomendacijomis Europos Komisijai dėl robotikos taikomų civilinės teisės nuostatų. 2016, 
2015/2103(INL). [interaktyvus]. <http://www.europarl.europa.eu>.
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robotikos mokslo sukurtos sistemos šiuo metu dažniausiai naudojamos medicinoje, kaip tam tik-
ros chirurginiu ar kitokiu medicininiu būdu implantuojamos medicininės paskirties intelektualios 
technologijos, galinčios stebėti, analizuoti būklę bei gydyti pacientus, stiprinti neįgaliųjų ir vyresnio 
amžiaus asmenų judumą ir integraciją1288, taip pat atlikti kitas gyvybiškai svarbias funkcijas. Tokios 
medicininės paskirties išmaniosios technologijos, kaip insulino pompos, klausos aparatai, galvos 
smegenų ar širdies darbo stimuliatoriai, pagerino milijonų žmonių gyvenimo kokybę. Kita vertus, 
akivaizdu, kad jos gali būti pritaikomos ne tik medicinoje. Pavyzdžiui, šiuo metu aktyviai disku-
tuojama ir apie mikroschemų, įterpiamų po oda, pritaikomumą tapatybės nustatymui, tarpusavio 
atsiskaitymams, pagrobimų prevencijai bei kitiems tikslams1289. 

Minėtuose prietaisuose paprastai matuojama, saugoma bei, naudojantis grįžtamuoju ryšiu, 
apdorojama labai daug duomenų apie žmogaus sveikatos būklę. Todėl išmaniosios kibernetinės fi-
zinės ir biofizinės sistemos gali būti žalą siekiančių padaryti subjektų taikiniu. Kibernetinės atakos 
atveju gali būti pažeistos vienas ar keli iš informacijos saugumo atributų, literatūroje dar vadinamų 
kibernetinio informacijos saugumo triada, t. y. konfidencialumas, integralumas bei prieinamumas. 
Bendriausia prasme, konfidencialumas reiškia, kad informacija turi būti prieinama tik įgaliotiems as-
menims. Integralumas reiškia, kad informacija ar pati sistema gali būti papildyta, pakeista ar išjungta 
tik asmenų, kurie yra įgalioti tai atlikti. Prieinamumas, savo ruožtu, reiškia, kad asmenys, kurie yra 
įgalioti valdyti bei naudoti informaciją bei sistemą, galėtų tai atlikti visuomet, kai tai yra reikalin-
ga1290. Akivaizdu, kad kuo daugiau informacijos yra surenkama, kaupiama ir apdorojama, naudojan-
tis šiomis inovacijomis, tuo ji patrauklesnė potencialiems šios informacijos vagims ir kitiems blogų 
kėslų turintiems asmenims bei atitinkamai potenciali žala vartotojams. Teisę į privatumą ir teisę į 
asmens duomenų apsaugą saugančios nuostatos įtvirtintos ES pagrindinių teisių chartijos 8 straips-
nyje1291 bei direktyvoje dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo, kurioje numatyta, jog asmuo turi teisę uždrausti savo duomenų perdavimą, kai tokiam 
duomenų perdavimui ar pardavimui nėra teisinio pagrindo1292. EP rekomendacijoje dėl robotikai tai-
komų civilinių teisių taip pat akcentuojama privačių duomenų apsaugos svarba, atkreipiant dėmesį į 
robotus, kurie kelia didelį pavojų privatumui dėl to, kad jie patalpinami į tradiciškai apsaugotą priva-
čią erdvę, taip pat dėl to, kad jie sugeba atrinkti ir perduoti asmeninius ir konfidencialius duomenis1293. 
Lietuvoje, neseniai kilus skandalui, kai iš plastikos chirurgijos klinikos „Grožio chirurgija“ buvo pa-
vogti tūkstančių klientų duomenys, t. y. ne tik pacientų vardai bei pavardės, bet ir jų nusiskundimai, 
atliktos procedūros, intymios nuotraukos bei kiti itin jautrūs duomenys, kuriais vėliau nusikaltėliai 
šantažavo klinikos klientus, reikalaudami pinigų, šios problemos aktualumas ypatingai išryškėjo1294. 
Todėl prieš pateikiant tokio pobūdžio produktus į rinką yra būtina atlikti išsamų grėsmių surenka-
mos ir saugomos informacijos saugumui įvertinimą bei apsaugos priemonių nuo privatumo ir kitų 
teisių pažeidimo testavimą. 

1288 Dėl gyvenimo sąlygų ir šiuolaikinės medicinos pažangos išaugo gyvenimo trukmė, kadangi iki 2025 m. per 20 proc. 
europiečių bus sulaukę 65 m. ar vyresnio amžiaus ir ypač sparčiai didės 80 m. amžiaus sulaukusių ir jį perkopusių 
asmenų skaičius – o tai iš esmės pakeis kartų pusiausvyrą mūsų visuomenėse, taigi visuomenės senėjimas yra vienas 
didžiausių XXI a. Europos visuomenių politinių, socialinių ir ekonominių iššūkių. Europos Parlamento pranešimo 
su rekomendacijomis Europos Komisijai dėl robotikos taikomų civilinės teisės nuostatų. 2016, 2015/2103(INL). 
[interaktyvus]. <http://www.europarl.europa.eu>, p. 3. 

1289 Vietoj darbo pažymėjimo – mikroschema po oda. Verslo žinios. [interaktyvus]. <http://www.vz.lt>.
1290 Loukas, G. Cyber-Physical Attacks: A Growing Invisible Threat. Oxford, UK: Waltham, MA, USA: Elsevier/BH, But-

terworth-Heinemann is an imprint of Elsevier, 2015, p. 2.
1291 Kiekvienas turi teise ̨ i ̨ savo asmens duomenų̨ apsauga ̨, tokie duomenys turi būti tinkamai tvarkomi ir naudojami 

tik konkretiems tikslams ir tik atitinkamam asmeniui sutikus ar kitais įstatymo nustatytais teisėtais pagrindais. Taip 
pat kiekvienas turi teise ̨ susipažinti su surinktais jo asmens duomenimis bei i ̨ tai, kad jie bu ̄tų ištaisomi. Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos. Oficialusis leidinys C 202, 7.6.2016, 8 straipsnis.

1292 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo. Oficialusis leidinys L 281, 23/11/1995 p. 0031–0050.

1293 Europos Parlamento pranešimo su rekomendacijomis Europos Komisijai dėl robotikos taikomų civilinės teisės 
nuostatų. 2016, 2015/2103(INL) [interaktyvus]. <http://www.europarl.europa.eu>, p. 10.

1294 Intymias pacientų paslaptis grožio klinika kaupė nelegaliai. Lrytas.lt. [interaktyvus]. <http://lietuvosdiena.lrytas.lt>.
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4.3. Skaitmeninis turtas kaip civilinių teisių objektas
Virtualioji erdvė, atsiradus kompiuteriams, internetui, socialiniams tinklams, išmaniesiems 

įrenginiams, iš esmės pakeitė žmonių gyvenimus bei užima vis didesnę gyvenimo dalį bei kelia nau-
jus teisinio reguliavimo iššūkius, susijusius ne tik su privatumo bei duomenų apsauga, bet ir nuosavy-
bės teisėmis. Žmonėms vis aktyviau dalyvaujant virtualioje erdvėje, savo išmaniuosiuose telefonuose, 
kompiuteriuose, duomenų bazėse ir pan. jie sukuria ir saugo vis daugiau skaitmeninių duomenų, ku-
rie gali turėti asmeninę ar turtinę vertę, įvardijamų kaip elektroninis ar skaitmeninis turtas. McCar-
thy skaitmeninį turtą apibrėžia kaip skaitmeninę informaciją, saugomą kompiuteryje, išmaniajame 
telefone, kietajame diske, trečiosios šalies serveryje ar kitoje kompiuterinėje technologijoje1295. Anot 
Rimvydo Laužiko, terminas „elektroninis“ yra platesnės reikšmės, elektroniniais laikytini duomenys, 
informacija, dokumentai bei veiklos, kurių sukūrimui, visaverčiam nuskaitymui bei atlikimui yra 
būtini tokie prietaisai, kaip kompiuteris, magnetofonas bei panašūs elektros prietaisai, jungiami prie 
elektros energijos1296. Tuo tarpu terminas „skaitmeninis“ reiškia informaciją, duomenis bei veiklą, 
užkoduotą naudojant skaitmeninę dvejetainę kodavimo technologiją, kuri pasitelkus kompiuterius, 
kompiuterių tinklus, programinę įrangą, programas, vidinius bei išorinius kompiuterių įrenginius 
bei laikmenas leidžia kurti, saugoti, nuskaityti, atkurti bei perduoti skaitmeninio formato duomenis 
ir informaciją1297. 

Remiantis vienos iš Europos Parlamento narės Marelle Gallo 2010 m. pranešimu dėl intelekti-
nės nuosavybės teisių įgyvendinimo vidaus rinkoje, skaitmeniniam turtui priskiriama muzika, kino 
filmai, vaizdo žaidimai bei programinė įranga, kitaip tariant, objektai, susiję su intelektine nuosa-
vybe1298, tačiau skaitmeninis turtas šiais objektais neapsiriboja. Skaitmeninio turto sąvoka kur kas 
plačiau apibrėžiama Jungtinėse Amerikos Valstijose priimtame Turto patikėtinio prieigos prie skai-
tmeninio turto akte1299. Tokiu skaitmeniniu turtu gali būti duomenys, tekstai, paveikslėliai, kodai, 
kompiuterių programos, duomenų bazės, programinė įranga elektroninio pašto paskyros, avatarai 
žaidimų serveriuose, paskyros socialiniuose tinkluose, skaitmeninės medijų (muzikos, nuotraukų, 
vaizdo įrašų, knygų) kolekcijos, virtuali valiuta – bitkoinai ir pan, į kurį asmuo turi teisę ir interesą, 
tačiau tokiu turtu nelaikytini pinigai banko sąskaitose, nors ir yra elektroninė jų valdymo prieiga. 
McCarthy išskiria tokias skaitmeninio turto rūšis, kaip: 1) asmeninis skaitmeninis turtas, pavyz-
džiui, nuotraukos, dokumentai, laiškai, audio- ir videoįrašai; 2) socialinių tinklų paskyros, tokios 
kaip „Facebook“ ar „Twitter“; 3) finansinės paskyros, pavyzdžiui, prie elektroninės bankininkystės, 
PayPal ir kitų sąskaitų; bei 4) su komercine veikla ar verslu susijęs skaitmeninis turtas1300. Taip pat, be 
šių skaitmeninio turto rūšių, juo laikytinas ir elektroninės komunikacijos turinys.

Pagrindiniai teisiniai klausimai, susiję su skaitmeninio turto reguliavimu, yra jo apibrėžtis, 
nuosavybės teisių (valdymo, naudojimo, disponavimo) įgyvendinimas, dalyvavimas civilinėje apy-
vartoje bei privatumo apsauga. Skaitmeninis turtas gali turėti tiek ir asmeninę, sentimentalią, iš-
skirtiniu santykiu paremtą, tiek ir turtinę, finansinę vertę. Jis tam tikrais atvejais gali tapti civilinės 
apyvartos objektu, tai yra gali būti perleidžiamas, paveldimas ir pan. Nors Lietuvos teismų praktikoje 
dar nėra pasitaikę ginčų dėl tokio turto perleidimo, paveldėjimo ar prieigos, tačiau kitų šalių teis-
mų praktikoje tokio pobūdžio ginčai jau yra nagrinėjami. Pavyzdžiui, byloje In re Facebook Ireland 
Ltd1301 Berlyno apygardos teismas priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo „Facebook“ suteikti mirusios 
mergaitės tėvams prieigą prie jos „Facebook“ paskyros bei joje esančių įrašų. Facebook, remdamasis 
asmenų privatumo apsauga, neleido mirusios mergaitės tėvams prisijungti prie dukros paskyros. Savo 

1295 McCarthy, L. Digital Assets and Intestacy. BUJ Sci. & Tech. L. 2015, 21, p. 385.
1296 Laužikas, R. Skaitmeninis ar elektroninis? Knygotyra. 2015, 51, p. 275–279.
1297 Ibid.
1298 Europos Parlamento Teisės komiteto pranešimas dėl intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo vidaus rinkoje. 

Report on the Enforcement of Intellectual Property Rights in the Internal Market - A7-0175/2010. [interaktyvus]. 
<http://www.europarl.europa.eu>.

1299 Revised Fiduciary Access to Digital Assets Act (2015). [interaktyvus]. <http://www.uniformlaws.org>.
1300 McCarthy, L. Digital Assets and Intestacy. BUJ Sci. & Tech. L. 2015, 21, p. 385.
1301 German Parents Can Inherit Child’s Online Profiles. Bloomberg BNA. [interaktyvus]. <https://www.bna.com>.
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sprendimą teismas argumentavo tuo, jog sutartis tarp vartotojo ir Facebook nesiskiria nuo kitų šalis 
saistančių susitarimų, todėl teisės ir pareigos, kylančios iš sutarties, gali būti perleistos vartotojo įpė-
diniams. Atsakydamas į Facebook argumentą, jog leidimo tėvams prisijungti prie dukros suteikimas 
pažeistų trečiųjų asmenų privatumą, teismas atsakė, jog tėvai yra paveldėtojai pagal įstatymą, turin-
tys teisę žinoti, ką jų nepilnametė dukra veikė internetinėje erdvėje, be to, atkreipė dėmesį į praktiką, 
jog įpėdiniai gali skaityti konfidencialius mirusiojo laiškus ir tai nepažeidžia trečiojo asmens teisių, 
vadinasi, pagal analogiją, ši praktika gali būti taikoma ir elektroniniams susirašinėjimams bei kitai 
asmeninės komunikacijos turiniui. Tačiau šis teismo sprendimas Berlyno apeliacinio teismo buvo 
panaikintas remiantis telekomunikacinių ryšių įslaptinimo įstatymu, kuris saugo telefoninų pokal-
bių privatumą, šią apsaugą konstitucinio teismo sprendimu išplėtus ir komunikacijai elektroniniu 
paštu1302. Kita vertus, pastebėtina, jog ne visose šalyse asmens privatumas ginamas ir po jo mirties. 

Kalbant apie asmens privatumo ir duomenų apsaugą paminėtina, jog minimalius standartus 
Europos Sąjungoje užtikrina direktyva, kurioje numatyta, jog asmuo turi teisę uždrausti savo duo-
menų perdavimą, kai tokiam duomenų perdavimui ar pardavimui nėra teisinio pagrindo1303. Ši di-
rektyva mirusiam asmeniui, beje, netaikoma. Kadangi direktyva nustato tik minimalų standartą, 
Europos Sąjungos valstybės narės turi teisę nacionaliniuose teisės aktuose nustatyti aukštesnį as-
mens privatumo apsaugos standartą. Pavyzdžiui, Lietuvoje, taip pat Estijoje bei Bulgarijoje ginama ir 
mirusio asmens teisė į privatumą1304. 2000 m. LR CK 2.23 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog „fizinio 
asmens privatus gyvenimas neliečiamas, o informacija apie asmens privatų gyvenimą gali būti skel-
biama tik jo sutikimu. Po asmens mirties tokį sutikimą gali duoti jo sutuoktinis, tėvai ar vaikai“1305. 

Analizuojant skaitmeninio turto galimybes dalyvauti civilinėje apyvartoje, t. y. būti parduotam, 
paveldėtam ir panašiai, atkreiptinas dėmesys, jog neperleidžiamos yra asmeninės neturtinės teisės, 
neatskiriamai susijusios su savininko asmeniu. Pavyzdžiui, Lietuvos CK 5.1. straipsnis numato, jog 
„nepaveldimos asmeninės neturtinės ir turtinės teisės, neatskiriamai susijusios su palikėjo asmeniu 
(teisė į garbę ir orumą, autorystė, teisė į autorinį vardą, į kūrinio neliečiamybę, į atlikėjo vardą ir at-
likimo neliečiamybę)“, nepaveldima „teisė į alimentus ir pašalpas, mokamas palikėjui išlaikyti, taip 
pat teisė į pensiją, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis“1306. Dar daugiau, toks turtas ne tik negali 
būti civilinės apyvartos objektu, tačiau, pavyzdžiui, prisijungimas prie svetimos paskyros gali būti 
laikomas nusikalstama veika, nes norint prisijungti prie paskyros, reikia žinoti prisijungimo vardą 
bei slaptažodį. Toks prisijungimas be paskyros naudotojo sutikimo pažeistų ne tik paskyros nau-
dotojo privatumą bei reikštų neteisėtą naudojimąsi jo tapatybe, bet ir pažeistų virtualios sistemos 
autentiškumo nustatymo procedūras bei atitinkamai klaidintų trečiuosius asmenis. Tokiu atveju tai-
kytini Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 198 straipsnis dėl neteisėto elektroninių duomenų 
perėmimo ir panaudojimo, 1981 straipsnis dėl neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos bei  
166 straipsnis dėl asmens susižinojimo neliečiamumo pažeidimo. Lietuvos teismų praktikoje taip pat 
yra laikomasi nuostatos, jog vartotoją elektroninio pašto sistemoje leidžianti nustatyti autentiškumo 
patvirtinimo procedūra gali būti laikoma viena iš šios sistemos saugumo (taip pat ir konfidencia-
lumo) užtikrinimo priemonių, o teisėto vartotojo tapatybę patvirtinančių duomenų neteisėtas įve-
dimas, suklaidinant sistemą, vertintinas kaip šios sistemos apsaugos priemonių pažeidimas. Toks 
veiksmas laikomas neteisėtu prisijungimu prie informacinės sistemos1307. Tačiau tokio skaitmeninio 
turto, kaip skaitmeninės medijų (muzikos, nuotraukų, vaizdo įrašų, knygų) kolekcijos, virtuali valiu-
ta – bit koinai, civilinė apyvarta neturėtų būti ribojama. 

1302 Parents lose appeal over access to dead girl‘s Facebook account. The Guardian. 2017-05-31 [interaktyvus]. <https://
www.theguardian.com>.

1303 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo. Oficialusis leidinys L 281, 23/11/1995, p. 0031–0050.

1304 Edwards, L.; Harbinja, E. What Happens to My Facebook Profile When I Die?: Legal Issues Around Transmission 
of Digital Assets on Death. Digital Legacy and Interaction Springer International Publishing. 2013, p. 18. [interakty-
vus]. <https://ssrn.com>. 

1305 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 74-2262.
1306 Ibid.
1307 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 6 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-138/2015.

https://ssrn.com/abstract=2222163
http://www.infolex.lt/ta/100228
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4.4. Bepiločių orlaivių plataus panaudojimo keliami iššūkiai  
 teisiniam reguliavimui

Nuosavybės teisių įgyvendinimo, privatumo apsaugos, taip pat žalos atlyginimo klausimai kyla 
ir augant bepiločių orlaivių, dar vadinamų dronais, panaudojimo galimybėms. Nors dar visai neseniai 
aviacijos įranga, pavyzdžiui, pilotuojami lėktuvai ar sraigtasparniai, dėl savo brangumo buvo priei-
nama tik valstybinėms karo pajėgoms, aviacijos kompanijoms ir tik išskirtiniais atvejais privatiems 
asmenims, tačiau technologinė pažanga robotikos srityje bepiločius orlaivius1308, padarė plačiai nau-
dojamus ir privačiame, ir viešajame sektoriuje. Pavyzdžiui, šiuo metu jie yra panaudojami gabenti 
skubioms pašto siuntoms, sudaryti žemėlapiams, fiksuoti situaciją iš paukščio skrydžio ant „drono“ 
primontuotomis vaizdo kameromis, kontroliuoti tam tikras teritorijas, skraidyti pavojingose vietose, 
nekeliant grėsmės žmonių gyvybei, policija juos naudoja įrodymams rinkti, įtariamųjų ar nelegalių 
verslų paieškoms, gelbėjimo tarnybos – nelaimių aukoms rasti, taip pat jie naudojami pramoginiais 
tikslais, ir panašiai1309. Atsiradus tiek šių įrenginių panaudojimo galimybių, prognozuojama, jog be-
piločių orlaivių rinka nuolat augs, ypač naudojamų komercinėje bei vartojimo segmentuose1310. 

Bepiločiams orlaiviams tapus prieinamiems didžiajai visuomenės daliai1311 bei išsiplėtus jų 
panaudojimo spektrui, kyla ir tam tikros su bepiločių orlaiviu plačiu prieinamumu ir panaudojimu 
susijusios grėsmės: jie gali atsitrenkti į pastatus, gabenti siuntas į pataisos namus ar skraidyti virš 
draudžiamų teritorijų, skristi pavojingai arti kitų aviacijoje naudojamų orlaivių, pavyzdžiui, sraig-
tasparnių, pažeisti privatumą ar būti numušti1312. Pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės atskirų policijos 
nuovadų duomenimis, incidentų, susijusių su bepiločiais orlaiviais, nuolat auga1313. Pastebėtina, jog 
daugelis tokių incidentų kyla dėl to, kad nėra aiškaus teisinio reglamentavimo, todėl bepiločių orlai-
vių savininkai, valdytojai, žemės bei pastatų savininkai bei nukentėjusieji nežino savo teisių apimties. 
Pavyzdžiui, esminis žemės ar pastatų savininkams kylantis klausimas yra: kokiame aukštyje bepilo-
tis orlaivis turėtų skristi virš žemės sklypo ar pastato, kad nepažeistų nekilnojamojo turto savininko 
nuosavybės teisės? Bepiločiai orlaiviai gali pažeisti ne tik nuosavybės teises, bet ir asmenų privatumą, 
todėl jau dabar tiek civiliniame, tiek baudžiamajame procesuose keliami klausimai dėl bepiločiais 
orlaiviais surinktų įrodymų teisėtumo. 

Bepiločių orlaivių valdymą bei naudojimą Lietuvoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos avi-
acijos įstatymas1314, 2014 m. sausio 23 d. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus patvirtintos 
„Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklės“1315 bei atitinkamos bendrosios nuostatos, pavyzdžiui, dėl 
nuosavybės teisės į virš žemės sklypo esančią erdvę. Taigi, nors Lietuvos teisės aktai numato, kad 
paprastais civiliniais bepiločiais orlaiviais skrydžius galima vykdyti iki 400 pėdų (120 m) aukščio 

1308 Bepilotį orlaivį nuo kitų orlaivių išskiria šios charakteristikos: (1) jis yra sunkesnis už orą, (2) jis yra kontroliuojamas 
žmogaus ir / arba kompiuterio, (3) jis ore paprastai gali išsilaikyti bent jau 15 minučių, ir (4) jo įguloje nėra žmo-
gaus, kuris galėtų jį realiu laiku kontroliuoti ar daryti jo skrydžiui reikšmingą įtaką. Kiršys, D. Ar bepiločio orlaivio 
skrydžio vykdymas žemės sklypo oro erdvėje nepažeidžia to žemės sklypo savininko nuosavybės teisės? [interaktyvus]. 
<http://gs.elaba.lt>.

1309 Ši nauja ir patogi technologija jau šiuo metu domina krašto apsaugos institucijas, žurnalistus, filmus kuriančias bei 
siuntinių pristatymu užsiimančias įmones, žemės ūkio darbuotojus, vestuvių fotografus, ekstremalaus sporto mėgė-
jus ir t. t. Plačiau apie tai: Kiršys, D. Ar bepiločio orlaivio skrydžio vykdymas žemės sklypo oro erdvėje nepažeidžia to 
žemės sklypo savininko nuosavybės teisės? [interaktyvus]. <http://gs.elaba.lt>, p. 5.

1310 Commercial UAV Market Analysis 2017 - Market Size, Shares & Forecast. Business Insider. [interaktyvus]. <http://
www.businessinsider.com>.

1311 Pvz., komercinius bepiločius orlaivius internetu galima įsigyti vos už 3000 eurų, na o pačius paprasčiausius – vos už 
20 eurų.

1312 Plačiau apie tai: Kiršys, D. Ar bepiločio orlaivio skrydžio vykdymas žemės sklypo oro erdvėje nepažeidžia to žemės 
sklypo savininko nuosavybės teisės? [interaktyvus]. <http://gs.elaba.lt>, p. 17.

1313 Pvz., vienoje iš Londono policijos nuovadų tokių incidentų išaugo nuo 21 (2014 m.) iki 80 (2015 m.). / UK Police See 
Spike in Drone Incidents. Technology. The Guardian. [interaktyvus]. <https://www.theguardian.com>.

1314 Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas. Valstybės žinios. 2000. Nr. 94-2918. 
1315 Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 23 d. įsakymas „Dėl bepiločių orlaivių naudojimo 

taisyklių patvirtinimo“. TAR. 2014, Nr. 2014-00438. 

http://www.infolex.lt/ta/96387
http://www.infolex.lt/ta/294245
http://www.infolex.lt/ta/294245
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ribos1316, su tam tikrais apribojimais, tačiau šis reguliavimas neatsako į klausimus dėl žemės ir kito 
nekilnojamojo turto savininkų teisių, virš kurių vykdomas skrydis, apimties. Žemės sklypo savinin-
ko teises į oro erdvę virš jam priklausančio sklypo reglamentuoja 2000 m. LR CK 4.40 straipsnis1317, 
numatantis, kad žemės sklypo savininkui nuosavybės teise priklauso viršutinis žemes sklypo sluoks-
nis, žemėje esančios naudingosios iškasenos ir virš jo sklypo esanti oro erdvė, kiek tai neprieštarauja 
įstatymams ir kiek būtina naudoti žemės sklypą pagal paskirtį, kitaip tariant, konkreti oro erdvės 
riba virš sklypo ar pastato nėra nustatyta. Anot E. Monkevičiaus, „Civiliniame kodekse nenustatytos 
oro erdvės, kuri gali būti žemės sklypo savininko nuosavybės teisės objektu, ribos. Toks neapibrėž-
tumas apsunkina šios teisės aiškinimą ir taikymą praktiškai, ypač kai kyla ginčas dėl trukdymų sa-
vininkui naudotis šia teise“1318. Bylų, susijusių su žemės savininko nuosavybės teisėmis į virš jo sklypo 
esančią oro erdvę, Lietuvoje taip pat nėra buvę. O tai iš esmės reiškia, kad kiekviena konfliktinė situ-
acija turėtų būti sprendžiama teisme pagal ad hoc pobūdžio taisykles, siekiant nustatyti, ar bepiločio 
orlaivio skrydžio vykdymas žemės sklypo oro erdvėje trukdo savininkui žemės sklypu naudotis pagal 
paskirtį. Viena vertus, aiškiai neapibrėžti nekilnojamojo turto savininkų teisių į virš žemės ar pas-
tatų esančią oro erdvę, paliekant tai kiekvienu konkrečiu atveju spręsti teismui, buvo racionalu, kol 
bepiločiai orlaiviai nebuvo tiek paplitę, tačiau žvelgiant iš šiuolaikinės perspektyvos, tokios teisinio 
reguliavimo spragos ne tik gresia galimais piktnaudžiavimais bei teisių pažeidimais, bet ir pradeda 
trukdyti inovatyvių įrankių naudojimui versle, viešajame sektoriuje bei privačiai1319.

Kita vertus, akivaizdu, kad net ir įteisinus nekilnojamojo turto savininkų tam tikras konkrečias 
teises į oro erdvę, šių teisių gynimas, nesant atitinkamų apsaugos technologijų, būtų tik deklaratyvus, 
nes dauguma bepiločių orlaivių yra nedideli ir, net jeigu ir turi skiriamuosius ženklus, jų savininkus 
nustatyti gali būti labai sudėtinga. Tačiau oro erdvės apsaugai šiuo metu jau kuriamos technologijos, 
pavyzdžiui, „Geo-fencing“ technologija yra skirta oro erdvės apsaugai bei nustato virtualias ribas, pro 
kurias negali prasiveržti iš anksto užprogramuoti bepiločiai orlaiviai1320.

4.5. Dalijimosi ekonomikos reiškinio plitimas teisinio  
 neapibrėžtumo sąlygomis
Pastebėtina, jog teisinio reguliavimo spragos atsiranda ne tik dėl technologinių inovacijų skver-

bimosi į kasdieninį gyvenimą kontekste, bet ir dėl socialinės srities inovacijų, kurios keičia prekių ir 
paslaugų teikimo bei poreikių tenkinimo paradigmą. Pavyzdžiui, dalijimosi ekonomikos reiškinys 
yra paremtas ne tik skaitmenizacija, bet ir visuomenės įsitraukimu į komercinę veiklą. 

Dalijimosi ekonomika literatūroje įvardijama bei apibūdinama labai įvairiai: „bendro varto-
jimo ekonomika“1321 (angl. collaborative economy), taip pat – „skaitmeninių platformų“ (angl. plat-
form), „tinklinė“ (angl. mesh), „žmogus žmogui“ (angl. human to human (H-2-H) arba pier to pier 
(P-2-P)), „paklausos“ (angl. on demand), „skaitmeninė“ (angl. digital), „mobiliųjų aplikacijų“ (angl. 
app), „benduomeninės rinkos“ (angl. the community marketplace)1322 ir pan. Šie apibūdinimai iš  

1316 Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 23 d. įsakymas „Dėl bepiločių orlaivių naudojimo 
taisyklių patvirtinimo“. TAR. 2014, Nr. 2014-00438.

1317 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 74-2262, 4.40 straipsnis. 
1318  Monkevičius, E. Žemės teisė: monografija. 2 leidimas. Vilnius: Justitia, 2006, p. 57.
1319 Daugiau apie tai: Kiršys, D. Ar bepiločio orlaivio skrydžio vykdymas žemės sklypo oro erdvėje nepažeidžia to žemės sklypo 

savininko nuosavybės teisės? [interaktyvus]. <http://gs.elaba.lt>, p. 17.
1320 Kiti pavyzdžiai: NoFlyZone.org registruoja privačias valdas, kurių savininkai nenori, kad virš jų skrydžius vykdytų 

bepiločiai orlaiviai. Tikėtina, kad ateityje ši ar panaši duomenų bazė veiks su visų bepiločių orlaivių gamintojų 
programine įranga. Taip pat vienas geriausiai žinomų šių laikų nedidelių bepiločių orlaivių gamintojų „DJI“ išleido 
naują programinę įrangą savo bepiločiams orlaiviams, kurios dėka jų bepiločiai orlaiviai negalės įskristi į draudžia-
mas teritorijas;daugiau apie tai: Kiršys, D. Ar bepiločio orlaivio skrydžio vykdymas žemės sklypo oro erdvėje nepažei-
džia to žemės sklypo savininko nuosavybės teisės? [interaktyvus]. [<http://gs.elaba.lt>, p. 37–38.

1321 Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komi-
tetui ir Regionų komitetui. Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkė. (2016, Nr. 356). [interaktyvus]. 
<http://ec.europa.eu>, p. 3. Beje, komunikate nurodoma, kad, be termino „bendro vartojimo ekonomika“, dažnai 
kaip sinonimas vartojamas terminas „dalijimosi ekonomika“.

1322 Lobel, O. The Law of the Platform. Minn. L. Rev. 2016, 101, p. 4.

http://www.infolex.lt/ta/294245
http://www.infolex.lt/ta/294245
http://www.infolex.lt/ta/100228
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dalies atspindi šio reiškinio esmines charakteristikas1323. Europos Komisijos komunikate dalijimosi 
ekonomika apibrėžiama kaip verslo modeliai, pagal kuriuos veikla vykdoma, pasitelkiant skaitmeni-
nes bendradarbiavimo platformas, per kurias privatūs asmenys atvirai rinkai laikinam naudojimui 
teikia prekes ir paslaugas1324. 

Be gerai pasaulyje žinomų dalijimosi būstu platformos „Airbnb“ bei dalijimosi transpor-
tu platformos „Uber“, taip pat „Lyft“, daugėja tarpusavio skolinimo platformų, pavyzdžiui, „SoFi“, 
„Lending Club“, „Savy.lt“, „Fin Bee“, „NEOfinance“, dalijimosi žmogiškaisiais ištekliais platformų, 
pavyzdžiui, „TaskRabbit“, „Zaarly“, „oDesk“, „Mechanical Turk“, dalijimosi daiktais platformų, pa-
vyzdžiui, „Car2Go“, „Zipcar“, „Turo“, „Getaround“, „Dalinuosi.lt“, bei kitų į įvairiausius poreikius 
orientuotų platformų, pavyzdžiui, „Wag“ (šuns pavedžiojimo), „Postmates“ (daiktų pristatymo per 
valandą), „Washio“ (skalbyklos paslaugos), „Luxe“ (automobilio parkavimo) ir pan.1325 Pagal veiklos 
modelį dalijimosi platformos skiriasi nuo, pavyzdžiui, elektroninės prekybos, trumpalaikės automo-
bilių ar dviračių nuomos bei paskolų platformų tuo, kad siūlomos prekės ar paslaugos priklauso ne 
platformos savininkui, o privatiems asmenims, nebūtinai fiziniams1326, kuriems ši dalijimosi veikla 
yra papildomas pajamų šaltinis ar netgi vykdoma altruistiškai. A. Sundararajan išskiria tokius esmi-
nius dalijimosi ekonomikos bruožus kaip minios dalyvavimu paremti tinklai (angl. crowd based ne-
tworks), taip pat išsitrynusios ribos tarp asmeninės ir profesinės veiklos, darbuotojo ir nepriklausomo 
paslaugos teikėjo, darbo ir laisvalaikio1327, privačių ir viešų interesų, prekių ir paslaugų1328. 

Europos Komisijos komunikate nurodoma, jog dalijimosi ekonomikoje veikia trys subjektai:
 1)  paslaugų teikėjas, kuris „dalinasi turtu, ištekliais, laiku ir (arba) įgūdžiais“1329. Pastebėtina, 

jog JAV Komercijos departamento 2016 m. birželio 3 d. pranešime akcentuojama, jog visi 

1323 Per dalijimosi platformas galima dalintis pastoge, daiktais, laiku, savo kompiuteryje turimais ištekliais su kitu inter-
neto vartotoju ir pan. Taip suteikiama galimybė vartotojams pasiekti jų norimą išnuomoti daiktą ar paslaugą kaino-
mis, kurios įprastai yra mažesnės nei tradicinių įmonių siūlomos kainos. „Dalijimosi platformose galima rasti įvairių 
specifinių daiktų nuomos, nakvynės ar pavežėjimo pasiūlymų. Pavyzdžiui, neturint pakankamai lėšų pirkti pjūklą 
medienai, jį galima išsinuomoti iš tam tikros dalijimosi platformos vartotojo, o norint pakeliauti, bet neturint lėšų 
apsistoti viešbutyje – išsinuomoti vietiniam gyventojui priklausantį butą, siūlomą dalijimosi platformoje. Balionytė, 
E. Ar dalijimosi ekonomika nepažeidžia sąžiningos konkurencijos? [interaktyvus]. <https://eltalpykla.vdu.lt>, p. 6. 

1324 Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komi-
tetui ir Regionų komitetui. Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkė. (2016, Nr. 356). [interaktyvus]. 
<http://ec.europa.eu>, p. 3.

1325 Kiti dalijimosi platformų veiklos modelio ypatumai yra: 1) vartotojai yra apmokestinami per platformoje integruotą 
paslaugų apmokėjimo sistemą arba jiems yra suteikiama galimybė už paslaugas atsiskaityti tiesiogiai, pervedant pi-
nigus į dalijimosi platformos banko sąskaitą. Pavyzdžiui, „Uber“ platforma vairuotojui leidžia pasirinkti, kada gauti 
uždirbtus pinigus, t. y. dienai pasibaigus arba kelionės pabaigoje, o „dalinuosi.lt“ platforma yra numačiusi, kad daik-
to nuomininkas, pasibaigus sandoriui, t. y., nuomininkui grąžinus daiktą, per dvi darbo dienas į savo banko sąskaitą 
gauna uždirbtus pinigus. Tokiu būdu užtikrinama, kad jei klientui suteikta paslauga buvo nekokybiška, nuominin-
kui pinigai iš karto nebūtų pervesti. Taip sukuriama klientų ir paslaugos teikėjų apsauga; 2) dalijimosi platformose 
siūlomų paslaugų kokybė yra užtikrinama bei vertinama pagal integruotas reitingavimo sistemas. Jomis siekiama 
atgrasyti nuo žalingo rinkos dalyvių elgesio bei padėti sumažinti vartotojams gresiančią riziką, kylančią dėl informa-
cijos asimetrijos. Kadangi dalijimosi ekonomikoje paslaugų teikėjai yra platformoje užsiregistravę fiziniai asmenys, 
kurių siūlomų paslaugų ar nuomojamų daiktų kokybės bei vartotojų teisių užtikrinimo dalijimosi platforma negali 
patikrinti, platformoje prekių ar paslaugų ieškantis asmuo dažniausiai gali rasti kitų vartotojų parašytus atsiliepi-
mus apie jiems suteiktą paslaugą bei jos teikėją, o tai gali nulemti vartotojo pasirinkimą bei padidinti ar sumažinti 
pasitikėjimą paslaugos teikėju. Be to, paprastai, sudaroma galimybė vartotojui asmeniškai susisiekti su paslaugų 
teikėju, dažniausiai per platformoje įdiegtą susirašinėjimo sistemą. Tokia sistema yra numatyta dėl kylančios rizi-
kos, bendraujant su nepažįstamaisiais. Balionytė, E. Ar dalijimosi ekonomika nepažeidžia sąžiningos konkurencijos? 
[interaktyvus]. <https://eltalpykla.vdu.lt>.

1326 Dalijimosi platformos nedraudžia, užsiregistravus platformoje, paslaugas teikti ne tik fiziniams asmenims, bet ir 
įmonėms, tačiau yra tam tikrų išlygų. JAV Komercijos departamento 2016 m. birželio 3 d. pranešime nurodoma, 
kad nuomojami daiktai ar būtas turėtų priklausyti nepriklausomiems paslaugų teikėjams, o ne nuoma užsiiman-
čioms įmonėms, kurios neturėtų būti laikomos dalijimosi ekonomikos dalyvėmis. U.S. Department of Commerce 
Economics and Statistics Administration Office of the Chief Economist. Digital Matching Firms: A New Definition 
in the “Sharing Economy” Space. 2016. [interaktyvus]. <https://www.esa.gov>, p. 1. 

1327 Sundararajan, A. The Sharing Economy: The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism. Cambridge, 
Massachusetts: The MIT Press. 2016, p. 26-27.

1328 Katz, V. Regulating the Sharing Economy. Berkeley Tech. LJ. 2015, 30, p. 1092.
1329 Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
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daiktai, būtini suteikti paslaugai, turi priklausyti ją teikiantiems asmenims, o paslaugų tei-
kėjai turi būti laisvi pasirinkdami savo darbo krūvį bei patys planuoti darbo tvarkaraštį1330; 

 2)  tarpininkas, kuris per skaitmeninę platformą tarpininkauja tarp tiekėjo ir vartotojo. Re-
miantis Elektroninės komercijos direktyvos 2000/31/EB 4 straipsniu valstybės turi ga-
rantuoti, kad pradėjus „vykdyti informacinės visuomenės paslaugų teikėjo veiklą, nebūtų 
reikalaujama gauti išankstinius leidimus ar taikomi kitokie tokį patį poveikį turintys rei-
kalavimai“1331.

3) vartotojas, kuris yra užsiregistravęs dalijimosi platformoje. 
Anot Europos Komisijos1332 bei JAV Komercijos departamento1333, dalijimosi ekonomika ska-

tina konkurenciją, vartojimą, mažina atitinkamų prekių ir paslaugų kaštus, gerindama jų kokybę, 
sudaro galimybę didesniam žmonių ratui savarankiškai papildomai užsidirbti, pačiam planuojant 
tam skiriamą laiką, tai yra dalyvavimo ekonomika, kurianti pasitikėjimą tarp nepriklausomų prekių 
ir paslaugų tiekėjų bei vartotojų. Priežastis, dėl ko dalijimosi platformos gali pasiūlyti paslaugas už 
mažesnę kainą, yra ta, jog joms tenka mokėti didžiąja dalimi tik fiksuotus kaštus, pavyzdžiui, atly-
ginimus, nuomos, komunalinius, draudimo ir kt. mokesčius,, tačiau didindamos pasiūlą, jos beveik 
neturi ribinių sąnaudų, kurios didėja augant gamybai1334. Be to, paslaugų tiekėjai, kurie veikia per 
dalijimosi platformas, dažniausiai valstybei moka mažiau mokesčių nei tradicinės įmonės, nes vienas 
iš dalijimosi ekonomikos tikslų buvo suteikti galimybę fiziniams asmenims daugiau užsidirbti, ne-
apsunkinant jų mokesčiais. Pavyzdžiui, trumpalaikio būsto nuomos dalijimosi platforma „Airbnb“, 
įkurta 2008 m., išaugo iki bendrovės, veikiančios 65 000 pasaulio miestų 191 šaly1335. Iki šiol joks vieš-
bučių tinklas nėra taip sparčiai augęs1336. Dalijimosi ekonomikos verslo modeliai skatina inovacijas, 
skaidrumą, sudaro sąlygas konkurencingumo ir ekonomikos augimui. Šie privalumai pastebimi ir 
Lietuvos konkurencijos tarybos pranešime1337. 

Kita vertus, dalijimosi platformos dažnai veikia teisinio reguliavimo neapibrėžtumo ir neaiš-
kumo sąlygomis, ypač vartotojų bei darbuotojų teisių, apsaugos, privatumo, lygių galimybių bei są-
žiningos konkurencijos užtikrinimo, nediskriminavimo, aplinkos apsaugos ir kitose srityse. Daliji-
mosi ekonomikos teisinis reguliavimas yra vadinamojoje „pilkojoje zonoje“, nes paprastai nepatenka 
į įprastą teisinių santykių klasifikavimą į viešuosius ir privačiuosius, verslo ir asmeninius, darbo ir 
profesinius, gamintojų (pardavėjų) ir vartotojų, komercinio turto ir asmeninio ir pan. Pavyzdžiui, 
dauguma dalijimosi platformų neprisiima atsakomybės už per jas užsiregistravusių paslaugų tiekėjų 
veiklą ir teikiamų paslaugų kokybę, todėl trumpalaikei nuomai siūlomų butų atveju gali neatitik-
ti saugumo bei higienos reikalavimų. Štai Niujorko generalinio prokuroro ataskaita parodė, jog di-
džioji dalis trumpam išnuomotų butų neturėjo dūmų detektorių, evakavimosi schemų ir pan., be to, 
kaimynystėje gyvenantiems žmonėms tenka kęsti įvairius nepatogumus bei rizikas, t. y. padidėjusį 

ir Regionų komitetui. Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkė. (2016, Nr. 356). [interaktyvus]. <http://
ec.europa.eu>, p. 3.

1330 U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration Office of the Chief Economist. Digital 
Matching Firms: A New Definition in the “Sharing Economy” Space. 2016. [interaktyvus]. [žiūrėta 2017-07-27]. 
<https://www.esa.gov/sites/default/files/digital-matching-firms-new-definition-sharing-economy-space.pdf.>, p. 1.

1331 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elekt-
roninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva). Oficialusis leidinys L 178, 
17/07/2000, 4 str.

1332 Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komi-
tetui ir Regionų komitetui. Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkė. (2016, Nr. 356). [interaktyvus]. 
<http://ec.europa.eu>.

1333 U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration Office of the Chief Economist. Digital 
Matching Firms: A New Definition in the “Sharing Economy” Space. 2016. [interaktyvus]. <https://www.esa.gov>.

1334 Daugiau apie tai: Balionytė, E. Ar dalijimosi ekonomika nepažeidžia sąžiningos konkurencijos? [interaktyvus]. 
<https://eltalpykla.vdu.lt>.

1335 Airbnb.About Us. [interaktyvus]. <https://www.airbnb.com>.
1336 Miller, S. R. First Principles for Regulating the Sharing Economy.Harvard Journal on Legislation. 2016, 53: 161. 

[interaktyvus]. <https://papers.ssrn.com>.
1337 Lietuvos Respublikos Konkurencijos Taryba. Dalijimosi ekonomika: paskata konkurencijai ir iššūkis reguliavimui. 

[interaktyvus]. <https://kt.gov.lt/lt>.
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triukšmą, netvarką ir viešosios tvarkos pažeidimus. Dar daugiau, pastebima, jog paslaugų tiekėjai, 
veikiantys per dalijimosi platformas, gali diskriminuoti klientus dėl rasės, lyties, neproporcingai di-
dinti kainas stichinių nelaimių metų ir pan. Pavyzdžiui, JAV atlikus tyrimą dėl per „Uber“ platformą 
teikiamų pavėžėjimo paslaugų buvo nustatyta, jog afroamerikiečių užklausos buvo du kartus daž-
niau atmestos bei jiems teko gerokai dažniau ir ilgiau laukti „Uber“ automobilio, o klientės moterys 
apmokestinamos didesne suma1338. Kalbant apie darbo ir socialines teises pastebima, jog šios naštos 
dalijimosi platformos taip pat neprisiima. Atvirkščiai, jos paslaugų tiekėjų atžvilgiu paprastai nau-
dojasi neproporcingai didele derybine galia1339. Europos Komisijos komunikate pabrėžiama, kad nors 
„ES turėtų aktyviai remti inovacijų, konkurencingumo ir ekonomikos augimo galimybes, kurias tei-
kia ekonomikos pažanga“1340, tačiau galimi ir teisinio reguliavimo apribojimai, kurie turi būti pagrįsti 
ir proporcingi bei kuo švelnesni „atsižvelgiant į verslo modelio ir atitinkamų inovatyvių paslaugų 
ypatybes, neteikiant pirmenybės kuriam nors vienam verslo modeliui“1341 bei siekiant viešojo intere-
so užtikrinimo. 

4.6. Technologinės pažangos poveikis teisinių  
 paslaugų reguliavimui

Šiame kontekste paminėtina, jog technologinės pažangos, skaitmenizacijos bei globalizacijos 
procesai veikia ir teisinių paslaugų teikimą. Richardas Susskindas knygoje „Ateities teisininkai. Įva-
das į Jūsų ateitį“1342 teigia, jog per ateinančius 20 metų teisininkų veikla pasikeis tiek, kad ji mažai 
kuo primins tai, ką teisininkai veikia šiandien, ir pagrindiniai tam įtaką darantys veiksniai yra, kaip 
įvardija profesorius, „daugiau už mažiau iššūkis“ (angl. more for less challenge), liberalizacija ir infor-
macinės technologijos1343. Teisinė veikla paprastai skirstoma į dvi kategorijas: labai individuali, reika-
laujanti skirtingų sprendimų, kūrybingumo kiekvienam klientui bei situacijai, arba labai šabloniška, 
trafaretinė, pritaikoma daugeliui klientų su minimaliais pokyčiais. R.Susskindas prognozuoja teisi-
ninko veiklos dalies, kuri yra šabloniška, didėjimą ir jos „suprekinimą“ (komodizaciją), atsižvelgiant 
į informacinių technologijų įtaką1344. Teisės suprekinimo procesas gali sumažinti paslaugos kaštus, 
nes informacinė programa, jai pateikus visą reikalaujamą individualią informaciją, sutikrina ją su 
jai prieinamomis duomenų bazėmis bei sumaketuoja dokumentą1345. Kita vertus, teisinių paslaugų 
klientai dėl informacijos įvairiais kanalais prieinamumo tampa vis labiau informuoti apie teisines 
paslaugas ir jų kokybę bei gebantys ją įvertinti. Dar daugiau, anot R. Susskindo, atitinkamą teisinį 
darbą suskaidžius į tam tikras užduotis, pavyzdžiui, teisminio ginčo sprendimą: į dokumentų apž-
valgą, teisinį tyrimą, ginčo sprendimo strategijos planavimą, įrodymų rinkimą, argumentavimą ir 
pan., paslaugos tam tikrų užduočių atlikimui galėtų būti perkamos iš trečiųjų šalių, kurios jas atliktų 
gerokai pigiau nei jos būtų atliekamos vidiniais resursais1346. Teisinių paslaugų rinkos liberalizavimo 

1338 Daugiau apie tai: Balionytė, E. Ar dalijimosi ekonomika nepažeidžia sąžiningos konkurencijos? [interaktyvus]. 
<https://eltalpykla.vdu.lt>. 

1339 Katz, V. Regulating the Sharing Economy. Berkeley Tech. LJ. 2015, 30, p. 1078.
1340 Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komi-

tetui ir Regionų komitetui. Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkė. (2016, Nr. 356). [interaktyvus]. 
<http://ec.europa.eu>, p.16. 

1341 Ibid., p. 3.
1342 Susskind, R. E. Tomorrow’s Lawyers: An Introduction to Your Future. Oxford: Oxford University Press, 2013. 
1343 Ibid., p. 3.
1344 Ibid., p. 23–49. 
1345 Šiuos reiškinius jau keletą metų galime stebėti ir Lietuvoje, ypač notarų teikiamų paslaugų kontekste, pavyzdžiui, 

tvarkant juridinių asmenų steigimo dokumentus notarai privalo naudotis informacinės programos JAREP paslau-
gomis, o tvirtindami sandorius –NETSVEP, tvarkydami hipotekos dokumentus – HISREP, daugiau apie tai: Kir-
šienė, J. Advokato nepriklausomumas teisinių paslaugų rinkos komercializacijos kontekste: reliktas ar būtinybė? 
Jurisprudencija. 2014, 21, p. 683–70. 

1346 Pavyzdžiui, UK veikianti teisinė firma gali pirkti („outsourcing“) teisinio tyrimo paslaugas iš Lietuvoje veikiančios 
advokatų kontoros. Tai yra, spaudžiamos mažinti teikiamų paslaugų kainas, teisinių paslaugų įmonės vis didesnę 
jų dalį atlieka ne savo vidinėmis pajėgomis, o įsigyja iš šalių, kur šios paslaugos yra pigesnės (Indija, Kinija, Rytų 
Europa). Šiuos procesus dar paspartina susiekimo bei ryšio galimybių pažanga, interneto bei socialinių tinklų plėtra 
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tendencijos Juntinėje Karalystėje, Australijoje, Kanadoje ir kitur, anot R. Suskindo, rodo „preceden-
to neturinčią entreprenerystės dvasios raišką teisinių paslaugų rinkoje“1347.Savo ruožtu investuotojai 
pripažįsta, jog teisinių paslaugų rinka toli gražu yra neišnaudojama ir neefektyvi, todėl mato milži-
niškas galimybes pasiūlyti geresnės kokybės, pigesnes ir draugiškesnes vartotojui teisines paslaugas. 
Jų manymu, nebūtina, jog teisines paslaugas teiktų brangūs teisininkai, prabangiuose pastatuose, 
brangiuose miestų centruose1348.

Taigi, dirbtinio intelekto, robotikos, kibernetinių fizinių sistemų, savavaldžių automobilių, be-
piločių orlaivių, skaitmeninio turto, dalijimosi platformų, daiktų interneto ir panašių šiame skyriuje 
aptariamų technologinių ir socialinės srities inovacijų plėtros galimybės bei nauda ekonomikai bei 
visuomenės gerovei, siekiant kuo platesnio dalijimosi pažangiosios robotikos ir dirbtinio intelekto 
teikiamais privalumais, taip pat potencialių pavojų ir rizikų išvengimo bei mažinimo, priklauso ne 
tik nuo verslininkų bei mokslininkų iniciatyvumo, bet ir politinės valios. 

Anot Europos Parlamento rekomendacijos Europos Komisijai, siekiant sklandesnio dirbtinio 
intelekto, robotų bei robotikos sistemų įvedimo į rinką bei veiksmingos rinkos priežiūros, būtina: 

■  sukurti robotų klasifikavimo bei registravimo kriterijus, kurie padėtų apibrėžti kiberne-
tines fizines sistemas, autonomes dirbtinio intelekto sistemas, išmaniuosius autonomi-
niums robotus ir pan. bei jų kategorijas;

■  sukurti ES išsamią pažangiųjų robotų kategorijų registracijos sistemą, kurią valdytų ES 
robotikos ir dirbtinio intelekto agentūra;

■  įpareigoti valstybes nares taikyti tarpusavio pripažinimo principą, t. y. kad būtų reikalau-
jama atlikti būtinas robotų bei robotikos sistemų testavimo, sertifikavimo procedūras bei 
gauti reikalingus leidimus tik vienoje valstybėje narėje.

■  numatyti, jog dirbtinio intelekto sistemų skaičiavimus visada būtų įmanoma paversti 
žmonėms suprantama forma bei pažangiuosiuose robotuose būtų įrengta „juodoji dėžė“, 
kuri fiksuotų duomenis apie visas prietaiso įvykdytas operacijas, įskaitant loginį šių 
sprendimų pagrindimą;

■  skirti pakankamai išteklių ieškant socialinių, etinių, teisinių ir ekonominių problemų, 
keliamų technologinės plėtros, sprendimo būdų;

■  papildyti dabartinę nacionalinę teisę ir Sąjungos acquis robotų kūrimo, gamybos, naudo-
jimo ir modifikavimo srityse bei sukurti aiškią, griežtą bei veiksmingą etikos normų sis-
temą, grįsta kilnumo, nekenkimo, savarankiškumo ir teisingumo principais, taip pat ES 
Sutarties 2 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintais principais ir vertybė-
mis, pavyzdžiui, žmogaus orumu, lygybe, teisingumu ir nešališkumu, nediskriminavimu, 
informacija pagrįstu sutikimu, asmeniniu ir šeimos gyvenimu bei duomenų apsauga, taip 
pat kitais pamatiniais Sąjungos teisės principais, pavyzdžiui, nestigmatizavimu, skaidru-
mu, savarankiškumu, individo atsakomybe ir socialine atsakomybe;

■  įgyvendinti atviro mokslo ir atsakingų bei etikos požiūriu nepriekaištingų inovacijų prin-
cipus1349.

Lietuvai, siekiančiai konkuruoti Europoje bei pasaulyje, kuriant aukštą pridėtinę vertę ir 
maksimaliai išnaudojant bei atskleidžiant savo svarbiausiąjį išteklių – žmones, būtina ne tik sukurti 
lanksčią, nestabdančią technologijų, visuotines humanistines vertybes atspindinčią teisinio regla-
mentavimo sistemą, tačiau ir investuoti bei vystyti švietimo, mokslo tyrimų ir inovacijų bei verslo 
(taip pat ir viešojo sektoriaus) sąsajas.

daugiau apie tai: Kiršienė, J. Advokato nepriklausomumas teisinių paslaugų rinkos komercializacijos kontekste: 
reliktas ar būtinybė? Jurisprudencija. 2014, 21, p. 683–70. 

1347 Susskind, R. E. Tomorrow’s Lawyers: An Introduction to Your Future. Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 8.
1348 Susskind, R. E. Tomorrow’s Lawyers: An Introduction to Your Future. Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 7.
1349 Europos Parlamento pranešimo su rekomendacijomis Europos Komisijai dėl robotikos taikomų civilinės teisės 

nuostatų. 2016, 2015/2103(INL) [interaktyvus]. <http://www.europarl.europa.eu>, p. 3.
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I.

LIETUVOS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS  
RAIDA 1918–2018 M.

1.1. Baudžiamieji įstatymai 1918–1940 m.

1.1.1. Baudžiamoji teisė nepriklausomoje Lietuvoje: ištakos,  
 pagrindiniai bruožai ir teisinio reguliavimo tobulinimas 

Vasario 16-osios nutarimu atkūrus Lietuvos valstybę, taip pat pabrėžus senųjų lietuvių valsty-
bingumo tradicijų tęstinumą, vis dėlto buvusių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės šaltinių, 
ypač tokios fundamentalios teisės šakos kaip baudžiamoji teisė, mechaninis atkūrimas nebuvo įma-
nomas. Todėl neišvengiamai teko naudotis jau sukurtais ir socialines realijas atitinkančiais kodifikuo-
tais baudžiamosios teisės normų šaltiniais. Žymus nepriklausomos Lietuvos teisininkas Martynas Ka-
volis 1934 m. rašė: „Mes dar negalime vienu rankos mostelėjimu ar plunksnos brūkštelėjimu nusikratyti 
senąja teise dėl to, kad naujai geresnei teisei sukurti reikia padėti daug darbo ir laiko ir kad, nesudarius 
naujos rašytos teisės, negalima išsižadėti senosios teisės. Šiaip susidarytų padėtis be teisės, neteisišku-
mas ir teisinis neaiškumas ar net tamsa.“1 

Valstybės Tarybos 1918 m. lapkričio 26 d. posėdyje nutarta nebeatnaujinti visų ikikarinių 
baudžiamųjų įstatymų galiojimo, o toliau vadovautis vokiečių okupacinės administracijos karo 
metais jų okupuotos Lietuvos teritorijoje įvestu 1903 m. Rusijos baudžiamuoju statutu2. Antai  
1919 m. sausio 16 d. įstatyme buvo nustatyta: „Įteisėtu baudžiamuoju kodeksu yra laikomas Rusi-
jos 1903 m. patvirtintas kodeksas, kuris turėjo galios ir vokiečių okupacijos valdžiai esant, išskyrus:  
a) §§82–84, 88–96, 98 ir 134, b) visą trečiąją dalį (§§ 99–107) ir c) visa tai, kas priešinga Laikinajai 
Lietuvos Valstybės Konstitucijai.“3 Su jame padarytais pakeitimais ir papildymais 1903 m. Statutas 
galiojo visoje tuometinėje Lietuvos valstybės teritorijoje, išskyrus Klaipėdos kraštą. Autonominiame 
Klaipėdos krašte Lietuvos Respublikos sudėtyje (1923–1939 m.) kaip pagrindinis baudžiamosios tei-
sės šaltinis buvo paliktas galioti 1871 m. Vokietijos baudžiamasis kodeksas (vok. Strafgesetzbuch für 
das Deutsche Reich). 

Kaip specialus baudžiamosios teisės šaltinis, skirtas kariškiams teisti, paminėtinas ir 1869 m. 
Rusijos imperijos Karo baudžiamasis statutas. Atskirų baudžiamosios teisės normų teisės istorikai 
„randa“ ir tokiuose tų laikų teisės aktuose kaip 1919 m. Ypatingi valstybės apsaugos įstatai,  
1919 m. Rinkimų laisvės apdraudimo įstatymas, 1924 m. Tranzito taisyklės, 1924 m. Muitinių įstatai,  
1928 m. Lygtinio nuteisimo įstatymas, 1929 m. Organizacijų, sudarytų okupuotoj Lietuvoj ir 
užsienyje, dalyviams bausti įstatymas, 1929 m. Emigracijos įstatymas, 1934 m. Tautai ir valstybei 
saugoti įstatymas ir kt. Klaipėdos krašte kartu su 1871 m. Vokietijos baudžiamuoju kodeksu galiojo 
ir vadinamieji baudžiamieji pridedamieji įstatymai4. 

1 Bieliackinas, S.; Kavolis, M. Baudžiamasis statutas su papildomaisiais baudžiamaisiais įstatymais ir komentarais, 
sudarytais ir Rusijos Senato ir Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimų bei kitų aiškinimų. Kaunas: D. Gutmano 
knygynas, 1934, X.

2 Rusų kalba šis įstatymas buvo pavadintas „Novoe ugolovnoe ulozhenie“. Iš pradžių į lietuvių kalbą pavadinimas 
išverstas kaip Baudžiamasis kodeksas, bet jau nuo 1919 m. pabaigos jį imta oficialiai vadinti Baudžiamuoju statutu. 
Maksimaitis, M. Teisėkūros akiratyje – pirmasis lietuviškas baudžiamasis kodeksas. Šlapkauskas, V. et al. Teoriniai 
teisėkūros pagrindai ir problemos. Liber Amicorum Alfonsui Vaišvilai. Vilnius: MRU, 2012, p. 284–285.

3 Baudžiamojo statuto (kodekso) įvedamasis įstatymas. Laikinosios vyriausybės žinios. 1919, Nr. 2-3.
4 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 406.



Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

510

Nepaisant tokios teisės aktų gausos, vis dėlto svarbiausiu atkurtos Lietuvos valstybės baudžia-
mosios teisės ir besifomuojančios teismų praktikos šaltiniu neabejotinai laikytinas būtent 1903 m. 
Baudžiamasis statutas. Į lietuvių kalbą Statutas buvo Teisingumo ministerijos išverstas ir išleistas 
1919 m. Vėliau, 1930–1931 m., Statuto tekstą lietuvių kalba spaudai parengė Konstantinas Jablons-
kis5, prie teksto tobulinimo prisidėjo ir Vyriausiojo Tribunolo prokuroro padėjėjas Martynas Kavolis 
ir Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Simonas Bieliackinas, kurie 1934 m. išleido Statutą su 
komentarais. Iš šio leidinio pratarmės matyti, kad autoriai siekė ne tik pristatyti kiek įmanoma tiks-
lesnį Statuto teksto vertimą, bet ir įtraukti į jį visus pakeitimus ir pašalinti iš jo visas nebegaliojančias 
normas. 

Įvedus Lietuvoje 1903 m. Baudžiamąjį statutą, iš karto buvo padaryti kai kurie šio įstatymo pa-
keitimai. Be redakcinio pobūdžio pakeitimų (panaudojus žodžius „Lietuva“, „Lietuvos valstybė“, „Lie-
tuvos pilietis“ „litas“ ir kt.), buvo ir esminių pokyčių, pavyzdžiui, atsisakyta kai kurių nepritaikomų 
bausmių (ištrėmimo, grasos kalėjimo, tvirtovės kalėjimo), iš bausmių sąrašo buvo išbraukta ir mirties 
bausmė. Vis dėlto netrukus (1919 m. kovo 5 d. įstatymu6) mirties bausmė už kai kuriuos nusikaltimus 
buvo atgaivinta kaip ypatingoji bausmė karo metu, o vėliau, t. y. 1920 m. vasario 25 d. įstatymu7 ši 
bausmė buvo sugrąžinta ir į Statutą. Visiškai atsisakyti mirties bausmės per visą nepriklausomybės 
laikotarpį taip ir nepavyko. 

Vėliau buvo daromi ir kiti Statuto pakeitimai, kai kuriais duomenimis, iki 1940 m. buvo priim-
ta daugiau kaip 30 tokių įstatymų8. Minėti pakeitimai buvo labiau instrumentinio nei reformatoriško 
pobūdžio, normos buvo tobulinamos, tikslinamos ir panaikinamos atsižvelgiant į besikeičiančio so-
cialinio gyvenimo poreikius ir Vyriausiojo Tribunolo praktiką. 

Nepaisant jau minėto nesėkmingo bandymo atsisakyti mirties bausmės, vis dėlto yra pagrin-
das teigti, kad nepriklausomoje Lietuvoje galiojo pakankamai pažangūs ir humaniški baudžiamieji  
įstatymai, o Lietuvos Vyriausiasis Tribunolas formavo protingą ir teisės principais pagrįstą jų tai-
kymo praktiką. Tuo pat metu buvo rengiamas naujas Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. 
Tiesa, oficialūs ir tikslingi „savojo kodekso“ rengimo darbai prasidėjo tik 1938 m., šiuo tikslu buvo su-
daryta Valstybės Tarybos komisija, kuriai pirmininkavo Valstybės Tarybos vicepirmininkas Juozas 
Papečkis. Iki sovietinės okupacijos komisija tik spėjo parengti kodekso bendrosios dalies projektą9, 
kurio, beje, paskelbti visuomenės žiniai, kaip buvo tikėtasi, nesuspėta10.

1.1.2. 1903 m. Baudžiamasis statutas: reikšmė ir pagrindinės nuostatos

Visi šiuolaikiniai 1903 m. Baudžiamojo statuto tyrimai pabrėžia jo išskirtinę reikšmę baudžia-
mosios teisės vystymuisi. Turint galvoje jame įtvirtintų teisinių institutų turinį ir juridinės techni-
kos kokybę, Statutas priskiriamas prie tų laikų geriausių pasaulinių klasikinės krypties baudžiamųjų 
įstatymų sąvadų. Nemažai šio Statuto nuostatų buvo adaptuota ir perkelta į 2000 m. priimtą ir šiuo 
metu Lietuvos Respublikoje galiojantį Baudžiamąjį kodeksą. 

Statutas buvo rengiamas ilgai ir kruopščiai. Suprasdamas būtinumą reformuoti pasenusį ir per-
nelyg griežtą 1845 m. Bausmių statutą, 1881 m. Rusijos caras Aleksandras III patvirtino Baudžiamojo 
statuto rengimo komitetą ir pagrindines nuostatas, kuriomis turėjo būti vadovaujamasi komiteto dar-
be. Komitetas turėjo derinti savo darbą su šiuolaikinės valstybės poreikiais, teismų patirtimi taikant 
galiojančius įstatymus, taip pat ir su baudžiamosios teisės mokslo nuostatomis ir užsienio valstybių 

5 Jablonskis, K. Baudžiamasis statutas su papildymais. Neoficialinis leidimas. Kaunas: Literatūros knygyno leidi-
nys, 1930.

6 Ypatingi valstybės apsaugos įstatai. Laikinosios Vyriausybės žinios. 1919, Nr. 5/55.
7 Baudžiamojo statuto papildymo ir pakeitimo įstatymas. Laikinosios Vyriausybės žinios. 1920, Nr. 20/243.
8 Maksimaitis, M. Lietuvos teisės šaltiniai 1918–1940 metais. Vilnius: Justitia, 2001, p. 131–132.
9 Ibid., p. 160.
10 Yra žinoma, kad vienas iš projekto rengėjų, K. Nausėda, prasidedant antrajai sovietinei okupacijai, projekto egzemp-

liorių su savimi išgabeno į emigraciją. Maksimaitis, M. Teisėkūros akiratyje – pirmasis lietuviškas Baudžiamasis 
kodeksas. Šlapkauskas, V. et al. Teoriniai teisėkūros pagrindai ir problemos. Liber Amicorum Alfonsui Vaišvilai. 
Vilnius: MRU, 2012, p. 289.
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baudžiamaisiais įstatymais11. Iš komiteto narių buvo sudaryta redakcinė komisija, į kurios sudėtį įėjo 
ir garsiausi Rusijos imperijos teisininkai: Nikolajus Tagancevas, Ivanas Foinickis, Nikolajus Nekliu-
dovas, vėliau – Vladimiras Slučevskis. Būtent šių mokslininkų įdėto darbo dėka, nepaisant biurokra-
tinio priešinimosi, pavyko sukurti gana pažangų ir humanišką baudžiamosios teisės normų sąvadą. 
Reikia pasakyti, kad redakcinė komisija buvo nusiteikusi prieš mirties bausmę, bet dėl juridinių ir 
politinių motyvų pavyko tik smarkiai susiaurinti jos taikymą. Jau po metų darbo komisija sudarė 
Statuto bend rosios dalies projektą su plačiu paaiškinamuoju raštu, išvertė juos į vokiečių ir prancū-
zų kalbas, išsiuntė susipažinti Rusijos teisinėms institucijoms, užsienio valstybių universitetams ir 
mokslininkams. Gauti atsiliepimai sudarė penkis tomus teksto ir buvo aptarti komisijos posėdžiuo-
se. Komisija baigė savo darbą tik 1895 m., o Rusijos caras Nikolajus II patvirtino naują Baudžiamąjį 
statutą tik 1903 m. kovo 22 d. Pagal sumanymą Baudžiamasis statutas turėjo pradėti galioti Rusijos 
imperijoje ne visas iš karto ir laipsniškai, todėl 1904–1911 m. įsigaliojo tik 13 iš 37 skyrių12. Taigi 22 
metus rengtas ir visas sudėtingas patvirtinimo procedūras perėjęs Statutas, nors ir įkvėpė baudžia-
mosios teisės mokslą, bet Rusijoje visa apimtimi taip ir nespėjo įsigalioti. Tam sutrukdė karas ir 
1917 m. bolševikų perversmas. Kita vertus, teisinė galia šiam įstatymui buvo suteikta kitose valsty-
bėse: Lenkijoje (iki 1932 m.), Latvijoje (iki 1933 m.), Estijoje (iki 1935 m.) ir Lietuvoje (iki 1940 m.). 

Statuto struktūra. Pirminį Statuto variantą sudarė 37 skyriai ir 687 straipsniai, iš jų 72 straips-
niai priklausė bendrajai daliai. Tačiau Statutas Lietuvos Respublikoje įsigaliojo ne visai tokios redak-
cijos, kokia buvo patvirtinta 1903 metais. Taip atsitiko dėl kelių priežasčių: pirma, po patvirtinimo 
Statuto redakcija ne kartą buvo pildoma ir keičiama pačioje Rusijoje; antra, įvedant Statuto galiojimą 
Lietuvoje (1919 m. sausio 16 d. įstatymas), buvo nurodytos išimtys, t. y. skyriai ir straipsniai, numa-
tantys kai kuriuos Lietuvai nebūdingus religinius nusikaltimus, nusikaltimus prieš imperatorių ir jo 
šeimos narius, taip pat visa, kas priešinga Laikinajai Lietuvos Valstybės Konstitucijai; trečia, įveda-
muoju įstatymu buvo padaryti kai kurie esminiai Statuto pakeitimai, susiję su bausmių sistema. 

Statuto, galiojusio Lietuvos Respublikoje 1918–1940 m., struktūrą sudarė vienas skyrius (pir-
masis), skirtas tik bendriesiems baudžiamosios atsakomybės klausimams, ir trisdešimt penki skyriai, 
apibrėžiantys konkrečius nusikaltimus ir numatantys už juos skirtinas bausmes.

Pirmasis skyrius buvo pavadintas „Nusikalstamieji darbai ir bausmės apskritai“. Santyki-
nai šį skyrių galime vadinti bendrąja Statuto dalimi. Šį skyrių sudarė 8 poskyriai, susidedantys iš  
72 straipsnių. Poskyriai buvo suskirstyti ir į lietuvių kalbą išversti taip: Bendrieji nuostatai (I); Bau-
džiamojo statuto galios sritis (II); Bausmės (III); Veiksmų kaltintinumas ir kaltingumas (IV); Kal-
tumo rūšys (V); Bausmių lengvinimas ir keitimas (VI); Atsakomybę didinančios aplinkybės (VII); 
Bausmės pašalinamosios aplinkybės (VIII). Skyriai nuo antrojo iki trisdešimt septintojo santykinai 
gali būti vadinami Statuto specialiąja dalimi. 

1.1.2.1. Statuto bendroji dalis

Specialiųjų baudžiamosios teisės principų įgyvendinimas. Kalbant apie specialiuosius baudžia-
mosios teisės principus, kuriais grindžiamas Statutas, pirmiausia atkreiptinas dėmesys į pamatinį 
legalumo principą baudžiamojoje teisėje (nullum crimen, nulla poena sine lege), kuris tiesiogiai dek-
laruojamas Statute. Antai 1 straipsnyje nurodyta: „Nusikalstamu yra laikomas toksai darbas, kurį 
įstatymai, grėsdami bausme, draudžia jo padarymo metu“, o Statuto 2 straipsnyje pateiktas išsamus 
bausmių, kuriomis gali būti baudžiama, sąrašas. Aiškinant 1 straipsnį, Statuto leidinyje (1934 m.) 
cituojamos labai šiuolaikiškai skambančios ištraukos iš Statuto redakcinės komisijos paaiškinamojo 
rašto. Štai keletas jų: „Darbas turi būti uždraustas įstatymo arba juo paremto administracinio nutari-
mo, kurie buvo jau įsiteisėję baudžiamąjį veiksmą bedarant“; „Nieku būdu negalima bausti tų veiksmų, 
kurie nors ir esti panašūs į kuriuos nors nusikalstamus darbus, bet įstatymo nėra visiškai uždrausti“; 

11 Pushkarenko, A. Ugolovnoe ulozhenie 22 marta 1903 g. Rossijskoe zakonodatel’stvo X–XX vekov. T. 9. Moskva: 
1994, p. 250.

12 Dudyrev, F. Razrabotka i prinjatie ugolovnogo ulozhenija 1903 g. Aktual’nye problemy ekonomiki i prava. 2009, 4,  
p. 196–197.
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„Teismas negali papildyti tikrų ar tariamų Statuto trūkumų pagal vadinamąją analogiją“; „Praplečia-
masis baudžiamojo įstatymo aiškinimas turi būti laikomas siaurose ribose“; „Kiekvienas abejojimas 
eina kaltinamojo naudai.“13 

Statute tiesiogiai ir gana šiuolaikiškai įgyvendintas ir iš legalumo principo išvestinis griežtinan-
čio įstatymo atgalinės galios draudimas (lex retro non agit). Antai Statuto 14 straipsnio 1 dalyje nu-
rodyta, kad „teismas vadovaujasi naujai išleistu baudžiamuoju įstatymu ir tuos nusikalstamus darbus 
teisdamas, kurie padaryti ligi tam įstatymui įsiteisėjant, jeigu jie buvo baustinai draudžiami jų padary-
mo laiku“. Statuto 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad „bausmė skiriama pagal naujai išleistą įstaty-
mą, lengvinama <...>, jei įstatymu, kuris turėjo galios nusikalstamąjį darbą darant, už šitą darbą buvo 
nustatyta lengvesnė bausmė, negu naujuoju įstatymu“. Šis reguliavimas Statuto redakcinės komisijos 
buvo aiškinamas taip, kad asmuo negali būti baudžiamas, jei naujas įstatymas panaikina jo padarytos 
veikos nusikalstamumą ir jis iki naujo įstatymo išleidimo dar nėra nuteistas; jei naujas įstatymas panai-
kina kurią nors bausmės rūšį, ji negali būti taikoma ir už veiką, padarytą iki šio įstatymo išleidimo; jei 
naujas įstatymas numatė didesnę bausmę, tai teismas bausmę skiria pagal naująjį įstatymą, bet ją maži-
na savo nuožiūra14. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pagal Statuto 14 straipsnio 3 dalį lex retro non agit 
principas apėmė ir baudžiamosios atsakomybės taikymo senaties (įst. tekste – įsisenėjimo) institutą,  
t. y. tais atvejais, jei naujas įstatymas nustatytų ilgesnį senaties terminą, reikėtų taikyti anksčiau ga-
liojusio įstatymo atitinkamą normą.

Nuosekliai Statute įtvirtintas ir kalto asmens atsakomybės principas (nullum crimen sine  
culpa). Pirma, Statutas nustatė tik pakaltinamo asmens, galinčio numatyti ir įspėti nusikalstamą vei-
kos pobūdį, atsakomybės principą (39, 42 straipsniai); antra, pakankamai aiškiai apibrėžė, kokiomis 
kaltės formomis įmanoma nusikalsti (48 straipsnis); trečia, pateikė asmens subjektyvios klaidos ver-
tinimo taisykles (43 straipsnis). 

Statuto turinys leidžia daryti išvadą ir apie jame įtvirtintus asmeninės atsakomybės ir bausmės 
individualizavimo principus. Antai Statute buvo nustatyta taisyklė, pagal kurią padėjėjai ir kursty-
tojai baustini tik atskirai įstatymo nurodytais atvejais (51 straipsnio 3 dalis), taip pat buvo nustatyta, 
kad „ypatingi asmens santykiai ir sąlygos, kurios nustato, didina arba mažina kurio bendrininko baus-
tumą, kitų atsakomybės neliečia“ (51 straipsnio 4 dalis). Statuto 53 straipsnio 1 dalis numatė galimybę 
atsižvelgti į atsakomybę lengvinančias aplinkybes ir šiuo pagrindu sumažinti bausmę: „Kaltininkui, 
kuris, kaltybės mažinamoms aplinkybėms esant, rastas esąs vertas malonės, bausmė lengvinama <...>.“ 
Straipsnyje detalizuoti ir bausmės švelninimo būdai, kita vertus, pačių lengvinančių aplinkybių nu-
statymas buvo paliktas išskirtinai teismo nuožiūrai. Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo kasaciniame 
1924 m. sprendime Nr. 130 nurodyta: „Baudžiamasis statutas a priori nenustato tų kaltę mažinančių 
aplinkybių, dėl kurių leidžiama teismui lengvinti bausmę pagal 53 straipsnį; šias aplinkybes nustatyti 
kiekvienai bylai ad hoc pavedama pačiam teismui, sprendžiančiam bylą; tas liečia apskritai visas bylos 
aplinkybes, jų tarpe ir prisipažinimą.“15 Sprendžiant iš Statuto leidinyje pateiktos bylų apžvalgos16, 
Lietuvos teismai aktyviai taikė bausmės švelninimo ir lengvinančių aplinkybių institutą. Nors Sta-
tutas numato atskirą VII skyrių, pavadintą „Atsakomybę didinančios aplinkybės“, tačiau iš tikrųjų šis 
skyrius nustato ne atsakomybės sunkinimo, bet bausmių bendrinimo taisykles, kai asmuo padarė 
keletą nusikaltimų arba nusikalto pakartotinai po nuteisimo. 

Statuto galiojimas erdvėje. Statutas nuosekliai įgyvendino baudžiamųjų įstatymų galiojimo erd-
vėje teritorinį ir personalinį principus, tam tikra apimtimi – ir valstybės interesų apsaugos principą. 
Antai, įtvirtinant teritorinį principą, Statuto 4 straipsnyje buvo nustatyta, kad įstatymas „turi galios 
tiek Lietuvos, tiek ir kitų valstybių piliečių Lietuvoje padarytiems nusikalstamiems darbams, išskyrus 5 
straipsnyje nurodytus atvejus“. Šios išimtys (5 straipsnis) buvo siejamos su veikomis, kurios priklausė 

13 Bieliackinas, S.; Kavolis, M. Baudžiamasis statutas su papildomaisiais baudžiamaisiais įstatymais ir komentarais, 
sudarytais ir Rusijos Senato ir Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimų bei kitų aiškinimų. Kaunas: D. Gutmano 
knygynas, 1934, p. 15–16.

14 Ibid., p. 34.
15 Ibid., 79.
16 Ibid., 79–82.
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specialiųjų įstatymų ir papročių (bažnytinius, kariuomenės, drausmės, iždo, klajoklių tautų) juris-
dikcijai, taip pat su veikomis, padarytomis Suomijos Didžiojoje Kunigaikštystėje, ir su veikomis, pa-
darytomis užsieniečių, turinčių Lietuvoje eksteritorialumo teisę. 

Statute tam tikra apimtimi buvo įgyvendintas ir personalinis principas17, t. y. buvo nustatyta 
Statuto galia didiesiems ir šiaip nusikaltimams, Lietuvos piliečių padarytiems užsienio valstybėse, 
kai tai numatyta Lietuvos ir tos valstybės sutartyje (9 straipsnio 1 dalis). Kaip išimtis iš šios taisyklės 
buvo numatyti tokie atvejai: „1) jei veikimo vietos įstatymai tokio darbo nedraudžia; 2) jei kaltinama-
sis įsiteisėjusiu užsienio teismo sprendimu buvo išteisintas arba atleistas nuo bausmės; 3) jei pasmerk-
tasis atliko visą užsienio teismo paskirtą bausmę ir 4) jei padarytasis nusikalstamas svetimai valstybei 
darbas yra toks, dėl kurio kaltininkas negali būti išduotas“ (10 straipsnio 1 dalis). Tais atvejais, kai 
kaltininkas jau dalį bausmės buvo atlikęs užsienio valstybėje ir kai užsienio valstybės įstatymas nu-
matydavo švelnesnę bausmę negu Statutas, bausmė turėjo būti lengvinama (10 straipsnio 2 dalis). 

Statutas galėjo turėti galios ir „nusikalstamiesiems darbams, svetimšalių padarytiems ne Lietu-
voje“ (valstybės interesų apsaugos principas18), tačiau tokia veika turėjo atitikti didžiojo nusikaltimo 
požymius arba juo turėjo būti siekiama „pakenkti Lietuvos piliečių teisėms arba Lietuvos iždo turtui ar 
pelnui“, be to, toks baudimas turėjo būti numatytas Lietuvos ir kitos valstybės pasirašytoje sutartyje  
(9 straipsnio 2 dalis).

Nusikalstamos veikos samprata, rūšys, subjektas. Tarpukario Lietuvoje nusikalstamą veiką 
buvo įprasta vadinti „nusikalstamuoju darbu“, kuris Statuto 1 straipsnyje apibrėžtas kaip „darbas, 
kurį įstatymai, grėsdami bausme, draudžia jo padarymo metu“. Taigi Statuto rengėjai iš esmės apsiri-
bojo nuoroda į formaliuosius nusikalstamo elgesio požymius, t. y. į draudžiamumą ir baudžiamumą, 
o požymių, paaiškinančių nusikalstamo elgesio esmę (pavojingumas, žalingumas) sąmoningai nepa-
teikė palikdami apie juos spręsti mokslui ir teismų praktikai. 

Visi nusikalstamieji darbai pagal Statuto 3 straipsnį buvo skirstomi į 1) didžiuosius nusikalti-
mus; 2) nusikaltimus (Statuto tekste jie dažnai vadinami „šiaip nusikaltimais“); 3) nusižengimus. Tokio 
skirstymo pagrindas buvo už juos skirtinų bausmių sunkumas: už didžiuosius nusikaltimus didžiausia 
bausmė galėjo būti mirties bausmė ar sunkusis kalėjimas; už šiaip nusikaltimus – grasos, tvirtovės arba 
paprastasis kalėjimas; už nusižengimus – areštas arba bauda. Šis skirstymas turėjo teisinės reikšmės 
apskaičiuojant senaties (tekste – nusenėjimo) terminus (68 straipsnis); nustatant, ar nusikaltimas gali 
būti padarytas neatsargiai (48 straipsnio 35 dalys); taikant bausmių lengvinimo institutą (53 straipsnio  
2 dalis); nustatant atsakomybę už pasikėsinimą ir bendrininkavimą, pavyzdžiui, pasikėsinimas pa-
daryti nusižengimą nebuvo baudžiamas (49 straipsnio 3 dalis), buvo ribojama kurstytojo ir padėjėjo 
atsakomybė už nusižengimą (51 straipsnio 3 dalis), sąjungos ir gaujos požymiai buvo siejami su daly-
vavimu darant tik didįjį ar šiaip nusikaltimą (52 straipsnis).

Pagal Statutą baudžiamojon atsakomybėn galėjo būti patrauktas tik fizinis asmuo, kuriam su-
ėjo 10 metų (40 straipsnis). Visiems nusikaltimams galiojo tokia pati amžiaus riba. Juridinių asmenų 
atsakomybė Statute nebuvo įtvirtinta. Statuto rengėjų požiūriu, tokia atsakomybė būtų nesuderinama 
su asmeninės atsakomybės ir pakaltinamumo reikalavimais baudžiamojoje teisėje19.

Nusikalstamo elgesio stadijos, bendrininkavimas. Statute, be baigto nusikaltimo, buvo įtvirtintas 
ir pasirengimo bei pasikėsinimo stadijų baudžiamumas. Pasirengimu buvo laikomas „įsigijimas arba 
pritaikinimas priemonės nusikalstamajam tyčios darbui vykdyti“, be to, baudžiamosios atsakomybės 
taikymas už pasirengimą buvo įmanomas tik specialiais Statuto specialiojoje dalyje nurodytais 
atvejais ir jeigu jis „buvo sustabdytas dėl aplinkybės, kuri neparėjo nuo kaltininko valios“ (50 straipsnis). 
Tai reiškia, kad pasirengimo stadijoje įvykęs savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikalstamą veiką 
nebuvo laikomas nusikalstamu elgesiu. 

Pasikėsinimas Statuto 49 straipsnio 1 dalyje buvo apibrėžtas kaip „veiksmas, kuriuo pradeda-
ma vykdyti nusikalstamasis darbas, kaltininko norėtas padaryti ir nepabaigtas dėl aplinkybės, kuri 

17 Tų laikų literatūroje šis principas buvo vadinamas subjektiniu tautybės principu. Stankevičius, V. Baudžiamosios 
teisės paskaitos. Kaunas: Lietuvos universiteto Teisių fakultetas, 1925, p. 21.

18 Tų laikų literatūroje šis principas buvo vadinamas objektiniu (realiniu) tautybės principu. Ibid., p. 20.
19 Ugolovnoe ulozhenie 22 marta 1903 g. Izd. Taganceva, N. S. S.Peterburg: SPb, 1904, p. 69.
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neparėjo nuo kaltininko valios“. Baudžiamoji atsakomybė už pasikėsinimą turėjo būti švelninama  
(49 straipsnio 2 dalis), o kai kuriais atvejais iš viso netaikoma. Antai nebuvo laikomi nusikalstamais 
pasikėsinimas padaryti nusižengimą (49 straipsnio 3 dalis) ir pasikėsinimas aiškiai netinkama prie-
mone, kuri buvo pasirinkta dėl visiško neišmanymo arba prietaro (49 straipsnio 4 dalis). 

Statuto 51 straipsnio 1 dalis pakankamai aiškiai apibrėžė bendrininkavimo ir atskirų bendri-
ninkų (vykdytojo, kurstytojo ir padėjėjo) sąvokas: „(1) Nusikalstamojo darbo, daromo kelių žmonių, 
kurie esti susitarę jį dirbti arba žinodami dirba drauge, bendrininkais laikomi tie, kurie: 1) patys tiesiog 
įvykdė nusikalstamąjį darbą arba dalyvavo jį vykdant; 2) pakurstė ką kitą būti nusikalstamojo darbo 
bendrininku; 3) buvo padėjėjai, teikę priemonių, šalinę kliūtis arba padėję nusikalstamąjį darbą įvyk-
dyti, patardami, pasižadėdami nedaryti kliūčių jam vykdyti arba nuslėpti.“ Atkreiptinas dėmesys į 
Statuto 51 straipsnio 5 dalį, pagal kurią „bendrininkas, atsisakęs dalyvauti dirbant nusikalstamąjį 
darbą ir laiku ėmęsis visų galimų priemonių jam neleisti, paliekamas nenubaustas“.

Statuto 52 straipsnis išskyrė dvi specialias bendrininkavimo formas: sąjungą ir gaują. Sąjungos 
ir gaujos sąvokų paskirtis buvo įvardyti grupes, skirtas tam tikram specialiojoje dalyje numatytam 
nusikaltimui ar nusikaltimams padaryti. Įstatyme šios sąvokos detaliai nebuvo apibrėžtos, tačiau iš 
Statuto 52 straipsnio turinio galima suprasti, kad sąjunga galėjo susiburti ir vienam didžiajam ar šiaip 
nusikaltimui padaryti, o gauja – būtinai keliems didiesiems ar šiaip nusikaltimams padaryti. Sąjun-
gos požymis20 specialiojoje dalyje buvo priskiriamas grupėms, darančioms veikas, labiau priešingas 
valstybės interesams, o gaujos požymis – grupėms, darančioms profesionaliam nusikalstamumui bū-
dingas veikas (vagystes, plėšimus, turto prievartavimus, sukčiavimus ir kt.). N. Tagancevas, apibūdin-
damas gaują kaip pavojingesnę bendrininkavimo formą, teigė, kad gaujos dalyvių skaičius turi būti ne 
mažesnis kaip trys, taip pat pabrėždavo gaujos pastovumą ir profesionalumą, kai nusikalstama veikla 
paverčiama amatu21. Pabrėžtina, kad Statuto 52 straipsnis įtvirtino galimybę bausti ne tik už patį nusi-
kaltimą, padarytą sąjungos ar gaujos, bet ir už priklausymą šioms grupėms – dalyvavimą jų veikloje. 

Statuto bendrojoje dalyje nebuvo numatyta normų, leidžiančių bausti už prisidėjimą prie nusi-
kaltimo, t. y. už nepranešimą apie kito asmens padarytą nusikaltimą, tokio nusikaltimo slėpimą ir pa-
sinaudojimą juo rezultatu. Šių normų, būdingų ankstesniems Rusijos baudžiamiesiems įstatymams, 
buvo atsisakyta tikslingai, padarius išvadą, kad toks bendras reguliavimas ne tik prieštarauja pagrin-
diniam bendrininkavimo principui, t. y. vieningai kaltei, bet ir sukelia didelius sunkumus praktikoje 
nustatant subjektyvius prisidėjimo požymius22. Kita vertus, Statuto specialiojoje dalyje atskirų tokių 
normų randama, pavyzdžiui, nepranešimas valdžiai apie kai kuriuos nusikaltimus (162–164 straips-
niai), žmogaus, padariusio didįjį nusikaltimą, bet dar valdžios neieškomo, slėpimas (168 straipsnio  
1 dalies 3 punktas). 

Asmens kaltumo koncepcija. Minėta, kad Statutas tiesiogiai įtvirtino kalto asmens atsakomybės 
principą. Statute įgyvendinta psichologinė kaltės koncepcija, reikalaujanti nustatyti tinkamą atsako-
mybės traukiamo asmens intelektinį ir valinį santykį su jo padaryta veika ir jos padariniais. Kitaip 
sakant, baudžiamosios atsakomybės taikymas asmeniui buvo pateisinamas tik tada, kai uždraustą 
veiką padaręs asmuo gebėjo suvokti ir valdyti savo veiksmus bei numatyti jų padarinius. Techniškai 
koncepcija įgyvendinta, pirma, nurodant aplinkybes, šalinančias asmens kaltumą (įst. tekste – kal-
tintinumą ir kaltingumą); antra, pateikiant atsakomybei būtinos kaltės rūšis ir jų formuluotes. 

Pagal Statutą asmens kaltumą šalino tokios aplinkybės kaip nepakaltinamumas, amžiaus ne-
pakankamumas, atsitiktinumas, nežinojimas ir klaida. Pirmiausia paminėtina Statuto 39 straipsnio 
1 dalyje nustatyta nepakaltinamumo taisyklė: „Žmogus, kuris, ką nusikalstamo darydamas, negalėjo 
numanyti savo darbo savumo ir reikšmės arba valdyti savo elgesio dėl nesveiko savo dvasios suirimo, 
dėl sąmonės netekimo arba dėl proto nesubrendimo, kilusio dėl kūno ydos ar ligos, už tą darbą ne-
kaltintinas.“ Tokiems asmenims, remiantis to paties straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į asmens pavo-

20 Kai kuriuose specialiosios dalies straipsniuose vartojami terminai „bendrija“ (pvz., 125–126 straipsniai), „draugija“ 
(124 straipsnis), „viešas sambūris“ (120–123 straipsniai). 

21 Ugolovnoe ulozhenie 22 marta 1903 g. Izd. Taganceva, N. S. S. Peterburg: SPb, 1904, p. 106–107.
22 Ibid., p. 113–114.
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jingumą, galėjo būti taikomas priverstinis gydymas arba atidavimas tėvų ar kitų asmenų „atsakingai 
priežiūrai“. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Tarpukario Lietuvos teismų praktikoje buvo pripažįsta-
ma, kad girta būsena neatleidžia nuo atsakomybės už esant tokios būsenos padarytus nusikalstamus 
darbus (Vyriausiojo Tribunolo 1925 m. apeliaciniai sprendimai Nr. 267, 359). 

Remiantis Statuto normų sistemos logika, asmens kaltumą taip pat šalino mažametystė, t. y. ma-
žesnis nei 10 metų subjekto amžius (40 straipsnis). Nepilnamečio nuo 10 iki 17 metų amžiaus kaltumą 
šalino aplinkybė, kai jis „negalėjo numanyti savo darbo savumo ir reikšmės arba valdyti savo elgesio“  
(41 straipsnio 1 dalis). Jokių medicininių kriterijų tokiai nepilnamečio būklei nustatyti normoje ne-
pateikta. Iš esmės tai reiškia, kad teismas galėjo teisti vaiką nuo 10 iki 17 metų tik įsitikinęs, jog jis jau 
buvo pakankamai subrendęs suvokti vertinamo elgesio socialinę prasmę ir pavojingumą. 

Statuto 42 straipsnyje nustatyta kaltumą šalinanti atsitiktinumo aplinkybė: „Nusikalstamasis 
darbas, kurio žmogus negalėjo numatyti arba įspėti, nėra laikomas jo nusikaltimu (kalte).“ Ši taisyklė 
Statuto redakcinės komisijos buvo aiškinama taip, kad asmuo negali būti traukiamas atsakomybėn, 
kai tam tikra priežastis „pašalina galimumą numatyti nusikalstamąjį darbą arba jo išvengti“. „Jei 
darbo pasekmės buvo atsitiktinės, tai už jas neatsakoma“23. Vienas Statuto autorių N. Tagancevas šią 
taisyklę siejo su negalimumu bausti už atsitiktinius veiksmus ir jų padarinius, kurių asmuo nenu-
matė ir negalėjo numatyti, nors ir būdamas visiškai atidus savo elgesiui. Šiuolaikinėje baudžiamojoje 
teisėje tokį atvejį įprasta vadinti kazusu. Statuto 42 straipsnyje nustatytą kaltumą šalinančią taisyklę  
N. Tagancevas dar aiškino ir taip, kad ji apima ir atvejus, kai asmuo dėl nuo jo nepriklausančių aplin-
kybių buvo priverstas padaryti uždraustą veiką ir negalėjo to išvengti, nors tai negali būti pateisinama 
būtinuoju reikalingumu24. 

Statuto 43 straipsnyje buvo pateiktos asmens nežinojimo ir faktinės klaidos vertinimo taisyk-
lės: „(1) Nežinojimas aplinkybės, dėl kurios darbas virsta nusikalstamu, arba kuri didina atsakomybę, 
daro žmogų nekaltintiną arba dėl paties to darbo, arba dėl atsakomybės didinančios aplinkybės.“ Buvo 
numatyta ir šios taisyklės išimtis: „(2) Neatsargiems darbams ši taisyklė netaikinama, jei patsai neži-
nojimas buvo kaltininko apsileidimo vaisius.“

Tyčios ir neatsargumo apibrėžimai buvo pateikti Statuto 48 straipsnyje: „Nusikalstamasis 
darbas laikomas tyčios darbu ne tik tada, kai kaltininkas esti norėjęs jį padaryti, bet ir tada, kai jis 
sąmoningai leidžia įvykti tokiai pasekmei, kuri šį darbą daro nusikalstamu.“ (1 dalis). Toks tyčios 
apibrėžimas leisdavo kalbėti apie tiesioginę ir netiesioginę tyčią. „Nusikalstamasis darbas laikomas 
neatsargiu ne tik tada, kai kaltininkas jo nenumatė, nors galėjo arba turėjo jį numatyti, bet ir tada, 
kai jis, numatydamas įvyksiant tokią pasekmę, kuri daro šį darbą nusikalstamu, nepagalvojęs tarėsi 
tokią pasekmę pašalinsiąs.“ (2 dalis) Pateiktas apibrėžimas leisdavo išskirti tokias neatsargumo rūšis 
kaip nerūpestingumas (apsileidimas) ir pasitikėjimas savimi (neapgalvojimas). Minėti tyčios ir ne-
atsargumo apibrėžimai, šiek tiek modifikuoti, išsaugojo savo aktualumą ir galiojančiojoje Lietuvos 
baudžiamojoje teisėje. Tų laikų literatūroje buvo aprašoma ir mišrioji kaltė: „Jeigu darbas turėjo ne 
vieną, bet keletą padarinių, tai gali atsitikt, kad dėl vienos padarinių dalies nusikaltėlis dirbo tyčia, o 
dėl kitos – neatsargiai.“25 

Paminėtina ir tai, kad pagal Statutą didieji nusikaltimai galėjo būti padaryti tik tyčia, šiaip 
nusikaltimai – tiek tyčia, tiek specialiai nurodytais atvejais ir dėl neatsargumo, nusižengimai – jei 
nenurodyta kitaip, tiek tyčia, tiek dėl neatsargumo (48 straipsnio 3–5 dalys).

Aplinkybės, šalinančios veikos nusikalstamą pobūdį. Prie aplinkybių, šalinančių veikos 
nusikalstamą pobūdį, Statutas priskirdavo įstatymo ar tarnybos įsakymo vykdymą (44 straipsnis), 
būtinąjį apsigynimą (45 straipsnis),  ūtinąjį reikalingumą (46 straipsnis) ir kėsinimąsi į netinkamą 
objek tą (47 straipsnis).

23 Bieliackinas, S.; Kavolis, M. Baudžiamasis statutas su papildomaisiais baudžiamaisiais įstatymais ir komentarais, 
sudarytais ir Rusijos Senato ir Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimų bei kitų aiškinimų. Kaunas: D. Gutmano 
knygynas, 1934, p. 58.

24 Ugolovnoe ulozhenie 22 marta 1903 g. Izd. Taganceva, N. S. S. Peterburg: SPb, 1904, p. 82–84.
25 Stankevičius, V. Baudžiamosios teisės paskaitos. Kaunas: Lietuvos universiteto Teisių fakultetas, 1925, p. 53.
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Pagal Statuto 44 straipsnį nebuvo laikomas nusikalstamu „veiksmas, padarytas vykdant įstaty-
mą ar atliekant tarnybos įsakymą, kurį davė tikroji valdžia, neperžengdama savo srities ir paisydama 
nustatytų taisyklių, jei tuo įsakymu nėra liepta kas aiškiai nusikalstamo padaryti“. 

Būtinojo apsigynimo (45 straipsnis) taisyklė skambėjo taip: „(1) Darbas nelaikomas nusikals-
tamu, kai žmogus jį padaro priverstas gintis nuo neteisėto kėsinimosi įžeisti jo paties arba kito kurio 
asmens arba turto gerybes. (2) Gynimosi ribų peržengimas, besiginant pernelyg smarkiai arba nelaiku, 
baudžiamas tik tam tikrais įstatymo nurodytais atvejais.“ Kaip matome, Statute buvo įtvirtinta pro-
porcingo gynimosi nuo kėsinimosi į asmenį ir turtą koncepcija. Ši norma buvo aiškinama taip, kad 
būtinuoju apsigynimu negalima teisinti savo veiksmų, padarytų jau pasibaigus kėsinimuisi arba jam 
dar realiai neprasidėjus. Teorijoje buvo žinoma ir tariamojo gynimosi taisyklė: „šiais atvejais gali būti 
taikinami klaidos ir apsirikimo nuostatai, tačiau negalima teisintis apsigynimo reikalu“26. 

Statutas numatė dvi būtinojo reikalingumo rūšis: gyvybės gelbėjimą (46 straipsnio 1 dalis) ir 
kitų vertybių gelbėjimą (46 straipsnio 2 dalis). Savo turiniu šios rūšys buvo labai panašios ir net kon-
kuravo su būtinojo apsigynimo taisyklėmis. Pirmuoju atveju nebuvo laikomas nusikalstamu „toks 
darbas, kurį žmogus padaro savo paties ar kito žmogaus gyvastį gelbėdamas iš pavojaus, kilusio dėl 
grasymo, neteisėtos prievartos arba dėl kitos priežasties, kurios negalima buvo tuo pačiu metu kitokiu 
būdu pašalinti“. Ant ruoju atveju normoje kalbama apie savo paties ar kito žmogaus sveikatos, laisvės, 
merginos skaistybės, kito asmens arba turto gelbėjimą nuo tų pačių pavojų. Šios (antrosios) rūšies 
būtinasis reikalingumas galėjo pateisinti asmens elgesį tik tuo atveju, „jei tai padaręs žmogus turėjo 
pakankamo pagrindo laikyti jo daromą žalą menka, palyginti su ginamąja gerybe“. Statuto 46 straips-
nio 3 dalyje buvo numatyta išimtis, pagal kurią „išdėstytos taisyklės nevartotinos tais atvejais, kada 
paties pavojaus vengti yra nusikalstamas darbas“. 

Statuto 47 straipsnyje buvo numatyta, kad „nelaikomas nusikalstamu toks darbas, kurį esti 
nukreiptas į nesamą daiktą arba į tokį, kuris aiškiai netinkamas daryti tokiems nusikalstamiems dar-
bams, kaip sumanytasis“. Ši taisyklė galėjo būti taikoma tokioms situacijoms, kurios rodo visišką as-
mens neišmanymą: „Padirbtasis doleris yra tiek nevykęs, kad kiekvienas, kuriam teko matyti dolerius, 
tuojau pastebės jį esant padirbtą. <...> Jei kaltininkas manė paleisti į apyvartą tokį aiškiai netinkamą 
banknotą, tai tas rodo jo visišką neišmanymą apie pinigus, ir jo veiksmą tenka pripažinti nebaustinu.“ 
(Vyriausiojo Tribunolo 1926 m. apeliacinis sprendimas Nr. 509)27 Taigi, Statuto 47 straipsnis įtvir-
tindavo pasikėsinimo į netinkamą objektą nebaudžiamumą. Ši taisyklė iš esmės buvo analogiška jau 
minėtai 49 straipsnio 4 dalyje nustatytai pasikėsinimo netinkama priemone vertinimo taisyklei. 

Bausmės. Statute numatytos bausmės buvo skiriamos į pagrindines, papildomąsias ir pavaduo-
jamąsias28. Visos bausmės, nurodytos BS 2 straipsnyje, buvo laikomos pagrindinėmis. Papildomomis 
buvo vadinamos bausmės, kurios taikomos automatiškai kaip pagrindinės bausmės pasekmė29, o pa-
vaduojamosiomis – tos, kurios buvo skiriamos vietoj kitos bausmės, kurios negalima įvykdyti.

Lietuvoje galiojusi Statuto 2 straipsnio redakcija numatė šių pagrindinių bausmių sistemą:  
a) sunkiųjų darbų kalėjimą; b) paprastąjį kalėjimą; c) areštą; d) baudą. Statute minimos ištrėmimo ir 
grasos kalėjimo bausmės turėjo būti keičiamos sunkiųjų darbų kalėjimu, o tvirtovės kalėjimo – pap-
rastuoju kalėjimu. Jau minėta, kad pagal Lietuvoje galiojusią Statuto 2 straipsnio redakciją mirties 
bausmė taip pat buvo išbraukta iš bausmių sąrašo ir turėjo būti keičiama sunkiųjų darbų kalėjimu, 
bet realiai ši nuostata veikė ne visa apimtimi. Atskiri Statutą papildinantys įstatymai įteisino mirties 
bausmės taikymą už nusikaltimus valstybės saugumui, valstybės tvarkai ir valdžiai ir už kai kuriuos 

26 Bieliackinas, S.; Kavolis, M. Baudžiamasis statutas su papildomaisiais baudžiamaisiais įstatymais ir komentarais, 
sudarytais ir Rusijos Senato ir Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimų bei kitų aiškinimų. Kaunas: D. Gutmano 
knygynas, 1934, p. 60–61.

27 Ibid., p. 64.
28 Ibid., p. 19.
29 Atsižvelgiant į paskirtąją pagrindinę bausmę, nuteistasis automatiškai netekdavo garbės vardų ir titulų, laipsnių, 

ordinų, ženklų, pensijų, puskarininkio teisių ir vardo, turto ir paveldėjimo teisių, vedybinių teisių, tėviškos valdžios 
vaikams, teisės verstis tam tikromis prekybos arba verslų rūšimis, įstatymuose nurodytu darbu, teisės būti kunigu, 
vienuoliu, dvasininku, rinkėju, rūpintoju, globėju, auklėtoju, mokytoju, konkurso valdybos nariu, prisiekusiuoju ir 
kt. (Statuto 22–30 str.).
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kitus nusikaltimus. Kita vertus, tų laikų mokslininkai atkreipdavo dėmesį į teisinį mirties bausmės 
įteisinimo prieštaringumą ir reiškė abejones dėl šios bausmės grąžinimo teisėtumo argumentuodami 
tuo, kad 1920 m. Laikinosios Lietuvos Valstybės Konstitucijos 16 straipsnis nedviprasmiškai išspren-
dė mirties bausmės klausimą: „Mirties bausmė naikinama“, ir niekas šios nuostatos neatšaukė30. 

Nors mirties bausmė pagal Statutą turėjo būti vykdoma pakariant neviešai (15 straipsnis), ta-
čiau Lietuvoje ji buvo vykdoma pakariant ir sušaudant, o nuo 1937 m. – dujų kameroje. Kai kuriais 
duomenimis, 1919–1940 m. buvo įvykdyti ne mažiau kaip 127 mirties nuosprendžiai31. Pagal Statutą 
mirties bausmė realiai negalėjo būti paskirta asmenims, nesulaukusiems 21 metų ir sulaukusiems 
70 metų, taip pat moterims, tokiais atvejais mirties bausmė buvo privalomai keičiama švelnesnėmis 
bausmėmis (55–58 straipsniai).

Sunkiųjų darbų kalėjimo bausmė pagal Statuto 16 straipsnio originalų tekstą skirstoma į dvi 
rūšis: terminuotą, t. y. nuo 4 iki 15 metų, ir neterminuotą, tačiau į lietuvių kalbą terminas „netermi-
nuotai“ buvo išverstas kaip „ligi gyvos galvos“. Į tokio vertimo neteisingumą dėmesį buvo atkreipęs 
ir Mykolas Riomeris, apskritai kritikavęs tokios bausmės egzistavimą: „Nė vienas nusmerktasis ne-
nustoja teisės atlikti paskirtą jam bausmę ir atsipalaiduoti nuo savo nusikaltimo teisėtos pasekmės. 
<...> Nuteistasis nėra bausmės vergas. Jis yra ir pasilieka pilietis, kuris turi teisės atlikęs bausmę grįžti 
į visuomenę. Bausmės amžinumo – ligi gyvos galvos – baudžiamosios vergijos nėra.“32 Tai, kad Statuto 
rengėjai neplanavo įtvirtinti įkalinimo iki gyvos galvos bausmės, rodo ir tai, kad, nuteisti kalėti ne-
terminuotai ir jau atlikę 15 metų bausmės, už gerą elgesį galėjo tikėtis paleidimo gyventi jiems nuro-
dytoje vietoje, o pragyvenę šioje vietoje 10 metų galėjo būti paleisti ir iš šios vietos. 

Kalbant apie terminuotą sunkiųjų darbų kalėjimą, Lietuvoje ši bausmė taip pat buvo taikoma 
vietoj panaikintų ištrėmimo ir grasos kalėjimo bausmių, taigi jos minimalus terminas realiai galėjo 
būti ir mažesnis nei nurodyta 16 straipsnyje. 

Kalėti paprastajame kalėjime buvo skiriama nuo 2 savaičių iki 1 metų (20 straipsnis), tačiau tais 
atvejais, kai paprastuoju kalėjimu buvo keičiamas sunkiųjų darbų kalėjimas (tokio keitimo pagrindų 
Statute yra nemažai) arba netaikoma tvirtovės kalėjimo bausmė, paprastojo kalėjimo laikas galėjo 
būti ilgesnis nei numatytas Statuto 20 straipsnyje. 

Areštas buvo skiriamas nuo 1 dienos iki 6 mėnesių (21 straipsnis). Tie, kurie buvo nubaudžia-
mi areštu daugiau kaip 7 dienoms, turėjo pasirinkti tam tikrą areštinėje siūlomą darbą (21 straips-
nio 3 dalis). Areštas iki 7 dienų, teismui nutarus, galėjo būti atliekamas savo gyvenamojoje vietoje  
(21 straipsnio 4 dalis). 

Baudos dydžių maksimalių ir minimalių ribų Statuto bendroji dalis nenustatė, tokie dydžiai buvo 
nurodomi Statuto specialiosios dalies normų sankcijose. Kai sankcijoje buvo nurodomas 500 Lt mak-
simalus baudos dydis, tai teismas turėjo paskirti ne mažesnę kaip 50 Lt baudą (24 straipsnio 1 da  lis). 
Baudos mokėjimą teismas galėjo atidėti arba išskaidyti ne ilgiau kaip vieneriems metams (24 straips-
nio 2 dalis). 

Statutas nenumatydavo tokios bausmės kaip turto konfiskavimas, tačiau nustatė privalomą 
daiktų, kuriuos draudžiama gaminti, pardavinėti, platinti, turėti ar laikyti, taip pat daiktų, „kurie 
buvo skiriami ar vartojami nusikalstamiems darbams daryti“ sunaikinimą arba atėmimą iždo naudai  
(36 straipsnis). Statuto 37 straipsnis taip pat numatė nusikaltimu padarytos žalos pašalinimą:  
„(1) Kas yra įsteigta arba įtaisyta be tam tikro leidimo, turi būti uždaryta ligi tatai leidžiant. (2) Kas ne 
pagal taisykles pastatyta, įkurta, perstatyta arba atnaujinta, turi būti teismo nustatytu laiku kaltinin-
ko lėšomis sugriauta, uždaryta, atitaisyta, perkelta į kitą vietą arba padaryta, kaip pirma būta: 1) jei 
nuspręsta, kad tai, kas kaltininko padaryta, kenkia visuomenės saugumui arba žmonių sveikatai; 2) jei 
tuo padaryti <...> straipsniais numatyti nusikalstami darbai.“ Pasakytina, kad priemonės, numatytos 

30 Stankevičius, V. Baudžiamosios teisės paskaitos. Kaunas: Lietuvos universiteto Teisių fakultetas, 1925, p. 91; Jurgutis, 
V. Mirties bausmė Lietuvos baudžiamojoje teisėje. Teisė. 1938, 42, p. 182.

31 Černevičiūtė, S. Mirties bausmė Lietuvoje 1918–1940 metais: istorijografijos ir šaltinių kritika. Lietuvos istorijos 
studijos. 2014, 33, p. 159.

32 Riomeris, M. Sunkiųjų darbų kalėjimas „ligi gyvos galvos“. Teisė. 1922, 3, p. 37.
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36 ir 37 straipsniuose, galėjo būti taikomos ir priėmus išteisinamąjį nuosprendį, atleidžiant nuo baus-
mės ir nutraukiant ar sustabdant baudžiamąjį tardymą (38 straipsnis). 

Bendrųjų bausmių tikslų ir skyrimo pagrindų Statutas nereglamentavo, kita vertus, buvo nu-
rodytos jau pirmiau minėtos bausmių lengvinimo ir keitimo taisyklės (53 straipsnis), bausmių su-
dėjimo taisyklės (60–67 straipsniai), taip pat specialios taisyklės, pagal kurias buvo švelninamos 
bausmės, skiriamos nepilnamečiams (nuo 10 iki 17 ir nuo 17 iki 21 metų) ir asmenims, sulaukusiems  
70 metų (55–58 straipsniai). Pavyzdžiui, nepilnamečiams nuo 10 iki 17 metų maksimalus kalėjimo lai-
kas negalėjo viršyti 12 metų, šią bausmę jie atlikdavo tik paprastajame kalėjime (55 straipsnio 1 dalies  
1 punktas) ir atskirai nuo suaugusiųjų (55 straipsnio pastaba I). Tokiems asmenims vietoj numaty-
tų bausmių galėjo būti skirtas „teismo pabarimas“ arba atidavimas į auklėjamąją drausmės įstaigą  
(55 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktai). Statutas atskirai reglamentavo ir bausmių, paskirtų asmenims 
nuo 17 iki 21 metų, švelninimą (57 straipsnis). 

Atskiru įstatymu33, taikomu kartu su Statutu, buvo reglamentuojami lygtinio nuteisimo klau-
simai. Pagal šį įstatymą teismas galėjo lygtinai atleisti nuo baudos, atidavimo į drausmės auklėjamąją 
įstaigą ir paprastojo kalėjimo (o bylai esant karinėje jurisdikcijoje – ir nuo daboklės, karo kalėjimo 
ir drausmės dalies) tuos nuteistuosius, kurie „duoda vilties, kad ateityje dorai gyvens ir daugiau ne-
benusikals“. Teismas lygtinai nuteistiesiems nustatydavo bandomąjį laiką, kuriam pasibaigus ir jo 
nenutraukus, paskirta bausmė buvo laikoma „nesama“34. 

Bausmę šalinančios aplinkybės. Kaip bausmę pašalinančias aplinkybes Statutas numatė senatį 
(įst. tekste – „nusenėjimas“, „pasenėjimas“) ir malonę. Senaties institutas buvo gana detaliai reglamen-
tuotas. Galima įžvelgti trijų rūšių senatį: 1) baudžiamajam persekiojimui pradėti; 2) nuteisti (įst. teks-
te – „pasmerkti“); 3) bausmei įvykdyti. Antai, remiantis Statuto 68 straipsnio 1 dalimi, negalima buvo 
bausti, jeigu nuo nusikalstamos veikos padarymo iki baudžiamojo persekiojimo pradžios praėjo tam 
tikras laikas: padarius didįjį nusikaltimą, už kuri gali būti skiriama mirties bausmė, – 15 metų; pada-
rius kitokį didįjį nusikaltimą – 10 metų; padarius nusikaltimą, už kurį gali būti paskirtas kalėjimas, –  
8 metai, padarius kitokį nusikaltimą – 3 metai, padarius nusižengimą – 1 metai. Tuo tarpu pagal 
Statuto 68 straipsnio 2 dalį buvo skaičiuojama senatis nuo nusikalstamos veikos padarymo iki nu-
teisimo. Šiuo atveju, padarius didįjį ar šiaip nusikaltimą, nebuvo galima bausti praėjus dvigubai di-
desniam laikui nei nurodyta 1 dalyje (suprask – 30, 20, 16 ir 6 metai), o padarius nusižengimą – šios 
senaties terminas išlikdavo toks pats (suprask – 1 metai). Pagal Statuto 68 straipsnio 3 dalį nebuvo 
galima bausti, jei nuo teismo sprendimo iki bausmės vykdymo praėjo tie patys 2 dalyje nustatyti 
terminai. Į senaties laiką nebuvo įskaičiuojamas proceso „teisėto sustabdymo laikas“ (71 straipsnis). 

Statute buvo nustatytos ir specialios senaties termino skaičiavimo taisyklės esant tęstiniam ir 
trunkamajam nusikaltimui – senatis buvo skaičiuojama nuo paskutinio tęstinio nusikaltimo veiks-
mo ir nuo trunkamojo nusikaltimo pabaigos (70 straipsnis). Šiomis taisyklėmis naudojamasi ir šiuo-
laikinėje baudžiamojoje teisėje.

Statuto 72 straipsnis drausdavo teismui „pasigailėti ir dovanoti“, šią prerogatyvą palikdamas 
„Valdovo gailestingumo darbui“. Lietuvos Konstitucijų „bausmės dovanojimo“ teisė buvo suteikta Pre-
zidentui (1922 m. Konstitucijos 51 straipsnis, 1928 m. Konstitucijos 52 straipsnis, 1938 m. Konstituci-
jos 130 straipsnis) ir nuo 1930 m. buvo įgyvendinama pagal Malonės įstatymą35.

1.1.2.2. Statuto specialioji dalis

Statuto bendrąją dalį galima drąsiai apibūdinti kaip pasižyminčią aukšta juridinės technikos 
kokybe, nuoseklumu ir moksliškumu, o apie Statuto specialiąją dalį to paties pasakyti negalima. Šios 
Statuto dalies normų sistema ir turinys atspindi jo sukūrimo laikų socialines realijas, tiksliau tai, 

33 Lygtinio nuteisimo įstatymas. Vyriausybės žinios. 1928, Nr. 284.
34 Bieliackinas, S.; Kavolis, M. Baudžiamasis statutas su papildomaisiais baudžiamaisiais įstatymais ir komentarais, 

sudarytais ir Rusijos Senato ir Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimų bei kitų aiškinimų. Kaunas: D. Gutmano 
knygynas, 1934, p. 78.

35 Malonės įstatymas. Vyriausybės žinios. 1930, Nr. 332.
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kas tuo metu visuomenėje buvo laikoma pavojingu elgesiu. Žiūrint į kai kurias normas šios dienos 
akimis, jos gali pasirodyti mažų mažiausia keistos, jei ne kuriozinės. Be to, daugybė Statuto normų, 
apibrėžiančių nusikalstamo elgesio požymius, manytina, nebeatitiko ir tarpukario Lietuvos poreikių. 
Pirmiausia tai pasakytina apie perdėtą tikybos ir valstybės politinių interesų teisinę apsaugą. Antai 
Statuto II skyriuje, be normų, saugančių tikėjimo laisvę, buvo kriminalizuota daugybė kėsinimųsi 
į įvairius religinius simbolius ir menkiausių trukdymų atlikti apeigas, pavyzdžiui, net krikščionio 
palaidojimas be krikščioniškų apeigų buvo laikomas nusižengimu (78 straipsnis). Statute randama 
ir įvairiausių valstybės išdavimo, sąmyšio ir valdžios neklausymo normų (IV–VI skyriai), nedemo-
kratiškų ir valstybės įtarumu pagrįstų normų, nustatančių atsakomybę už nusižengimus spaudos 
priežiūros įstatymams (XV skyrius). Šios dienos akimis žiūrint, keistokai atrodo ir perteklinės pas-
tangos apsaugoti šeimos institutą (XIX skyrius), pavyzdžiui, nusižengimu buvo laikomas ir sveti-
mavimas (418 straipsnis), ir krikščionio susituokimas su nekrikščioniu, kuris nepriėmė krikšto  
(415 straipsnis), merginos iki 21 metų amžiaus išvežimas susituokti šiai sutinkant, bet be jos tėvų 
sutikimo (417 straipsnis). Stebina ir smulkmeniškas samdos įstatymų pažeidimų kriminalizavimas 
(XVII skyrius), įvairių formų dvikovų draudimai (XXIV skyrius) ir kai kurios kitos atskiros Statuto 
specialiosios dalies normos. Kita vertus, Statute yra ir tokių normų, kurios aplenkė laiką ir skamba la-
bai šiuolaikiškai, pavyzdžiui, buvo numatyta baudžiamoji atsakomybė už moters sugundymą vykti į 
užsienį užsiimti prostitucija (5261 straipsnis), naminių gyvūnų kankinimą be reikalo (287 straipsnis), 
draudžiamą žvejybą, medžioklę, paukščių lizdų draskymą (246–254 straipsniai), savavališką miško 
kirtimą ir gadinimą (255–258 straipsniai). 

Vertinant Statuto specialiąją dalį pastebėtina tos pačios rūšies nusikaltimų dirbtinė įvairovė, 
kai į tam tikrus skyrius buvo įtraukiami ilgi specialių vienarūšių nusikaltimų sąrašai (pavyzdžiui, 
vien tarnybiniams nusikaltimams skirti 52 Statuto straipsniai, verslo ir prekybos – 63, seksualinio 
pobūdžio nusikaltimams – 18, nusikaltimams laisvei – 15 ir t. t.). Tokios griozdiškos įstatymų lei-
dybos šaknys, manytina, glūdi dar senesnių ir ganėtinai chaotiškų baudžiamųjų įstatymų sąvadų 
formavimo tradicijoje, kai nusikalstamo elgesio požymiai buvo formuluojami pagal kokio nors konk-
retaus neigiamą pėdsaką palikusio įvykio aplinkybes. 

Statuto specialiosios dalies straipsniai neretai susidėdavo iš kelių dalių, tačiau kažkokio vie-
no principo, pagal kurį šios dalys buvo išskiriamos, laikytasi nebuvo. Pavyzdžiui, antroje straipsnio 
dalyje galėjo būti apibrėžtas tiek sunkesnis, tiek lengvesnis nusikaltimo, nurodyto pirmoje dalyje, 
varian tas, tiek tiesiog kitas tos pačios rūšies nusikaltimas. To paties nusikaltimo sunkinančios aplin-
kybės paprastai buvo numatomos 2 ar 3 straipsnio dalyse, tačiau kartais tapdavo pagrindu išskirti 
atskirą nusikaltimą. Straipsnių struktūrose randama ir įvairių informacinių pastabų, susijusių su 
normos taikymu, pavyzdžiui, kad už pasikėsinimą baudžiama arba kad laivas, kuris buvo nusikalsta-
mai panaudotas, atimamas arba nurodoma, kokios sąlygos pašalina veikos nusikalstamą pobūdį ir kt. 

Specialiosios dalies normos Statute išdėstomos be pavadinimų, o jų sankcijose paprastai buvo 
nurodoma tik viena bausmė, be alternatyvų. Labai retais atvejais alternatyviai buvo nurodomi areštas 
ir bauda. Kai kuriais atvejais buvo nurodomas maksimalus arba minimalus skirtino kalėjimo ar areš-
to laikas, kitais atvejais toks laikas nenurodomas. Baudos maksimalus dydis buvo nurodomas visais 
atvejais. Bendrai vertinant, Statuto specialiosios dalies normų sankcijose nustatytos bausmės buvo 
pakankamai proporcingos nusikaltimo pavojingumui, nežiaurios, tarpusavyje suderintos.

1.1.2.2.1. Nusikaltimai asmeniui (XXII–XXVIII skyriai)

Gyvybės atėmimas. Visos Statuto normos, kurias apima pavadinimas „gyvybės atėmimas“, gali 
būti suskirstytos į keletą kategorijų: 1) nužudymus; 2) neatsargų gyvybės atėmimą; 3) padėjimą ir 
sukurstymą nusižudyti; 4) gyvybės atėmimą dar negimusiam kūdikiui (gemalui). 

Statuto 453 straipsnyje buvo pateikta bendroji (be jokių specialių požymių) nužudymo norma, 
kurios sankcijoje buvo numatytas įkalinimas ne trumpiau kaip aštuoneriems metams. Trys atskiri 
Statuto straipsniai buvo skirti sunkesniems (kvalifikuotiems) nužudymams, numatant galimybę įka-
linti ir iki gyvos galvos. Tai savo motinos arba tėvo nužudymas (454 straipsnis), savo vyro, žmonos, 
brolio, sesers ar kito giminaičio, kunigo, valdininko, karinės sargybos sargybinio, savo viršininko, 
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pono, šeimininko, meistro, auklėtojo nužudymas, taip pat gaujos padarytas nužudymas, nužudymas, 
padarytas nepraėjus penkeriems metams po atliktos bausmės už nužudymą, nužudymas, padarytas 
pavojingu daugelio žmonių gyvybei būdu, kankinant, nunuodijant, iš pasalų norint pasipelnyti arba 
kad būtų leng viau padaryti kitą didįjį nusikaltimą (455 straipsnio 1–13 punktai), svetimos valstybės 
vyriausybės galvos nužudymas (456 straipsnis).

Nemažai Statute yra ir specialių švelniau vertinamų ir baudžiamų nužudymų normų. Prie tokių 
pirmiausia priskirtinas nužudymas didžiai susijaudinus, kuris buvo dviejų rūšių: 1) pirmuoju atveju 
(458 straipsnio 1 dalis) nebuvo nurodyta jokių susijaudinimo priežasčių, normai taikyti buvo būtina 
tik tai, kad tiek sumanymas nužudyti, tiek ir pats nužudymas būtų nulemti susijaudinimo būk lės. 
Ši įstatymo nuostata buvo aiškinama taip: „Reikalinga, kad nužudymo sumanymas ir jo įvykdymas 
būtų glaudžiai susieti į vieną sielos ūpą, visiškai pagavusį kaltininko mintį bei norą, nepaisant to, kiek 
ilgai tokia būsena truktų“36; 2) antruoju atveju (458 straipsnio 2 dalis) susijaudinimo priežastys nu-
rodytos – jomis galėjo būti paties nužudytojo neteisėti veiksmai: smurtas arba skaudus įžeidimas. 
Prie švelniau vertinamų ir baudžiamų nužudymų Statutas taip pat priskirdavo nužudymą peržen-
giant reikalingo gynimosi ribas (459 straipsnis), nužudymą iš gailesčio pačiam nužudytajam prašant  
(460 straipsnis), motinos savo pavainikio kūdikio nužudymą gimdymo metu (461 straipsnis). Pažy-
mėtina, kad santuokoje gimstančio kūdikio gyvybės apsauga buvo daug griežtesnė, toks nužudymas 
buvo kvalifikuojamas pagal Statuto 455 straipsnio 1 punktą kaip žemutinio giminaičio nužudymas ir 
baudžiamas įkalinimu iki gyvos galvos ar ne trumpiau kaip 10 metų. Neatsargus gyvybės atėmimas 
(464 straipsnis) buvo dviejų rūšių: paprastas ir kvalifikuotas, t. y. padarytas nesilaikant nustatytų „tai-
syklių asmens pavojui išvengti“. 

Statuto 462 straipsnis kriminalizuodavo priemonių nusižudyti parūpinimą, jei „šis dėl to nu-
sižudė“, o 463 straipsnis nustatydavo atsakomybę už „kalbinimą“ ir padėjimą nusižudyti, tiesa, tokio 
poveikio objektu galėjo būti ne bet koks nusižudęs ar pasikėsinęs tai padaryti asmuo, bet tik 21 metų 
nesulaukę arba negalintys „numanyti savo darbo savumo ir reikšmės bei valdyti savo elgesio“ asmenys.

Dvi normos buvo skirtos dar negimusio kūdikio gyvybei apsaugoti. Motina, nutraukusi nėštu-
mą („padariusi galą savo gemalui“), buvo baudžiama pagal Statuto 465 straipsnį. Jokių tokios veikos 
baudžiamumo sąlygų įstatymas nedetalizuodavo, taigi galima kalbėti apie absoliutų abortų krimina-
lizavimą, nebent abortas buvo būtinas motinos gyvybei gelbėti37. Statuto 466 straipsnis numatydavo 
atsakomybę asmenims, nutraukusiems nėštumą moteriai. Pagal šio straipsnio 2 dalį griežčiau buvo 
baudžiami nėštumą nutraukę gydytojas ar priėmėja, o pagal 3 dalį dar griežčiau buvo baudžiamas tas, 
kas nutraukė nėštumą be pačios moters sutikimo. 

Kūno sužalojimai ir smurtas. Pagal Statutą nusikalstama žala žmogaus sveikatai pagal sun-
kumą buvo klasifikuojama taip: 1) labai sunkus kūno sužalojimas; 2) sunkus kūno sužalojimas;  
3) lengvas kūno sužalojimas; 4) smūgis ar kitoks smurtas, „įžeidęs kūno neliečiamybę“. Šios klasifika-
cijos pagrindu buvo konstruojami įvairūs sunkiau ir švelniau baudžiamų nusikaltimų variantai. Už 
dvikovų metu padarytus gyvybės atėmimą ar žalą sveikatai baudžiamoji atsakomybė buvo numatyta 
atskirame XXIV Statuto skyriuje. 

Labai sunkiu kūno sužalojimu buvo pripažįstamas sveikatos suardymas, sukėlęs šiuos alter-
natyvius padarinius: pavojų gyvybei, proto ligą, apakimą, liežuvio, rankos, kojos arba „veisiamosios 
galios“ netekimą, nepagydomą veido „išbjaurinimą“ (467 straipsnio 1 dalis). Statuto 467 straipsnio  
2 dalis numatydavo atsakomybę už tokį labai sunkų sužalojimą, dėl kurio žmogus mirė. Esminė sąly-
ga šiai normai taikyti buvo kaltininko tyčia tik sužaloti, kai nukentėjusiojo mirtis yra nenumatytas to 
veiksmo padarinys38. Toks mirtimi pasibaigęs labai sunkus sužalojimas buvo baudžiamas įkalinimu 
iki 10 metų. 

36 Bieliackinas, S.; Kavolis, M. Baudžiamasis satutas su papildomaisiais baudžiamaisiais įstatymais ir komentarais, 
sudarytais ir Rusijos Senato ir Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimų bei kitų aiškinimų. Kaunas: D. Gutmano 
knygynas, 1934, p. 381. 

37 Ibid., p. 392.
38 Ibid., p. 395.
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Sunkiu kūno sužalojimu buvo pripažįstamas sveikatos suardymas, kuris nesudarė pavo-
jaus gyvybei, tačiau „visam amžiui arba kad ir tam laikui, bet jei dėl to sutriko kūno organo darbas“  
(468 straipsnio 1 dalis). Statuto 468 straipsnio 2 dalis numatydavo atsakomybę už tokį sunkų sužalo-
jimą, dėl kurio „radosi labai sunki kūno žala arba mirtis“. 

Lengvu kūno sužalojimu buvo pripažįstamas sveikatos suardymas, neatitinkantis labai sunkaus 
ir sunkaus sužalojimo požymių (469 straipsnio 1 dalis). Statuto 469 straipsnio 2 dalis numatydavo 
atsakomybę už tokį lengvą sužalojimą, dėl kurio „radosi labai sunki kūno žala ar ištiko mirtis, arba jei 
tai buvo padaryta žinomai nėščiai moteriai, ir todėl ji ne laiku pagimdė, o gemalas galą gavo“. 

Esant smurtinių nusikaltimų su dvigubais padariniais normoms, galima tik įsivaizduoti, kaip 
sudėtinga buvo juos kvalifikuoti, pavyzdžiui, atriboti nužudymą nuo sužalojimo, sukėlusį mirtį, o 
sunkų ar lengvą sužalojimą, sukėlusį labai sunkų sužalojimą, nuo tiesiog labai sunkaus sužalojimo. 
Taigi teismas kiekvieną kartą turėjo tiesiog suklasifikuoti smurtautojo suvokimo, numatymo ir noro 
lygius (kokius teisinius sužalojimų požymius šis suvokė, kokius numatė ir norėjo sukelti, kokių ne-
numatė ir nenorėjo), nors pats kaltininkas dažniausiai mažai ką gali pasakyti apie tai. Labai painūs 
tokiais atvejais yra ir priežastinio ryšio nustatymo klausimai.

Analogiškai kaip ir gyvybės atėmimo atveju, buvo suformuluotos kūno sužalojimų, padarytų 
sunkinančiomis aplinkybėmis (471, 472 straipsniai), didžiai susijaudinus (470 straipsnis), peržen-
giant reikalingo gynimosi ribas (473 straipsnis) ar dėl neatsargumo (474 straipsnis) normos. Statuto 
475 straipsnis numatydavo atsakomybę už tyčinį smūgį arba kitą smurtą, kuriuo „įžeista“ kūno ne-
liečiamybė. Ši norma buvo aiškinama taip, kad baudžiami yra net tokie smurtiniai veiksmai, kurie 
„nepalieka jokių nuolatinių pakeitimų organizme, suteikia visai trumpą skausmą arba net paprastą 
nemalonų fizinį jausmą“39. Pagal atskirą normą buvo baudžiamas smurtas, padarytas sunkinančiomis 
aplinkybėmis (476 straipsnio 1 dalis), kurios buvo tokios pat, kaip ir tos, kurios sunkino nužudy-
mus ir kūno sužalojimus. Buvo ir atskirų specialių normų, numatančių griežtesnę atsakomybę už 
smurtą prieš tam tikrus asmenis: laivo kapitoną (479 straipsnis), valsčiaus viršaitį ar kitą tarnauto-
ją (480 straipsnis). Buvo numatytas ir švelniau baudžiamas smurtas, padarytas didžiai susijaudinus  
(476 straipsnio 2 dalis). Atkreiptinas dėmesys ir į atskirą normą, nustačiusią keistokas atleidimo nuo 
bausmės už smurtą sąlygas: jeigu smurtą sukėlė lygus arba skaudesnis įžeidimas; jei nukentėjęs atker-
šijo jam lygiu arba sunkesniu asmens smurtu, lygiu arba skaudesniu įžeidimu (477 straipsnio 1 dalis). 
Matyt, buvo laikoma, kad tokiomis sąlygomis teisingumas yra įvykdytas ir be valstybės įsikišimo, 
todėl baudžiamasis persekiojimas praranda prasmę. Šios taisyklės nebuvo taikomos smurto prieš po-
licininką, sargą ir kunigą atvejais (477 straipsnio 2 dalis).

Palikimas pavojuje. Statute buvo numatyti net 9 straipsniai, skirti palikimui pavojuje krimina-
lizuoti. Visas palikimo pavojuje formas galima suskirstyti į tris rūšis: 1) žmogaus, kuris dėl tam tik rų 
aplinkybių negali pasirūpinti savimi, palikimas be pagalbos, kai tai padaro asmuo, turintis teisinę 
pareigą rūpintis šiuo žmogumi (489-490 straipsniai); 2) nepranešimas apie kitam asmeniui gresiantį 
pavojų ar pagalbos nesuteikimas (491 straipsnis); 3) palikimas pavojuje ar pagalbos nesuteikimas, kai 
tai padaro specialių profesijų asmenys: laivo kapitonas ar tarnautojas, laivavedžio, uosto ar pakraščio 
vadovas, traukinio ar garvežio valdytojas, gydytojas, felčeris, priėmėja ar kitas ligoninės darbuotojas 
(492–497 straipsniai).

Pažymėtina, kad asmens baudžiamoji atsakomybė galėjo būti taikoma tiek tuo atveju, kai palik-
to pavojuje asmens gyvybei grėsė pavojus (489 straipsnis), tiek ir tada, kai tokio pavojaus nebuvo, nes 
galima buvo tikėtis, kad jį ras kiti (490 straipsnis). Kaip minėta pirmiau, už šią veiką galėjo atsakyti 
tik pareigą rūpintis kitu žmogumi turintis asmuo, o nukentėjusiuoju galėjo būti tik savimi negalintis 
pasirūpinti asmuo „dėl mažų metų, senumo, kūno ydos, ligos, dėl to, kad yra be sąmonės arba kitaip 
nustojęs galios“. Pareiga rūpintis galėjo kilti pagal įstatymą, dėl šeimos santykių arba dėl paties asmens 
atsakomybės prisiėmimo. Nepranešimas apie pavojų ir pagalbos nesuteikimas užtraukdavo baudžia-

39 Bieliackinas, S.; Kavolis, M. Baudžiamasis satutas su papildomaisiais baudžiamaisiais įstatymais ir komentarais, 
sudarytais ir Rusijos Senato ir Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimų bei kitų aiškinimų. Kaunas: D. Gutmano 
knygynas, 1934, p. 411.
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mąją atsakomybę tik tuo atveju, kai, pirma, tai galėjo būti padaryta be tikro pavojaus sau ar kitiems, 
antra, kai nukentėjusysis dėl to mirdavo ar patirdavo labai sunkią kūno žalą (491 straipsnis). 

Nusikaltimai asmens laisvei. Statutas numatė daugybę normų, saugančių asmens laisvę. Be 
bend rosios laisvės atėmimo normos (498 straipsnio 1 dalis), Statutas išskyrė ir kvalifikuotas sudė-
tis: kai laisvė atimta daugiau kaip savaitę (498 straipsnio 2 dalis), kai nelaisvėje buvo laikomi mo-
tina, tėvas, aukštutinis ar žemutinis giminaitis, valdininkas, karinės sargybos sargybinis, kai nu-
kentėjusysis buvo kankinamas ar kilo pavojus jo gyvybei (499 straipsnis), kai sveikas asmuo buvo 
neteisėtai laikomas „pamišėlių“ ligoninėje arba kai moteris buvo laikoma „paleistuvaujamame name“  
(500 straipsnis), kai asmuo buvo perduotas į vergiją (501 straipsnis), kai buvo pagrobtas svetimas 
vaikas iki 14 metų (502 straipsnio 1 dalis), kai vaikas buvo pagrobtas elgetauti ar verstis kitu „ne-
doru darbu“, pelnytis iš to (502 straipsnio 2 dalis), kai buvo pagrobta mergina nuo 14 iki 16 metų  
(505 straipsnio 1 dalis), kai moteris buvo pagrobta paleistuvauti (505 straipsnio 2 dalis) ar santuokai 
be jos sutikimo (506 straipsnis). Kaip nusikaltimas laisvei Statute taip pat buvo numatytas svetimo 
savavališkai paimto ar pasilaikyto vaiko negrąžinimas tėvams ar teisėtam atstovui šiems reikalaujant 
(503 straipsnis). Ši veika nebuvo baudžiama, jei padaryta iš gailesčio. 

Prie nusikaltimų laisvei Statutas priskirdavo ir veikas, pasireiškiančias kaip psichinė prievarta. 
Statuto 507 straipsnyje buvo kriminalizuota veika, kuri teorijoje buvo vadinama „prievarta“, kitaip sa-
kant, privertimas elgtis prieš savo valią, t. y. „padaryti ar leisti ką, kuo peržengiama verčiamojo žmogaus 
teisė arba pareiga, arba atsisakyti nuo teisės vykdymo arba pareigos atlikimo“. Privertimo būdai taip 
pat buvo nurodyti normoje: smurtas, baustinas grasinimas arba valdžios panaudojimas. Aiškinant šio 
nusikaltimo esmę, buvo pabrėžiama, kad „kaltininkas žino, jog jis daro fizišką ar psichišką smurtą, kuris 
veikia kito asmens valią <...>. Prievartos priemone gali būti ir valdžios panaudojimas piktam, kai są-
moningai norint ką privesti, išnaudojama asmens padėtis <...>“40. Švelnesnis prievartos variantas buvo 
numatytas 507 straipsnio 3 dalyje – jei kaltininkas „turėjo pagrindo manyti, kad versdamas jis vykdąs 
savo teisę“41. Buvo numatyti ir sunkesni prievartos variantai. Pagal Statuto 508 straipsnį buvo baudžia-
mas asmens vertimas padaryti nusikaltimą, o pagal 509 straipsnį – darbininkų vertimas iškelti streiką  
(įst. tekste – sambaudį), kai darbo stabdymas gali pakenkti vietos žmonių reikalams. 

Dar vienas psichinei prievartai priskirtinas nusikaltimas laisvei – vadinamas „grasymas“ – buvo 
numatytas Statuto 510 straipsnyje. Ne bet koks grasymas buvo baustinas, o tik toks, kuriuo grasoma 
„padaryti galą arba atimti laisvę grasomajam arba jo šeimos žmogui, arba smurtu smerktis padaryti 
žalą jų asmeniui, arba padegti, išsprogdinti arba paskandinti jų turtą, jei toks grasymas galėjo sukelti 
grasomajam jo įvykdymo baimę“. Grasymas buvo baudžiamas šiek tiek griežčiau, jei buvo reikštas 
raštu arba jei buvo grasoma motinai, tėvui arba kitam aukštutiniam giminaičiui, kunigui, valdininkui  
(510 straipsnio 2 dalis). Aiškinant baustino grasymo sąvoką, buvo pabrėžiama, kad jis „turi turėti 
savyje nurodymą ir tam tikrą pyktį, gresiantį daugiau ar mažiau artimoj ateity; todėl tokie pasakymai: 
„tu mane atminsi“, „aš tau parodysiu“ ir t. t. gali būti pripažįstami įžeidimu, bet ne grasymu. Grasy-
mas gali būti reiškiamas žodžiu, raštu ir konkliudentiniais veiksmais, jei tik juose galima aiškiai matyti 
nurodymą ir tam tikrą pyktį, kurį grasąs mano padaryti.“42 

Kaip nusikaltimai laisvei pagal Statutą buvo baudžiami ir svetimo būsto neliečiamybės pažei-
dimai: savavališkas įėjimas, atsisakymas išeiti, įsibrovimas (511, 512 straipsniai). 

Seksualinio pobūdžio nusikaltimai. Visi seksualinio pobūdžio nusikaltimai Statute buvo numa-
tyti skyriuje „Paleistuvystė“. Visos tokio pobūdžio veikos Statute buvo sugrupuotos į keletą kategorijų:  
1) gašlavimai; 2) sanguliavimai; 3) sąvadavimas ir kitokios su paleistuvavimu susijusios veikos.  
Norint suprasti šią normų sistemą, pirmiausia būtina suvokti šios teisinės terminijos prasmę. Gašlavi-

40 Bieliackinas, S.; Kavolis, M. Baudžiamasis statutas su papildomaisiais baudžiamaisiais įstatymais ir komentarais, 
sudarytais ir Rusijos Senato ir Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimų bei kitų aiškinimų. Kaunas: D. Gutmano 
knygynas, 1934, p. 436.

41 Šiuolaikinėje baudžiamojoje teisėje ši veika žinoma kaip savavaldžiavimas.
42 Bieliackinas, S.; Kavolis, M. Baudžiamasis statutas su papildomaisiais baudžiamaisiais įstatymais ir komentarais, 

sudarytais ir Rusijos Senato ir Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimų bei kitų aiškinimų. Kaunas: D. Gutmano 
knygynas, 1934, p. 441.
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mas teisiškai buvo aiškinamas kaip seksualinio geismo tenkinimas kaip nors kitaip nei vyrui ir mo-
teriai natūraliai lytiškai santykiaujant43. Pavyzdžiui, Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo apeliaciniame 
1927 m. sprendime Nr. 279 gašlavimas apibūdintas kaip „lytiško saldumo pajautimas <...>, pasiektas 
nepadoriu pasielgimu su kitokios ar tos pačios lyties asmeniu, įžeidžiant to asmens lyties organų nelie-
čiamybę“44. Nusikaltimai, pasireiškę kaip natūralus lytinis aktas, Statute vadinami sanguliavimais. Ši 
taisyklė turėjo vieną išimtį – Statuto lietuviškame variante vyrų homoseksualinis lytinis aktas taip 
pat pavadintas sanguliavimu (516 straipsnis). 

Vertinant XXVII skyriuje pateiktą nusikaltimų sistemą, pasakytina, kad Statutas buvo orien-
tuotas pirmiausia į moterų ir ypač mergaičių apsaugą nuo seksualinio pobūdžio kėsinimųsi. Svarbu 
buvo ir tai, ar kėsinimasis susijęs su mergaitės nekaltybės pažeidimu. Absoliuti vaikų seksualinė ne-
liečiamybė buvo pripažįstama tik iki jiems sueidavo 14 metų. Seksualinio pobūdžio poveikis asme-
nims nuo 14 iki 16 metų buvo baudžiamas tik esant tam tikroms papildomoms sąlygoms. Asmenys 
nuo 16 metų pagal Statutą paprastai buvo laikomi seksualine prasme suaugusiais, išskyrus atvejus, 
kai sanguliaujama su kaltininko valdžioje ar globoje esančia mergina – tokiu atveju neliečiamybės 
amžius buvo pakeliamas iki 21 metų. Ši amžiaus riba taip pat buvo juridiškai svarbi baudžiamajai 
atsakomybei už sąvadavimą taikyti. 

Statutas kriminalizuodavo 3 rūšių gašlavimą: 1) su vaiku iki 14 metų; 2) su nepilnamečiu nuo  
14 iki 16 metų ir 3) su moterimi, vyresne nei 16 metų. Gašlavimas su vaiku iki 14 metų buvo laikomas 
nusikalstamu be jokių papildomų baudžiamumo sąlygų (513 straipsnio 1 dalis). Gašlavimas su nepilna-
mečiu nuo 14 iki 16 metų tapdavo nusikaltimu, jei tai buvo daroma be jo sutikimo, kita vertus, sutikimas 
prarasdavo juridinę reikšmę, kai gašlaujama buvo su lytiškai „nekaltu“ nepilnamečiu (513 straipsnio  
2 dalis). Gašlavimas su moterimi, vyresne nei 16 metų, buvo baudžiamas tik tuo atveju, kai tai daro-
ma be jos sutikimo (514 straipsnis). Pastebėtina, kad gašlavimas su berniuku, vyresniu nei 16 metų, 
iš viso nebuvo kriminalizuotas. 

Nusikalstamas gašlavimas buvo vertinamas ir baudžiamas griežčiau, jei tai padaryta su paval-
džiu ar rūpinamu asmeniu; panaudojant smurtą, grasinimą nužudyti, labai sunkiai ar sunkiai suža-
loti (jei tai galėjo sukelti įvykdymo baimę), taip pat kai begašlaujant pažeistas „mergystės vainikas“ 
(515 straipsnis). 

Pagal Statutą visus sanguliavimus taip pat galima suskirstyti į keletą rūšių: 1) sugundymą;  
2) kraujomaišą; 3) vyrų sanguliavimą; 4) išžaginimus. 

Sugundymu buvo pripažįstamas sanguliavimas su suviliota mergina nuo 14 iki 21 metų, bet 
tik tuo atveju, kai mergina buvo kaltininko valdžioje arba jo rūpinama (517 straipsnis). Krajomaišos 
nusikaltimas apimdavo lytinius santykius ne tik su giminaičiu, bet ir svainiu, t. y. žmonos ar vyro 
žemutiniu ar aukštutiniu giminaičiu (518, 519 straipsniai). 

Homoseksualus vyrų sanguliavimas buvo pripažįstamas nusikalstamu be jokių papildomų są-
lygų (516 straipsnio 1 dalis). Šis nusikaltimas buvo daug griežčiau vertinamas ir baudžiamas, kai tai 
padaryta su nepilnamečiu vaikinu; vyriškiu, negalinčiu numanyti savumo ir reikšmės to, kas jam 
daroma, arba negalinčiu pasipriešinti; berniuku iki 14 metų; kaltininko valdžioje esančiu ar jo rūpi-
namu vyriškiu; priverčiant vyriškį smurtu, grasymu nužudyti, labai sunkiai ar sunkiai sužaloti, jei tai 
galėjo sukelti įvykdymo baimę; kai pats smurtautojas atėmė nukentėjusiajam sąmonę arba tai buvo 
padaryta jam dalyvaujant (516 straipsnio 2 dalis).

Išžaginimais vadinami nusikaltimai Statute (520–523 straipsniai) buvo diferencijuojami pagal 
nukentėjusiųjų amžių ir lytį. Vaikų ir nepilnamečių išžaginimų rūšys buvo šios: 1) sanguliavimas 
su berniuku ar mergaite iki 14 metų buvo pripažįstamas nusikalstamu be jokių papildomų sąlygų  
(522 straipsnio 1 dalis); 2) sanguliavimas su nepilnamete nuo 14 iki 16 metų šiai nesutinkant arba 
nors ir sutinkant, bet „naudojant piktam jos nekaltybę“ (520 straipsnio 1 dalis); 3) sanguliavimas su 

43 Ugolovnoe ulozhenie 22 marta 1903 g. Izd. Taganceva, N. S. S. Peterburg: SPb, 1904, p. 697.
44 Bieliackinas, S.; Kavolis, M. Baudžiamasis statutas su papildomaisiais baudžiamaisiais įstatymais ir komentarais, 

sudarytais ir Rusijos Senato ir Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimų bei kitų aiškinimų. Kaunas: D. Gutmano 
knygynas, 1934, p. 444.



Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

524

nepilnamete nuo 14 iki 16 metų šiai sutinkant ir nenaudojant „piktam jos nekaltybės“, bet pasinaudo-
jant jos nesubrendimu (įst. tekste – neišgalėjimu) (521 straipsnis). 

Sanguliavimas su vyresne nei 16 metų moterimi išžaginimu buvo pripažįstamas, kai 1) tokia mo-
teris negalėjo numanyti savo darbo savumo ir reikšmės to, kas jai daroma, arba valdyti savo elgesio dėl 
nesveiko savo dvasios suirimo, dėl sąmonės netekimo arba dėl proto nesubrendimo, kilusio dėl kūno 
ydos ar ligos (520 straipsnio 2 dalis); 2) kai moteris negalėjo nusikaltėliui pasipriešinti (520 straipsnio  
3 dalis); 3) kai moteris buvo priversta sanguliauti smurtu, grasymu nužudyti, labai sunkiai ar sunkiai 
sužaloti, jei tai galėjo sukelti įvykdymo baimę (522 straipsnio 2 dalis); kai pats smurtautojas atėmė 
moters „nuovoką“ arba tai buvo padaryta jo akivaizdoje (522 straipsnio 3 dalis). 

Išžaginimai buvo vertinami ir baudžiami griežčiau, jei tai padaryta su žemutiniu ar aukštuti-
niu giminaičiu, pavaldžiu ar rūpinamu asmeniu (523 straipsnis). Pastebėtina, kad pagal Statutą mak-
simali bausmė už sunkiausiai baudžiamą išžaginimą negalėjo viršyti 12 metų įkalinimo.

Sąvadavimas buvo aiškinamas kaip „kalbinimas sangulai, parūpinimas tam priemonių bei paša-
linimas kliūčių“ ir Statute buvo griežtai siejamas su prostitucija (įst. tekste – paleistuvavimu). Sąvada-
vimas buvo laikomas nusikalstamu, kai tai daroma 1) su mergina nuo 14 iki 21 metų (524 straipsnio  
1 dalis); 2) su savo žmona, dukterimi arba valdžioje esama ar rūpinama moterimi arba kai sąvadau-
jama kraujomaišai (524 straipsnio 2 dalis).

Statutas nustatydavo atsakomybę ir už kitas su prostitucija susijusias veikas: pataikavimą as-
mens iki 17 metų prostitucijai, už kurį galėjo atsakyti tik tėvai ar kiti nepilnametį prižiūrintys asmenys 
(525 straipsnis); moters įtraukimą (įst. tekste – įgundymą) į prostituciją smurtu, grasymu nužudyti 
ar sužaloti, apgaule arba pasinaudojant savo valdžia ar tos moters neišgalėjimu ar priklausomumu  
(526 straipsnis); vyro pelnymąsi iš priklausomos prostitutės (527 straipsnis); taisyklių paleistuvybei 
neleisti ir panaikinti nesilaikymą (528 straipsnis); merginos iki 21 metų priėmimą į „paleistuvauja-
mąjį namą“ (529 straipsnio 1 dalis); prostitutės sulaikymas „paleistuvaujamame name“ prieš jos norą  
(529 straipsnio 2 dalis). Statute randama ir šiuolaikinės prekybos žmonėmis normos atmaina – tai 
moters iki 21 metų „įgundymas“ išvažiuoti iš Lietuvos verstis prostitucija (5261 straipsnio 1 dalis). 
Pažymėtina, kad tais atvejais, kai toks įtraukimas buvo susijęs su smurtu ar kitais metodais, nurody-
tais Statuto 526 straipsnyje, amžiaus reikalavimas moteriai nebuvo keliamas (5261 straipsnio 2 dalis).

Pažymėtina ir tai, kad vertimasis prostitucija Statute nebuvo kriminalizuotas, nebent tokia 
veikla būtų susijusi su viešu begėdišku gundymu, baudžiamu kaip nusikaltimas visuomenės doros 
saugojamiesiems įstatymams (280 straipsnio 2 dalis). 

1.1.2.2.2. Turtiniai nusikaltimai (XXX–XXXVI skyriai)

Turtinio pobūdžio nusikalstamų veikų normų esama šešiuose Statuto skyriuose, jų yra gana 
daug ir jos dažnai dubliuoja viena kitą, o jų atskyrimas neretai priklauso nuo kažkokios turto savy-
bės, specialaus subjekto požymių arba kitų specialių aplinkybių. 

Turtinių nusikaltimų sistema Statute prasideda gausybe normų, kriminalizuojančių įvairaus 
turto gadinimus. Šiems pažeidimams XXX skyriuje skirta net 22 straipsniai. Kita vertus, savo išlie-
kamąja verte aktualiausios yra savanaudiškų turtinių nusikaltimų normos: vagystės, plėšimo, turto 
prievartavimo, sukčiavimo, pasisavinimo, nusikalstamo turto įgijimo. Atkreiptinas dėmesys, kad 
Statutas nusikaltimų visuomenės rimčiai skyriuje (XXII) numatydavo atsakomybę už dalyvavimą 
gaujoje vogti, plėšikauti, prievartauti arba suktybėms daryti (279 straipsnio 1 dalies 3 punktas), tiesa, 
atsakomybė už šį nusikaltimą nebuvo griežtesnė nei numatyta vagystės, plėšimo ir prievartavimo 
normose. Galima spėti, kad pagal šią normą buvo baudžiami tie asmenys, kurių nebuvo įmanoma ap-
kaltinti konkrečia vagyste ar kitu turtiniu nusikaltimu, bet turint įrodymų, kad jie yra gaujos nariai.

Vagystė, plėšimas ir turto prievartavimas. Pirmiausia atkreiptinas dėmesys į vagystės koncepci-
ją. Statuto 581 straipsnio 1 dalis šį nusikaltimą apibrėžė taip: „Kas nusikalto pagrobęs, slapta ar atvirai, 
svetimą judamąjį turtą, norėdamas jį pasisavinti“. Šio nusikaltimo kėsinimosi objektu buvo laikoma 
nuosavybės teisė į daiktą ir jo faktinis valdymas. Aiškinant turtą kaip bendrąją teisinę sąvoką, Statuto 
rengėjų buvo pabrėžiami jo „gebėjimas“ būti kieno nors teisinio valdymo dalyku ir bent minimali 
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objektyviai matuojama ekonominė (rinkos) vertė. Ekonominės turto vertės požymis buvo pabrėžia-
mas ir Lietuvos mokslininkų: „Turtas yra kiekvienas materialus reiškinys, kuris turi vertę ir gali būti 
civilinės apyvartos dalykas.“45 Turto kaip vagystės dalyko materialinis pavidalas buvo suprantamas 
siaurąja pras me – kaip materialus judamas daiktas, kurį įmanoma fiziškai paimti, paslėpti, perpilti, 
nunešti ir pan. Todėl negalėjo tapti vagystės dalyku nekilnojamasis turtas, taip pat turto rūšys, netu-
rinčios materialaus kūno (lot. res incorporales), pavyzdžiui, turtinės teisės ir interesai46. Atkreiptinas 
dėmesys ir į Statuto 581 straipsnio 5 dalį, kurioje buvo pateiktas specialus aiškinimas, kad dokumen-
to ir korespondencijos (šie daiktai paprastai neatitinka turto sąvokos) pagrobimas baudžiamas kaip 
vagystė. 

Požymis „svetimas“ buvo aiškinamas kaip esantis svetimame valdyme, todėl daiktai, kurie 
„esti išėję iš kieno nors valdymo“, pavyzdžiui, pamestieji daiktai, negalėjo būti pagrobti. Kita vertus, 
tai, kad turtas priklausė jį paėmusiam asmeniui bendrąja nuosavybe, nebuvo besąlyginė kliūtis teisti 
jį už vagystę: „Jei daiktą iš tikro valdo keli asmenys, kurių tarpe yra ir jį paėmęs asmuo, tai jis tiek gali 
būti vagystės kaltininku, kiek įžeidžia faktinį svetimąjį valdymą.“47 

Pagrobimo rezultatu buvo pripažįstama „nukentėjusiojo turto sumažėjimas pagrobtu daiktu 
ir atitinkamas tuo padidėjimas kaltininko turto“. Ne pasisavinimo tikslais padarytas svetimo turto 
užvaldymas pagal Statute įtvirtintą koncepciją nebuvo laikomas vagyste. Štai ištrauka iš Lietuvos 
Vyriausiojo Tribunolo 1931 m. apeliacinio sprendimo Nr. 377: „Jei teisiamasis pagrobė arklį ne tam, 
kad jį pasisavintų, bet tik juo greičiau pabėgti, tai čia nėra vagystės visumos.“ Altruistiniai tikslai taip 
pat galėjo paneigti kaltinimą vagyste: „Šioje byloje, aplamai, negali būti kalbos apie pinigų pagro-
bimą, nes šioje byloje tam visiškai nėra svarbios sąlygos, būtent – pasisavinimo tikslo. Kaltinamoji 
paėmė 1000 litų ir nunešė kartu su skundėjo seserim padėti pas kunigą kitos sesers vardu. <...> Tokiems 
daviniams esant, netenka kalbėti apie pinigų pagrobimą.“ (Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo 1933 m. 
kasacinis sprendimas Nr. 326)48 

Statuto 581 straipsnio 2 ir 3 dalys numatydavo aplinkybes, dėl kurių vagystė buvo vertinama ir 
baudžiama griežčiau: jei tai padaryta su ypatingu įžūlumu; peržengiant pasitikėjimą; sulaužant kliūtis 
arba užraktus; beeinant geležinkelio traukiniui arba jam sustojus; nakties metu; jei pagrobtas daiktas 
buvo žinomai būtinai reikalingas nukentėjusiajam maitintis; jei pagrobto turto vertė viršija 2500 litų; 
jei pagrobtas arklys. Statuto 581 straipsnio 3 dalis numatydavo aplinkybes, dėl kurių vagystė buvo 
vertinama ir baudžiama švelniau: jei pagrobti daiktai neverti daugiau kaip 2,50 lito; jei kaltininkas 
geruoju grąžino pagrobtus daiktus arba kitaip atlygino nukentėjusiajam; jei buvo pavogęs „paskutinio 
reikalo priverstas“. 

Statutas numatė ir daug visokių specialių vagystės normų: vagystė iš suardyto kapo, vagystė 
atsitikus nelaimei, ginklų ir šaudmenų vagystė, vagystė iš būsto, kiemo, laivo, bažnyčios, teisto už 
turtinį nusikaltimą asmens padaryta vagystė ir t. t. (582–588 straipsniai). 

Pagal Statutą nuo vagystės buvo aiškiai atskirtos nepaskelbimo apie radinį ir radinio pasisavi-
nimo normos (571–573 straipsniai), kurios nustatydavo baudžiamąją atsakomybę tuo atveju, kai ras-
to ar pas kaltininką pamiršto turto vertė viršijo 15 litų. Atklydėlių gyvulių pasisavinimui vertės kri-
terijus nebuvo taikomas. Kita vertus, ne viskas, kas pamesta, teismų praktikoje buvo laikoma radiniu. 
Štai ištrauka iš Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo apeliacinio sprendimo (1927/350): „Slaptai nuo žemės 
pinigų paėmimas smuklėje, kur buvo daug žmonių, neužklausus jų, kam jie priklauso, yra vagystė.“49

Plėšimas pagal Statutą skyrėsi nuo vagystės tik svetimo judamojo turto pagrobimo būdais:  
1) atimant sąmonę; 2) sužeidžiant kūną; 3) darant asmens smurtą; 4) baustinai grasant (589 straipsnio 
1 dalis). Statuto komentare pabrėžiama: „Ir fizinis smurtas ir grasymas turi būti priemonė svetimam 

45 Stankevičius, V. Baudžiamosios teisės paskaitos. Kaunas: Lietuvos universiteto Teisių fakultetas, 1925, p. 172.
46 Ugolovnoe ulozhenie 22 marta 1903 g. Izd. Taganceva, N. S. S. Peterburg: SPb, 1904, p. 749–750, 853–854.
47 Bieliackinas, S.; Kavolis, M. Baudžiamasis statutas su papildomaisiais baudžiamaisiais įstatymais ir komentarais, 

sudarytais ir Rusijos Senato ir Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimų bei kitų aiškinimų. Kaunas: D. Gutmano 
knygynas, 1934, p. 521.

48 Ibid., p 522–524.
49 Ibid., p. 524.
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turtui pagrobti, turi būti priežastis to, kad nukentėjęs turto nustoja, o kaltininkas jį įgyja. Jei tokio 
ryšio nėra, tai kaltininkas atsako atskirai už paprastą pagrobimą ir smurtą arba grasymą nusikaltimų 
visumos pagrindais. <...> Nėra reikalo, kad sąmonė būtų atimta pačiam nukentėjusiam; plėšimas yra 
ir tada, kai kaltininkas norėdamas pagrobti laiko reikalingu atimti sąmonę kitam žmogui <...>.“50 

Už plėšimą sunkinančiomis aplinkybėmis (589 straipsnio 2 dalis) buvo baudžiamas tas, „kas 
plėšė: 1) labai sunkiai ar sunkiai sužeisdamas kūną; 2) bažnyčioje; 3) atvirose jūrėse; 4) keli žmonės, 
kurie tam įsigriovė į gyvenamąjį namą ar gyvenamąjį būstą; 5) žmogus, kuris turėjęs prirengęs ginklą 
arba įrankį pulti arba gintis; 6) gauja; 7) žmogus, kuris ne mažiau kaip tris kartus yra iškalėjęs bausmę 
už vagystę, plėšikavimą, prievartavimą arba sukčiavimą, ir, be to, nesuėjus penkeriems metams nuo tos 
dienos, kurią baigė kalėti už vieną kurį iš šių nusikalstamųjų darbų“. 

Turto prievartavimas Statuto rengėjų buvo priskiriamas ypatingai prievartos rūšiai, kuria kėsi-
namasi į turtinių teisinių santykių sferą, taip pat ir sutarčių laisvę, kaip šios sferos pagrindą. Aiškinant 
šio nusikaltimo skirtumą nuo plėšimo buvo pabrėžiami ne veikimo būdai, kurie gali sutapti, bet nusi-
kaltimo dalykas, neapsiribojantis judamais daiktais51. Už šį nusikaltimą pagal Statuto 590 straipsnio  
1 dalį buvo baudžiamas tas, „kas nusikalto vertęs, norėdamas pats gauti arba kitam padaryti turto 
naudos, užleisti turto teisę, arba padaryti kitą nenaudingą turto sutartį, sužalodamas kūną, dary-
damas smurtą asmeniui arba baustinai grasydamas“. Šį nusikaltimą sunkino tokios pat aplinkybės 
kaip plėšimo atveju (590 straipsnio 2 dalis). Paminėtina, kad turto prievartavimo rūšis, žinoma kaip 
šantažas, buvo numatyta Statuto 615 straipsnyje. Nuo turto prievartavimo šantažą skyrė specifinis 
grasinimas pagarsinti „pramanytas arba tikras žinias: 1) apie dalyką, kuris žemina nuskriaustojo arba 
jo šeimos žmogaus, kad ir mirusio, garbę; 2) apie nuskriaustojo arba jo šeimos žmogaus, kad ir mirusio, 
padaryta darbą, kuris yra baustinas kaip didysis arba šiaip nusikaltimas; 3) apie dalyką, kuris griauna 
nuskriaustojo prekybos kreditą“. Griežtesnė atsakomybė už šantažą užtraukdavo gaujos nariai, recidy-
vistai ir laik raščių redaktoriai, leidėjai arba bendradarbiai (615 straipsnio 2 dalis). 

Sukčiavimas. Sukčiavimo nusikaltimui kriminalizuoti Statute buvo skirtas visas XXXIII sky-
rius, susidedantis iš 8 straipsnių. Bendras sukčiavimo apibrėžimas pateiktas Statuto 591 straipsnio  
1 dalyje. Šiame apibrėžime išskirtos dvi apgaulingo pagrobimo ir vien „suviliojimo į nenaudingą san-
dorį“ rūšys. Už sukčiavimus buvo teisiamas tas, „kas nusikalto: 1) pagrobęs, apgaulės pasigaudamas, 
svetimą judamąjį turtą, norėdamas jį pasisavinti; 2) pagrobęs svetimą judamąjį turtą su noru jį pa-
sisavinti, jei nusukė bematuodamas, besverdamas arba kitaip apgaudamas daiktų kiekio arba kokio 
atžvilgiu, perkant, paduodant arba kitokią atsilygintinę sutartį darant; 3) kurstęs, apgaulės pasigau-
damas, su noru gauti turto naudos sau arba kitam jos padaryti, užleisti turto teisę arba padaryti kitą 
nenaudingą turto sutartį“.

Pagal Statuto rengėjų aiškinimą, sukčiavimu yra kėsinamasi ne tik į daiktines teises, bet ir į 
turtinius gėrius ir teises plačiąja prasme, todėl šiuo nusikaltimu daroma žala galėjo pasireikšti ne tik 
turto netekimu, bet ir „turtinių teisių praradimu ar sumenkinimu“52. Šio nusikaltimo baigtumas buvo 
siejamas būtent su turtinės žalos padarymo momentu. 

Visas tris normoje nurodytas sukčiavimo formas jungia bendras apgaulės požymis, kuris Sta-
tuto komentatorių buvo griežtai siejamas su faktų iškreipimu, todėl suklaidinimas dėl to, kas turi 
įvykti ateityje, negalėjo sudaryti sukčiavimo: „Kaip tiesos iškreipimas, apgaulės turinį turi sudaryti 
tam tikri faktai, kitaip sakant, jau įvykusieji arba įvykstantieji reiškiniai. Suviliojimo ateičiai, saky-
sime, melagingi pažadėjimai, reikia griežtai skirti nuo sukčiavimo; pažadėjimo netesėjimas gali būti 
pasitikėjimą laužąs veiksmas, bet tai nėra apgaulė.“53 

50 Bieliackinas, S.; Kavolis, M. Baudžiamasis statutas su papildomaisiais baudžiamaisiais įstatymais ir komentarais, 
sudarytais ir Rusijos Senato ir Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimų bei kitų aiškinimų. Kaunas: D. Gutmano 
knygynas, 1934, p. 532.

51 Ugolovnoe ulozhenie 22 marta 1903 g. Izd. Taganceva, N. S. S. Peterburg: SPb, 1904, p. 875–877.
52 Ibid., p. 879.
53 Bieliackinas, S.; Kavolis, M. Baudžiamasis statutas su papildomaisiais baudžiamaisiais įstatymais ir komentarais, 

sudarytais ir Rusijos Senato ir Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimų bei kitų aiškinimų. Kaunas: D. Gutmano 
knygynas, 1934, p. 536.
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Sukčiavimas buvo vertinamas ir baudžiamas griežčiau, jei „nuostolio padaryta daugiau kaip už 
2500 litų“ (591 straipsnio 2 dalis). Sukčiavimas buvo vertinamas ir baudžiamas švelniau, jei „nuostolio 
padaryta ne daugiau kaip už 2,50 lito, jei kaltininkas geruoju grąžino turtą arba kitaip atlygino nuken-
tėjusiajam“ (591 straipsnio 3 dalis). 

Kaip minėta, pirmiau Statutas išskirdavo ir specialias sukčiavimo rūšis: svetimo turto įkeitimą, 
draudiminį sukčiavimą, apsimetimą tarnautoju, sutarties esmės nesuprantančio ar neregio asmens 
įtraukimą į nenaudingą sandorį, įrašymą į kito asmens pasirašytą blanką teksto, kenkiančio šio žmo-
gaus „turto reikalui“ ir kt. (592–598, 611–614 straipsniai).

Patikėto turto pasisavinimas, piktnaudžiavimas pasitikėjimu, disponavimas nusikalstamu būdu 
gautu turtu. Turtinių nusikaltimų struktūroje svarbios yra ir normos, kriminalizuojančios asmens, 
turinčio įgaliojimus tvarkyti svetimą turtą, nesąžiningus veiksmus. Statuto 574 straipsnis nustaty-
davo atsakomybę už asmeniui „pavesto“ svetimo judamojo turto pasisavinimą. Nuo vagystės šį nu-
sikaltimą skirdavo tik tai, kad kaltininkas savavališkai savinosi svetimą turtą, kurį teisėtai turėjo ir 
privalėjo naudoti nustatytu tikslu. Kaip ir kitose turtinių nusikaltimų normose, didelės vertės pa-
sisavinimas buvo siejamas su 2500 Lt riba (574 straipsnio 2 dalis). Pasisavinimas buvo vertinamas 
ir baudžiamas švelniau, kai jo vertė neviršijo 2,50 Lt arba kaltininkas geruoju grąžino daiktus arba 
kitaip atlygino nukentėjusiajam (574 straipsnio 3 dalis) arba padarė 3 dalyje numatytą pasisavinimą 
„nepagalvojęs“ (574 straipsnio 4 dalis).

Panašų į patikėto turto pasisavinimą, bet daug platesnio turinio nusikaltimą – pasitikėjimo 
naudojimą piktam – apibrėždavo Statuto 577 straipsnis. Už šį nusikaltimą buvo atsakingas asmuo, 
„turįs pagal įgaliojimą arba kitą teisėtą įtikėjimą rūpintis svetimu turtu arba turto reikalu, kuris nu-
sikalto vartojęs savo įgaliojimą žinomai įtikėto jam turto arba turto reikalo nenaudai, jei dėl to pik-
tam naudojimo radosi žalos“. Statuto rengėjų aiškinimu, šiuo nusikaltimu kėsinamasi į svetimą tur-
tinę sferą, apimančią teisių, prievolių ir interesų visumą, nevykdant sutarties ar įstatymo nustatytos 
pareigos sąžiningai rūpintis svetimais turtiniais interesais54. Statuto komentare pabrėžiama, kad šis 
nusikaltimas gali būti padarytas tyčia, kai „kaltininkas turi žinoti, jog jo veiksmas prieštarauja jo tu-
rimoms pareigoms ir gali pakenkti jo pasiimtiems turto interesams, o be to, turi to norėti arba bent į tai 
abejingai žiūrėti, leisti tam įvykti“55. 

Toks pasitikėjimo sulaužymas buvo vertinamas ir baudžiamas griežčiau, kai „nuostolio pa-
daryta daugiau kaip už 2500 litų arba jei taip piktam naudojo globėjas, kenkdamas globojamajam” 
(577 straipsnio 2 dalis) arba „pasisavinęs savo globojamą ir prižiūrimą svetimą judamąjį turtą“  
(577 straipsnio 3 dalis). Pastarasis požymis, galima suprasti, konkuravo su Statuto 574 straipsnyje 
numatytu pasisavinimu. 

Statuto 616 straipsnis numatydavo atsakomybę už svetimo žinomai nusikalstamo turto įgijimą, 
paėmimą laikyti, paslėpti, įkaitui, išleisti ir už išleidimą. Minimas turtas turėjo būti gautas „didžiojo 
ar šiaip nusikaltimo dėka“. Už šią veiką buvo baudžiama griežčiau, jei kaltininkas nuolat vertėsi tokia 
nusikalstama veikla (616 straipsnio 2 dalis). Pagal atskirą normą buvo baudžiamas vertimasis veikla 
įgyjant nusikalstamu būdu gautus arklius (618 straipsnis).

1.1.2.2.3. Nusikaltimai, padaryti einant valstybės arba visuomenės tarnybą  
 (XXXVII skyrius)

Nusikaltimų, padarytų einant valstybės arba visuomenės tarnybą, skyrius nepasižymėjo „taupu-
mu“, minėtoms veikoms kriminalizuoti skirta net 52 straipsniai. Visus tarnybinius nusikaltimus jungė 
vienas bendras požymis – už juos galėjo atsakyti tik tarnautojas, kuriuo buvo laikomas „kiekvienas 
žmogus, kuris eina pareigas arba veikia laikinai įgaliotas valstybės arba visuomenės tarnybai, būdamas 
valdininku, policininku arba kitokiu sargovu ar patarnautoju, kaimo ar miestelio valdžios žmogumi“  

54 Ugolovnoe ulozhenie 22 marta 1903 g. Izd. Taganceva, N. S. S. Peterburg: SPb, 1904, p. 832–833.
55 Bieliackinas, S.; Kavolis, M. Baudžiamasis statutas su papildomaisiais baudžiamaisiais įstatymais ir komentarais, 

sudarytais ir Rusijos Senato ir Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimų bei kitų aiškinimų. Kaunas: D. Gutmano 
knygynas, 1934, p. 510.
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(636 straipsnio 4 dalis). Statuto rengėjai šio skyriaus normų apsaugos objektą įvardydavo terminu „val-
dymo tvarka“56.

Bandant sugrupuoti Statute apibrėžtus tarnybinius nusikaltimus, išskirtinos tokios jų kategori-
jos: 1) tarnybos įgaliojimų naudojimas piktam; 2) kyšininkystė ir neteisėtos rinkliavos. 

Didžiausią dalį šiame Statuto skyriuje sudarė tarnybos įgaliojimų naudojimas piktam normų, 
kurias savo ruožtu taip pat galima suskirstyti į tam tikras kategorijas: a) per didelės galios pasisavini-
mas; b) galios nepanaudojimas; c) tarnybinis suklastojimas; d) neteisingumas. 

Per didelės galios pasisavinimo ir galios nepanaudojimo nusikaltimai galėjo būti padaromi tiek 
tyčia, tiek dėl „neapsižiūrėjimo“, tačiau jų normose dažnai buvo nurodomas ir papildomas baudžia-
mumo kriterijus, atskiriantis nusikalstamą piktnaudžiavimą nuo nenusikalstamo. Dažniausiai toks 
kriterijus buvo suformuluotas taip: „ir tuo didžiai pakenkė valdymo tvarkai arba valstybės, visuome-
nės ir kurio paskiro žmogaus reikalui“. Tačiau tuo atveju, kai tarnautojas veikė tyčia, atsakomybei 
taikyti pakakdavo ir to, kad „radosi tokio pakenkimo pavojaus“ (636, 639–642, 644–666 straipsniai). 
Kaip baudžiamumo kriterijus, o atskirais atvejais ir kaip atsakomybę griežtinanti aplinkybė, buvo 
nurodomas ir noras pasipelnyti. Kai kuriuose šios kategorijos nusikaltimų apibrėžimuose jokių pa-
pildomų baudžiamumo kriterijų nepateikta, nes nusikalstamas pažeidimo pobūdis buvo savaime sup-
rantamas, pavyzdžiui, atlikus neteisėtą kratą, apžiūrą (650–651 straipsniai), nerūpestingai saugant 
kalinį, kai kalinys dėl to pabėgo (652 straipsnis), atskleidus ar praradus paslaptyje laikomą dokumentą 
ar informaciją (653–655 straipsniai), įrašius žinomai melagingų žinių į dokumentą (667 straipsnis), 
notarui patvirtinus įstatymų draudžiamą aktą (672 straipsnis), teisėjui nulėmus žinomai neteisingą 
sprendimą (675 straipsnis) ir kitais atvejais.

Bendroji kyšininkystės norma buvo suformuluota taip: „Tarnautojas, kuris nusikalto paėmęs 
kyšį, duotą žinomai už jo padarytą savo tarnybos pareigos veiksmą.“ (656 straipsnio 1 dalis) Už šį nu-
sikaltimą buvo baudžiama kalėti ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Bausmė buvo griežtesnė, kai kyšis buvo 
paimtas kaip paskatinimas tenkinti davėjo prašymą (656 straipsnio 2 dalis) arba kyšis paimtas kaip 
paskatinimas daryti „nusikalstamąjį darbą ar tarnybos nusižengimą“ (656 straipsnio 3 dalis). Už pas-
tarąją veiką grėsė kalėjimas iki 3 metų. 

Kyšininkystės nusikaltimas baudžiamosios teisės teorijoje ir praktikoje buvo suprantamas taip, 
kad jis buvo imamas „už tokį darbą, kurį <...> asmuo turi atlikti nemokamai, nes tatai yra jo pareiga“ 
ir kuris „įeina į tarnybinių kalbamo valdininko funkcijų sritį“. Buvo pabrėžiama, kad šis veiksmas gali 
būti teisėtas ar neteisėtas, tačiau „antruoju atveju kyšininkystė yra ypač nusikalstama“. Kyšininkystės 
koncepcija neapimdavo kyšio ėmimo už veiksmus, esančius už tarnybinės kompetencijos ribų: „Imti 
dovaną ar pinigus už tokius veiksmus, kurie nesudaro kaltinamojo tarnybos pareigų, yra vienas iš suk-
čiavimo pavidalų.“57 

Atskirose Statuto normose buvo kriminalizuoti kyšio gavimas prievartaujant (658 straipsnis), 
tarnautojo padėjimas kyšininkystei tarpininkaujant (660 straipsnis), prisiekusiojo sprendėjo kyšinin-
kystė (659 straipsnis), kyšio, duoto kitam tarnautojui, pasisavinimas (661 straipsnis), neteisėtų rink-
liavų rinkimas (658, 664 straipsniai). 

Pažymėtina, kad kyšio davimas tarnybinių nusikaltimų skyriuje nebuvo kriminalizuotas. Sta-
tuto 662 straipsnyje net buvo numatyta taisyklė, pagal kurią prievarta išreikalauta dovana turėjo būti 
„grąžinama šeimininkui“. Kita vertus, kyšio davimas, nors ir ribotai, vis dėlto kriminalizuotas kaip 
viena valdžios neklausymo (VI skyrius) formų. Antai pagal Statuto 149 straipsnio 1 dalį už papirkimą 
kalėjimu buvo baudžiamas tas, „kas nusikalto, kyšiu kėsindamasis įgundyti tarnautoją, kad jis, neida-
mas savo pareigos arba neteisėtai pasinaudodamas tarnybos įgaliojimais, padarytų didįjį arba šiaipjau 
nusikaltimą“. 

56 Ugolovnoe ulozhenie 22 marta 1903 g. Izd. Taganceva, N. S. S. Peterburg: SPb, 1904, p. 961.
57 Bieliackinas, S.; Kavolis, M. Baudžiamasis statutas su papildomaisiais baudžiamaisiais įstatymais ir komentarais, 

sudarytais ir Rusijos Senato ir Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimų bei kitų aiškinimų. Kaunas: D. Gutmano 
knygynas, 1934, p. 625–626.
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Apibendrinant darytina išvada, kad Lietuvos valstybė 1918–1940 m. naudojosi išvystytu, aiškią 
struktūrą turinčiu, pažangiomis teisinėmis koncepcijomis pagrįstu, bet gana sudėtingu, o vietomis 
ir painiu Baudžiamuoju statutu. Nekelia abejonių, kad okupacijos išvakarėse pradėtas rengti nau-
jas Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, jei jį būtų spėję parengti, adaptuotų ir patobulintų 
viską, kas buvo geriausia 1903 m. Statute, ypač jo bendrosios dalies institutus. Akivaizdu ir tai, kad 
Lietuvos valstybei reikėjo paprastesnio, taupesnio ir patogesnio įstatymo, kuriame nebūtų tiek daug 
griozdiškų ir perteklinių normų.

1.2. Baudžiamieji įstatymai, galioję okupuotoje  
 Lietuvoje 1940–1990 m.

1.2.1. Baudžiamieji įstatymai, galioję iki 1961 m.

Per pirmąją 1940–1941 m. Lietuvos aneksiją ir pokario laikotarpį iki 1961 m. Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respublikos baudžiamojo kodekso priėmimo58 (įsigaliojo 1961 m. rugsėjo 1 d.) Lietuvoje 
galiojo 1926 m. Rusijos Tarybinės Federacinės Socialistinės Respublikos baudžiamasis kodeksas59. Tie-
sa, tai įvyko ne visai tuojau pat: nuo 1940 m. birželio mėnesio okupacijos iki lapkričio 6 d. įsako, kai 
buvo oficialiai įvestas 1926 m. RTFSR BK60 (įsigaliojo gruodžio 1 d.), dar veikė 1903 m. Baudžiamasis 
statutas, kuris buvo reformuojamas pagal naujosios valdžios poreikius. Taip pat buvo leidžiami atskiri 
aktai, skirti „gintis nuo reakcingų jėgų“ bei įtvirtinti naują ekonominę santvarką61, taip suteikiant šiokį 
tokį formalų pavidalą represijoms bei nacionalizavimui. 1926 m. BK įvedimu buvo oficialiai įtvirtintas 
ir atgalinis baudžiamojo įstatymo galiojimas62, tai leido plačias visuomenės grupes paskelbti „liaudies 
priešais“. Pažymėtina, kad iki 1926 m. BK galiojimo pabaigos buvo priimami ir pavieniai teisės aktai, 
numatantys baudžiamąją atsakomybę, kaip teigiama, ir turint tikslą, kad įstatymų leidėjui pernelyg 
„netrukdytų“ sistemiškai rašyto kodekso vidinė logika63. 

1926 m. BK bent jau savo egzistavimo pradžioje gana stipriai orientavosi į „gryną“ nusikalsta-
mumo prevenciją (pavyzdžiui, bausmės buvo pavadintos „socialinės gynybos priemonėmis“), bet žy-
mėjo ir kitą, jau konservatyvesnį, raidos etapą, kuriame utopinio teisės panaikinimo buvo galutinai 
atsisakyta.

58 Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamojo 
kodekso patvirtinimo“. Vyriausybės žinios. 1961, Nr. 18-147. Ten, kur nenurodyta kitaip, cituojama paskutinė „ta-
rybinė“ redakcija – LTSR Aukščiausios Tarybos įsakas „Padaryti pakeitimus ir papildymus Lietuvos TSR baudžia-
majame ir administracinių teisės pažeidimų kodeksuose“. Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 1-8.

59 Ugolovnyj kodeks RSFSR 1926 goda, redakcija 05.03.1926, „SU RSFSR“, 1926, № 80, st. 600; redakcija 11.01.1956. 
Išsamumo dėlei dar reikėtų paminėti trumpą 1918–1919 m. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos bei Lietu-
vos–Baltarusijos Tarybų Socialistinė Respublikos laikotarpį. Baudžiamajai teisei tai atsiliepė pirmaisiais žingsniais 
reformuoti valstybės bei justicijos sistemą, atskiruose dekretuose numatant ir rudimentines baudžiamąsias normas, 
pagal kurias to ar ano draudimo nesilaikymas bus baudžiamas „visa revoliucijos laiko įstatymų smarkybe“. Kadangi  
1919 m. sausio 31 d. Revoliucinių tribunolų įstatymo 2 str. skelbė, jog „Tribunolams suteikiama niekuo neapibrėž-
ta teisė nustatinėti represijos priemones“, teisėtumui, matyt, didesnės reikšmės apskritai nebuvo teikiama. Cit. pgl. 
Klimka, A. Svarbesnieji nusikaltimai tarybinės santvarkos pagrindams, numatyti Lietuvos Tarybų valdžios 1918–
1919 metų teisiniuose aktuose. Teisė. 1966, 6, p. 145, 150, 152.

60 Ukaz Prezidiuma VS SSSR „O vremennom primenenii ugolovnogo, grazhdanskogo i trudovogo zakonodatel’stva 
RSFSR na territorii Litovskoj, Latvijskoj i Estonskoj Sovetskih Socialisticheskih Respublik“. Vedomosti Verhovnogo 
Soveta SSSR. 1940, № 46.

61 Apžvalga: Pečkaitis, J. Stanovlenie sovetskogo ugolovnogo prava v Litovskoj SSR v 1940 godu. Teisė. 1980, 15–1,  
s. 42–55; įdomi 50 p. pateikiama istorija, kaip 1940 m. gruodį vykusiame LTSR prokuratūros darbuotojų posėdyje jo 
dalyviai skundėsi, kaip teismai vengia „kovoti su spekuliacija“, pvz., numatydami minimalias bausmes, netaikydami 
privalomo turto konfiskavimo ar tiesiog išteisindami kaltinamuosius. 

62 Ukaz Prezidiuma VS SSSR „O vremennom primenenii ugolovnogo, grazhdanskogo i trudovogo zakonodatel’stva 
RSFSR na territorii Litovskoj, Latvijskoj i Jestonskoj Sovetskih Socialisticheskih Respublik“. Vedomosti Verhovnogo 
Soveta SSSR. 1940, № 46.

63 Su pavyzdžiais: Pečkaitis, J. Razvitie sovetskogo ugolovnogo prava v Litovskoj SSR v period s 1944 po 1961 g. Teisė. 
1982, 17–1, p. 81–87, 83.
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Siekiant suvokti 1926 m. RTFSR BK prigimtį, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad šis baudžiamasis 
įstatymas buvo kuriamas 1919 m. RTFSR baudžiamosios teisės pagrindu64 bei 1922 m. RTFSR baudžia-
mojo kodekso65 fone. Svarbu tai, kad 1919 m. RTFSR baudžiamosios teisės pagrindai padėjo pamatą 
tolesnei tarybinės baudžiamosios teisės raidai, suformuluodami koncepcines jos gaires. Čia buvo įves-
tas bene svarbiausias baudžiamosios teisės elementas, teisės dogmatikoje pabrėžiamas iki šiol – asmens 
ir jo padarytos nusikalstamos veikos pavojingumas (1919 m. RTFSR baudžiamosios teisės pagrindų 
III. 8). Pavojingumo sąvoka nėra tarybinės teisės „išradimas“, tačiau jai buvo suteiktas savitas turinys. 

Pirminėje 1919 m. RTFSR baudžiamosios teisės pagrindų versijoje matoma, kad baudžiamoji 
teisė visų pirma buvo suvokiama kaip „kovinis“ įrankis apsaugoti ir įtvirtinti „vyraujančios klasės“ 
interesus. Taigi ji buvo suprantama kaip finalinė, į tam tikrą galutinį tikslą – komunizmą – orientuo-
ta valstybės poveikio priemonių sistema. Tiesa, 1919 m. įstatyme būta ir tam tikrų proporcingumo 
korektyvų: taikant bausmę vis dėlto reikėjo atsižvelgti į tai, kiek menama veika buvo sutrikdytas vi-
suomenės saugumas, o asmeniui numatant bausmių ekonomijos sistemą, priemonę taikyti tik tokia 
apimtimi, kiek reikia minėtiems tikslams pasiekti. Beje, bent jau „popieriuje“ į bausmių ekonomijos 
principą buvo žvelgiama rimtai: atsisakant atpildo, sankciją turėjo lemti tik priemonės tikslingumas, 
ne veikos sunkumas. Atitinkamai teisėjo diskrecijai buvo numatyta plati poveikio priemonių gama, 
pradedant kaltinamojo įtikinėjimu (rus. vnushenije) ir baigiant sušaudymu. Be to – prevenciniu po-
žiūriu išties iki galo nuosek liai – tuo atveju, jeigu išnyktų arba sąlygos, lemiančios veikos pavojingu-
mą, arba pavojingumą praradus asmeniui, baudimo turėjo būti atsisakoma (III.16.)66. Tiesa, realybėje 
nuostatos taikymas, nepaisant jos formuluotės, apsiribojo tik lengvesnėmis veikomis67. Lyginant su 
1919 m. RTFSR baudžiamosios teisės pagrindais, 1922 m. RTFSR baudžiamasis kodeksas68 buvo sai-
kingesnis, ir, be bendrosios dalies nuostatų, numatė ir atskiras specialiosios dalies veikas. 

1926 m. RTFSR BK bendrosios dalies struktūra pasižymėjo tuo, kad baudžiamosios atsako-
mybės nuostatos, palyginti su sankcijų taisyklėmis, nebuvo itin gausios. Kai kurios nuostatos atitiko 
1919 m. pagrindus. Gana įdomus buvo subjekto apibrėžimas, jog tai ne tik asmenys, kurie padarė 
„visuomenei pavojingas veikas“, tačiau ir tokie, kurie esą pavojingi dėl savo „ryšių su nusikalstama 
aplinka“ arba buvusios veiklos (7 straipsnis). Recidyvo terminas (kaip atsakomybę sunkinanti aplin-
kybė) atsirado vėliau – 1930 metais69. 

Subjektyviosios pusės bei pakaltinamumo taisyklės, kaip ir atsakomybę šalinančios aplinky-
bės, buvo suformuluotos gana įprastai (10–13 straipsniai) ir pernelyg nesiskyrė nuo šiandieninių tei-
synų. Kita ypatybė, vėlgi pabrėžianti „kovinį“ 1926 m. BK pobūdį, buvo senaties taisyklių taikymas 
teismo diskrecijoje dėl „kontrrevoliucinių“ nusikaltimų (tiesa, numatant galimybę pakeisti sušaudy-
mą į švelnesnę bausmę (14 straipsnio 1-a ir 2-a pastabos), kaip ir analogijos leidimas (16 straipsnis). 

1926 m. BK nebuvo numatyta atskira atsakomybė veikos bendrininkams (lyginant su vykdy-
tojo) bei už rengimąsi ir pasikėsinimą (lyginant su baigta veika) (17 ir 19 straipsniai). Jurisdikcijos 
nuostatos numatė teritorinį principą ir aktyvųjį personalinį principą bei, gana tipiškai autoritari-
nėms valstybėms, neribojamą abipusio baudžiamumo taisyklę (2 straipsnis). 

Pažymėtina, kad 1926 m. BK numatė itin platų sankcijų sąrašą, pradedant įspėjimu ir bai-
giant sušaudymu. Kalbant bausmės tema, tai buvo akcentuojama speciali prevencija bei pateikiamos 
„teisminio-pataisomojo“ poveikio priemonės ir medicininės bei medicininės-pedagoginės priemonės 
nepilnamečiams. Kaip pagrindinė „teisminio-pataisomojo“ poveikio priemonė įvardytas laisvės 

64 Narodnyj Komissariat Justicii RSFSR, Postanovlenie ot 12 dekabrja 1919 goda, Rukovodjashhie nachala po ugolov-
nomu pravu, R.S.F.S.R.

65 Postanovlenie VCIK „O vvedenii v dejstvie Ugolovnogo Kodeksa R.S.F.S.R.“. Sobranie uzakonenij RSFSR. 1922, 15, 
p. 153.

66 Įdomu, kad ši nuostata, „išgyvenusi“ visus vėlesnius kodeksus, beveik žodis žodin išliko Lietuvos Respublikos bau-
džiamojo kodekso 36 straipsnyje. 

67 Kazlauskas, M. Baudžiamųjų bylų nutraukimas dėl aplinkybių pasikeitimo. Socialistinė teisė. 1982, 4, p. 21–24.
68 Postanovlenie VCIK „O vvedenii v dejstvie Ugolovnogo Kodeksa R.S.F.S.R.“. Sobranie uzakonenij RSFSR. 1922, 15, 

p. 153.
69 Postanovlenie VCIK ot 10 aprelja 1930 goda o dopolnenii i izmenenii st. st. 41, 47, 51, 52 i 54 Ugolovnogo Kodeksa 

RSFSR. SU. 1930, N 19, st. 240.



Trečia dalis. Lietuvos baudžiamosios justicijos raida 1918–2018 m.

531

atėmimas ir priverčiamieji darbai (23 straipsnis). Pakankamai daug dėmesio skirta nutrėmimui 
(35–36 straipsniai), o nuo 1930 m. pradedami minėti darbo lageriai (28 straipsnis). Mažiau dėmesio 
skirta baudai. Tiesa, jai numatyta gana nuosaiki nuostata, jog piniginė bausmė negali būti keičiama 
laisvės atėmimu 42 straipsnis). Tai gali būti paaiškintina tuo, kad bauda daugiausia apsiribojo admi-
nistracinio pobūdžio pažeidimais ir baudžiamajai teisei didesnės reikšmės neturėjo. 

Nekaltumo prezumpcijos principo silpnumą, bet ir bent jau formalų galiojimą rodė tai syklė, jog 
priėmus išteisinamąjį nuosprendį kaltinamasis teismo gali būti įspėtas dėl galimų būsimų nusikaltimų 
(43 straipsnis). Vertinant bausmių skyrimo taisykles, į akis krinta nusikaltimų „prieš tarybinę santvar-
ką“ ir visų kitų nusikaltimų (46 straipsnis) atskyrimas. Dar pradinėje kodekso redakcijoje, vadovaujan-
tis „klasinės justicijos“ principu, skiriant bausmę buvo atsižvelgiama, ar kaltinamasis priklauso esamai, 
ar buvusiai „eksploatatorių“ klasei, ar yra darbininkas, ar valstietis (47, 48 straipsniai)70. Buvo numa-
tyta ir dabar žinoma galimybė teismui, esant išskirtinėms galimybėms, paskirti mažesnę nei įstatymo 
numatytą, sankciją (51 straipsnis). Šiurpios taisyklės galiojo nepilnamečiams: vagystei ar smurtinėms 
veikoms galiojo neribota baudžia moji atsakomybė nuo dvylikos metų (12 straipsnis)71; nepilnamečiai, 
kurie buvo nuteisti laisvės atėmimu darbo namuose, tenai likdavo „iki pasitaisymo“ arba pilnametystės  
(57 straipsnis). 

Valstybės prioritetai gana aiškiai buvo sudėlioti specialiojoje dalyje: pradžią duoda kontrrevo-
liuciniai nusikaltimai, pereinantys prie TSRS ypač pavojingų nusikaltimų (gausu mirties bausmės 
taikymo), toliau – kiti nusikaltimai valdymo ir ūkio tvarkai. Nusikaltimus individualioms asmens 
teisėms gerokai vėliau reglamentavo 136–178 straipsniai. Į kodekso pabaigą numatyti nusikaltimai 
visuomenės sveikatai ir tvarkai, kariniai nusikaltimai, o pačioje pabaigoje gana egzotinė, matyt, Rytų 
respublikoms skirta grupė nusikaltimų prieš „gentinės buities atgyvenas“ (194–205 straipsniai), pa-
vyzdžiui, kraujo keršto draudimai, nuotakos grobimas, daugpatystė ar gentiniai teismai. 

Kontrrevoliucinių nusikaltimų skyriaus normomis buvo siekiama nustatyti atsakomybę už vi-
sas įmanomas „antivalstybinės veiklos“ formas, nuo valstybės perversmo organizavimo (581 straips-
nis) iki kenkimo (587 straipsnis) ar sabotažo (589 straipsnis)72. Čia, kaip ir 1922 m. RTFSR kodekse, 
matomi savimi neužtikrintos valstybės įstatymai, kurios piliečiams tenka išgyventi didžiules per-
mainas (pavyzdžiui, prievartinė žemės ūkio kolektyvizacija, sunkiosios pramonės vystymas), kurių 
buvo siekiama bet kokia kaina. Prie kontrrevoliucinių nusikaltimų randame gana įdomią jurisdikci-
jos nuostatą, jog šie baudžiami ir tais atvejais, jei yra padaromi prieš bet kokią „darbininkų valstybę“ 
(581 straipsnis)73, taigi „komunistinio internacionalo“ dvasia buvo numatytas ribotas universalus bau-
džiamosios jurisdikcijos principas. 

Nuo 1934 m. expressis verbis numatyta baudžiamoji atsakomybė „tėvynės išdavikų“ šei-
mos nariams ar sugyventiniams, kurie, atimant rinkimų teisę, tremiami į „tolimus Sibiro rajonus“  
(581v straipsnis). Kiti sunkūs nusikaltimai prieš TSRS, nepriklausantys prie „kontrrevoliucinių“, gana 
nesistemingai numatė įvairių veikų spektrą, nuo riaušių (592 straipsnis) ir banditizmo (593 straipsnis) 
iki karinės tarnybos vengimo (594 straipsnis), tarptautinių skrydžių taisyklių pažeidimo (593d straips-
nis) bei pinigų klastojimo (598 straipsnis) ar kontrabandos (599 straipsnis). 

Kituose 1926 m. BK skyriuose taip pat gana kazuistiškai numatomi kiti nusikaltimai valdymo 
tvarkai, kai kurie gana sunkūs, o kai kurie iš esmės administraciniai pažeidimai, gana plačiai taikant 
baudos bausmę (pavyzdžiui, 92 straipsnis – liaudies pirmininko vengimas atlikti pareigas – bauda 
iki trijų rublių). Atskirame skyriuje kriminalizuoti bažnyčios ir valstybės atskyrimo taisyklių pažei-
dimai (122–127 straipsniai). Šiokiomis tokiomis paralelėmis su šiuolaikine teise įdomus tarnybinių 
nusikaltimų skyrius – pagrindinė sudėtis yra „piktnaudžiavimas valdžia“, taip pat – nors ir švelniau – 
baudžiamas bet koks aplaidumas valstybės tarnyboje (109–111 straipsniai) (rus. chalatnoje otnoshenie 

70 Iš vėlesnių tarybinių laikų, jau galiojant 1961 m. BK, apie justicijos tendencijas skiriant bausmę palankiau charakte-
rizuoti valstybės tarnautojus nei kitus asmenis rašė Jovaišas, K. Kai kurios kriminalinės bausmės skyrimo socialisti-
nio turto grobstytojams problemos. Socialistinė teisė. 1988, 1, p. 37–38. 

71 Iki 1936 m. galiojo gerokai nuosaikesnė nuostata, asmeniui nuo keturiolikos iki šešiolikos metų leidžianti taikyti 
bausmes tik nesant kitų auklėjamojo poveikio priemonių galimybių. 

72 Iš amžininkų liudijimų plg. Tas baisusis 58-asis straipsnis. Teisės apžvalga. 1990, 2, p. 64–66.
73 Nuostata išliko ir 1961 m. BK 71 str.
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k sluzhbe). Nuostatų gausa ir santykinis griežtumas, matyt, iš vienos pusės, rodo visai realias tuome-
tines problemas, bet, iš kitos pusės, ir valdžios norą aiškiai parodyti savo tarnautojams, kam jie turi 
tarnauti, ir kad „nepakeičiamų nėra“. 

Ne kokia padėtis buvo ir dirbančiųjų ūkio (iš esmės vėlgi valstybės) sektoriuje, nes baudžia-
mas buvo ne tik kontrrevoliucinis „kenkimas“, bet jau ir neūkiškumas (rus. beschoziajstvennost’),  
(128 straipsnis); nuo 1940 m. įvestas itin griežtas 128a straipsnis – vadovaujančio personalo atsako-
mybė už nekokybišką produkciją – sankcija nuo penkerių iki aštuonerių metų. Dar galima paminėti 
131 straipsnyje nustatytą atsakomybę už sutarties su valstybine ar visuomenine įstaiga nevykdymą. 
Taigi, akivaizdžiai matome ne itin vykusios baudžiamosios politikos ištakas plačiai kriminalizuo-
ti tarnybinę ar profesinę klaidą. Buvo stengiamasi užkirsti kelią ir planinės ekonomikos taisyklių 
nesilaikymui, pavyzdžiui, leidžiant vertybinius popierius ar užsiimant privačiu verslu (107, 128g,  
129a straipsniai). 

Nusikaltimai asmens teisėms, bent jau pagal tuometinius standartus, iš esmės nesiskyrė nuo 
bendrų tendencijų. Į akis krinta ne tiek pats skyrius, kiek jo labiau antraeilė reikšmė ir nesuderinimas 
su visais kitais valstybiniais nusikaltimais. Tarkime, už tyčinį nužudymą be sunkinančių aplinkybių 
(137 straipsnis) ar už sunkų sveikatos sutrikdymą (142 straipsnis) grėsė laisvės atėmimo bausmė iki 
aštuonerių metų, už spekuliaciją (107 straipsnis) ne mažiau kaip penkeri metai, o už pinigų klastoji-
mą (598 straipsnis) ar kontrabandą (599 straipsnis) buvo galima susilaukti ir mirties bausmės. Pagal 
sunkumą gerokai skyrėsi valstybinio ir privataus turto grobimas (162 straipsnis). Tiesa, 1926 m. BK 
nuostatos dar savaime atrodė palyginti nuosaikios, tačiau reikėtų paminėti drakonišką 1932 m. įsaką 
dėl kolūkių turto apsaugos74 (bausmės: sušaudymas arba nuo 10 m. laisvės atėmimo, jei yra lengvi-
nančių aplinkybių) ir griežtus vėlesnius 1947 m. įsakus dėl valstybinio ir asmeninio turto apsaugos75. 

Sovietų šalies gyventojų moralę ir „teisingas“ nuostatas saugojo tokie straipsniai kaip draudi-
mas naudotis radijo imtuvais ne pagal nustatytas taisykles (191 straipsnis) ar užsiimti (vyriškomis) 
homoseksualiomis praktikomis (154a straipsnis). Beje, pastaroji nuostata buvo priimta tik 1935 m.76, 
ir, ko gero, žymi bendrą tuometinę valstybės tendenciją sugrįžti prie konservatyvių nuostatų. 

Vėlesniais pokario metais, ypač po J. Stalino mirties 1953 m., represijų mastas atslūgo. Tačiau 
gana paradoksalu tai, kad pats 1926 m. BK iki pat jo panaikinimo didesnių sušvelninimų nesulaukė, 
tai, matyt, dar kartą patvirtina, kad šalį valdė ne tiek įstatymas, kiek jo taikytojai. Svaresne reforma 
galima laikyti (bent jau oficialų) mirties bausmės panaikinimą taikos metu 1947 m.77, kuri gana grei-
tai, 1950 m., „prašant respublikoms, profsąjungoms, valstiečių organizacijoms bei kultūros veikėjams“ 
vėl buvo sugrąžinta už sunkius valstybinius nusikaltimus, o 1954 m. ir už nužudymą sunkinančio-
mis aplinkybėmis78. Verta paminėti 1954 m. lygtinio paleidimo iš įkalinimo įstaigos (541 straipsnis) 
sugrąžinimą, tiesa, kitaip nei pirminėje versijoje (56 straipsnis), tik atlikus du trečdalius bausmės79. 

74 Postanovlenie CIK i SNK SSSR „Ob ochrane imushhestva gosudarstvennyh predprijatij, kolhozov i kooperacii i 
ukreplenii obshhestvennoj (socialisticheskoj) sobstvennosti“. SZ SSSR. 1932, № 62: 360. Tiesa, praktikoje šis įsakas 
vėliau imtas riboti, tačiau oficialiai panaikintas tik 1959 m. (Ukaz Prezidiuma VS SSSR „O priznanii utrativshimi silu 
zakonodatel’nyh aktov v svjazi s vvedeniem v dejstvie Osnov ugolovnogo zakonodatel’stva, Zakonov ob ugolovnoj 
otvetstvennosti za gosudarstvennye i za voinskie prestuplenija, Osnov zakonodatel’stva o sudoustrojstve, Polozhe-
nija o voennyh tribunalah i Osnov ugolovnogo sudoproizvodstva“. Vedomosti VS SSSR. 1959, № 15, 91).

75 Dėl valstybinio turto: bausmės nuo 7 iki 25 m. (Ukaz Prezidiuma VS SSSR „Ob ugolovnoj otvetstvennosti za chish-
chenie gosudarstvennogo i obshchestvennogo imushchestva“. Vedomosti Verhovnogo Soveta SSSR. 1947, № 19). Dėl 
asmeninio – bausmės nuo 5 iki 10 m. (Ukaz Prezidiuma Verhovnogo Soveta SSSR „Ob usilenii ohrany lichnoj sobst-
vennosti grazhdan“. Vedomosti VS SSSR. 1947, № 19). Panaikinti 1960 m. (Ukaz Prezidiuma Verhovnogo Soveta 
SSSR „O priznanii utrativshimi silu zakonodatel’nyh aktov SSSR v sviazi s priniatijem Ugolovnogo i Ugolovno-pro-
cessual’nogo kodeksov RSFSR“. Vedomosti Verhovnogo Soveta SSSR. 1960, № 48).

76 Sovet Narodnyh Komissarov RSFSR, postanovlenie „O dopolnenii Ugolovnogo kodeksa RSFSR st. 154-a“. SU N, 
1934, 15, 95.

77 Ukaz Prezidiuma VS SSSR „Ob otmene smertnoj kazni“. Vedomosti VS SSSR. 1947, № 17.
78 Ukaz Prezidiuma VS SSSR „O primenenii smertnoj kazni k izmennikam rodiny, shpionam, podryvnikam-diversan-

tam”. Vedomosti Verhovnogo Soveta SSSR. 1950, № 3; Ukaz Prezidiuma VS SSSR „Ob usilenii ugolovnoj otvetstven-
nosti za umyshlennoe ubijstvo“. Vedomosti BC SSSR. 1954, № 11. 

79 Ukaz Prezidiuma Verhovnogo Soveta SSSR „O vvedenii uslovno-dosrochnogo osvobozhdenija iz mest zakliuche-
nija“. Sbornik zakonov SSSR i ukazov Prezidiuma Verhovnogo Soveta SSSR. 1938 g. - ijul’ 1956 g., pod red. k. ju. n. 
Mandel’shtam Ju. I. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel’stvo juridicheskoj literatury, 1956, p. 416.
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1.2.2. 1961 m. Baudžiamasis kodeksas
Nors garsusis 1956 m. komunistų partijos XX suvažiavimas pasmerkė „asmenybės kultą“, tai 

anaiptol nereiškė tarybų valdžios atsisakymo80. Tiesa, naujiesiems vadams jau neberūpėjo „perma-
nentinė revoliucija“ su radikaliomis pertvarkomis bei su tuo susijusiu valstybės gyventojų teroriza-
vimu. Įtvirtinus norimą valstybės politinę bei ekonominę santvarką ir užgniaužus pasipriešinimą 
(re)- okupuotose teritorijose, svarbiausiu tikslu dabar tapo išlaikyti status quo. Jei neminėsime šiokių 
tokių laikino „atšilimo“ laikotarpio erezijų, pagrindiniu vektoriumi, kuris atsispindėjo ir baudžia-
mojoje politikoje, tapo sistemos stabilumas. Baudžiamoji represija nebeteko tos radikalios ketvirtojo 
dešimtmečio savivalės, tačiau, kita vertus, ir menkiausia opozicija – nesvarbu, politinė ar ekonomi-
nė, – negalėjo būti toleruojama. 

Pradžią reformai davė 1958 m. TSRS ir sąjunginių respublikų baudžiamosios įstatymų leidy-
bos pagrindai81, kuriais remiantis buvo priimtas naujasis 1960 m. RTFSR baudžiamasis kodeksas82, o  
1961 m. birželio 26 d. buvo patvirtintas LTSR BK83.

1.2.2.1. 1961 m. Baudžiamojo kodekso bendroji dalis

Kompetencija tarp TSRS ir atskirų respublikų buvo paskirstyta taip, kad Sąjunga apibrėžė 
bend rosios dalies taisykles ir numatė valstybines, karines ar kitas veikas, nukreiptas prieš TSRS in-
teresus (2 straipsnio 2 dalis). Kompetencija kitose srityse, bent jau teoriškai, turėjo atitekti atskiroms 
respublikoms, tačiau iš tikrųjų 1961 m. BK smarkiai orientavosi į 1960 m. RTFSR baudžiamąjį kodek-
są, nors jam tapatus ir nebuvo84.

Kalbant apie 1961 m. BK pagrindus galima paminėti keletą įdomesnių aspektų: teisėtumo prin-
cipas buvo įtvirtintas (6 straipsnis), tačiau su tam tikromis išlygomis: asmenims, nuteistiems už an-
tivalstybinius ir tam tikrus sunkius nusikaltimus prieš įsigaliojant 1958 m. pagrindams ir 1960 m. 
RTFSR baudžiamajam kodeksui, (švelninančios) bausmių taisyklės atgalinės galios neturėjo85. Ati-
tinkama nuostata buvo numatyta ir 1961 m. BK86. Analogijos taikymo kaltinamojo nenaudai buvo 
atsisakyta. Įtvirtinta diferencijuota atsakomybės amžiaus nuostata: nuo šešiolikos metų visoms, o 
nuo keturiolikos – kai kurioms veikoms. Iki aštuoniolikos metų amžiaus palikta galimybė taikyti tik 
auklėjamojo poveikio priemones (11 straipsnis). 

Kitos bendrosios baudžiamosios atsakomybės nuostatos nuo 1926 m. BK pernelyg daug ne-
siskyrė. Bendrininkavime, greta kurstytojo ir padėjėjo, atsirado organizatorius (18 straipsnis), nuo 
bendrininkavimo atskirtas prisidėjimas prie nusikalstamos veikos (19, 20 straipsniai). Neribota atsa-
komybė už rengimąsi, pasikėsinimą pagal baigtos veikos (16 straipsnio 3 dalis) ir bendrininkavimą 
pagal vykdytojo sankcionavimą (18 straipsnio 7 dalis) liko. 

Gana radikalus pakeitimas įtvirtintas baudžiamosios teisės tikslų nuostatoje: bausmė, be jos 
prevencinių funkcijų, taip pat yra, pagal įstatymo formuluotę netgi pirmiausia, ir „nubaudimas“  
(21 straipsnis) (rus. „kárа“) už padarytą nusikaltimą. Įdomu, kad su „nubaudimo“ elementu į bausmės 

80 A. Sacharovas, 1953 m. dar nebūdamas opozicijoje, Stalino mirtį pakomentavo savotiškai: kadangi kiekviena komplek-
sinė sistema sugeba save išlaikyti ir koreguoti, valstybei „nieko nenutiks“ (Luorie, R. Sacharow. München: Luchterhand, 
2003, p. 205). Nors jis vėliau pats gana sėkmingai prisidėjo prie TSRS irimo, bent jau tuo laikotarpiu diagnozė buvo 
teisinga.

81 Zakon „Ob utverzhdenii Osnov ugolovnogo zakonodatel’stva Sojuza SSR i sojuznyh respublik. Vedomosti Verhov-
nogo Soveta SSSR. 1959, № 1: 6.

82 Zakon RSFSR „Ob utverzhdenii Ugolovnogo kodeksa RSFSR“. Vedomosti Verhovnogo Soveta RSFSR. 1960, № 40: 591.
83 Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamojo 

kodekso patvirtinimo“. Vyriausybės žinios. 1961, Nr. 18-147.
84 Išsamų 1961 m. BK palyginimą su 1960 m. RTFSR BK (tuometinėmis redakcijomis) pateikia Klimka, A. Osobennos-

ti ugolovnogo kodeksa Litovskoj SSSR. Osobennosti ugolovnyh kodeksov sojuznyh respublik. Red. Men’shagin, V. D., 
Moskva: Jurid. lit., 1963, s. 294–311.

85 1958 m. baudžiamųjų įstatymų leidybos pagrindų 2 straipsnis; taip pat žr. Ukaz „O porjadke vvedenija v dejstvie 
Ugolovnogo i Ugolovno - processual’nogo kodeksov RSFSR“. Vedomosti Verhovnogo Soveta RSFSR. 1961, №. 2: 7.

86 Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamojo 
kodekso patvirtinimo“ 2 straipsnis. Vyriausybės žinios. 1961, Nr. 18-147.
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tikslų gamą, atrodo, buvo įvesti asmens elgesio pasmerkimo bei atpildo momentai, kurių ankstesni 
baudžiamieji įstatymai bent jau oficialiai kratėsi. Pažymėtina, kad šį „nubaudimo“ terminą jau buvo 
galima rasti TSRS 1938 m. teismų įstatyme (3 straipsnis)87, ir teisinėje literatūroje jis vienareikšmiš-
kai vertinamas nebuvo88, ypač klausimu, ar jis tik tautologiškai nusako bausmės charakterį, ar žymi 
ir tam tikrą savarankišką atpildo ar pasmerkimo momentą. Bet kokiu atveju 1919 m. baudžiamųjų 
įstatymų pagrindų deterministinės koncepcijos buvo galutinai atsisakyta. 

Bausmių rūšių sąrašas (22 straipsnis), lyginant su 1926 m. BK, yra šiek tiek trumpesnis, tie-
sa, jau gana „konvenciškai“ išskiriant medicininio pobūdžio ir nepilnamečių auklėjamojo pobūdžio 
priemones. Mirties bausmė, numatyta „iki jos visiško panaikinimo“, bent jau iki tol, kol ateis ta šviesi 
diena, taikoma išties daugeliui nusikalstamų veikų, nuo tam tikrų antivalstybinių ar karinių veikų 
bei kvalifikuoto nužudymo sunkinančiomis aplinkybėmis iki – drakoniškai – stambaus masto eko-
nominių nusikaltimų, sunkaus grobimo, kyšininkavimo, valstybinio turto grobimo ar įkalinimo įs-
taigų dezorganizavimo89. Paliktos ir tokios priemonės, kaip nutrėmimas arba ištrėmimas. Taigi, nors 
plataus masto represijos ir nebuvo taikomos, pats baudžiamasis įstatymas savo aštrius dantis pasiliko. 

Žvelgiant į bausmės skyrimo ypatumus, į akis krinta keli dalykai. Pirma, greta esamo teistumo 
kaip atsakomybę sunkinančios aplinkybės atsirado „itin pavojingo recidyvisto“ figūra (26 straipsnis; 
ankstesnis kodeksas recidyvą pripažino tik kaip atsakomybę sunkinančią aplinkybę), atitinkamai 
atsižvelgiant į bausmės skyrimą. Antra, greta elementarių bauginimo ar izoliavimo vėl bandoma 
sustiprinti „pozityviosios“ specialiosios prevencijos idėją. Baudžiamoji teisė bent iš dalies turėjo būti 
ir socializavimo priemonė. Bausme, be kita ko, buvo siekiama „pataisyti bei perauklėti nuteistuosius, 
kad jie sąžiningai dirbtų, tiksliai vykdytų įstatymus, gerbtų socialistinio bendro gyvenimo taisykles“ 
(21 straipsnis). Todėl bausmių skyrimo taisyklėse nemažai dėmesio skiriama tokiems dalykams, kaip 
pasiuntimas į auklėjimo darbo profilaktoriumą (341 straipsnis), lygtinis nuteisimas (251 straipsnis) ar 
paleidimas (542 straipsnis), privalomai įtraukiant nuteistąjį į darbą, pataisos darbai atliekant baus-
mę darbovietėje (29 straipsnis), atidavimas darbo ar organizacijos kolektyvui perauklėti ir pataisyti 
lygtinai nuteistąjį ar lygtinai prieš terminą atleistąjį asmenį (46 straipsnis) arba, jį atleidus pagal lai-
davimą (53 straipsnis), perdavimas draugiškajam teismui (52 straipsnis). 

Kaip šios priemonės veikė realybėje, būtų atskiro tyrimo dalykas. Bent jau pačią idėją viena-
reikšmiškai vertinti yra gana sunku. Iš „gerovės visuomenės“ pozicijų pastangos reintegruoti nusi-
kaltusį asmenį savaime yra sveikintinas dalykas, ir šia tema yra aktyviai diskutuojama ir šiandien. 
Kita vertus, „perauklėjimo“ ar „pataisymo“ programa asmeniui iš išorės primeta tam tikrą gyvenimo 
būdą ar net „teisingą mąstymą“, o tai suvienodintoje planinėje visuomenėje turėjo vesti prie specifinio 
individo (bet nebūtinai individualybės) formavimo. To pavyzdys yra specialiojoje dalyje numatyta 
baudžiamoji atsakomybė už valkatavimą, elgetavimą arba kitokį parazitinį gyvenimą, už kurį asmuo 
vietoj bausmės galėjo būti siunčiamas į auklėjimo darbo profilaktoriumą (22 straipsnio 3 dalis, 341, 
240 straipsniai)90. Tai reiškė, kad vadinamiesiems „parazitams“ anoje visuomenėje vietos neturėjo 
likti. Tiesa, planinės ekonomikos sąlygomis tokią normą galima vertinti ir kaip tam tikrą mokestinį 
nusikaltimą: jei visi dirba į vadinamąjį „bendrą katilą“, tuomet kiekvienas turi prie to prisidėti. 

Galima teigti, kad baudžiamoji teisė buvo integruota į platesnį piliečių kontrolės tinklą. Tai at-
spindi ir tokios nuostatos, kad lygtinai nuteistas ar pagal laidavimą atleistas asmuo galėjo vėl sugrįžti į 
baudžiamosios teisės glėbį jau vien dėl to, kad „nepateisino kolektyvo pasitikėjimo“, nesilaikė „socialis-

87 Zakon o sudoustrojstve SSSR, sojuznyh i avtonomnyh respublik ot 16 avgusta 1938 goda. Vedomosti Verhovnogo 
Soveta SSSR. 1938. № 11.

88 Schittenhelm, U. Strafe und Sanktionensystem im sowjetischen Recht. Freiburg im Breisgau: 1994, p. 160–164, 299–333.
89 LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakas „Dėl kai kurių pakeitimų bei papildymų Lietuvos TSR Baudžia-

mojo ir Baudžiamojo proceso kodeksuose“. Vyriausybės žinios. 1962, Nr. 11-97. Beje, 1958 m. pagrindai šiuo požiū-
riu dar buvo gerokai nuosaikesni.

90 Dar galima paminėti, kad nuo 1963 iki 1975 m. galiojo 2401 str., kuris nustatė baudžiamąją atsakomybę už pikty-
binį vengimą vykdyti sprendimą dėl įdarbinimo ir parazitiško gyvenimo nutraukimo. Šis straipsnis neteko galios 
LTSR Aukščiausios Tarybos įsaku Nr. IX-150 „Dėl Lietuvos TSR įstatymų aktų pripažinimo netekusiais galios dėl 
asmenų, vengiančių naudingo visuomenei darbo ir gyvenančių antivisuomeniškai bei parazitiškai, atsakomybės“  
(Vyriausybės žinios. 1975, Nr. 27-271). 
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tinio bendro gyvenimo normų“ ar, vengdamas poveikio, „pasitraukė iš darbo kolektyvo“ (46 straipsnio  
7 dalis, 53 straipsnio 3 dalis)91. 

Trečia, specialiosios prevencijos mintis gerai atsispindi tokiose nuostatose, kurios iš esmės nenu-
mato tam tikro teisinio suvaržymo laiko pabaigos92, tai kas prevenciškai nuoseklu, bet teisėtumo prin-
cipo atžvilgiu visuomet problemiška. Pavyzdžiui, nuosprendžio vykdymo atidėjimo atveju ir praėjus 
terminui teismas, atsižvelgdamas į nuteistojo elgesį, dar atskirai spręsdavo dėl atleidimo nuo bausmės  
(471 straipsnio 6 dalis). Teismo nuožiūrai buvo paliekamas klausimas, ar panaikinti teistumą asme-
nims, nuteistiems daugiau kaip dešimčiai metų laisvės atėmimo, arba itin pavojingiems recidyvis-
tams (58 straipsnio 1 dalies 7 punktas), ar taikyti senatį asmenims, kuriems gresia mirties bausmė  
(49 straipsnio 4 dalis) ar kurie buvo nuteisti mirties bausme (50 straipsnio 3 dalis), tiesa, tuomet ją 
keičiant laisvės atėmimu. 1926 m. BK tradicijoje išliko galimybė laikyti nepilnametį auklėjimo įstai-
goje iki tol, kol jis arba pasitaisys, arba kol jam sueis aštuoniolika, o „esant reikalui“ – dvidešimt metų 
(61 straipsnio 2 dalis).

1.2.2.2. 1961 m. Baudžiamojo kodekso specialioji dalis

1961 m. BK specialiosios dalies struktūra yra panaši į 1926 m. BK, tačiau teisės technikos po-
žiūriu jis yra aiškesnis, labiau laikomasi „klasikinės“ terminijos. Pradžią duoda valstybiniai nusikal-
timai, suskirstyti į „itin pavojingus“ ir „kitus“. Tarp pirmųjų randame politinius nusikaltimus, nuo 
valstybės išdavimo iki propagandos bei dalyvavimo antitarybinėje organizacijoje. Penkių iš aštuo-
nių straipsnių normose numatyta mirties bausmė. Skirsnis „Kiti valstybiniai nusikaltimai“ ganėtinai 
kazuistiškai apėmė kuo įvairiausias sunkias valstybės saugumo, ūkio ar valdymo tvarkos pažeidi-
mo formas. Opozicinei veiklai užgniaužti tarnavo nacionalinio ir teisinio lygiateisiškumo pažeidi-
mas skleidžiant nacionalinę nesantaiką (72 straipsnis)93. Kiti panašūs straipsniai (tiesa, nepriskir-
ti prie valstybinių nusikaltimų) melagingų prasimanymų apie tarybinę santvarką skleidimas (1991 

straipsnis), dalyvavimas grupiniuose veiksmuose, kurie pažeidžia viešąją tvarką (1993 straipsnis), 
chuliganizmas (225 straipsnis). Tokie straipsniai galėjo būti reikalui esant plečiamai aiškinami nepa-
geidaujamų asmenų atžvilgiu, taip nesunkiai apeinant formaliai galiojantį teisėtumo principą. Bau-
džiamoji atsakomybė buvo nustatyta ir už pažeidimą įstatymų dėl bažnyčios atskyrimo nuo valstybės  
(143, 144 straipsniai)94. Kaip minėta, prie valstybinių nusikaltimų priskirtos kai kurios veikos ūkio 
tvarkai, kaip kontrabanda (77 straipsnis), netikrų pinigų apyvarta (86 straipsnis) ar spekuliacija valiuta  
(87 straipsnis). Abi pastarosios ypač sunkioms formoms numatė ir mirties bausmę. 

91 Šios koncepcijos atgarsiai ir dabar įžvelgiami teismų praktikoje, kai skiriant bausmę sunkinančiai atsižvelgiama 
į asmens asocialų gyvenimo būdą, nors asocialiai gyventi galiojantys respublikos įstatymai savaime nedraudžia. 
Pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 16 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-302/2013. Kita 
diskutuotina nuostata, likusi iki mūsų laikų, yra asmens apsvaigimas kaip atsakomybę sunkinanti aplinkybė. 
Įdomu, kad 1961 m. BK (41 str. 10 d.) numatė labiau diferencijuotą reguliavimą – girtumas atsakomybę sunkino 
tik tuomet, jei girtas asmuo ėjo profesines ar tarnybines pareigas arba teismui buvo suteikiama diskrecija šios 
aplinkybės nepripažinti sunkinančia (LTSR Aukščiausios Tarybos įsakas „Dėl Lietuvos TSR baudžiamojo kodekso 
ir baudžiamojo proceso kodekso pakeitimų ir papildymų ryšium su atsakomybės už chuliganizmą stiprinimu“.  
1966-10-24 redakcija. Vyriausybės žinios. 1966, Nr. 30-219).

92 Konvencinėje baudžiamojoje teisėje žinomos priverčiamosios medicinos priemonės, laisvės atėmimas iki gyvos gal-
vos, o kai kuriose šalyse – saugos įkalinimas. 

93 Pvz., Lietuvos TSR prokuratūros tardytojo 1972 m. liepos 25 d. nutarimas dėl Vytauto Misevičiaus bylos, kuris, pa-
sak nutarimo, Kaune 1972 m. gegužės 18 d. „būdamas miesto sode ties R. Kalantos susideginimo vieta centre daugelio 
žmonių (akivaizdoje) šaukė šūkius nacionalistinio turinio, siekiančio sukelti nacionalistinę nesantaiką, ir dainavo 
panašaus pobūdžio dainą“, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, 4, p. 18−19 [interaktyvus]. <http://www.archyvai.lt>.

94 Iš esmės „kultų įstatymai“ atliko šias funkcijas: (1) religinių organizacijų veiklos kontrolė (pvz., leidimų reikalavi-
mas rengiant eitynes ar pan.); (2) informacijos kontrolė (pvz., draudimai „dezinformuoti“ tikinčiuosius apie tarybų 
valdžią ir t. t.); (3) švietimo kontrolė (draudimai rengti tikybos pamokas, kviesti nepilnamečius patarnauti dvasi-
ninkams ir pan.). Iš kitos pusės, kriminalizuotas ir buvo „teisėtų“ religinių apeigų kliudymas (145 str.). Be to, bent 
jau ant popieriaus pagal 143 str. galėjo būti baudžiamas ir asmenų diskriminavimas dėl religinių pažiūrų priimant į 
darbą, mokslo įstaigą ar pan. Plačiau apie nuostatas iš tuometinės valdžios perspektyvos Anilionis, P. Religinių kultų 
įstatymų vykdymo kontrolė. Socialistinė teisė. 1983, 3, p. 34–36.
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Iškart po valstybinių nusikaltimų 1961 m. BK numatė nusikaltimus socialistinei nuosavybei. 
Bausmės, lyginant su asmeninio turto grobstymu, didesnės, nors itin smarkių šuolių nėra95. Ketvir-
tojo dešimtmečio kovos su „apsileidimu“ aidai matomi nuostatose, kurios tam tikrais atvejais saugo 
turto praradimą ir esant neatsargumo formai (100, 1001, 101, 154 straipsniai). Į tą pačią eilę rikiuo-
jasi – bet jau iš ūkinių nusikaltimų skirsnio – tokie straipsniai, kaip sistematinis blogos kokybės 
produkcijos išleidimas (156 straipsnis) arba nekokybiška statyba (158 straipsnis). Matyt, nesant lais-
vos rinkos konkurencijos, kuri idealiomis sąlygomis savaime išreikalautų tam tikro prekių kokybės 
standarto, nieko kito ir neliko, kaip bandyti suvaldyti padėtį leidžiant atgrasančius draudimus. Prie 
ūkinių nusikaltimų dar reikėtų paminėti nuostatas, draudžiančias privatų verslą ir prekybą (161–164 
straipsniai). Gana įdomūs straipsniai yra neteisėto atlygio gavimas už atliktus darbus, susijusius su 
gyventojų aptarnavimu (1602 straipsnis), bei savanaudiškas prekių ar naftos produktų pardavimas 
(1603 straipsnis) ar slėpimas (1604 straipsnis) – planinės ekonomikos deficito sąlygomis kyšininkavi-
mui artimos veikos. Kitas bandymas užkirsti kelią gėrybių apyvartai „nereguliariais“ keliais – netei-
sėtas statybinių medžiagų įgijimas (216 straipsnis). Matyt, tam tikrą sistemos bejėgiškumą atspindi ir 
baudimas už planų vykdymo ataskaitų prirašinėjimą (159 straipsnis). 

Apsaugojęs valstybę ir socialistinę nuosavybę, 1961 m. BK trečiame skirsnyje skiria dėmesio 
asmens gyvybei, sveikatai ir orumui. Čia dauguma sudėčių gana klasikinės. 

Iš kitų nusikalstamų veikų, be jau minėtų ūkinių, dar galima atskirai paminėti pareiginius 
nusikaltimus. Čia kodeksas, tik galbūt kiek švelniau, pratęsia 1926 m. BK normavimo tradiciją: 
pagrindinė nuostata yra piktnaudžiavimas (177 straipsnis), taip pat baudžiamas ir atitinkamas ap-
laidumas (179 straipsnis). Savo neapibrėžtumu tokie įstatymai nėra palankūs teisėtumo principui 
ir, panašiai kaip jau minėtas chuliganizmas, visų pirma veikia per „efektyvų“ bendrąja prevencija 
sukuriamą teisinį netikrumą, neatskiriant kriminalinio nusikaltimo nuo kitų teisės pažeidimų ar 
apskritai deviacinio elgesio – visada išlik geras pilietis, nes galimybių tave „prispausti“ atrasime bet 
kokiu atveju. Tačiau įdomu, kad kodekse gana gausu straipsnių, užkardančių neteisėtus teisėsau-
gos institucijų veiksmus, pavyzdžiui, buto neliečiamybės (136 straipsnis), susirašinėjimo slaptumo  
(137 straipsnis) pažeidimus, patraukimą baudžiamojon atsakomybėn nekalto asmens (183 straips-
nis), neteisingo nuosprendžio, sprendimo, nutarties ar nutarimo priėmimą (184 straipsnis), neteisėtą 
asmens sulaikymą (185, 186 straipsniai) ar vertimą duoti parodymus (187 straipsnis). Taigi, bent jau 
įstatyme „socialistinio teisingumo“ valstybėje reikėjo laikytis. 

Tiesa, dar labiau jo reikėjo laikytis tam, kas tapo šio teisingumo vykdymo subjektu. Atskiro 
tyrimo – kaip ir dabar išlikusių įstatymų įvertinimo pagal šiuolaikinius konstitucinius standartus96 – 
vertos tokios nuostatos, kaip pabėgimas iš įkalinimo vietos (194, 1951 straipsniai), vengimas atlikti 
teismo paskirtą sankciją (1952, 1961 straipsniai) arba įvykdyti teismo nuosprendį (196 straipsnis). Pro-
cesinis principas, kad asmuo neprivalo dalyvauti savo paties baudžiamajame persekiojime, apskritai 
turėjo tik labai siauras ribas. Tiesa, 1961 m. BK teismo nuosprendžio vengimas dar buvo kriminali-
zuotas kaip (vykdančio) pareigūno neveikimas, taigi tam tikra piktnaudžiavimo forma97. 

Vienas paskutinių 1961 m. BK specialiosios dalies skirsnių – tai nusikaltimai visuomenės sau-
gumui, kuris inter alia numatė atsakomybę už neteisėtą karatė mokymą (2361 straipsnis)98 bei už 

95 Pvz., valstybinio ar visuomeninio turto grobimas atviros vagystės būdu (91 str.) galėjo būti baudžiamas iki 4 metų 
laisvės atėmimo, o asmeninio turto atviroji vagystė (147 str.) – iki 3 metų. Jei valstybinio turto atviroji vagystė buvo 
padaryta itin pavojingo recidyvisto, tai bausmė buvo numatyta nuo 6 iki 15 metų, o jei privataus, tai nuo 5 iki 10 
metų laisvės atėmimo.

96 Panašu, kitos nuomonės yra Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. 2016 m. spalio 19 d. sprendimu byloje  
Nr. KT27-S14/2016 grąžindamas Šiaulių apylinkės teismo prašymą ištirti 2000 m. BK 242 str. atitiktį Konstitucijai, 
nors pirmiausia grindė sprendimą nepakankamu pareiškimo motyvavimu, tačiau pateikė ir nemažai turinio argu-
mentų. 

97 Ši, siauresnė, funkcija 2000 m. BK dingo, nes 245 str. apskritai užkardo vykdymo proceso trikdžius.
98 Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakas „Papildyti Lietuvos TSR Baudžiamąjį ir Baudžiamojo pro-

ceso kodeksus“. Vyriausybės žinios. 1981, Nr. 36-448.
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vairavimą esant neblaiviam (2461 straipsnis)99. Specialioji dalis užbaigiama karinių nusikaltimų sky-
riumi. 

Apibendrinant galima sakyti, kad 1961 m. BK (vertinant jo tarybinį gyvavimo laikotarpį) 
buvo pakankamai stabilus teisės aktas, juo labiau kad didesnių, sisteminių reformų, galima saky-
ti, nebuvo. Tam tikrą vidinį nuoseklumą (tiek „blogų“, tiek ir „neutralių“ nuostatų), matyt, lėmė 
ir tai, kad 1961 m. BK egzistavo santykinai stabiliu šalies laikotarpiu, o jį patį, kaip ir pakeitimus, 
priiminėjo ideologiniu požiūriu monolitinė valdžia, nepripažįstanti politinių pažiūrų konkurencijos. 
Baudžiamojo represyvumo požiūriu įstatymas išvengė kai kurių 1926 m. kodekso ekscesų (ypač nuo 
ketvirtojo dešimtmečio priimamais pakeitimais), tačiau bent jau ant popieriaus vis vien liko panašaus 
aršumo. Taigi, kaip jau minėta, bendrą valstybės represyvumą lėmė ne tiek vienokio ar kitokio akto 
turinys, kiek jų taikymas bei apskritai valstybės politika tam tikru istoriniu laikotarpiu (iš pradžių – 
daryti revoliucijas ir kariauti, o vėliau – išlaikyti ir stabilizuoti). Kaltės ir teisėtumo principai buvo 
sustiprinti, bet pastarojo atžvilgiu sudaryta ganėtinai daug galimybių jį apeiti, formuluojant plačias, 
„gumines“ nuostatas specialiojoje dalyje. Bausmės tiksluose galima įžvelgti ne tik primityvoką bau-
ginimą bei tiesioginį ar netiesioginį nusikaltusių asmenų išeliminavimą, bet ir tam tikrus „gerovės 
visuomenės“ bandymus, kad sankcija būtų ir asmens (re)socializavimo priemonė. 

1.3. Baudžiamieji įstatymai 1990–2018 m.

1.3.1. Baudžiamųjų įstatymų raida atkūrus Lietuvos  
 nepriklausomybę (1990–2003 m.)

1990 m. kovo 11 d. Akte „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ inter alia buvo 
nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba kaip suverenių galių reiškėja pradeda rea-
lizuoti visą Valstybės suverenitetą. Neabejotina, kad viena iš valstybės suvereniteto realizavimo sričių 
yra savarankiškos baudžiamosios politikos įgyvendinimas, kuris pasireiškia baudžiamųjų įstatymų 
leidyba. Lietuvoje anuomet galiojo minėtas 1961 m. BK, todėl neabejotina, kad reikėjo jį kuo skubiau 
peržiūrėti, nes jame buvo daug nuostatų, kurios nesiderino nei su atkurtu Lietuvos Respublikos suve-
renitetu, nei su Nepriklausomos valstybės atstatymo akte garantuotomis žmogaus ir piliečio teisėmis. 

Atkūrus Lietuvos valstybės nepriklausomybę, Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. I-14 „Dėl 
Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo“100 pagrindu buvo sustabdytas 1938 m. gegužės 
12 d. Lietuvos Konstitucijos galiojimas ir patvirtintas Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindinis 
Įstatymas bei nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje ir toliau galioja tie iki šiol veikę Lietuvoje įstatymai 
bei kiti teisės aktai, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos Laikinajam Pagrindiniam Įstatymui. Šių 
teisinių nuostatų kontekste, jau kitą dieną, kai buvo atkurta Lietuvos Valstybė, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba, remdamasi Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 3 straipsniu, 
priėmė įstatymą, kuris inter alia pripažino netekusiais galios 1961 m. BK 79 (Vengimas eilinio 
šaukimo į tikrąją karinę tarnybą), 210 (Karo prievolininko vengimas karinės įskaitos), 211 (Karo 
prievolininko vengimas atlikti mokomuosius ar patikrinimo pratimus) straipsnius101. Neabejotina, 
kad šis teisinis sprendimas buvo būtinas norint užtikrinti Lietuvos piliečių apsaugą nuo šaukimo 
į okupacinės valstybės kariuomenę. Tačiau akivaizdu, kad norint atsikratyti sovietinio palikimo 
buvo būtina imtis gerokai platesnio pobūdžio reformos ir visų pirma užtikrinti tokių vertybių kaip 
Lietuvos valstybės nepriklausomybė, teritorijos vientisumas ir konstitucinė santvarka apsaugą. 

99 Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakas „Dėl Lietuvos TSR Baudžiamojo kodekso pakeitimo ir 
papildymo“. Vyriausybės žinios. 1969, Nr. 6-60. 

100 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo“. Valstybės žinios. 1990, 
Nr. 9-224.

101 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ir Lietuvos Respubli-
kos administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnių pripažinimo netekusiais galios“. Valstybės žinios. 1990,  
Nr. 9-232.
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Tačiau šio siekio įgyvendinimą teko atidėti, nes Sovietų Sąjungos vadovybė, laužydama Sovietų 
Sąjungos Aukščiausiosios Tarybos priimtus ūkio įstatymus ir jų pagrindu sudarytas ūkines sutartis, 
pradėjo ir plėtojo Lietuvos Respublikos ekonominę blokadą. Todėl Lietuvos Respublikos Aukščiau-
sioji Taryba, siekdama užtikrinti Lietuvos gyventojų gyvybinius poreikius ekonominės blokados są-
lygomis, buvo priversta Baudžiamajame kodekse daryti tokius pakeitimus, kurie užkirstų kelią eko-
nominiam nuosmukiui. 1990 m. balandžio 25 d. priimamas įstatymas „Dėl laikinųjų priemonių TSRS 
vykdomos ekonominės blokados sąlygomis“102, kuriame inter alia nustatytas 1961 m. BK 1604 (Netei-
sėtas benzino ar kitų degalų ir tepalų išdavimas) straipsnio pirmojoje dalyje numatyto nusikaltimo 
baudžiamumas pataisos darbais iki dvejų metų arba bauda nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstan-
čių rublių ir atėmimas teisės eiti tam tikras pareigas arba dirbti tam tikrą darbą. Be to, šio įstatymo 
pagrindu Lietuvoje įsiteisėjo ir kita iš esmės atskirai nuo 1961 m. BK galiojanti baudžiamoji norma, 
kuri nustatė, kad atitinkamo įstatymo pažeidimai, kurie užtraukia baudžiamąją atsakomybę, laiky-
tini padaryti atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis. Kaip unikali, prie konkrečių jaunos nepri-
klausomos valstybės politinio ir ekonominio gyvavimo realijų pritaikyta įstatymo leidybos praktika 
vertintinas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos žingsnis, kai baudžiamojo įstatymo atitin-
kamos normos dispozicijos turinys tam tikra apimtimi buvo siejams su kliudymu įgyvendinti kitame 
įstatyme numatytas priemones. Kitaip tariant, minėtame bendrųjų normų teisės akte buvo įtvirtinta, 
kad tyčinis kliudymas įgyvendinti atitinkamuose šio įstatymo straipsniuose (pirmajame ir trečiajame 
straipsniuose) nustatytas priemones kvalifikuotinas kaip kenkimas pagal 1961 m. BK 67 straipsnį. 
Galiausiai pažymėtina, kad visų šių iš esmės baudžiamojo įstatymo požymius turinčių, bet atskirai 
nuo 1961 m. BK galiojusių normų galia buvo laikina, ir tai suponavo konkreti įstatymo nuostata, kuri 
nustatė, kad tai nulems atskiras Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos sprendimas103. 

Siekiant apsaugoti atkurtos valstybės ekonomines vertybes 1961 m. BK prabėgus dviem mėne-
siams vėl buvo keičiamas. Šį kartą, skirtingai nei sovietiniu laikotarpiu, buvo nustatyta baudžiamoji 
atsakomybė ne už vertimąsi kokios nors rūšies individualia darbine veikla, o už vertimąsi uždrausta 
ūkine komercine veikla (162 straipsnis); baudžiama veika tapo ir pajamų ar kitų apmokestinamų 
objektų slėpimas (1621 straipsnis). Svarbiu valstybės ekonomiką saugančios baudžiamosios politikos 
įgyvendinimo aspektu tapo tai, kad buvo ženkliai padidintas baudos dydis, kuris nuo iki tol buvusio 
vieno tūkstančio rublių kilstelėtas net iki dešimties tūkstančių rublių (32 straipsnis). 

Taigi, tik po to, kai buvo imtasi svarbiausių veiksmų reaguojant į Lietuvai taikytą ekonomi-
nę blokadą, Lietuvos Aukščiausioji Taryba galėjo užtikrintai įgyvendinti minėtų politinių vertybių 
apsaugą bei galutinai desovetizuoti 1961 m. BK. Siekiant šių tikslų 1990 m. spalio 4 d. Lietuvos Res-
publikos Aukščiausioji Taryba priėmė įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pa-
keitimo ir papildymo“104. Šiuo įstatymu visų pirma buvo atsisakyta iš esmės visų terminų („Lietuvos 
TSR“, „TSRS“, „socialistinė“), kurie 1961 m. BK siejo su sovietiniu laikotarpiu105. Taip pat esmingai 
buvo pakeistas ypatingosios dalies pirmasis skirsnis – Valstybiniai nusikaltimai. 

1990 m. lapkričio 10 d. įstatymu baudžiamoji atsakomybė buvo nustatyta už tokias Lietuvos 
valstybei kenkiančias veikas kaip: valstybės išdavimas (62 straipsnis), šnipinėjimas (63 straipsnis), kė-
sinimasis į Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputato, Vyriausybės nario ar kito parei-
gūno gyvybę (64 straipsnis), diversija (66 straipsnis), kenkimas (67 straipsnis), vieši raginimai smurtu 
pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą (68 straipsnis), karo kurstymas (69 straipsnis), antivalsty-
binių organizacijų kūrimas ir aktyvus dalyvavimis jų veikloje (70 straipsnis). Baudžiamoji atsakomy-
bė buvo nustatyta ir už tokius valstybinius nusikaltimus kaip nacionalinio ar rasinio lygiateisiškumo 
apribojimas (72 straipsnis), valstybės paslapties atskleidimas (73 straipsnis), banditizmas (75 straips-

102 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl laikinųjų priemonių TSRS vykdomos ekonominės blokados sąlygomis“. Vals-
tybės žinios. 1990, Nr. 13-380.

103 Šios atitinkamo įstatymo nuostatos galiojo nuo 1990 m. balandžio 24 d. iki 1990 m. liepos 31 d. 
104 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimo ir papildymo“. Valsty-

bės žinios. 1990, Nr. 31-740.
105 Išimtis buvo tik 1961 m. BK titulinis lapas. Jame esantys žodžiai „Tarybų Socialistinės“ buvo išbraukti tik 1994 m. 

liepos 19 d. (Lietuvos Respublikos baudžiamojo, pataisos darbų ir baudžiamojo proceso kodeksų pakeitimo ir papil-
dymo įstatymas. Valstybės žinios. 1994, Nr. 60-1182).
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nis), kontrabanda (77 straipsnis), masinės riaušės (78 straipsnis), neteisėtas valstybės sienos perėjimas  
(82 straipsnis), susisiekimo kelių ir transporto priemonių sugadinimas (85 straipsnis), netikrų pinigų ar 
vertybinių popierių pagaminimas arba realizavimas (86 straipsnis), valiutos operacijų taisyklių pažeidi-
mas (87 straipsnis), nepranešimas apie valstybinius nusikaltimus (88 straipsnis), valstybinių nusikaltimų 
slėpimas (89 straipsnis). Dekriminalizuota buvo tokia veika kaip itin pavojingi valstybiniai nusikalti-
mai, padaryti prieš kitą darbo žmonių valstybę (71 straipsnis), dokumentų, kurių turinys yra valstybi-
nė paslaptis, praradimas (74 straipsnis), vengimas karo metu atlikti prievoles arba mokėti mokesčius  
(81 straipsnis).

Vieni esmingiausių 1961 m. BK pakeitimų, kurie buvo padaryti minėtu 1990 m. spalio 4 d. įsta-
tymu, buvo susiję ir su bet kuriai demokratinei valstybei svarbiu žmogaus teisių apsaugos konteks-
tu – 24 straipsnyje buvo nustatyta, kad kaip išimtinę bausmę, iki ji bus visiškai panaikinta, leidžia-
ma taikyti mirties bausmę – sušaudymą. Tiesa, skirtingai nei iki šių pakeitimų įsigaliojimo, mirties 
bausmė galėjo būti taikoma tik už 1961 m. BK ypatingojoje dalyje specialiai numatytų itin sunkių 
nusikaltimų padarymą106. Tokie nusikaltimai buvo, pavyzdžiui, valstybės išdavimas (62 straipsnis), 
kėsinimasis į Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputato, Vyriausybės nario ar kito pa-
reigūno gyvybę (64 straipsnis), kėsinimasis į užsienio valstybės atstovo gyvybę (65 straipsnis), diver-
sija (66 straipsnis), veiksmai, kuriais dezorganizuojamas laisvės atėmimo įstaigų darbas (76 straips-
nis), tyčinis nužudymas sunkinančiomis aplinkybėmis (105 straipsnis), išžaginimas (118 straipsnis). 
1961 m. BK 24 straipsnio (Išimtinė bausmė – mirties bausmė) 3 dalyje buvo įtvirtinta, kad teismas, 
nuteisdamas asmenį mirties bausme, gali pakeisti ją laisvės atėmimu iki gyvos galvos, šia bausme 
nuteisti asmenys laikomi kalėjime.

Mirties bausmės klausimas vėl tapo aktualus 1991 m. pabaigoje. 1991 m. gruodžio 3 d. įstatymu 
buvo nustatyta, kad mirties bausmę kaip išimtinę bausmę leidžiama taikyti tik už baigtą tyčinį nu-
žudymą sunkinančiomis aplinkybėmis. Taip pat nustatyta, kad mirties bausmė negali būti vykdoma 
asmeniui, tapusiam nepakaltinamam priėmus nuosprendį, taip pat moteriai, tapusiai nėščiai arba 
turinčiai kūdikį107.

Kiti per atitinkamą laikotarpį padaryti 1961 BK pakeitimai ir papildymai taip pat buvo reikšmin-
gi šalies gyvenimui ir atspindėjo mūsų valstybės baudžiamąją politiką atskirose jos žmonių gyvenimo 
srityse. Paminėtini tokie 1961 m. BK pakeitimai, kurie kartu su atitinkamais Lietuvos Respublikos ci-
vilinio kodekso straipsnių pakeitimais užkirto kelią taikyti sovietinėje santvarkoje labai populiarias ir 
net komediją primenančias priemones – priverstinį gydymą ir priverstinį auklėjimą (dekriminalizuotas 
pabėgimas iš gydymo-darbo arba auklėjimo-darbo profilaktoriumo)108. Be to, prasidėjus valstybinio 
turto privatizavimo erai, buvo klastojami su valstybinio turto privatizavimu susiję dokumentai, imta 
juos naudoti, taip pat švaistyti privatizuoti skirtą turtą. Dėl šios priežasties buvo nustatyta baudžiamoji 
atsakomybė už valstybinio turto privatizavimo dokumentų suklastojimą ar suklastotų dokumentų pa-
naudojimą (2071 straipsnis), taip pat ir už privatizuotino turto iššvaistymą (1591 straipsnis). Skirta dė-
mesio ir blaivybės bei azartinių lošimų, ištvirkavimo ir sąvadavimo problemoms – baudžiamoji atsako-
mybė buvo sugriežtinta už namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų gaminimą, pardavimą ir laikymą  
(163 straipsnis) bei už lindynių laikymą ir sąvadavimą (239 straipsnis)109.

Savarankiškam Lietuvos ekonominiam ir politiniam gyvenimui svarbus klausimas buvo na-
cionalinės pinigų sistemos sukūrimas. Tačiau Antrosios Respublikos laikotarpiu cirkuliavusio lito 
sugrąžinimas nebuvo sklandus, nes 1991 m. išleisti 10, 20 ir 50 litų banknotai buvo tik ofseto, be 
giliaspaudės, būdu atspausti popierėliai. Dėl šios priežasties prasidėję teisminiai procesai pasibaigė 

106 Pažymėtina, kad 1961 m. BK nebuvo tokios nusikaltimų veikų kategorijos kaip itin sunkūs nusikaltimai, todėl apie 
tokį už baudžiamojo įstatymo ribų nustatytą nusikaltimų veikų statusą galima buvo spręsti tik pagal normos sank-
cijoje numatytą išimtinę bausmę – mirties bausmę.

107 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo, baudžiamojo proceso ir pataisos darbų 
kodeksų pakeitimo ir papildymo“. Valstybės žinios. 1991, Nr. 36-975.

108 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl civilinio, baudžiamojo ir civilinio proceso kodeksų pakeitimo ir papildymo“. 
Valstybės žinios. 1991, Nr. 5-134.

109 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Baudžiamojo 
kodekso ir Darbo įstatymų kodekso pakeitimo ir papildymo“. Valstybės žinios. 1991, Nr. 22-568. 
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tik 1993 metais. Tuomet, t. y. 1993 m. birželio 25 d., ir buvo nuspręsta dėl jau kokybiškai atspausdintų 
visų nominalų litų banknotų ir monetų (dalis jų buvo spausdinama 1992 m. spalio 2 d. naujai įsteig-
toje Lietuvos monetų kalykloje) įvedimo į apyvartą. Kita vertus, nacionalinė pinigų sistema buvo su-
kurta kiek anksčiau, t. y. 1992 m. spalio 1 d., kai buvo įvesti laikinieji pinigai talonai, o rubliai išimti iš 
apyvartos. Šie istoriniai įvykiai turėjo įtakos ir baudžiamųjų įstatymų kaitai, nes nuo 1992 m. spalio 
15 d. 1961 m. BK buvo nustatyta baudžiamoji atsakomybė už netikrų lito bilietų ir monetų ar ki-
tos valstybės pinigų, esančių apyvartoje, ar vertybinių popierių gaminimą arba paleidimą apyvarton  
(86 straipsnis)110, be to, ypatingosios dalies sankcijose nustatytas baudos dydis buvo nurodomas laiki-
nuoju Lietuvos piniginiu vienetu – talonais. 

Rinkos ekonomikos užuomazgos, paskatinusios inter alia valstybinio turto privatizavimą, 
leido įsibėgėti organizuotam nusikalstamumui. Įvairiuose Lietuvos miestuose kūrėsi organizuotos 
grupės ir nusikalstami susivienijimai, padažnėjo ginkluotų išpuolių, kitaip tariant, ėmė siautėti or-
ganizuotas nusikalstamumas. Šių kriminalinių darinių veikla plačiai pasireiškė ir neteisėtu dalyva-
vimu privatizuojant valstybės turtą, užsiimant kontrabanda, prekiaujant falsifikuotomis prekėmis, 
verčiantis pinigų padirbinėjimu ir operacijų su užsienio valiuta taisyklių pažeidimu. Reaguojant į or-
ganizuoto nusikalstamumo plėtrą ir skverbimąsi į įvairias šalies gyvenimo sritis numatytos griežtos 
baudžiamosios priemonės: nustatyta baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamų grupių ginklavimą 
(2344 straipsnis), nusikalstamo susivienijimo (gaujos) organizavimą, vadovavimą ar dalyvavimą jame 
(2271 straipsnis), asmens terorizavimą (2272 straipsnis), neteisėtas finansines operacijas (1625 straips-
nis) bei falsifikuotų prekių gaminimą, pardavimą ar laikymą (1626 straipsnis)111. 

Jaunos valstybės kūrimas aktualizavo ir problemas, kurios buvo susijusios su plačiai besistei-
giančių privačių įmonių veikla. Galimybė savarankiškai tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą ne-
abejotinai tapo ne tik savotišku katalizatoriumi slepiant pajamas, bet ir vykdant įmonės steigimo 
dokumentuose nenumatytą komercinę, ūkinę ar finansinę veiklą. Dėl šių priežasčių minėtu 1993 m. 
sausio 28 d. įstatymu Nr. I-57 buvo kriminalizuotos ir tokios veikos kaip apgaulingas apskaitos vedi-
mas (1622 straipsnis), neteisingų duomenų apie pajamas pateikimas (1623 straipsnis), neteisėta įmonės 
veikla (1624 straipsnis), neteisėtos finansinės operacijos (1625 straipsnis); taip pat sugriežtinta atsako-
mybė už aplaidų apskaitos vedimą (1621 straipsnis). Be to, šiuo įstatymu buvo nustatyta baudžiamoji 
atsakomybė už piktnaudžiavimą oficialiais įgaliojimais (742 straipsnis), pareigūno neteisėtą daly-
vavimą įmonės komercinėje, ūkinėje ar finansinėje veikloje (1771 straipsnis) bei dovanos priėmimą  
(1811 straipsnis); sugriežtinta atsakomybė už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi bei išskirti valsty-
bės pareigūno ir valstybės tarnautojo statusai (177 straipsnis). 

Perėjimas iš planinės ekonomikos į rinkos ekonomiką vertė ne tik kriminalizuoti naujai pasi-
reiškiančias pavojingas veikas, bet ir dekriminalizuoti tokias veikas, kuriomis buvo siekiama užtik-
rinti planinės ekonomikos gyvastį arba išvengti sovietinę sistemą kankinusio prekių deficito. Taigi, 
1991 m. gruodžio 3 d. įstatymu Nr. I-2061 buvo dekriminalizuotos tokios veikos kaip prirašinėjimai ir 
atskaitomybės apie planų vykdymą iškraipymas (159 straipsnis), prekybos alkoholiniais gėrimais tai-
syklių pažeidimas (1601 straipsnis), vertimasis privačia įmoniška veikla ir komercinis tarpininkavimas  
(161 straipsnis), smulkioji spekuliacija (165 straipsnis) ir duonos bei kitų maisto produktų supirkimas 
valstybinėse ar kooperatinėse parduotuvėse gyvuliams bei paukščiams šerti (1651 straipsnis).

1990 m. gruodžio 11 d. priėmus Lietuvos Respublikos policijos įstatymą112, vidaus reikalų sis-
temoje vietoj sukarintos struktūros (milicijos) pradėjo veikti teisėtvarką užtikrinantis vykdomasis 
valstybinės valdžios organas Lietuvos policija. Šie valstybei svarbios gyvenimo srities pokyčiai supo-
navo poreikį padaryti pakeitimus ir 1961 m. BK, nes iki 1991 m. pabaigos baudžiamoji atsakomybė 

110 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 86 ir 87 straipsnių pakeitimo“. 
Lietuvos aidas. 1992, Nr. 200-0.

111 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo, baudžiamojo proceso ir administracinių 
teisės pažeidimų kodeksų pakeitimo ir papildymo“. Valstybės žinios. 1993, Nr. 5-90.

112 Lietuvos Respublikos policijos įstatymas. Valstybės žinios. 1991, Nr. 2-22.
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buvo nustatyta ne už kėsinimąsi į policininko ar policijos rėmėjo gyvybę113, o už kėsinimąsi į milicijos 
darbuotojo ar liaudies draugovininko gyvybę. 

Vieni esmingiausių ir kai kuriuos garsius įvykius nulėmę 1961 m. BK pakeitimai ir papildymai 
buvo padaryti 1993 m. birželio 10 d. įstatymu Nr. I-180, kuriuo taip pat buvo pakeisti ir papildyti 
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidi-
mų kodeksai114. Kiekvienas žmogus turi prigimtinę teisę į būtinąją gintį, tačiau sovietiniai įstatymai 
šią teisę slopino. Anuomet net buvo įsigalėjusi nuostata, kad dėl savigynos galima tapti nusikaltėliu, 
nes būtinoji gintis buvo galima tik tuo atveju, jei nebuvo galima išvengti pavojingo kėsinimosi, be to, 
būtinosios ginties peržengimo sąvoka buvo labai lakoniška ir dėl to galėjo būti įvairiai interpretuo-
jama. Akivaizdu, kad tokią padėtį reikėjo keisti, ypač turint omenyje, kad atkūrus nepriklausomy-
bę nusikalstamumas pradėjo sparčiai augti – plėtojosi organizuotas nusikalstamumas bei kiti sun-
kūs ir prieš asmenį bei jo turtą nukreipti nusikaltimai. Taigi, minėto įstatymo pagrindu 1961 m. BK  
14 straipsnyje buvo įtvirtinta teisė į būtinąją gintį, kai siekiama ginti save, kitą asmenį, nuosavybę, 
būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresian-
čio pavojingo kėsinimosi. Taip pat 141 straipsnyje nustatyta, kas nelaikoma būtinosios ginties ribų 
peržengimu, taip pat reglamentuoti atvejai, kai net ir peržengus būtinosios ginties ribas baudžiamoji 
atsakomybė negalėjo būti taikoma. 

Šis įstatymas į 1961 m. BK įvedė ir kelias naujoves. Visų pirma, iki šiol buvusi išskirtinė poli-
cijos teisė sulaikyti nusikalstamos veikos padarymu įtariamus asmenis tam tikra apimtimi suteikta 
ir civiliams asmenims. Reglamentavus asmens, padariusio nusikaltimą, sulaikymą (142 straipsnis) 
kiekvienam asmeniui buvo suteikta teisė sulaikyti pagrįstai nusikaltimo padarymu įtariamą asmenį, 
kuris aktyviais veiksmais vengė sulaikymo, ir padaryti jo turtui ar jo sveikatai žalą, kurios dydis pri-
klausė nuo tariamai padaryto nusikaltimo sunkumo. 

Ilgametė praktika parodė, jog yra tokių veikų, kurios didelės žalos baudžiamojo įstatymo gi-
namoms vertybėms nepadaro, o kaltininkas savo kaltę pripažįsta ir susitaiko su nukentėjusiuoju. 
Tačiau nesant atitinkamo teisinio reguliavimo, tokiais atvejais vis vien buvo būtina spręsti klausimą 
dėl kaltininkų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn. Akivaizdu, kad šią situaciją reikėjo spręs-
ti, nes demokratinėje valstybėje baudžiamoji atsakomybė turėjo būti suvokiama tik kaip paskutinė 
priemonė (ultima ratio). Būtent todėl buvo nustatyta galimybė esant kaltininko prisipažinimui pada-
rius nusikaltimą, savanoriškai atlyginus padarytą žalą bei nukentėjusiajam ir kaltininkui susitaikius 
spręsti klausymą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir nustatyti jam savotišką vienerių 
metų kontrolės laikotarpį (531 straipsnis)115. 

Galiausiai atitinkamu įstatymu buvo daromi pakeitimai 1961 m. BK 77, 79–92, 104, 114, 162, 
182, 207, 210, 243 ir 246 straipsniuose116. Tačiau reikšmingesni baudžiamojo įstatymo pakeitimai 
buvo susiję su tuo, kad nuo 1993 m. liepos 2 d. bet koks žmogaus sužalojimas, jei jis lėmė jo mirtį, 
turėjo būti kvalifikuojamas kaip nužudymas (104 ir 105 straipsniai). Be to, buvo dekriminalizuotas 
savanoriškas vyro santykiavimas su vyru, o baudžiamoji atsakomybė buvo galima tik tuomet, jei jis 
buvo atliekamas pavartojant fizinį smurtą, grasinimus arba pasinaudojant nukentėjusiojo priklau-
soma padėtimi ar bejėgiškumu, taip pat jei jis buvo atliekamas nepilnamečio atžvilgiu (122 straips-
nis). Dekriminalizuotas buvo ir transporto priemonės vairavimas esant neblaiviam (2461 straipsnis)  

113 Nepaisant šio 1991 m. nustatyto teisinio reguliavimo, Lietuvos Respublikoje policijos rėmėjų veikla buvo įteisinta tik 
1998 m. birželio 18 d. (Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatymas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 60-1705).

114 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso, baudžiamojo ir administracinių 
teisės pažeidimų kodeksų pakeitimo ir papildymo“. Valstybės žinios. 1993, Nr. 26-597.

115 Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius galėjo būti taikomas 
tuo atveju, jei kaltininkas padarydavo nusikaltimus, numatytus 1961 m. BK 112 str. pirmojoje dalyje, 115 str., 
146 str. pirmojoje dalyje, 151 str. pirmojoje dalyje, 153 str. pirmojoje dalyje, 154 str., 246 str. pirmojoje dalyje,  
247 str. pirmojoje dalyje, 250 str. pirmojoje dalyje. Nuo baudžiamosios atsakomybės negalėjo būti atleidžiami tie 
asmenys, kurie turėjo teistumą, taip pat kurie anksčiau jau buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nukentė-
jusiajam ir kaltininkui susitaikius.

116 Į 1961 m. BK buvo sugrąžintas ir 211 str., kuris nustatė atsakomybę už krašto apsaugos tarnybos prievolininko 
vengimą atlikti mokymus ar pratybas. 
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(šią pavojingą veiką padariusiam asmeniui buvo pradėta taikyti administracinė atsakomybė) bei iš-
skirtines sąsajas tik su sovietine planine ekonomika turinti spekuliacija (164 straipsnis). 

1993 m. laikotarpiu 1961 m. BK buvo keičiamas dar du kartus117. Atitinkami pakeitimai buvo 
susiję su baudžiamosios atsakomybės tobulinimu už azartinius lošimus bei už neteisėtą šaunamų-
jų gink lų, taip pat šaudmenų ar sprogstamųjų medžiagų laikymą, įgijimą, gaminimą, realizavi-
mą, perdavimą (234 straipsnis), šaunamojo ginklo, šaudmenų ar sprogstamųjų medžiagų grobimą  
(2341 straipsnis), neteisėtą šaunamojo ginklo nešiojimą, gaminimą, realizavimą (235 straipsnis), taip 
pat už nerūpestingą šaunamojo ginklo laikymą (236 straipsnis).

1994 m. laikotarpiu 1961 m. BK buvo keistas ir pildytas penkis kartus. 1994 m. vasario 10 d. 
priimtu įstatymu buvo sugriežtinta atsakomybė už neteisėtą valstybės sienos perėjimą, kuris susijęs 
su nelegalių asmenų gabenimu (82 straipsnis), ir už užsieniečių atvykimo, buvimo Lietuvos Respubli-
koje ir vykimo per ją tranzitu taisyklių piktybinius pažeidimus (2131 straipsnis)118. 

1961 m. BK pirmą kartą reformuojantys pakeitimai bei papildymai buvo padaryti 1994 m. 
liepos 19 d. priimtu įstatymu Nr. I-551119. Šiuo teisės aktu į 1961 m. BK buvo inkorporuota dalis tų 
nuostatų, kurias sukonstravo iš karto po nepriklausomybės atstatymo sudarytos darbo grupės Lietu-
vos Respublikos baudžiamajam kodeksui rengti nariai. 

Didžiausi baudžiamojo įstatymo pakeitimai ir papildymai buvo susiję su jo ypatingąja dalimi. 
Rinkos ekonomikos plėtra bei 1992 m. spalio 25 d. referendume Lietuvos Respublikos piliečių priimta 
Lietuvos Respublikos Konstitucija 23 straipsnyje įtvirtino bendrą nuosavybės neliečiamumo principą, 
kurio turinys iš esmės įpareigojo užtikrinti vienodą tiek privataus, tiek ir valstybinio turto apsaugą. 
Tuo tarpu iki minėtų pakeitimų galiojanti 1961 m. BK ypatingosios dalies normų sistema atsakomybę 
diferencijavo atsižvelgiant į pagrobto turto priklausomybę – griežtesnė baudžiamoji atsakomybė buvo 
nustatyta už valstybinio ar visuomeninio turto pagrobimą. Neabejotina, kad demokratinėje visuo-
menėje, kurioje pripažįstamas bendras nuosavybės neliečiamumo principas, iškilo poreikis nustatyti 
baudžiamąją atsakomybę už kėsinimąsi į nuosavybę, o atsakomybės griežtinimą susieti tik su sveti-
mo turto pagrobimo būdais arba kėsinimosi į svetimą turtą forma. Būtent dėl šių priežasčių 1961 m. 
BK ypatingojoje dalyje neliko antrojo skirsnio „Nusikaltimai valstybinei ir visuomeninei nuosavybei“  
(90–103 straipsniai) ir penktojo skirsnio „Nusikaltimai asmeninei piliečių nuosavybei“(146– 
155 straips  niai), o baudžiamasis įstatymas buvo papildytas dvyliktuoju skirsniu, kuriame buvo nusta-
tyta baudžiamoji atsakomybė už vagystę (271 straipsnis), plėšimą (272 straipsnis), turto prievartavimą  
(273 straipsnis), sukčiavimą (274 straipsnis), turto pasisavinimą arba iššvaistymą (275 straipsnis), 
radinio pasisavinimą (276 straipsnis), turtinės žalos padarymą apgaule arba piktnaudžiaujant pa-
sitikėjimu (277 straipsnis), turto sunaikinimą ar sužalojimą tyčia arba dėl neatsargumo (278 ir  
279 straipsniai) bei nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą arba realizavimą (281 straipsnis).

Panaikinti buvo ir ypatingosios dalies šeštasis skirsnis „Ūkiniai nusikaltimai“ (156–176 straips-
niai), septintasis skirsnis „Pareiginiai nusikaltimai“ (177–182 straipsniai) ir aštuntasis skirsnis „Nusi-
kaltimai teisingumui“ (183–199 straipsniai), tačiau 1961 m. BK ypatingoji dalis buvo papildyta tokiais 
skirsniais kaip „Nusikaltimai valstybės tarnybai“ (282–290 straipsniai), „Nusikaltimai teisingumui“ 
(291–305 straipsniai), „Nusikaltimai ūkininkavimo tvarkai“ (306– 321 straipsniai), „Nusikaltimai fi-
nansams“ (322–329 straipsniai). Baudžiamasis įstatymas buvo papildytas ir septynioliktuoju skirsniu 
„Nusikaltimai gyvūnijai ir augmenijai“, kuriame buvo nustatyta baudžiamoji atsakomybė už neteisė-
tą medžiojimą (330 straipsnis), neteisėtą žvejybą ar retų ir nykstančių gyvūnų gaudymą (331 straips-
nis) bei Lietuvos Respublikos kontinentinio šelfo įstatymo pažeidimus (332 straipsnis). 

117 Lietuvos Respublikos istatymas „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų ir Baudžiamojo kodek-
sų pakeitimo“. Valstybės žinios. 1993, Nr. 59-1142; Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos admi-
nistracinių teisės pažeidimų ir Baudžiamojo kodeksų pakeitimo ir papildymo“. Valstybės žinios. 1993, Nr. 72-1344.

118 Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. I-386 „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso ir 
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimo ir papildymo“. Valstybės žinios. 1994, Nr. 14-227.

119 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo, pataisos darbų ir baudžiamojo proceso 
kodeksų pakeitimo ir papildymo“. Valstybės žinios. 1994, Nr. 60-1182.
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Pokyčių sulaukė ir 1961 m. BK ypatingosios dalies vienuoliktasis skirsnis, kuriame iki tol buvo 
nustatyta baudžiamoji atsakomybė už karinius nusikaltimus. Įsigaliojus 1994 m. liepos 19 d. įstaty-
mui Nr. I-551, šis skirsnis įgavo ne tik naują pavadinimą – „Nusikaltimai krašto apsaugos tarnybai“, 
bet ir tam tikra prasme naują, t. y. Lietuvos krašto apsaugos sistemoje padaromų nusikalstamų veikų, 
spektrą. Kita vertus, šiame ypatingosios dalies skirsnyje (taip pat kaip ir anksčiau) buvo nustatyta 
baudžiamoji atsakomybė ne tik už nusikaltimus krašto apsaugos sistemai, bet ir už tam tikrus karo 
nusikaltimus, kurie, palyginti su pirmaisiais, jau anuomet turėjo specifinį – tarptautinių karo nusi-
kaltimų – statusą (Marodieriavimas (261 straipsnis) ir Žūvančio karo laivo palikimas (268 straipsnis).

Dėl sisteminės 1961 m. BK ypatingosios dalies pertvarkos nemažai ypatingosios dalies straips-
nių (76, 77, 86, 87, 88, 108, 114, 123, 1231, 1232, 207, 2071, 2121, 228, 2327, 240, 250) neteko galios. Tam 
tikri pakeitimai buvo savaime suprantami, nulemti pertvarkos, susijusios su nusikaltimais teisingu-
mui, ūkininkavimo tvarkai ir finansams. Tačiau dekriminalizavimas tokių veikų kaip nužudymas 
peržengiant būtinosios ginties ribas (108 straipsnis), sunkus kūno sužalojimas peržengiant būtino-
sios ginties ribas (114 straipsnis), vengimas gydytis nuo venerinės ligos ir užkrėtimas venerine liga  
(123 straipsnis), užkrėtimo venerine liga šaltinio slėpimas (1231 straipsnis), piktybinis administra-
cinės priežiūros taisyklių pažeidimas (2121 straipsnis), neteisėtas narkotinių priemonių įgijimas 
ar laikymas nedideliais kiekiais arba narkotinių priemonių naudojimas be gydytojo paskyrimo  
(2327 straipsnis), sistemingas valkatavimas arba elgetavimas (240 straipsnis), transporto priemonių 
nuvarymas (250 straipsnis) liudijo, kad iš esmės keičiasi įstatymų leidėjų požiūris į konkrečių veikų 
baudžiamumą. Požiūrio kaitos pavyzdys buvo 250 straipsnio pripažinimas netekusiu galios. Tokia 
įstatymų leidėjų pozicija reiškė, kad įsigaliojus atitinkamiems pakeitimams visi neteisėti ir neatlygin-
tini transporto priemonės paėmimo atvejai turėjo būti kvalifikuojami kaip vagystė (281 straipsnis) ar 
plėšimas (282 straipsnis). 

Požiūrio į tam tikrų veikų baudžiamumą kaitą rodė ir nauja 246 straipsnio (Transporto prie-
mones vairuojančių asmenų pažeidimas eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo 
taisyklių) redakcija. Įsigaliojus šiems pakeitimams, lengvo sveikatos sutrikdymo (anuomet lengvas 
kūno sužalojimas) ar žymios turtinės žalos (anuomet materialinė žala) sukėlimas galėjo būti baudžia-
mi tik tuo atveju, jei atitinkami padariniai buvo sukelti transporto priemones vairuojančių neblaivių 
asmenų.

Siekiant spręsti praktikoje iškilusias turto prievartavimo ir savavaldžiavimo atribojimo pro-
blemas prireikė keisti ir savavaldžiavimo nusikaltimą apibrėžiantį straipsnį (214 straipsnis). Aptarti  
1961 m. BK ypatingosios dalies skirsnių struktūros pokyčiai susiję su naujesnės 2271 straipsnio (Nu-
sikalstamo susivienijimo organizavimas, vadovavimas ar dalyvavimas jame) redakcijos poreikiu. Ta-
čiau be formalių pakeitimų šiame BK straipsnyje kriminalizuota pavojinga veika sulaukė ir tam tikra 
prasme švelnesnio baudžiamumo, nes gresianti didžiausia laisvės atėmimo bausmė buvo sumažinta 
iki dešimties metų. 

1994 m. liepos 19 d. įstatymas Nr. I-551 numatė ir 1961 m. BK bendrosios dalies pokyčių. Pa-
keisti buvo pamatiniai baudžiamojo įstatymo straipsniai, kurių turinys apibrėžia bet kurios valstybės 
baudžiamosios politikos kryptis (1 straipsnis (Baudžiamųjų įstatymų paskirtis), 3 straipsnis (Bau-
džiamosios atsakomybės pagrindai), 7 straipsnis (Baudžiamųjų įstatymų galiojimas laiko atžvilgiu) 
bei nustato baudžiamosios jurisdikcijos ribas (4 straipsnis (Baudžiamųjų įstatymų galiojimas Lietu-
vos Respublikoje padarytų veikų atžvilgiu), 6 straipsnis (Patraukimas baudžiamojon atsakomybėn už 
nusikaltimus, padarytus užsienyje). 

Svarbus 1961 m. BK bendrosios dalies pokytis buvo ekstradicijos (anuomet – nusikaltėlių išda-
vimas) iš Lietuvos Respublikos taikymo pagrindus nustatančių normų (71 straipsnis) bei riboto pakal-
tinamumo instituto (121 straipsnis) įtvirtinimas. Tačiau pastarojo instituto aktualizavimas buvo per 
ankstyvas Lietuvai. Nepaisant to, kad šis institutas buvo moksliškai pagrįstas ir įtvirtintas daugelyje 
pažangių Europos valstybių baudžiamuosiuose kodeksuose, Lietuvos visuomenė ribotą pakaltina-
mumą įteisinančių nuostatų įsigaliojimui pasipriešino. Lietuva nebuvo pasiruošusi šioms naujovėms, 
nes įvairiausiose televizijos laidose bei spaudoje buvo išsakyti nuogąstavimai dėl to, kad riboto pakal-
tinamumo institutu naudosis nusikaltėliai (o ypač organizuoto nusikalstamumo atstovai) siekdami 
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išvengti baudžiamosios atsakomybės ar mirties bausmės taikymo. Neabejotina, kad tokios baimės ne-
turėjo realaus pagrindo, tačiau nepaisant to 1994 m. gruodžio 8 d. įstatymu Nr. I-686 1961 m. BK 121 
straipsnis (Ribotas pakaltinamumas) buvo pripažintas netekusiu galios dar nespėjus jam įsigalioti120. 

Kita vertus, baudžiamosios politikos švelninimo gaidelės šiame 1961 m. BK reformos etape vis 
dėlto nuskambėjo. Suvokiant, kad nusikalstamos veikos padarymas būnant fiziologinio girtumo bū-
senos per prievartą skiriasi nuo atvejų, kai į fiziologinio girtumo būseną patenkama savo noru, bau-
džiamojo įstatymo 13 straipsnyje buvo nustatyta galimybė tokius asmenis bausti švelniau arba juos 
atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės institutas buvo 
praplėstas ir 151 straipsniu (Užkirtimas kelio organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo vei-
klai). Pažymėtina, kad šis straipsnis padėjo tvirtus pagrindus organizuotų grupių ir nusikalstamų 
susivienijimų išaiškinamumui.

1994 m. liepos 19 d. įstatymu Nr. I-551 buvo pakeista bausmių sistema (22 straipsnis), apibrėžta 
bausmės sąvoka bei nustatyta bausmės paskirtis. Taigi, įvedus atitinkamas pataisas Lietuvoje buvo 
atsisakyta siekio pataisyti bei perauklėti nuteistuosius bei nebeliko tokių bausmių kaip nutrėmimas, 
ištrėmimas, atleidimas iš pareigų, viešasis papeikimas bei karinio arba specialiojo laipsnio ar vardo 
atėmimas. Be to, buvo atsisakyta ir būtinosios tarnybos kariams taikytos bausmės – pasiuntimo į 
drausmės batalioną. Nebeliko ir sovietinei sistemai būdingo pasiuntimo į auklėjamojo darbo pro-
filaktoriumą, kuris kaip bausmė galėjo būti skiriamas asmenims, kurie valkatauja ar elgetauja arba 
kitaip gyvena parazitiškai ar piktybiškai vengia mokėti alimentus arba išlaikyti vaikus, taip pat pa-
žeidusiems pasų sistemos taisykles. Atsisakyta ir tokios bausmės kaip atlygintinis transporto priemo-
nės paėmimas.

Kita vertus, šiuo įstatymu asmenims skiriamos bausmės buvo suskirstytos į pagrindines (mir-
ties bausmė, laisvės atėmimas, pataisos darbai be laisvės atėmimo ir bauda) ir papildomas (turto kon-
fiskavimas, bauda ir atėmimas teisės eiti tam tikras pareigas, dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam 
tikra veikla). Taip pat nustatyta, kad asmeniui už vieną nusikaltimą gali būti skiriama viena pagrin-
dinė ir ne daugiau kaip dvi papildomos busmės. Pokyčių sulaukė ir mirties bausmė, nustatant, kad 
ji gali būti skiriama tik už pabaigtą tyčinį nužudymą sunkinančiomis aplinkybėmis (105 straipsnis). 
Ši išimtinė bausmė negalėjo būti skiriama, o paskyrus negalėjo būti vykdoma moterims, asmenims, 
kuriems nusikaltimo padarymo momentu nebuvo suėję 18 metų, taip pat ir asmenims, kurie buvo 
pripažinti ribotai pakaltinamais. Pastarųjų asmenų kategorija iš 1961 m. BK 24 straipsnio (Mirties 
bausmė) buvo pašalinta jau minėto 1994 m. gruodžio 8 d. įstatymo Nr. I-686 pagrindu. Taip pat buvo 
nustatyta, kad laisvės atėmimo terminas yra nuo 3 mėnesių iki 15 metų, o skiriant šią bausmę, kai 
neatlikus bausmės padaromas naujas nusikaltimas (43 straipsnis) – iki 20 metų. Nepaisant to, kad 
(kaip minėta) bausme nebuvo siekiama nuteistojo perauklėti ar pataisyti, tačiau auklėjamoji bausmės 
funkcija (1961 m. BK 21 straipsnio 4 punktas) buvo įprasminta laisvės atėmimo bausmės atlikimo 
vietomis, kuriomis tapo skirtingo griežtumo (pataisos darbų kolonijos-gyvenvietės, sustiprintojo ir 
griežtojo režimų kolonijos, taip pat bendrojo ir sustiprintojo režimo auklėjimo darbų kolonijos) ko-
lonijos ir kalėjimai. 

1961 m. BK bendrojoje dalyje buvo reglamentuota ir kitų tiek pagrindinių, tiek ir papildomų 
bausmių skyrimo dydžiai bei jų vykdymo sąlygos, todėl ypatingojoje dalyje buvo padaryti pakei-
timai, kurių pagrindu iš normos sankcijos buvo pašalintos tokių bausmių kaip bauda bei pataisos 
darbai be laisvės atėmimo dydžiai. Bendrojoje dalyje buvo nustatyti ir atėmimo teisės eiti tam tikras 
pareigas, dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla (30 straipsnis) bei turto konfiskavimo 
(35 straipsnis) taikymo pagrindai.

Esminiai pakeitimai buvo susiję su bausmių skyrimo taisyklėmis bei atleidimu nuo bausmės ar 
baudžiamosios atsakomybės institutais. 1961 m. BK buvo papildytas norma, kuri nustatė švelnesnės 

120 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo, patai-
sos darbų ir baudžiamojo proceso kodeksų pakeitimo ir papildymo“ (Nr. I-551) ir Lietuvos Respublikos įstatymo 
„Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo, pataisos darbų ir baudžiamojo proceso kodeksų pakeitimo ir papildymo“ 
Nr. I-551, priimto 1994 m. liepos 19 d., įsigaliojimo tvarkos“ pakeitimo“. Valstybės žinios. 1994, Nr. 96-1879. 
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laisvės atėmimo bausmės skyrimo sąlygas asmenims, kurie visiškai prisipažino padarę nusikaltimą, 
nuoširdžiai gailėjosi, aktyviai padėjo išaiškinti nusikaltimą ir byloje nebuvo atsakomybę sunkinan-
čių aplinkybių (411 straipsnis). Bausmių sistemos naujovės suponavo poreikį peržiūrėti ir kitas su 
bausmės skyrimu susijusias normas (42 straipsnis (Bausmės skyrimas padarius kelis nusikaltimus),  
43 straipsnis (Bausmės skyrimas, kai neatlikus bausmės padaromas naujas nusikaltimas), 44 straips-
nis (Bausmių sudėjimo ir pakeitimo taisyklės) bei 45 straipsnis (Švelnesnės negu įstatymo numaty-
ta bausmės skyrimas). Nauja redakcija buvo išdėstyti 471 straipsnis (Bausmės vykdymo atidėjimas), 
51 straipsnis (Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės), 521 straipsnis (Nepilnamečių atleidimas 
nuo baudžiamosios atsakomybės ir priverčiamųjų auklėjamojo pobūdžio priemonių paskyrimas),  
57 straipsnis (Atleidimas nuo bausmės dėl ligos).

Galiausiai buvo atsisakyta ir nemažai dar iš sovietinių laikų išlikusių straipsnių ar jų normų. 
Šiuo pagrindu netekusiais galios buvo pripažinti: 47 straipsnis (Nuosprendžio vykdymo atidėjimas 
kariui arba karo prievolininkui karo metu), 481 straipsnis (Asmens, lygtinai nuteisto laisvės atėmi-
mu, privalomai įjungiant nuteistąjį į darbą, suėmimo laiko įskaitymas), 52 straipsnis (Atleidimas 
nuo baudžiamosios atsakomybės ir bausmės ir bylos perdavimas draugiškajam teismui), 41 straips-
nio (Atsakomybę sunkinančios aplinkybės) 12 punktas (Nusikaltimą padarė asmuo, atiduotas pagal 
laidavimą, arba asmuo, kuriam jau buvo paskirtos visuomeninio poveikio priemonės, jeigu nesuė-
jo dveji metai nuo atidavimo pagal laidavimą arba visuomeninio poveikio priemonių jam paskyri-
mo už pirmiau padarytą nusikaltimą). Nors ir ne dėl politinių motyvų, bet pripažintais netekusiais 
galios buvo ir tokie baudžiamojo įstatymo straipsniai, kurie reglamentavo lygtinio nuteisimo (46 
straipsnis), atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir patraukimo administracinėn atsakomybėn  
(511 straipsnis), atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir bausmės ir atidavimo asmens pagal 
laidavimą (53 straipsnis) bei priverčiamųjų medicininio pobūdžio priemonių taikymo alkoholikams 
ir narkomanams (60 straipsnis) skyrimo pagrindus.

Vėlesni, 1994 m., baudžiamojo įstatymo pakeitimai ir papildymai buvo susiję su lapkričio 10, 
gruodžio 8 ir gruodžio 28 dienomis priimtais įstatymais. Minėta, kad 1994 m. gruodžio 8 d. įsta-
tymas Nr. I-686 buvo skirtas vieninteliam tikslui – iš 1961 m. BK eliminuoti dar neįsigaliojusias 
normas, kurios susijusios su riboto pakaltinamumo institutu. Lapkričio 10 d. įstatymu Nr. I-652121 
buvo daromi tam tikra prasme kosmetiniai pakeitimai ir papildymai, kurie inter alia buvo susiję su 
itin pavojingo recidyvisto sąvoka (26 straipsnis), oficialaus dokumento suklastojimo ar suklastoto 
oficialaus dokumento realizavimo ar panaudojimo nusikalstama veika (207 straipsnis) bei dar liku-
siais sovietinio laikotarpio atributais. Na o 1994 m. gruodžio 28 d. įstatymo Nr. I-743122 priėmimą 
lėmė kitų Lietuvos teisės aktų pavadinimų kaita. Būtent dėl to buvo pakeistas baudžiamojo įstatymo 
244 straipsnio (Istorijos ir kultūros paminklų apsaugos ir naudojimo apsaugos taisyklių pažeidimas) 
pavadinimas. 

1995 m. 1961 m. BK buvo keistas devynis kartus, tačiau, palyginti su 1994 m. laikotarpiu, šie 
pakeitimai nebuvo tokie reikšmingi. Dėmesys atkreiptinas į tai, kad 1994 m. liepos 19 d. įstatymu  
Nr. I-551 pertvarkius nusikaltimų nuosavybei sistemą svetimo turto pagrobimas stambiu mastu ga-
lėjo būti kvalifikuojamas tik tuomet, jei pagrobtojo turto vertė viršydavo 250 MGL (280 straipsnis). 
Įsigaliojus atitinkamiems pakeitimams, praktikoje buvo susidurta su daugybe atvejų, kai pagrobto 
automobilio suma nesiekdavo nustatytos 250 MGL ribos, todėl šios rūšies vagystėmis besiverčiantys 
asmenys buvo baudžiami trumpalaikėmis laisvės atėmimo bausmėmis arba bausmėmis, kurios nesu-
sijusios su laisvės atėmimu. 

Tokia padėtis netenkino teisėsaugos institucijų, todėl buvo inicijuoti baudžiamojo įstatymo 
pakeitimai, siekiant nustatyti, kad bet kokios vertės automobilio pagrobimas būtų vertinamas kaip  

121 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo, pa-
taisos darbų ir baudžiamojo proceso kodeksų pakeitimo ir papildymo“ pakeitimo ir papildymo“. Valstybės žinios. 
1994, Nr. 92-1799.

122 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, baudžiamojo 
kodekso ir civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo“. Valstybės žinios. 1995, Nr. 3-39.
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svetimo turto pagrobimas stambiu mastu. Atitinkamas 1961 m. BK 280 straipsnio pataisas Seimas priėmė  
1995 m. gegužės 30 dieną123. Kriminologiniu požiūriu šis baudžiamojo įstatymo pakeitimas buvo ver-
tinamas prieštaringai, nes viena turto rūšis buvo išskirta iš visos turto masės ir šis išskyrimas nebu-
vo susietas su kokiu nors objektyviu kriterijumi, leidžiančiu pagrįstai prabilti apie atitinkamo turto 
pagrobimo didesnį pavojingumą. Pagal atitinkamas 1961 m. BK pataisas turto pagrobimas stambu 
mastu buvo inkriminuojamas net ir tuo atveju, jei automobilio ekonominė vertė buvo keli šimtai litų.

Vertinant kitus 1995 m. darytus 1961 m. BK pakeitimus pažymėtina, kad daugiausia dėmesio 
buvo skirta ypatingosios dalies straipsniams. 1995 m. sausio 26 d. įstatymu Nr. I-768 buvo tobulina-
mas 141 straipsnis (Saugos darbe norminių aktų pažeidimas)124, nustatant, kad už atitinkamas veikas 
gali būti skiriamas ne tik terminuotas laisvės atėmimas, bet ir bauda. 1995 m. liepos 3 d. įstatymu  
Nr. I-997 baudžiamasis įstatymas buvo papildytas 2081 straipsniu, kuris nustatė atsakomybę už Lie-
tuvos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo įspaudo padirbimą, neteisėtą gaminimą, realiza-
vimą, padirbto įspaudo panaudojimą, taip pat Lietuvos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo 
įspaudo pagrobimą, neteisėtą panaudojimą ir netinkamą saugojimą125. Siekiant efektyvinti mokesčių 
surinkimą iš įmonių, iškilo poreikis nustatyti baudžiamąją atsakomybę ne tik už neteisingų duome-
nų apie savo pajamas pateikimą, bet ir tuomet, jei mokesčių inspekcijai pateikiami neteisingi duo-
menys ir apie įmonės pajamas, pelną ar jų naudojimą (324 straipsnis); atitinkamas poreikis lėmė ir  
325 straipsnio (Mokesčių vengimas) kaitą 126. Įdomu tai, kad buvo ir tokių 1961 m. BK ypatingosios 
dalies straipsnių, kurie buvo keičiami net kas kelis mėnesius. Tokio likimo sulaukė 321 straipsnis 
(Piktnaudžiavimas pasitikėjimu ūkinėje veikloje). 

1995 m. liepos 4 d. įstatymu Nr. I-1014 buvo keičiama tiek šios straipsnio normos dispozicija 
(nustatyta atsakomybė ir asmeniui, kuris veikia pagal atskirą įgaliojimą; terminas „didelė turtinė žala“ 
pakeistas terminu „didelė žala“ ir pastaroji susieta ne tik su įmone, bet ir su valstybe bei asmeniu), 
tiek ir sankcija (nustatytas teisės eiti tam tikras pareigas, dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra 
veikla terminas – nuo trejų iki penkerių metų)127. O 1995 m. gruodžio 20 įstatymu Nr. I-1141128 buvo 
pakeista tiek 321 straipsnio normos dispozicija, tiek normos sankcija, tiek ir šio straipsnio pavadini-
mas. Šie pakeitimai padaryti dėl iškilusio poreikio tikslinti galimo piktnaudžiavimo sritis, nes atitin-
kami veiksmai paplito ne tik komercinėse (ūkinėse) įmonėse, bet ir finansinėse įstaigose („Litimpex“ 
banko žlugimas). Dėl pastarosios priežasties keitėsi ir 321 straipsnio pavadinimas – piktnaudžiavi-
mas pasitikėjimu komercinėje, ūkinėje ar finansinėje veikloje. Na o siekiant dar labiau užkardyti 
tokias pavojingas veikas, buvo sugriežtinta ir sankcija – laisvės atėmimas nustatytas iki trejų metų 
bei eliminuota pataisos darbų bausmė. Pastaruoju įstatymu buvo keistos ir 1961 m. BK 70 (Antivals-
tybinių organizacijų kūrimas ir aktyvus dalyvavimas jų veikloje), 208 (Antspaudo, štampo ar blanko 
suklastojimas arba suklastotų šių daiktų gaminimas, realizavimas ar panaudojimas), 2271 (Nusikals-
tamas susivienijimas), 304 (Turto, kuriam taikomas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, aprašyto 
turto arba turto, kuriam uždėtas areštas, išeikvojimas, perleidimas ar paslėpimas), 306 (Vertimasis 
uždrausta komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla ar veikla, kuriai reikalingas leidimas), 307 
(Neteisėta įmonės veikla), 309 (Falsifikuotų prekių gaminimas, realizavimas ar laikymas), 310 (Namų 
gamybos stiprių alkoholinių gėrimų gaminimas, pardavimas, laikymas), 314 (Paskolos panaudojimas 
ne pagal paskirtį), 320 (Nepagrįsto atlyginimo priėmimas), 324 (Žinomai neteisingų duomenų apie 

123 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 280 straipsnio papildymo“. Vals-
tybės žinios. 1995, Nr. 48-1163.

124 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 141 straipsnio pakeitimo“. Valsty-
bės žinios. 1995, Nr. 11-232.

125 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso ir Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimo ir papildymo“. Valstybės žinios. 1995, Nr. 61-1529.

126 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimo“. Valstybės žinios. 1995, 
Nr. 86-1941.

127 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimo ir papildymo“. Valsty-
bės žinios. 1995, Nr. 59-1477.

128 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo, baudžiamojo proceso, civilinio proceso ir 
administracinių teisės pažeidimų kodeksų pakeitimo ir papildymo“. Valstybės žinios. 1995, Nr. 104-2325.



Trečia dalis. Lietuvos baudžiamosios justicijos raida 1918–2018 m.

547

pajamas arba pelną pateikimas), 325 (Mokesčių vengimas), 3281 (Netikrų banderolių prekėms ar kitų 
specialių ženklų gaminimas, realizavimas, laikymas ar naudojimas) bei 329 (Operacijų su pinigais ar 
vertybiniais popieriais norminių aktų pažeidimas) straipsnių redakcijos. Galiausiai atitinkamu tei-
sės aktu buvo tobulinamos ir bendrosios dalies normos, kurios nustatė sunkaus nusikaltimo sąvoką  
(81 straipsnis) bei reglamentavo turto konfiskavimo (35 straipsnis) taikymą. 

Daugiau bendrosios dalies straipnių 1995 m. buvo keičiama birželio 6 ir 8 dienos įstatymais. 
1995 m. birželio 6 d. įstatymu Nr. I-926 buvo sutikslintos priverčiamųjų medicininio pobūdžio prie-
monių, taikomų psichiniams ligoniams (59 straipsnis), ribos, o savarbiausia, kad šio klausimo sprendi-
mas perduotas išskirtinai teismų kompetencijai129. 1961 m. BK 59 straipsnis buvo keičiamas ir 1995 m. 
birželio 8 d. įstatymu Nr. I-962130. Šiuo įstatymu buvo keičiami ir kiti bendrosios dalies straipsniai: 
81 (Sunkaus nusikaltimo sąvoka), 141 (Būtinosios ginties ribų peržengimas), 25 (Laisvės atėmimas), 
26 (Itin pavojingas recidyvistas), 30 (Atėmimas teisės eiti tam tikras pareigas, dirbti tam tikrą darbą 
arba užsiimti tam tikra veikla), 42 (Bausmės skyrimas padarius kelis nusikaltimus), 45 (Švelnesnės, 
negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimas), 471 (Bausmės vykdymo atidėjimas), 531 (Atleidimas 
nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius), 58 (Teistumo išnyki-
mas). Reikšmingiausiais pakeitimais pripažintini tie, kurie nustatė švelnesnės negu įstatymo numa-
tyta, bausmės skyrimo galimybę viršijus būtinosios ginties ribas bei praplėtė nusikaltimų sąrašą dėl 
kurių padarymo buvo galima kaltininkui susitaikyti su nukentėjusiuoju.

1995 m. birželio 8 d. įstatymu 1961 m. BK buvo papildytas 3281 straipsniu (Netikrų bande-
rolių prekėms ar kitų specialių ženklų gaminimas, realizavimas, laikymas ar naudojimas). Pokyčių 
reikalavo ir daugiau kaip dvidešimt tuometės ypatingosios dalies straipsnių. Reikšmingiausi pakeiti-
mai buvo susiję su įvairiausią teisinį statusą turinčio turto pagrobimo normomis. Lietuvos Respub-
likos Seimo sprendimu 2321 (Narkotinių medžiagų grobimas, neteisėtas gaminimas arba realizavi-
mas), 2322 (Psichotropinių ar narkotinių medžiagų grobimas), 2341 (Šaunamojo ginklo, šaudmenų 
ar sprogstamųjų medžiagų grobimas), 271 (Vagystė), 272 (Plėšimas), 273 (Turto prievartavimas), 274 
(Sukčiavimas) straipsniuose vietoj kvalifikuojančio požymio „asmens, turinčio teistumą už nusikalti-
mus nuosavybei“ įrašytas požymis „pakartotinai“. Atitinkami pokyčiai buvo padaryti ir 2323 (Drau-
džiamų auginti opijaus aguonų ir kanapių sėjimas arba auginimas) bei 275 (Turto pasisavinimas arba 
iššvaistymas) straipsniuose.

Dispozicijų ir sankcijų pokyčiai buvo padaryti ir 105 (Tyčinis nužudymas sunkinančiomis 
aplinkybėmis), 111 (Tyčinis sunkus kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas), 112 
(Tyčinis apysunkis kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas), 113 (Tyčinis apy-
sunkis kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas didžiai susijaudinus), 116 (Tyčinis 
lengvas kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas), 238 (Kovos su epidemijomis ar 
užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimas), 246 (Transporto priemones vairuojančių asmenų 
pažeidimas eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių), 278 (Turto sunaikini-
mas ar sužalojimas tyčia), 280 (Sąvokų išaiškinimas) ir 294 (Nepranešimas apie nusikaltimą) straips-
nių normose. 

Dar vieni 1961 m. BK pakeitimai ir papildymai buvo susiję su nusikaltimais valstybės tarny-
bai (Tryliktasis skirsnis) ir nusikaltimais ūkininkavimo tvarkai (Penkioliktasis skirsnis). Pastarieji 
pakeitimai buvo būtini priėmus 1995 m. liepos 4 d. įstatymą Nr. I-1014131. Šis įstatymas, visų pirma, 
pakeitė 283 straipsnio koncepciją. Esmė ta, kad 1994 m. liepos 19 d. įstatymu Nr. I-551 buvo nustatyta 
baudžiamoji atsakomybė už dovanos priėmimą. Tačiau pati sąvoka „dovana“ negalėjo būti siejama su 
neteisėtumu. Dėl šios priežasties sąvoka „dovana“ buvo pakeista į sąvoką „neteisėtas atlyginimas“. Sie-
kiant efektyviau kontroliuoti korupciją buvo sugriežtinta atsakomybė už papirkimą (284 straipsnis), 

129 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 59 straipsnio pakeitimo“. Valsty-
bės žinios. 1995, Nr. 52-1275.

130 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimo ir papildymo“. Valsty-
bės žinios. 1995, Nr. 55-1358.

131 Ibid., Nr. 59-1477.



Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

548

nes šią nusikalstamą veiką galima buvo inkriminuoti nepriklausomai nuo valstybės pareigūnui per-
duotų pinigų ar turtinių vertybių masto. Be to, atitinkami tikslai bei valstybės tarnybą reglamentuo-
jančių įstatymų kaita lėmė ir tai, kad tam tikrų nusikaltimų valstybės tarnybai subjektais tapo ne tik 
valstybės pareigūnai, bet ir valstybės tarnautojai, t. y. asmenys, kurie atlieka tam tikras pareigas (iš-
skyrus ūkines-technines funkcijas) įstaigoje, įmonėje, organizacijoje ir kuriem atlyginimas mokamas 
iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, tačiau jie neturi valstybės pareigūno įgaliojimų. Be to, buvo 
nustatyta ir tai, kad kyšio priėmimą (282 straipsnis) kvalifikuos ne labai stambus mastas, o stambus 
mastas, t. y. kai pinigai ar turtinės vertybės viršija 150 minimalių gyvenimo lygių dydžio sumą.

Galiausiai, minėtas 1961 m. BK penkioliktasis skirsnis buvo papildytas 3211 straipsniu (Aplai-
dumas komercinėje, ūkinėje, finansinėje ar profesinėje veikloje), 321 straipsnis (Piktnaudžiavimas 
pasitikėjimu ūkinėje veikloje) išdėstytas nauja redakcija bei sugriežtinta atsakomybė už kontrabandą  
(312 straipsnis), paskolos panaudojimą ne pagal paskirtį (314 straipsnis) ir nepagrįsto atlyginimo ga-
vimą (320 straipsnis).

1996 m. laikotarpiu 1961 m. BK buvo keistas net devynis kartus. Vertinant ir charakterizuo-
jant šiuos baudžiamojo įstatymo pakeitimus, pirmiausia pažymėtina, kad didžioji dalis pakeitimų 
buvo susiję su ypatingosios dalies straipsniais. Visų pirma įstatymų leidėjai tobulino nusikaltimų 
ūkininkavimo tvarkai (Penkioliktasis skirsnis) ir nusikaltimų finansams (Šešioliktasis skirsnis) 
sistemas. 1996 m. sausio 18 d. įstatymu Nr. I-1173 buvo pakeisti 311 (Vartotojų apgaulė), 314 (Pas-
kolos panaudojimas ne pagal paskirtį), 315 (Tyčinis bankrotas), 316 (Skolininko nesąžiningumas ir 
apgaulė), 318 (Pramoninės, komercinės ar banko paslapties paskelbimas), 319 (Komercinis papir-
kimas), 320 (Nepagrįsto atlyginimo priėmimas), 321 (Piktnaudžiavimas pasitikėjimu komercinė-
je, ūkinėje ar finansinėje veikloje), 3211 (Aplaidumas komercinėje, ūkinėje ar profesinėje veikloje), 
324 (Žinomai neteisingų duomenų apie pajamas arba pelną pateikimas) straipsniai132. Taip pat buvo 
sukonstruotos ir naujos nusikaltimų sudėtys, kurios turėjo užtikrinti bankų sektoriaus finansi-
nį stabilumą. Taigi, buvo nustatyta baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą banko paskolos išdavimą  
(3261 straipsnis), banko paskolos gavimą apgaule (3291 straipsnis) ir piktybinį vengimą sugrąžinti paskolą  
(3292 straipsnis). Be to, buvo pateikta ir universalesnė įmonės sąvoka, kuri buvo vartojama minėtuose 
penkioliktajame ir šešioliktajame ypatingosios dalies skyriuose (3293 straipsnis). 1996 m. sausio 18 d. 
įstatymu Nr. I-1173 1961 m. BK bendrojoje dalyje padaryti pakeitimai buvo susiję su turto konfiskavimo  
(35 straipsnis) straipsnio normų tobulinimu. 

Beje, turto konfiskavimo straipsnis 1996 m. buvo keičiamas dar liepos 2 ir liepos 10 dieno-
mis priimtais įstatymais. Pažymėtina, kad turto konfiskavimo straipsnio normos dažnai keistos dėl 
įstatymų leidėjų sprendimo šiame straipsnyje nurodyti ypatingosios dalies straipsnius, kai papildo-
ma turto konfiskavimo bausmė yra taikoma privalomai. Tai reiškia, kad, pakeitus ypatingosios da-
lies straipsnio pavadinimą ar baudžiamąjį įstatymą papildžius nauja nusikalstama veika arba kokią 
nors veiką dekriminalizavus, iškildavo poreikis daryti atitinkamas korekcijas ir turto konfiskavimo 
straipsnyje. Būtent dėl to, kad 1996 m. liepos 2 d. įstatymu 1961 m. BK 284 (Papirkimas) ir 310 (Nami-
nės degtinės, brogos, kitų namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto etilo alkoholio, 
denatūruoto etilo alkoholio, techninio etilo alkoholio ir jų skiedinių, aparatų jiems gaminti gamini-
mas, laikymas, gabenimas ir realizavimas) straipsniai buvo išdėstyti nauja redakcija, iškilo poreikis 
daryti korekcijas ir turto konfiskavimo straipsnyje133. 

Pažymėtina, kad 310 straipsnio kaita susijusi su labai paplitusiu įvairiausio pobūdžio neko-
ky biškų vadinamųjų techninio alkoholio skiedinių vartojimu, kuris daugeliui žmonių sukeldavo 
sunkius padarinius bei darė žalą Lietuvos valstybės ekonomikai. Taigi, kilo neišvengiamas poreikis 
kriminalizuoti ne tik namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, bet ir įvairių rūšių etilo alkoholio ar 

132 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 35, 311, 314, 315, 316, 318, 319, 
320, 321, 3211, 324 straipsnių pakeitimo ir papildymo 3261, 3262, 3291, 3292, 3293 straipsniais“. Valstybės žinios. 1996, 
Nr. 9-217.

133 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 35, 283, 284, 289, 290 ir 310 
straipsnių pakeitimo ir papildymo“. Valstybės žinios. 1996, Nr. 67-1597.
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jų skiedinių neteisėtą apyvartą bei už tokias veikas nustatyti griežtą atsakomybę. Poreikis griežtinti 
baudžiamąją politiką vertė 1996 m. liepos 2 d. įstatymu ypatingojoje dalyje padaryti ir kitus pakei-
timus, kurie buvo susiję su 283 (Neteisėto atlyginimo priėmimas), 289 (Tarnybinis suklastojimas) ir 
290 (Sąvokų išaiškinimas) straipsniais.

1996 m. birželio 11 d. įstatymu Nr. I-1375 buvo pakeistas 322 straipsnis, kuris nustatė baudžia-
mąją atsakomybę už aplaidų apskaitos tvarkymą134. Įsigaliojus šiam pakeitimui aplaidžiu buhalterinės 
apskaitos tvarkymu buvo pripažįstamas ir apskaitos dokumentų neišsaugojimas. 1996 m. birželio 27 d. 
įstatymu Nr. I-1411 buvo sugriežtinta atsakomybė ir už neteisėtą šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprog-
menų ir sprogstamųjų medžiagų nešiojimą, laikymą, įgijimą, gaminimą ir realizavimą (234 straipsnis) 
bei už šaunamojo ginklo, šaudmenų ar sprogstamųjų medžiagų grobimą (2341 straipsnis)135.

Minėtu 1996 m. liepos 10 d. įstatymu 1961 m. BK buvo patikslinta neteisėto valstybės sienos per-
ėjimo (82 straipsnis) sudėtis bei kriminalizuotas labai didelius mūsų valstybėje mastus įgavęs nelegalus 
asmenų gabenimas į Lietuvos Respublikos teritoriją, joje arba iš jos (821 straipsnis)136. Jau kitos dienos,  
t. y. liepos 11 d., įstatymu Nr. I-1477 baudžiamasis įstatymas buvo papildytas dar viena nauja nusi-
kalstama veika – neteisėtas specialiosios technikos įrengimas ar panaudojimas (2242 straipsnis)137. 
Šiuo teisės aktu buvo pakeista neteisėto asmens susirašinėjimo (137 straipsnis) sudėtis ir sušvelninta 
atsakomybė (eliminuota laisvės atėmimo bausmė ir nustatyta, kad už šią veiką gali būti baudžiama 
pataisos darbais arba bauda). 

Siekiant sistemiškai tobulinti mokesčių surinkimą, iškilo poreikis padaryti pakeitimus ir  
325 straipsnyje (Mokesčių vengimas), nustatant baudžiamąją atsakomybę ne tik už nepateikimą laiku 
valstybinei mokesčių inspekcijai deklaracijos ar nustatyta tvarka patvirtintos ataskaitos ir kito doku-
mento apie savo arba įmonės pajamas, pelną arba nesumokėjimą laiku mokesčių, bet ir už valstybinio 
socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo ir jų mokėjimo nustatytos tvarkos pažeidimą, vengimą 
registruotis draudėju valstybinio socialinio draudimo įstaigose, neįsileidimą valstybinio socialinio 
draudimo įstaigų pareigūnų tikrinti duomenų, susijusių su valstybinio socialinio draudimo įmo-
komis bei išmokomis, nepateikimą jiems dokumentų arba jų nuslėpimą, klaidingų žinių suteikimą, 
neteisingų duomenų apie gautas pajamas, reikalingų valstybinei socialinio draudimo pensijai skirti, 
įrašymą į išduodamas piliečiams pažymas ar kitus dokumentus, taip pat valstybinio socialinio drau-
dimo įstaigų pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymą138. Pažymėtina, kad šie pakeitimai baudžia-
mąją atsakomybę nustatė tik tuomet, jei asmeniui per vienerius metus pakartotinai buvo paskirta 
administracinė nuobauda.

1996 m. rugsėjo 12 ir rugsėjo 24 dienos įstatymais atitinkamai buvo pakeistos bausmės vyk-
dymo atidėjimo (471 straipsnis), priverčiamųjų auklėjamojo pobūdžio priemonių (61 straipsnis)139 ir 
baudos bausmės (32 straipsnis) normos140. Darant pakeitimus 32 straipsnyje buvo nuo dviejų iki de-
šimties kartų pakelti baudos bausmės dydžiai, o atidedant asmeniui bausmės vykdymą ar nepilnametį 
atleidžiant nuo baudžiamosios atskomybės buvo galima skirti įpareigojimą atlikti nemokamus darbus. 

Pirmieji 1997 m. padaryti 1961 m. BK pakeitimai buvo susiję su 310 straipsniu (Naminės 
degtinės, brogos, kitų namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto etilo alkoholio, 

134 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 322 straipsnio pakeitimo“. Valsty-
bės žinios. 1996, Nr. 58-1372.

135 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 234 ir 2341 straipsnių pakeitimo“. 
Valstybės žinios. 1996, Nr. 58-1372.

136 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 35, 82 straipsnių pakeitimo ir pa-
pildymo 821 straipsniu“. Valstybės žinios. 1996, Nr. 73-1748.

137 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 137 straipsnio pakeitimo ir papil-
dymo 2242 straipsniu“. Valstybės žinios. 1996, Nr. 71-1712.

138 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 325 straipsnio papildymo“. Vals-
tybės žinios. 1996, Nr. 93-2186.

139 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 471 ir 61 straipsnių pakeitimo“. 
Valstybės žinios. 1996, Nr. 92-2142.

140 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 32 straipsnio pakeitimo“. Valsty-
bės žinios. 1996, Nr. 92-2150.
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denatūruoto etilo alkoholio, techninio etilo alkoholio ir jų skiedinių, aparatų jiems gaminti gamini-
mas, laikymas, gabenimas ir realizavimas), nes ne tik sparčiai plito vadinamojo „pilstuko“ gamyba 
ir prekyba juo, bet ir vis dažniau jo vartojimas sukeldavo sunkius padarinius žmonių sveikatai, o 
neretai ir jų mirtį. Dėl šios priežasties buvo išgirstas raginimas „pilstuko“ gamintojus ir prekiautojus 
bausti taip, kaip baudžiami žudikai, ir už 310 straipsnyje aprašytas veikas, jei jos sukeldavo žmogaus 
mirtį ar kitus sunkius padarinius, buvo nustatyta net ir dešimties metų laisvės atėmimo bausmė141. 
Kita vertus, šiuo pakeitimu buvo sugriežtinta baudžiamoji atsakomybė ne tik už „pilstuko“ gamybą 
ir prekybą juo, bet ir už naminės degtinės, brogos ir kitų namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų 
apyvartą. Įstatymų leidėjai nustatė, kad baudžiamosios atsakomybės turi sulaukti tie minėtus gėri-
mus gaminantys asmenys, kurie pagamina, laiko, gabena, parduoda ar kitaip realizuoja penkis ir 
daugiau litrų degtinės (iki šių pakeitimų baudžiamosios atsakomybės riba buvo 10 litrų). 

1997 m. sausio 23 d. įstatymu Nr. VIII-94 laisvės atėmimo bausmė buvo padidinta nuo 15 iki 
20 metų, o kai neatlikus bausmės padaromas naujas nusikaltimas (43 straipsnis) – iki 25 metų142. 
Taip pat buvo pildomas sunkaus nusikaltimo statusą nustatantis 81 strapsnis bei turto konfiskavimo 
(35 straipsnis) taikymą numatanti norma. Buvo plečiamas ir sąrašas asmenų, kuriems lygtinis atlei-
dimas nuo bausmės prieš terminą arba neatliktosios bausmės dalies pakeitimas švelnesne bausme 
(54 straipsnis) galėjo būti taikomas jiems faktiškai atbuvus keturis penktadalius paskirtojo bausmės 
laiko. Galiausiai, buvo sugriežtinta atsakomybė už narkotinių priemonių platinimą stambiu mastu, 
už pakartotinai padarytas 2321 straipsnio 3 ir 4 dalyse aprašytas veikas bei už nepilnamečių asmenų 
lenkimą vartoti narkotines medžiagas (2325 straipsnis).

1997 m. vasario 25 d. įstatymas Nr. VIII-130 sugriežtino atsakomybę už apgaulingą apskaitos 
tvarkymą (323 straipsnis)143. Vėliau 1961 m. BK buvo keičiamas nustatant griežtesnę laisvės atėmimo 
bausmę (iki 20 metų) už tyčinį nužudymą sunkinančiomis aplinkybėmis (105 straipsnis) ir nustatant 
tyčinį sunkų sužalojimą, užkrėtimą liga ar kitokį susargdinimą (111 straipsnis) bei tyčinį apysunkį 
kūno sužalojimą, užkrėtimą liga ar kitokį susargdinimą (112 straipsnis) kvalifikuojantį požymį – 
kūno sužalojimo padarymas mažamečiam asmeniui ar bejėgiškos būklės asmeniui144. 1997 m. gegu-
žės 20 įstatymu Nr. VIII-217 iš esmės buvo keičiami su organizuoto nusikalstamumo reiškiniu susiję 
baudžiamojo įstatymo straipsniai145. Minėta, kad 1994 m. liepos 19 d. įstatymo Nr. I-551 pagrindu 
1961 m. BK buvo papildytas 151 straipsniu (Užkirtimas kelio organizuotos grupės ar nusikalstamo 
susivienijimo veiklai), kuris darė didelę įtaką valstybės siekiui pažaboti įvairias organizuoto nusikals-
tamumo formas. Tačiau beveik po trejų metų Lietuvos įstatymų leidėjai nusprendė, kad 151 straipsnis 
turi būti taikomas tik organizuotoms grupėms, o asmens, kuris dalyvavo nusikalstamo susivienijimo 
daromuose nusikaltimuose arba priklausė susivienijimui, tačiau prisipažinęs teisėsaugos organams 
suteikė vertingos informacijos, kurios pagrindu buvo užkirstas kelias nusikalstamo susivienijimo 
veiklai arba jo nariai buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn, atleidimo nuo baudžiamosios at-
sakomybės klausimas turi būti sprendžiamas specialios baudžiamojo įstatymo ypatingosios dalies  
2271 straipsnio 3 dalyje esančios normos pagrindu. Neabejotina, kad tokio sprendimo praktinė reikš-
mė nebuvo ir nėra suprantama, nes atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės institutas priskirtinas 
bendrosios dalies normų sistemai.

1997 m. gegužės 20 d. pakeitimu buvo atsisakyta ir tokio nusikalstamo susivienijimo požymio 
kaip išankstinis susitarimas. Pastaroji baudžiamojo įstatymo novela buvo tik formalumas, nes suor-
ganizuoti nusikalstamą susivienijimą veikiant be išankstinio susitarimo iš esmės buvo ir yra neį-

141 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 310 straipsnio pakeitimo ir papil-
dymo“. Valstybės žinios. 1997, Nr. 5-71.

142 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 81, 25, 26, 35, 42, 43, 54, 2321 ir 
2325 straipsnių pakeitimo ir papildymo“. Valstybės žinios. 1997, Nr. 12-229.

143 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 323 straipsnio pakeitimo ir papil-
dymo“. Valstybės žinios. 1997, Nr. 20-451.

144 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 105, 111 ir 112 straipsnių pakeiti-
mo ir papildymo“. Valstybės žinios. 1997, Nr. 41-993.

145 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 151, 531, 2271, 2272, 294, 325 
straipsnių pakeitimo ir papildymo 2971“. Valstybės žinios. 1997, Nr. 45-1104.
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manoma. Taigi, konkrečiais atvejais išankstinio susitarimo požymis, vertinant nusikalstamų susi-
vienijimų kūrimą, vis vien buvo fiksuojamas ir vertinamas kvalifikuojant asmenų veiksmus pagal  
2271 straipsnį. Pakeitimai, kurių sulaukė 2272 straipsnis (Asmens terorizavimas), labiau tiktų teroro 
akto sudėčiai, nes sprogdinimas ar padegimas viešojoje ar kitoje žmonių susibūrimo vietoje kaip 
veika turi bauginimo elementą, tačiau asmens terorizavimo nusikaltimo sudėtis iš esmės buvo skirta 
nustatyti atsakomybę už grasinimus atlikti tokius veiksmus kaip, pavyzdžiui, sprogdinimas ar pade-
gimas. Kita vertus, manytina, kad atitinkamomis inovacijomis buvo siekiama reaguoti į organizuoto 
nusikalstamumo daromą poveikį asmenims, kurie teisėsaugos institucijoms galėjo suteikti vertingos 
informacijos apie jų veiklą. 

Tobulinant atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės reglamentuojančias normas (531 straips-
nis), buvo nustatyta, kad kaltininkas gali susitaikyti ne tik su nukentėjusiuoju, bet ir su valstybės insti-
tucijos ar juridinio asmens atstovu. Šių pakeitimų poreikis buvo akivaizdus, nes 531 straipsnio 1 dalyje 
numatytų veikų padarymo atvejais dažnai nukentėdavo ne fiziniai, o juridiniai asmenys, o pastarieji 
pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso normas įgaudavo tik civilinio ieškovo, o ne 
nukentėjusiojo statusą. Tokiu atveju atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui susitai-
kius su nukentėjusiuoju negalėjo būti taikomas iš esmės vien tik dėl formalių priežasčių, todė asmenų 
nuteisimas buvo visiškai beprasmis. Padarius šiuos pakeitimus padėtis pasikeitė iš esmės. Kita vertus, 
būdavo tokių atvejų, kai nukentėjusysis buvo lenkiamas susitaikyti su kaltininku ir tai buvo daroma 
naudojant tiek prieš juos, tiek prieš jų artimuosius giminaičius ar šeimos narius fizinį smurtą, sunai-
kinant ar sužalojant jų turtą, taip pat grasinant panaudoti fizinį smurtą, sunaikinti ar sužaloti turtą 
arba kitaip šantažuojant. Siekiant užkardyti tokias pavojingas veikas buvo nustatyta baudžiamoji atsa-
komybė už siekimą paveikti nukentėjusį, kad jis susitaikytų su kaltininku (2971 straipsnis). Galiausiai,  
1997 m. gegužės 20 d. įstatymu buvo tikslinamos nepranešimo apie nusikaltimą (294 straipsnis) ir 
mokesčių bei įmokų vengimo (325 straipsnio) sudėtys.

1997 m. birželio 24 d. įstatymu Nr. VIII-287 buvo pakeisti privedimo prie bankroto (315 straips-
nis) ir skolininko nesąžiningumo bei apgaulės (316 straipsnis) straipsniai146. O 1997 m. birželio 26 d. 
įstatymu Nr. VIII-303 į 1961 m. BK buvo įvesta „pinigų plovimo“ sąvoka (326 straipsnis), kuri pakeitė 
iki tol teisinėje apyvartoje buvusią neteisėtos finansinės operacijos sąvoką147. Pakeitus šio straipsnio 
pavadinimą iš karto prireikė koreguoti ir sunkaus nusikaltimo sąvoką (81 straipsnis) bei turto konfis-
kavimo taikymą nustatančią normą (35 straipsnio 1 dalis).

1997 m. birželio 30 d. įstatymu Nr. VIII-349 buvo kriminalizuotas piktybinis teismo sprendi-
mo nevykdymas (3021 straipsnis)148, o 1997 m. liepos 1 d. įstatymu Nr. VIII-355 – teismo įpareigo-
jimų, kurie buvo skiriami pagal Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą, nevykdymas 
(2121 straipsnis)149. Pastarasis įstatymas sugriežtino bausmę ir už nelegalių asmenų gabenimą į Lietu-
vos Respublikos teritoriją, joje arba iš jos ar jų slėpimą (821 straipsnis) (šis nusikaltimas buvo įrašytas 
ir į sunkių nusikaltimų sąrašą (81 straipsnis). 

Lietuvos geografinė padėtis buvo labai palanki šiai nusikalstamai veikai ir į tai buvo įsitraukę 
namažai tiek organizuoto nusikalstamumo atstovų, tiek ir pasienyje gyvenančių asmenų. Tokiems 
asmenims ši veikla kartais buvo ir vienintelis pragyvenimo šaltinis. Todėl nemažam skaičiui Lietuvos 
gyventojų net ir už vieno vadinamojo „nelegalo“ slėpimą buvo paskirtos ilgalaikio laisvės atėmimo 
bausmės, nes alternatyvų laisvės atėmimo bausmei sukurta nebuvo. Taip pat nebuvo ir tokių normų, 
kurios teismams suteiktų galimybę atsižvelgiant į teisingumo principą paskirti švelnesnę bausmės 
rūšį. Be to, šiems asmenims privalomai turėjo būti taikomas ir turto konfiskavimas (35 straipsnis), 

146 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 35, 315 ir 316 straipsnių pakeitimo 
ir papildymo“. Valstybės žinios. 1997, Nr. 64-1508.

147 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 81, 35 ir 326 straipsnių pakeitimo“. 
Valstybės žinios. 1997, Nr. 65-1534.

148 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso papildymo 3021 straipsniu“. Vals-
tybės žinios. 1997, Nr. 66-1614.

149 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 81, 35, 821, 139, 294 straipsnių 
pakeitimo ir papildymo 2121 straipsniu“. Valstybės žinios. 1997, Nr. 69-1733.
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tad asmenys akimirksniu netekdavo per ilgus metus užgyvento turto. Kriminalizuotas buvo ir nepra-
nešimas apie žinomą rengiamą, daromą ar padarytą nelegalių asmenų gabenimą (294 straipsnis), dėl 
to taip pat didėjo nuteistų asmenų skaičius. .

1986 m. Černobylio katastrofos atgarsiai bei suvokimas, kad Lietuvos atominėje elektrinėje yra 
to paties tipo reaktoriai, kurių netinkamas eksploatavimas gali sukelti negrįžtamus ir didelio masto 
padarinius, paskatino 1961 m. BK papildyti straipsniais, kurių normos turėjo užtikrinti saugią bran-
duolinės energetikos ateitį. 1997 m. spalio 16 d. įstatymu Nr. VIII-460 baudžiamajame įstatyme buvo 
nustatyta atsakomybė už branduolinių įrenginių eksploatacijos taisyklių pažeidimą (851 straipsnis), 
streiko branduolinės energetikos objekte organizavimą (1994 straipsnis) bei vertimąsi neteisėta bran-
duoline veikla (3061 straipsnis)150.

Dar vieni 1997 m. padaryti 1961 m. BK pakeitimai buvo susiję su siekiu užkardyti veikas, 
kurios galėjo būti padaromos organizuojant ir vykdant rinkimus ar referendumą. Taigi, 1997 m. 
lapkričio 20 d. įstatymu Nr. VIII-527 buvo kriminalizuotas žinomai neteisingas balsų suskaičiavimas  
(1351 straipsnis), tyčinis poveikis kompiuterinei informacijai ar jos apdorojimui (1352 straipsnis), ty-
činis rinkimų ar referendumo dokumentų sugadinimas, sunaikinimas, paslėpimas, taip pat šių do-
kumentų pagrobimas (1353 straipsnis), rinkimų ar referendumo netikrų biuletenių pagaminimas 
(1354 straipsnis), taip pat nauja redakcija išdėstyti 134 (Kliudymas rinkėjui pasinaudoti rinkimų ar 
referendumo teise) ir 135 (Rinkimų ar referendumo dokumentų suklastojimas, balsavimo slaptumo 
pažeidimas, taip pat rinkimų ar referendumo suklastotų dokumentų panaudojimas) straipsniai151. 
Paskutiniais 1997 m. pakeitimais, be jau nustatyto baudžiamumo, buvo kriminalizuotas apgaulin-
gas nepriklausomo auditoriaus išvados apie įmonės finansinės atskaitomybės teisingumą pateikimas  
(313 straipsnis)152. Pažymėtina, kad 1997 m. laikotarpiu buvo priimta ypač daug – net 12 – įstatymų, 
kuriais 1961 m. BK buvo keičiamas ir (ar) pildomas. 

1998 m. Lietuvos Respublikos Seimo veikla dėl 1961 m. BK keitimo taip pat buvo aktyvi. Pir-
masis 1998 m. įstatymas buvo priimtas vasario 3 dieną153. Šiuo įstatymu buvo pakeista net 30 kodekso 
straipsnių, o trys straipsniai kriminalizavo naujas pavojingas veikas. Kriminalizuotas buvo asmens 
šantažas (1321 straipsnis), strateginių prekių ir technologijų importas, tranzitas ar eksportas neturint 
licencijos (2141 straipsnis) bei neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos 
(3121 straipsnis). Pastaroji veika kriminalizuota dėl to, kad pradėtos taikyti naujos schemos siekiant 
išvengti Lietuvos rinkai skirtų prekių privalomo apmokestinimo. Buvo nurodoma, kad prekės ga-
benamos tranzitu per Lietuvą arba buvo deklaruojamas prekių išvežimas iš Lietuvos Respublikos, 
tačiau jos nebuvo išvežamos, o tos, kurios buvo per Lietuvą gabenamos tranzitu, tiesiog čia ir likdavo. 
Taip veikiant į Lietuvos biudžetą nebuvo sumokamos milžiniškos įvairių mokesčių sumos. 

Siekiant efektyvinti mokesčių surinkimą, buvo tobulinama ir kontrabandos (312 straipsnis) 
sudėtis. Tačiau kartu buvo nustatyta savotiška kontrabandos kvalifikavimui reikšminga riba (100 mi-
nimalių gyvenimo lygių (MGL). Pagal šią savotišką kontrabandos sąvokos dalį nurodyto MGL lygio 
nesiekiantys atvejai buvo vertinami tik kaip administracinės teisės pažeidimai. 

1998 m. vasario 3 d. įstatyme daug dėmesio buvo skirta veikoms, susijusioms su neteisėtu dis-
ponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ir sprogstamosiomis medžiagomis. Padaryti ati-
tinkamų baudžiamojo įstatymo straipsnių pakeitimai iš esmės švelnino atsakomybę už neteisėtą 
šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ir sprogstamųjų medžiagų nešiojimą, laikymą, įgijimą, 
gaminimą ir realizavimą (234 straipsnis) ir šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogsta-
mųjų medžiagų grobimą (2341 straipsnis). Svarbiausias momentas buvo tas, kad įstatymų leidėjai taip 

150 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso papildymo 851, 1994, 3061 straips-
niais“. Valstybės žinios. 1997, Nr. 97-2445.

151 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 134, 135 straipsnių pakeitimo ir 
papildymo 1351, 1352, 1353, 1354 straipsniais“. Valstybės žinios. 1997, Nr. 108-2737.

152 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 313 straipsnio pakeitimo“. Valsty-
bės žinios. 1997, Nr. 112-2826.

153 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 81, 11, 26, 35, 49, 54, 55, 207, 231, 
2312, 2313, 2321, 2322, 2324, 2325, 2326, 234, 2341, 2342, 2343, 2344, 236, 285, 287, 288, 289, 290, 294, 295, 312 straips-
nio pakeitimo ir papildymo 1321, 2141, 3121, 3212 straipsniais“. Valstybės žinios. 1998, Nr. 17-397.
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pat sudarė sąlygas asmenims, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo neteisėtai įgijo ir laikė lygiavamzdį 
medžioklinį šaunamąjį ginklą, per du mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatyta tvarka įteisinti šio ginklo laikymą arba savanoriškai jį atiduoti per policiją Gink-
lų fondui prie Lietuvos Respub likos vidaus reikalų ministerijos. 

Taip pat buvo nustatyta ir tai, kad bet kuris asmuo, kuris savanoriškai atidavė šaunamąjį ginklą, 
šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, kuriuos jis laikė be atitinkamo leidimo, yra atlei-
džiamas nuo baudžiamosios atsakomybės. Ši nuostata iš karto susilaukė nevienareikšmiško vertinimo. 
Vyravo manymas, kad jos galiojimas sudaro sąlygas nusikalstamo pasaulio atstovams imituoti šau-
namojo ginklo ar kito atitinkamoje normoje nurodyto pavojingo ir ribotoje apyvartoje esančio daikto 
grąžinimo procedūrą (surašant ir turint dokumentą, kad, pavyzdžiui, ginklas buvo neseniai surastas 
ir šiuo metu vežamas į teisėsaugos instituciją). Kitaip tariant, buvo manoma, kad tokia 234 straipsnio  
3 dalies redakcija yra savotiškas atitinkamų daiktų neteisėto laikymo legalizavimas. Beje, daug kri-
tikos susilaukė ir minėtas atsakomybės pagal 234 ir 2341 straipsnius švelninimas. Pažymėtina, kad 
išsakyta kritika nebuvo bevaisė, nes praėjus trims mėnesiams buvo atkurtas savotiškas status quo. 

Iki 1998 m. vasario 3 d. įstatymo įsigaliojimo, Lietuvoje buvo nustatyta baudžiamoji atsakomybė 
tik už visą sąrašą veikų, kurios susijusios su neteisėta narkotinių medžiagų apyvarta bei šių medžiagų 
grobimu. Tačiau iš esmės nuo 1994 m. gegužės 29 d. Lietuvai buvo privaloma 1971 m. Jungtinių Tautų 
psichotropinių medžiagų konvencija154, kurios 22 straipsnis nustatė įpareigojimą nustatyti baudžiamą-
ją atsakomybę už neteisėtą šio tarptautinio teisės akto sąrašuose nurodytų psichotropinių medžiagų 
disponavimą, bet dėl nežinomų priežasčių atitinkamamų veikų baudžiamumas 2321 (Neteisėtas psi-
chotropinių ar narkotinių medžiagų gaminimas, įgijimas, laikymas, gabenimas, siuntimas, pardavi-
mas ar kitoks platinimas), 2322 (Psichotropinių ar narkotinių medžiagų grobimas), 2326 (Psichotropi-
nių ar narkotinių medžiagų gaminimo, įgijimo, laikymo, apskaitos, išdavimo, gabenimo ar siuntimo 
nustatytų taisyklių pažeidimas) straipsnių normose buvo nustatytas tik po daugiau kaip trejų metų. 
Tik praėjus šiam laikotarpiui buvo kriminalizuotas ir lindynių psichotropinėms medžiagoms vartoti 
organizavimas ar laikymas (2324 straipsnis) bei lenkimas šias medžiagas vartoti (2325 straipsnis).

1998 m. vasario 3 d. įstatymu buvo keičiamos ir piktnaudžiavimo tarnyba (285 straipsnis), tar-
nybos įgaliojimų viršijimo (287 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimo (288 straipsnis), tarnybinio 
suklastojimo (289 straipsnis), nepranešimo apie nusikaltimą (294 straipsnis) ir nusikaltimų slėpimo 
(295 straipsnis) normos bei nuolatinių pakeitimų sulaukiantys bendrosios dalies 81 ir 35 straipsniai.

Pažymėtina, kad nuo 1992 m. balandžio 15 d. Lietuvoje galiojo 1992 m. balandžio 9 d. įsta-
tymu Nr. I-2477 priimtas įstatymas „Dėl atsakomybės už Lietuvos gyventojų genocidą“, kurio 1, 3 ir  
4 straipsnių normos buvo baudžiamosios teisinės normos, nes 1 straipsnyje buvo aprašyta genocido 
sudėtis ir nustatytas jo baudžiamumas, 3 straipsnyje įtvirtintas šio įsatymo atgalinis galiojimas ir pa-
traukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties termino netaikymas, o 4 straipsnyje įtvirtinta mirties 
bausmės pakeitimo į laisvės atėmimą iki gyvos galvos taisyklė vadovaujantis 1961 m. BK155. Siekiant 
tikslo, kad visos baudžiamosios teisinės normos būtų reglamentuotos unifikuotame ir sisteminiame 
dokumente, 1998 m. balandžio 21 d. Seimas priėmė įstatymą Nr. VIII-708, kuris genocido nusikal-
timą apibrėžė ir nustatė už jo padarymą atsakomybę 71 straipsnyje (Genocidas)156. Skirtingai nei iki 
šių pakeitimų įsiteisėjimo galiojusiame 1992 m. įstatyme, buvo nustatytas griežtesnis genocido bau-
džiamumas bei 71 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta kvalifikuota genocido sudėtis (71 straipsnio 1 dalyje 
numatyti veiksmai, pasireiškę žmonių žudymu, taip pat šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų veiksmų 
organizavimas arba vadovavimas jiems) bei tai, kad už atitinkamos veikos padarymą galėjo būti bau-
džiama laisvės atėmimu iki gyvos galvos arba mirties bausme. Kodekso 49 straipsnyje (Patraukimo 
baudžiamojon atsakomybėn senatis) nustatyta, kad genocido nusikaltimui nėra senaties, bei tai, kad 
už genocidą nuteistiems asmenims netaikoma amnestija. Pastarosios taisyklės įteisinimas iš esmės 

154 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencija. Valstybės žinios. 2001, Nr. 50-1743.
155 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl atsakomybės už Lietuvos gyventojų genocidą“. Valstybės žinios. 1992, Nr. 13-

342.
156 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso papildymo 621, 71 straipsniais ir 

81, 24, 25, 26, 35, 49, 541, 89 straipsnių pakeitimo ir papildymo“. Valstybės žinios. 1998, Nr. 42-1140.
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pasunkino asmenų, kurie buvo nuteisti už genocidą, teisinę padėtį, todėl atitinkamos nuostatos nega-
lėjo būti taikomos atgaline data, t. y. asmenims, kurie buvo nuteisti už genocidą iki šiuos pakeitimus 
įteisinančio įstatymo įsigaliojimo. 

Tačiau svarbiausiu ir vėliau daug diskusijų bei teisinių ginčų sukėlusiu 71 straipsnio aspektu 
tapo genocido sąvokos platesnis aiškinimas, nes, be tarptautinėje teisėje pripažįstamų keturių saugo-
tinų grupių (nacionalinė, etninė, rasinė ir religinė), buvo numatytos ir politinė bei socialinė grupės. 
Neginčytina, kad kiekvienas suverenas, o tai reiškia, kad ir Lietuvos Respublika, turi teisę kriminali-
zuoti bet kokias veikas, kurios atitinka pamatinį baudžiamosios teisės – ultima ratio principą. Tačiau 
įgyvendinant tokią teię negali būti pamirštami ir kiti baudžiamosios teisės pagrindą sudarantys prin-
cipai, tarp kurių konkrečios problemos aspektas yra ir griežtesnio baudžiamojo įstatymo negaliojimo 
atgal (lex retro non agit) principas. Tačiau ilgus metus šis principas inkriminuojant genocido vykdy-
mą politinės grupės atžvilgiu buvo ignoruojamas. Tik kai 2014 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas priėmė nutarimą Nr. KT11-N4/2014157, o Europos Žmogaus Teisių Teismas 
(toliau – EŽTT) pripažino, kad Lietuva byloje Vasiliauskas prieš Lietuvą158 pažeidė Žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 7 straipsnį, buvo teisiškai patvirtinta, kad politinės ir socia-
linės grupės genocidas gali būti inkriminuojamas tik tuomet, jei atitinkama veika buvo padaryta po 
1992 m. balandžio 15 d., t. y. po to, kai įsigaliojo minėtas 1992 m. balandžio 9 d. įstatymas Nr. I-2477 
„Dėl atsakomybės už Lietuvos gyventojų genocidą“.

1998 m. balandžio 21 d. įstatymas nustatė baudžiamąją atsakomybę už koloboravimą  
(621 straipsnis) bei genocidą priskyrė prie sunkių nusikaltimų; taip pat nustatė, kad genocidą vyk-
džiusiam asmeniui privalomai taikoma ir papildoma turto konfiskavimo bausmė. Galiausiai, nusta-
tyta ir tai, kad už genocidą nuteistiems asmenims netaikomas lygtinis atleidimas nuo bausmės prieš 
terminą ir bausmės pakeitimas švelnesne bausme (541 straipsnis).

1961 m. BK buvo keičiamas ir 1998 m. gegužės 5 dienos bei 14 dienos įstatymais. Pirmasis teisės 
aktas nustatė subjektų ratą, kuriam taikomos vienuoliktojo skyriaus (Nusikaltimai krašto apsaugos 
tarnybai) straipsnių normos159, o gegužės 14 dienos įstatymas Nr. VIII-744 kriminalizavo teroro aktą 
(2273 straipsnis), nustatė atsakomybę už teroro akto slėpimą (295 straipsnis) ir pakeitė žmogaus te-
rorizavimo sudėtį, nes iki tol galiojusi tam tikra apimtimi (pavyzdžiui, sprogdinimas ar padegimas 
padarytas žmonių gyvenamojoje ar viešoje vietoje) atitiko teroro akto požymius160. Žinoma, teroro 
aktas buvo pripažintas sunkiu nusikaltimu (81 straipsnis) ir už jo padarymą nustatytas privalomas 
turto konfiskavimas (35 straipsnis). Be to, buvo atsisakyta tarptautinių standartų neatitinkančio  
1311 straipsnio taikymo apribojimo, kuris nustatė, kad įkaitu paėmimu negalėjo būti pripažįstami 
atvejai, kai asmuo, paėmęs arba laikęs įkaitą, buvo Lietuvos Respublikos teritorijoje bei tai padaręs 
asmuo ir įkaitas yra Lietuvos Respublikos piliečiai.

Minėta, kad 1998 m. vasario 35 d. įstatymas Nr. VIII-617, kuris sušvelnino baudžiamąją atsa-
komybę už tam tikras veikas, kurios susijusios su šaunamųjų ginklų ir sprogmenų neteisėta apyvarta, 
susilaukė didžiulės kritikos. Taigi, analizuojamas 1998 m. gegužės 14 d. istatymas ir buvo tas teisės 
aktas, kuris grąžino iš esmės prieš tai galiojusias griežtas ir šiuo aspektu taip pat nevienareikšmiškai 
vertinamas atitinkamų straipsnių normas. Kita vertus, tam tikra apimtimi pozityviu šių pakeitimų 
aspektu tapo nustatymas dviejų mėnesio termino, kai asmenys galėjo per policiją savanoriškai Gink-
lų fondui atiduoti neteisėtai įgytus ir laikomus šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis ar 
sprogstamąsias medžiagas ir išvengti baudžiamosios atsakomybės. Legalizuoti neteisėtai laikomus 
šaunamuosius ginklus šis teisės aktas galimybės nenumatė.

Reikšmingi, tačiau techniniu požiūriu ne iki galo atitinkantys tarptautinėje teisėje galiojan-
čią karo nusikaltimų sampratą 1961 m. BK pakeitimai buvo padaryti 1998 m. birželio 9 d. įstatymu  

157 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. kovo 18 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 3226.
158 Vasiliauskas v. Lithuania, No. 35343/05, ECHR 2015.
159 1998 m. gegužės 5 d. Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. VIII-725 „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 

270 straipsnio pakeitimo“. Valstybės žinios. 1998-05-27, Nr. 49-1327.
160 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 81, 35, 54, 541, 1311, 2272, 234, 2341, 

294, 295, 3212 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2273 straipsniu“. Valstybės žinios. 1998, Nr. 51-1396.
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Nr. VIII-776161. Kriminalizuoti buvo šie karo nusikaltimai: tarptautinės humanitarinės teisės sau-
gomų asmenų žudymas (333 straipsnis), okupuotos valstybės civilių trėmimas (334 straipsnis), tarp-
tautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimas, kankinimas ar kitoks nežmoniškas elgesys 
su jais (335 straipsnis), tarptautinės humanitarinės teisės normų dėl civilių ir jų teisių apsaugos karo 
metu pažeidimas (336 straipsnis), draudžiama karo ataka (337 straipsnis), civilių ar karo belaisvių 
prievartinis panaudojimas priešo ginkluotosiose pajėgose (338 straipsnis), saugomų objektų naiki-
nimas ar nacionalinių vertybių grobstymas (339 straipsnis), uždraustų karo priemonių naudojimas  
(340 straipsnis), marodieriavimas (341 straipsnis), vilkinimas repatrijuoti karo belaisvius (342 straips -
nis), vilkinimas paleisti internuotus civilius arba neleidimas repatrijuoti kitiems civiliams (343 straips-
nis), neteisėtas Raudonojo Kryžiaus, Raudonojo Pusmėnulio ženklo, Jungtinių Tautų Organizacijos 
emblemos panaudojimas (344 straipsnis). Kiekvienam šiam nusikaltimui priskirtas sunkaus nusikal-
timo statusas, nustatytas privalomas turto konfiskavimo taikymas, bausmės atlikimas griežto režimo 
kolonijose, patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties netaikymas ir grįžtamoji šių straipsnių 
galia. Atitinkami pakeitimai suponavo poreikį iš nusikaltimų krašto apsaugos tarnybai (Vienuoliktas 
skirsnis) pašalinti dezertyravimą, o iš nusikaltimų valdymo tvarkai (Devintas skirsnis) – neteisėtą 
naudojimąsi Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio emblemomis, nes, minėta, atitinkamos 
pavojingos veikos priklausė išskirtinai karo nusikaltimų kategorijai.

1998 m. birželio 30 d. priimtu įstatymu buvo tobulinama valstybės simbolių išniekinimo sudė-
tis (1992 straipsnis)162, o 1998 m. liepos 2 d. įstatymu Nr. VIII-849163 patobulinti šie kodekso straipsniai: 
neteisėtas laisvės atėmimas (131 straipsnis), lindynių laikymas ir sąvadavimas (239 straipsnis), įtrauki-
mas nepilnamečio į nusikalstamą veiką arba girtavimą (241 straipsnis), pornografinių daiktų gamini-
mas ir platinimas (242 straipsnis), vertimasis neteisėta komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla  
(306 straipsnis). Reikšmingiausias šio teisės akto aspektas buvo tai, kad Lietuvos Respublikoje paga-
liau buvo nustatyta baudžiamoji atsakomybė už prekybą žmonėmis (1313 straipsnis). Lietuva gyve-
no jau aštuntus atkurtos nepriklausomybės metus, tačiau per visą šį laiką nebuvo suduotas smūgis 
vienai iš pelningiausių nusikalstamo pasaulio veiklos sričių. Nevyriausybinės organizacijos visą šį 
laiką nuolatos ragino įstatymų leidėjus atkreipti dėmesį į prekybos žmonėmis problemą, nes kasmet 
prekybos žmonėmis aukomis tapdavo vis didesnis skaičius Lietuvos merginų ir moterų. 

Galiausiai, šis įstatymas padidino baudos (32 straipsnis) dydį, patobulino bausmės vykdymo 
atidėjimo (471 straipsnis), švelnesnės negu įstatymo numatyta bausmės skyrimo (45 straipsnis) nor-
mas, praplėtė spektrą veikų, kurias padarius galima buvo susitaikyti su nukentėjusiuoju (531 straips-
nis), taip pat nustatė baudžiamąją atsakomybę už apmokestinamų prekių neteisėtą laikymą, gabeni-
mą ar realizavimą (3101 straipsnis). Pastarosios veikos kriminalizavimas buvo svarbus kontroliuojant 
kontrabandą ir į valstybės biudžetą pritraukiant lėšas, kurios buvo surenkamos iš akcizais apmokes-
tinamų prekių pardavimo.

1998 m. gruodžio 8 d. įstatymu buvo papildytas tik 232 straipsnis, kuris nustatė atsakomybę už 
neteisėtą stipriai veikiančių ar nuodingųjų medžiagų gaminimą ar realizavimą164. Reikšmingiausias 
tiek 1998 m., tiek ir kitų laikotarpių įstatymas, keičiantis baudžiamąjį įstatymą, buvo 1998 m. gruodžio 
22 d. įstatymas Nr. VIII-983 – juo panaikinta mirties bausmė, o griežčiausia Lietuvoje taikoma baus-
mė numatyta laisvės atėmimas iki gyvos galvos165. Pastarieji kodekso pakeitimai padaryti remiantis 

161 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso papildymo aštuonioliktuoju skirs-
niu „Karo nusikaltimai“ (333–344 straipsniai), 81, 24, 25, 26, 35, 49, 295 straipsnių papildymo ir pakeitimo, 219 ir 
261 straipsnių pripažinimo netekusiais galios“. Valstybės žinios. 1998, Nr. 57-1580.

162 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 1992 straipsnio pakeitimo ir papil-
dymo“. Valstybės žinios. 1998, Nr. 61-1734.

163 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 81, 25, 32, 35, 45, 471, 531, 54, 55, 
131, 239, 241, 242, 306, 3212 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei papildymo 1313, 3101 straipsniais“. Valstybės 
žinios. 1998, Nr. 67-1937.

164 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 232 straipsnio papildymo“. Vals-
tybės žinios. 1998, Nr. 112-3103.

165 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22, 24, 42, 43, 49, 50, 541, 71, 75, 
105, 2271, 2273 straipsnių pakeitimo“. Valstybės žinios. 1998, Nr. 115-3238.
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1998 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimu, kuriame išaiškinta, kad 
svarbiausia prigimtinė žmogaus teisė yra teisė į gyvybę166. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
19 straipsnį žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas, vadinasi, įstatymų, leidžiančių atimti žmogaus 
teisę į gyvybę, neturėtų būti. Mirties bausmės draudimą numatė ir tarptautiniai įsipareigojimai – 
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 protokolas. 

Panaikinus mirties bausmę buvo keičiami ir kiti kodekso straipsniai, kurių taikymas vienaip ar 
kitaip buvo susijęs su mirties bausme. Mirties bausmė buvo pašalinta iš genocido (71 straipsnis), ban-
ditizmo (75 straipsnis), tyčinio nužudymo sunkinančiomis aplinkybėmis (105 straipsnis), nusikalsta-
mo susivienijimo (2271 straipsnis) ir teroro akto (2273 straipsnis) atitinkamų normų sankcijų, o vietoj 
šios bausmės nustatytas baudžiamumas laisvės atėmimu iki gyvos galvos. Pažymėtina, kad pagal 
1961 m. BK asmens, kurio veika galėjo būti baudžiama laisvės atėmimo iki gyvos galvos (anksčiau – 
mirties) bausme, patraukimo baudžiamojon atsakomybės senaties (49 straipsnis) bei apkaltinamojo 
nuosprendžio vykdymo senaties (50 straipsnis) taikymo ar netaikymo klausimus sprendė teismas. 
Jeigu teismas nepripažindavo esant galima taikyti senatį, buvo skiriama laisvės atėmimo iki gyvos 
galvos bausmė arba laisvės atėmimo bausmė. Neabejotina, kad tokios kodekso nuostatos nesiderino 
su tokia baudžiamosios teisės nuostata, kad senaties nėra tik tarptautiniams nusikaltimams – tokie 
nusikaltimai anuomet buvo ir iki šių dienų yra genocido nusikaltimas, nusikaltimai žmoniškumui, 
karo nusikaltimai ir agresijos nusikaltimas. 

XX a. pabaigoje daryti 1961 m. BK pakeitimai nebuvo gausūs, tačiau kai kurie jų buvo reikš-
mingi. Visų pirma didesnį dėmesį reikėtų atkreipti į 1999 m. liepos 1 d. įstatymą Nr. VIII-1281, ku-
riuo buvo sugriežtinta atsakomybė už kyšio priėmimą ir papirkimą, dekriminalizuotas žinių, kurios 
yra tarnybinė paslaptis, perdavimas užsienio organizacijoms, sušvelninta atsakomybė už neteisėtą 
valstybės sienos perėjimą ir neteisėtą užsieniečių gabenimą per Lietuvos Respublikos valstybės sieną 
arba neteisėtai valstybės sieną perėjusių užsieniečių slėpimą ar gabenimą167. Taip pat buvo krimina-
lizuotas Lietuvos Respublikos piliečių gabenimas į užsienį nelegaliai ten jiems pasilikti arba palikti 
be pagalbos (822 straipsnis), o siekiant pažaboti įsibėgėjusį piktnaudžiavimą viešųjų pirkimų srityje – 
viešojo pirkimo tvarkos pažeidimas (3213 straipsnis). Pažymėtina ir tai, kad šiuo įstatymu į nusikals-
tamų veikų sąrašą iš esmės vėl buvo grąžintas 1990 m. spalio 4 d. įstatymu Nr. I-636 dekriminalizuo-
tas valstybės paslapties praradimas (74 straipsnis). Tame pačiame straipsnyje papildomai nustatyta ir 
baudžiamoji atsakomybė už valstybės paslapties sunaikinimą ar sugadinimą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 1991 m. liepos 1 d. įstatymu buvo nustatyta baudžiamoji atsa-
komybė už gana specifinį ir tik išimtinai su Lietuvos patirtimi susijusį nusikaltimą – vengimą vyk-
dyti įstatymų reikalavimą atleisti buvusį SSRS VSK darbuotoją iš darbo (pareigų) (2132 straipsnis). 
Pažymėtina, kad šią veiką kriminalizavo 1999 m. sausio 1 d. įsigaliojęs 1998 m. liepos 16 d. įstatymas 
Nr. VIII-858 „Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios 
organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“168. Šis teisės aktas nustatė, kad buvę NKVD, 
NKGB, MGB, KGB kad riniai darbuotojai nuo šio įstatymo įsigaliojimo 10 metų negali dirbti Lietu-
vos Respublikoje valstybės pareigūnais arba tarnautojais valstybės valdžios ir valdymo, savivaldos, 
krašto apsaugos institucijose, Valstybės saugumo departamente, policijoje, prokuratūroje, teismuose, 
diplomatinėje tarnyboje, muitinėje, Valstybės kontrolėje ir kitose kontrolę bei priežiūrą vykdančio-
se valstybės institucijose, advokatais ir notarais, bankuose ir kitose kredito įstaigose, strateginiuose 
ūkio objektuose, saugos tarnybose (struktūrose), kitose tarnybose (struktūrose), teikiančiose detek-
tyvų paslaugas, ryšių sistemoje, švietimo įstaigose pedagogais, auklėtojais ir šių įstaigų vadovais, taip 
pat negali dirbti darbo (eiti pareigų), susijusio su ginklo turėjimu.

166 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 109-3004.
167 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 81, 32, 35, 82, 821, 117, 2121, 282, 

284, 290, 294 straipsnių pakeitimo ir papildymo, kodekso papildymo 731, 74, 822, 2132, 3213 straipsniais, 741, 283 
straipsnių pripažinimo netekusiais galios“. Valstybės žinios. 1999, Nr. 66-2112.

168 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir 
šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ . Valstybės žinios. 1998, Nr. 65-1877.
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Vykdant 1998 m. liepos 16 d. įstatymą buvo atleista daug asmenų, kurie dirbo ir privačiame 
sektoriuje. Dalis tokių asmenų po to, kai jų atitinkamus skundus atmetė Lietuvos teismai, kreipėsi į 
EŽTT dėl Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pažeidimo. Išnagrinėjęs šių as-
menų skundus, EŽTT konstatavo, kad, nepaisant privačios įmonės svarbos valstybės ekonominiams, 
politiniams ar saugumo interesams, valstybės nustatyti apribojimai asmeniui įsidarbinti privačioje 
įmonėje dėl lojalumo valstybei stokos negali būti Konvencijos požiūriu pateisinami taip pat, kaip ir 
apribojimai būti priimtam į valstybės tarnybą169. 

1999 m. liepos 1 d. buvo priimtas dar vienas įstatymas, kuriuo buvo siekiama reaguoti į nelega-
lioje prekyboje atsiradusias ir sparčiai plintančias medžiagas – narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
pirmtakus (prekursorius) (23210 straipsnis)170. Tam tikra prasme techninio pobūdžio pakeitimai buvo 
daromi 1999 m. gegužės 4 d.171 ir birželio 17 d.172 įstatymais, atitinkamai keičiant 297 (Poveikis liudy-
tojui, nukentėjusiajam, ekspertui, specialistui, revizoriui ar vertėjui) ir 3101 (Apmokestinamų prekių 
neteisėtas laikymas, gabenimas ar realizavimas) straipsnius.

Paskutiniai XX a. padaryti 1961 m. BK pakeitimai susiję su 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymu 
Nr. VIII-1439173. Šiuo teisės aktu buvo pakeisti ar papildyti 49 kodekso straipsniai. Absoliuti dauguma 
pakeitimų buvo susiję su konkrečių normų sankcijomis, nes buvo apsispręsta dėl bausmių švelnini-
mo politikos įgyvendinimo. Esmė ta, kad pastaruoju laikotarpiu buvo ruošiamasi naujo, išskirtinai 
Lietuvos mokslininkų parengto ir jau tikrąja prasme Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 
priėmimui, todėl buvo siekiama dar kartą pažiūrėti, kaip praktikoje veikia tam tikros jo principinės 
nuostatos. Viena tokių nuostatų buvo inter alia susijusi su tuo, kad konkrečioje straipsnio normos 
sankcijoje nenustatoma mažiausia laisvės atėmimo bausmė. 

XXI a. pradžioje esminių pasikeitimų Lietuvos Respublikos Seimo veikloje keičiant 1961 m. 
BK nebuvo. Šis baudžiamasis įstatymas ir toliau buvo keičiamas keletą kartų per metus. Kita vertus, 
pažymėtina tai, kad šiuo laiku įstatymų leidėjų vertinimui buvo pateikti net du Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo kodekso projektai. Vieną projektą parengė darbo grupė, kuri šiuo tikslu buvo sudary-
ta netrukus po nepriklausomybės atkūrimo, o kitą – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. 
Neabejotina, kad Seimas plenarinėje posėdžių salėje negalėjo svarstyti dviejų projektų, todėl Seime 
pradėjo veikti dar viena darbo grupė, kuri turėjo suderinti du projektus ir tvirtinti pateikti vieną 
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso projektą.

Taigi, atliekant projektų derinimo darbus, paraleliai į 1961 m. BK buvo įtraukiamos ir tam tikros 
būsimo baudžiamojo įstatymo normos, nes iškildavo poreikis patikrinti jų veikimą praktikoje. Kita 
vertus, atitinkami 1961 m. BK pakeitimai ir papildymai buvo suponuoti ir besikeičiančio socialinio 
gyvenimo poreikių. Būtent dėl šių priežasčių 2000 m. balandžio 20 d. 1961 m. BK buvo papildytas 1421 
(Literatūros, mokslo ar meno kūrinio, audiovizualinio kūrinio ar fonogramos neteisėtas atgaminimas, 
neteisėtų kopijų importavimas, eksportavimas, platinimas, gabenimas ar laikymas), 1422 (Informa-
cijos apie autorių teisių ar gretutinių teisių valdymą sunaikinimas arba pakeitimas) ir 1423 (Neteisė-
tas autorių teisių ar gretutinių teisių techninių apsaugos priemonių pašalinimas) straipsniais, o 142 
(Autorystės teisės pasisavinimas) ir 308 (Neteisėtas prekių ir paslaugų ženklo naudojimas) straipsniai 
buvo pakeisti174. 

169 Sidabras and Džiautas v. Lithuania, No. 55480/00 and 59330/00, ECHR 2004.
170 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso papildymo 23210 straipsniu“. Vals-

tybės žinios. 1999, Nr. 66-2113.
171 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 297 straipsnio pakeitimo ir papil-

dymo“. Valstybės žinios. 1999, Nr. 43-1359.
172 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 3101 ir 3212 straipsnių pakeitimo“. 

Valstybės žinios. 1999, Nr. 60-1947.
173 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 81, 79, 80, 85, 2011, 2031, 212, 2131, 

225, 229, 230, 2301, 231, 2321, 2324, 234, 236, 237, 239, 243, 246, 251, 253, 254, 256, 260, 264, 271, 274, 275, 278, 280, 
281, 291, 292, 293, 296, 309, 310, 314, 315, 316, 320, 321, 323, 3261, 3262, 328, 3292 straipsnių pakeitimo ir papildy-
mo“. Valstybės žinios. 1999, Nr. 106-3059.

174 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 35, 142, 308, 3212 straipsnių pakei-
timo ir kodekso papildymo 1421, 1422, 1423 straipsniais“. Valstybės žinios. 2000, Nr. 38-1054.
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1961 m. BK buvo keičiamas ir 2000 m. rugpjūčio 31 d. įstatymu Nr. VIII-1912175. Šiuo teisės aktu 
buvo nustatyta baudžiamoji atsakomybė už kurstymą prieš tautinę, rasinę, etninę, religinę ar kitokią 
žmonių grupę (721 straipsnis), o diskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, tikėjimo 
ar kitos grupinės priklausomybės straipsnis (72 straipsnis) buvo išdėstytas nauja redakcija. 2000 m. 
birželio 15 d. įstatymu buvo nustatyta baudžiamoji atsakomybė už netikrų mokėjimo kortelių gami-
nimą ar neteisėtą disponavimą jomis (3271 straipsnis) bei patobulinti 2321 (Neteisėtas psichotropinių 
ar narkotinių medžiagų gaminimas, įgijimas, laikymas, gabenimas, siuntimas, pardavimas ar kitoks 
platinimas) ir 242 (Pornografinių daiktų gaminimas ar platinimas) straipsniai176.

Atsižvelgiant į šių dienų aktualijas, kurios susijusios su siekiu griežtinti atsakomybę už vairavi-
mą esant neblaiviam, akcentuotinas 2000 m. kovo 28 d. įstatymas, kuris pirmą kartą nepriklausomos 
Lietuvos istorijoje inter alia nustatė baudžiamąją atsakomybę už transporto priemonės vairavimą 
esant neblaiviam (2461 straipsnis)177. Kita vertus, vyko ir tam tikra veikų dekriminalizacija. Atitinka-
mos įstatymų leidėjų veiklos pavyzdys buvo ir 2000 m. rugsėjo 12 d. įstatymas, kuris inter alia iš da-
lies dekriminalizavo 212 straipsnyje (Pasų sistemos taisyklių pažeidimas) numatytas veikas. Pažymė-
tina, kad apie dalinį dekriminalizavimą kalbama todėl, kad tokios veikos kaip paso suklastojimas ar 
gyvenimas su suklastotu pasu turėjo būti perkvalifikuojamos į 207 straipsnį (Oficialaus dokumento 
suklastojimas ar suklastoto oficialaus dokumento realizavimas ar panaudojimas)178. Taigi, galiausiai 
buvo dekriminalizuotas tik gyvenimas be paso arba neįsiregistravus bei gyvenimas su svetimu pasu.

Vertinant 2000 m., būtina pabrėžti, kad šie metai – tai ne tik naujo amžiaus pradžia. Mūsų vals-
tybei jie buvo ir išlieka reikšmingi tuo, kad 2000 m. rugsėjo 26 d. buvo patvirtintas Lietuvos Respubli-
kos baudžiamasis kodeksas (toliau – ir Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, BK, 2000 m. BK,  
2000 m. baudžiamasis įstatymas)179, kuris tam tikra prasme buvo Seime veikusios darbo grupės atlik-
to dviejų projektų derinimo rezultatas180. Tiesa, priėmus atitinkamą įstatymą, 2000 m. BK neįsigalojo, 
nes dar nebuvo parengti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas ir Lietuvos Respubli-
kos bausmių vykdymo kodeksas. Dėl šios priežasties 2000 m. baudžiamojo įstatymo patvirtinimas 
inter alia vertintinas kaip Seimo veikla įgyvendinant baudžiamąją politiką, kuri veikė ir iki 2000 m. 
BK įsigalojimo trukusią baudžiamųjų įstatymų leidybą.

2001 m. buvo kriminalizuotas neteisėtas žvejybos prietaisų gaminimas, įsigijimas, laikymas 
ar realizavimas (3311 straipsnis)181, gyvūnų auginimo, laikymo ar gabenimo taisyklių pažeidimas  
(2502 straipsnis)182, taip pat švelninama baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą prekių ar produkcijos 
neišvežimą iš Lietuvos Respublikos (3121 straipsnis)183 bei daromi tokie pakeitimai, kuriais buvo sie-
kiama tobulinti normas, reglamentuojančias lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų (542 straips-
nis)184 bei atsakomybę už privedimą prie bankroto (315 straipsnis)185. Ypač dėmesys atkreiptinas į 

175 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio pakeitimo ir kodekso 
papildymo 721 straipsniu“. Valstybės žinios. 2000, Nr. 78-2363.

176 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 2321, 242 straipsnių pakeitimo ir 
papildymo bei kodekso papildymo 3271 straipsniu“. Valstybės žinios. 2000, Nr. 54-1559.

177 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 246, 315 straipsnių pakeitimo ir 
kodekso papildymo 2461 straipsniu“. Valstybės žinios. 2000, Nr. 30-826.

178 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 49 straipsnio pakeitimo ir 212 straips-
nio pripažinimo netekusiu galios“. Valstybės žinios. 2000, Nr. 81-2444.

179 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 89-2741.
180 2000 m. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso charakteristika, jo palyginimas su 1961 m. BK bei šio baudžia-

mojo įstatymo kaitos vertinimas pateikiamas 1.3.2. skyriuje. 
181 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 331 straipsnio pakeitimo ir kodek-

so papildymo 3311 straipsniu“. Valstybės žinios. 2001, Nr. 64-2332.
182 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 2502 straipsniu“. Valstybės žinios. 

2001, Nr. 99-3523.
183 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 81, 295, 3121 ir 3212 straipsnių 

pakeitimo“. Valstybės žinios. 2001, Nr. 34-1123.
184 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 542 straipsnio pakeitimo“. Valsty-

bės žinios. 2001, Nr. 71-2522; Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 32 ir 
542 straipsnių pakeitimo“. Valstybės žinios. 2001, Nr. 91-3188.

185 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 315 straipsnio pakeitimo“. Valsty-
bės žinios. 2001, Nr. 31-1011.
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2001 m. spalio 9 d. įstatymą, nes šiuo teisės aktu buvo sumažinta minimali baudos bausmės riba186. 
Tokio pobūdžio įstatymų leidėjų pozicija taip pat įgyvendino 2000 m. BK principinę nuostatą, kad 
kiekvienos bausmės dydis turi būti nurodomas sąlyginio minimumo iki sąlyginio maksimumo, nes 
tik tokiu atveju teismui suteikiama didesnė laisvė individualizuoti asmeniui skiriamą bausmę.

Paskutiniais 1961 m. BK galiojimo metais šis teisės aktas buvo keistas penkis kartus. Minėta, 
kad 1997 m. sausio 9 d. įstatymu Nr. VIII-68 buvo stipriai sugriežtinta baudžiamoji atsakomybė už 
naminės degtinės, brogos, kitų namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto etilo al-
koholio, denatūruoto etilo alkoholio, techninio etilo alkoholio ir jų skiedinių, aparatų jiems gaminti 
gaminimą, laikymą, gabenimą ir realizavimą (310 straipsnis). Tokia šalies baudžiamoji politika lėmė 
ne tik didelį nuteistųjų asmenų, bet ir nuteistųjų realiomis laisvės atėmimo bausmėmis skaičių. At-
sižvelgiant į tai, kad viena iš principinių 2000 m. BK nuostatų buvo baudžiamosios politikos švel-
ninimas, akivaizdu, kad buvo būtina reaguoti į tikrai neadekvačias baudžiamosios atsakomybės už  
310 straipsnyje aprašytų veikų ribas. 

Taigi, 2002 m. sausio 17 d.187 bei 2002 m. kovo 21 d.188 priimami 1961 m. BK pakeitimai, kurie 
inter alia atitinkamai nustatė, kad baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuomet, kai gaminami, laikomi, 
gabenami, parduodami ar kitaip realizuojami namų gamybos alkoholiniai gėrimai, kurių tūrinė etilo 
alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 15 procentų. Taip pat buvo pakelta atsakomybės kilimo 
kartelė, jeigu asmuo pagamino, laikė, gabeno, pardavė ar kitaip realizavo alkoholio skiedinius (miši-
nius) ir jei tokie alkoholio skiediniai nesukėlė sunkių pasekmių žmogaus gyvybei ar sveikatai. Tokiu 
atveju atsakomybė, skirtingai nei buvo nustatyta iki tol, kilo ne nuo vieno, o nuo penkių ir daugiau 
litrų. Jei vis dėlto buvo sužalojama sveikata arba kildavo asmens mirtis, tai baudžiamoji atsakomybė 
atsirasdavo neatsižvelgiant į alkoholio skiedinių (mišinių) kiekį. Kita vertus, buvo nustatyta ir tai, 
kad neužtraukia baudžiamosios atsakomybės naminio alaus gaminimas, laikymas, gabenimas, par-
davimas ar kitoks realizavimas.

2002 m. kovo 21 d. įstatymu buvo sušvelninta atsakomybė už automobilio vagystę (automobilio 
vagystė turėjo būti kvalifikuojama ne kaip stambaus masto turto pagrobimas (178 straipsnio 4 dalis), 
o kaip savarankiškas požymis (178 straipsnio 3 dalis). Taigi, šios transporto priemonės rūšies fetiša-
vimo nebuvo atsisakyta. Be to, įsigaliojus šiam teisės aktui, buvo sukurta gana įdomi situacija, kai 
vagystės sudėtyje automobilio pagrobimas tapo iš esmės savarankišku kvalifikuojančiu požymiu, o 
kitose svetimo turto pagrobimo sudėtyse automobilio pagrobimas liko stambaus masto turto pagro-
bimo sinonimu. Galiausiai, minėtu įstatymu pirmą kartą buvo nustatyta baudžiamoji atsakomybė 
už neteisėtą naudojimąsi elektros ar šilumos energija, dujomis arba vandeniu, jei tai padarė didelės 
turtinės žalos (2711 straipsnis). 

Esminiai 1961 m. BK pakeitimai buvo padaryti ir 2002 m. sausio 25 d. įstatymu Nr. IX-737189. 
Šis teisės aktas pirmą kartą Lietuvos istorijoje įteisino (nustatant ir specifinę bausmių sistemą) juri-
dinių asmenų baudžiamąją atsakomybę (111, 221, 321 ir 322 straipsniai). Tačiau tai buvo tik eksperi-
mentinis juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės modelis, nes jiems baudžiamoji atsakomybė 
buvo nustatyta tik už kyšio priėmimą (282 straipsnis), papirkimą (284 straipsnis) ir pinigų plovimą  
(326 straipsnis). Akivaizdu, kad atitinkami pakeitimai tebuvo tik siekis patikrinti visuomenės reakci-
ją ir pripratinti teisėsaugos institucijas bei teismus prie visiškai naujo baudžiamosios teisės instituto, 
nes platesne apimtimi jų baudžiamoji atsakomybė buvo nustatyta 2000 m. BK. 

186 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 32 ir 542 straipsnių pakeitimo“. 
Valstybės žinios. 2001, Nr. 91-3188.

187 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 310 straipsnio papildymo įstaty-
mas“. Valstybės žinios. 2002, Nr. 13-471.

188 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 271 bei 310 straipsnių pakeitimo 
ir kodekso papildymo 2711 straipsniu“. Valstybės žinios. 2002, Nr. 38-1356.

189 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 71, 32, 35, 282, 284, 290 straipsnių 
pakeitimo, kodekso papildymo 111, 221, 321, 322, 3022 straipsniais ir 319, 320 straipsnių pripažinimo netekusiais 
galios“. Valstybės žinios. 2002, Nr. 15-555.
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Pagal 2000 m. Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą buvo pertvarkyta ir atsakomybę už 
kyšio priėmimą ir papirkimą nustatanti normų sistema. 1961 m. BK 319 (Komercinis papirkimas) 
ir 320 (Nepagrįsto atlyginimo priėmimas) straipsniai buvo pripažinti netekusiais galios, tačiau tai 
nereiškė, kad atitinkamos veikos buvo dekriminalizuotos visa apimtimi. Esmė ta, kad įsigaliojus ati-
tinkamiems pakeitimams į baudžiamojo įstatymo leksiką buvo įtraukta „valstybės tarnautojui ir pa-
reigūnui prilyginto asmens“ sąvoka. Taigi, jei asmuo dirbo bet kokioje valstybinėje, nevalstybinėje ar 
privačioje įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje ar vertėsi profesine veikla ir turėjo atitinkamus viešojo 
administravimo įgaliojimus, ar teikė viešąsias paslaugas (išskyrus ūkines ar technines funkcijas), tai 
papirkimas ar nepagrįsto atlyginimo priėmimas turėjo būti kvalifikuojamas atitinkamai pagal 282 ir 
284 straipsnius. 

2002 m. laikotarpyje 1961 m. BK buvo keičiamas dar du kartus – 2002 m. liepos 4 d. ir 2002 m.  
gruodžio 10 d. Svarbiausias liepos 4 d. įstatymu Nr. IX-1036 pakeitimas buvo susijęs su naujos pa-
vojingos veikos kriminalizavimu190. Lietuvos Respublikoje gan populiaru buvo keisti ar naikinti 
transporto priemonių identifikavimo numerius, nes mūsų šalis buvo labai svarbi naudotų bei vogtų 
transporto priemonių rinkos dalis. Neabejotina, kad nuo atitinkamos veikos masto priklausė jos pa-
vojingumas bei būtinumas reaguoti griežčiausiomis poveikio priemonėmis. 

2002 m. gruodžio 10 d. įstatymu Nr. IX-1258 padaryti esmingiausi galiojusio baudžiamojo įsta-
tymo pakeitimai buvo susiję su pavojingų veikų, už kurių padarymą baudžiamojon atsakomybėn 
galėjo būti traukiami ir juridiniai asmenys, praplėtimu191. Įsigaliojus šiam teisės aktui, juridiniai as-
menys galėjo būti baudžiami ir už kontrabandą (312 straipsnis) bei neteisėtą prekių ar produkcijos ne-
išvežimą iš Lietuvos Respublikos (3121 straipsnis). Be to, buvo pakeistas ir 1961 m. BK 2322 straipsnis, 
nustatant, kad baudžiamoji atsakomybė kyla ne tik už psichotropinių ar narkotinių medžiagų grobi-
mą (vagystė, plėšimas ar sukčiavimas), bet ir už jų prievartavimą ar pasisavinimą. Pastaroji veika ga-
lėjo būti inkriminuojama asmeniui, kuriam jos buvo patikėtos ar buvo jo žinioje. Galiausiai, siekiant 
nacionalinius įstatymus priderinti prie tarptautinių teisės aktų, buvo kriminalizuotas vienas iš karo 
nusikaltimų – vaikų ėmimas į karo tarnybą arba jų panaudojimas karo operacijoje (3401 straipsnis). 

Apibendrinant visą įstatymų leidybą nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo iki 2000 m. 
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso įsigaliojimo (2003 m.), galima pasakyti, kad nemaža 
apim timi ji buvo chaotiška. Ypač tai pasakytina vertinant XX a. pabaigą. Tokios situacijos priežastys 
buvo įstatymų leidybos patirties stoka, negebėjimas suprasti nusikalstamumo ir kitų socialinių pro-
cesų sparčios kaitos bei nusikalstamumą skatinančių veiksnių. Be to, gana dažnai nebuvo įsiklauso-
ma į mokslininkų nuomones bei nevertinama ilgametė Vakarų demokratinio pasaulio valstybių pa-
tirtis; neišvengta ir populistinių sprendimų. Akivaizdžiausias tokios baudžiamųjų įstatymų leidybos 
pavyzdys galėtų būti 1994 m. priimti įstatymai Nr. I-551 ir Nr. I-686, kai dar nespėjus įsigalioti buvo 
pripažintos netekusiomis galios visos normos, kurios buvo susijusios su ribotai pakaltinamų asmenų 
statusu ir tokių asmenų baudžiamosios atsakomybės ypatumais. Kita vertus, pirmuoju nepriklauso-
mybės atkūrimo dešimtmečiu jauna valstybė iš esmės sugebėjo susidoroti su pagrindiniais iššūkiais, 
o ypač su didžiulę grėsmę visuomenės saugumui kėlusiu organizuotu nusikalstamumu.

 1.3.2. 2000 m. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas:  
 reikšmė ir pagrindinės nuostatos

Lietuvos mokslininkų ir praktikų parengtas 2000 m. baudžiamasis įstatymas, kuris įtvirtino 
mūsų šalies baudžiamosios politikos nacionalinius pagrindus, įsigaliojo tik 2003 m. gegužės 1 d.192 

190 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 541, 542, 141, 2261, 2273 straipsnių 
pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 2082 straipsniu“. Valstybės žinios. 2002, Nr. 73-3098.

191 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 81, 111, 45, 531, 2321, 2322, 2325, 
2328, 312, 3212 straipsnių pakeitimo, 2323 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir kodekso papildymo 3401 
straipsniu“. Valstybės žinios. 2002, Nr. 123-5544.

192 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, patvirtinto 2000 m. rugsėjo 26 d. 
įstatymu Nr. VIII-1968, baudžiamojo proceso kodekso, patvirtinto 2002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr. IX-785, ir 
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Rengiant 2000 m. BK buvo remtasi ES, Europos Tarybos ir kitų tarptautinių teisės aktų nuos-
tatomis, atsižvelgta į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei EŽTT jurisprudenciją, Lietuvos Res-
publikos Konstitucinio Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, įvertinta demokratinių 
teisinių valstybių baudžiamųjų įstatymų teisėkūros patirtis.

2000 m. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse buvo įgyvendintas pagrindinis siekis – 
laikytis principinės idėjos, kad visi atitinkami draudimai ir teisinio vertinimo standartai turi būti nu-
statyti vientisame baudžiamajame įstatyme. 2000 m. BK ginamos socialinės vertybės yra labai įvai-
rios, o būdai, kuriais joms keliamas pavojus ar daroma žala, dar įvairesni, todėl juridinės technikos 
arsenale nuolat ieškoma geriausių metodų, kurių taikymas leistų suderinti kuriamų baudžiamosios 
teisės normų aiškumą ir kompaktišką jų verbalinę raišką baudžiamajame įstatyme. 

1.3.2.1. 2000 m. Baudžiamojo kodekso bendroji dalis

2000 m. BK bendrosios dalies I skyriaus 1 straipsnio 1 dalyje atskleista šio teisės akto paskir-
tis  – baudžiamosios teisės priemonėmis ginti žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir 
valstybės interesus nuo nusikalstamų veikų, o 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad šis kodeksas apibrėžia, 
kokios veikos yra nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, bei jas uždraudžia. 

BK 2 straipsnio 1 dalis nustato, kad asmuo atsako pagal šį kodeksą tik tuo atveju, jeigu jo pada-
ryta veika buvo uždrausta baudžiamojo įstatymo, galiojusio nusikalstamos veikos padarymo metu. 
Įstatymo nežinojimas, kaip nustatyta BK 2 straipsnio 2 dalyje, nuo baudžiamosios atsakomybės neat-
leidžia. Šios paminėtos BK nuostatos, kaip matyti, pabrėžia baudžiamojo įstatymo svarbą baudžiama-
jai atsakomybei atsirasti. Šis įstatymas, viena vertus, turi būti visiems pakankamai aiškus, kad galėtų 
daryti prevencinį poveikį nusikalsti linkusiems asmenims. Kita vertus, kai prireikia taikyti jį tiems as-
menims, kurie nusikalstamas veikas vis dėlto padarė, baudžiamoji justicija privalo turėti kiek įmano-
ma tikslius tokių veikų teisinio vertinimo standartus – būtiną teisingumo įgyvendinimo prielaidą193. 

Kiekvienam baudžiamajam sisteminiam teisės aktui būdinga tai, kad jame teisės normos iš-
dėstytos tam tikra logine seka ir remiantis vienodais pagrindais. Būtent dėl šios priežasties visos 
BK normos yra tarpusavyje susietos ir sudaro visumą – sistemą. BK sistemą apibūdina jo skirs-
tymas į bendrąją ir specialiąją dalis, tolesnis kiekvienos iš šių dalių skirstymas į skyrius, o sky-
rių – į straipsnius. Toks skirstymas turi objektyvų pagrindą, leidžiantį ne tik surasti reikiamą tei-
sės normą, bet ir nustatyti jos ryšį su kitomis BK teisės normomis. Ypač glaudus ryšys tarp BK 
bendrosios ir specialiosios dalių teisės normų. BK bendrosios dalies teisės normos skirtos įvairiais 
aspektais „aptarnauti“ specialiosios dalies teisės normas, pavyzdžiui, sprendžiant baudžiamosios atsa-
komybės už nebaigtą padaryti nusikalstamą veiką klausimą būtina atsižvelgti į BK bendrojoje dalyje 
nustatytas taisykles dėl nusikalstamos veikos padarymo stadijų (21 ir 22 straipsniai). Kita vertus, ir BK 
specia liosios dalies skyriuose yra teisės normų definicijų, kurios atskleidžia atskirų šioje dalyje numa-
tytų nusikalstamų veikų sudėčių požymių turinį, pavyzdžiui, „karys“ ir „šauktinis“ (330 straipsnis),  
„artimieji giminaičiai“ (248 straipsnis), „valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo“ (BK 230 straips-
nis), „didelė turtinė žala“ (212 straipsnis). 

Atkreiptinas dėmesys dar ir į tai, jog visos BK nuostatos yra suderintos su ES teisės aktų, ku-
rie nurodomi BK priede, nuostatomis. Įsigaliojus BK, jo priede buvo nurodytas tik vienas ES teisės 
aktas – tai 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto 
orderio ir valstybių narių tarpusavio perdavimo procedūrų. Dabar galiojančiame BK priede yra nu-
rodyti net 33 įgyvendinami ES teisės aktai. Pažymėtina, kad nuorodos į ES teisės aktus yra privalo-
mos keičiant arba pildant BK. 

bausmių vykdymo kodekso, patvirtinto 2002 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. IX-994, įsigaliojimo ir įgyvendinimo 
tvarkos“. Valstybės žinios. 2002, Nr. 112-4970.

193 Bieliūnas, E. Baudžiamojo įstatymo blanketinės dispozicijos ir jų taikymas kvalifikuojant nusikalstamas veikas. Aliu-
konienė, R. et al. Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Liber Amicorum prof. J. Prapiesčiui. Vil-
nius: VU, 2012, p. 113–114.
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BK atsirado nukentėjusiojo nuožiūros plėtimo baudžiamajame procese principinė nuostata. Ši 
nuostata įgyvendinta suteikiant teisę nukentėjusiajam pačiam spręsti dėl baudžiamojo proceso pra-
dėjimo, jo eigos ir rezultatų, atsisakant baudžiamojo persekiojimo dėl tam tikros dalies dažnai pa-
sitaikančių nusikalstamų veikų, nustatant, kad ikiteisminis tyrimas ir bylos teisminis nagrinėjimas 
galimas tik esant nukentėjusiojo ar jo teisėto atstovo pareiškimui ar prokuroro reikalavimui. 

Jau vien per pirmąjį savo gyvavimo dešimtmetį Baudžiamasis kodeksas patyrė nemažai pakei-
timų ir papildymų, kurie, deja, ne visi buvo objektyviai pagrįsti. Kita vertus, galima teigti, kad BK 
pirmąjį išbandymų etapą atlaikė, nes neprarado vieno iš svarbiausių bruožų – vidinio sistemingumo. 
Per šį laikotarpį, patvirtinus naująjį BK, Seimas priėmė 26 BK pakeitimo ir papildymo įstatymus. 
Vien per 2003–2005 m. laikotarpį Lietuvos įstatymų leidėjas kriminalizavo 3 naujas veikas, 14 atvejų 
išplėtė nusikalstamų veikų sudėtis, 3 atvejais numatė naujas kvalifikuotas nusikalstamų veikų sudė-
tis, 7 atvejais sugriežtino nustatytą bausmę, 6 atvejais sugriežtino bausmės skyrimo ir bausmės vyk-
dymo atidėjimo taikymo taisykles, 15 atvejų išplėtė baudžiamosios atsakomybės ribas ir sąlygas194. 
Atkreiptinas dėmesys į tai, jog įstatymų leidėjas jau pirmuoju naujojo BK pakeitimų ir papildymų 
įstatymu keitė ir pildė net 45 naujojo BK straipsnius195.

Pirmąjį BK galiojimo dešimtmetį Seimas jį papildė 21 nauju straipsniu (iš jų 3 – BK bendrosios 
dalies ir 18 – BK specialiosios dalies); pakeitė ir (arba) papildė 154 BK straipsnius (iš jų 32 – BK bend-
rojoje dalyje ir 122 – BK specialiojoje dalyje); 30 BK straipsnių (iš jų 8 – BK bendrosios dalies ir 22 – 
BK specialiosios dalies) buvo pakeisti ir (arba papildyti) du kartus, o 3 BK specialiosios dalies straips-
niai – net tris kartus196. Neabejotinai nemažą dalį BK pakeitimų ir papildymų nulėmė objektyvios 
priežastys – tarptautinės teisės ir ES teisės aktų reikalavimai ir politiniai bei socialiniai pasikeitimai 
Lietuvos visuomenės gyvenime. Minėta, jog BK įsigaliojo tik 2003 m. gegužės 1 d., t. y. praėjus beveik 
trejiems metams po jo priėmimo. Todėl per šį laikotarpį buvo parengta nemažai naujų tarptautinių 
sutarčių ir ES teisės aktų, skirtų įvairiems baudžiamosios teisės aspektams. 

Štai Seimas per 2003–2005 m. laikotarpį priėmė 5 iš 10 naujojo BK pakeitimų ir papildymų 
įstatymus, kuriais nacionalinė baudžiamoji teisė buvo derinama su ES teisės aktų reikalavimais197. 
Per BK galiojimo dešimtmetį dėl ES teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo BK buvo papildytas  
9 naujais straipsniais, o pakeista (papildyta) net 40 straipsnių. Reikšmingiausi iš jų paminėtini: įtei-
sinta juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė (20 straipsnis); numatyti asmens išdavimo pagal Eu-
ropos arešto orderį pagrindai ir sąlygos (91 straipsnis); nustatyta baudžiamoji atsakomybė už žmogaus 
išnaudojimą priverstiniam darbui (1471 straipsnis); nustatyta atsakomybė už neteisėtą prisijungimą 
prie kompiuterio ar kompiuterių tinklo (1981 straipsnis) ir neteisėtą disponavimą įrenginiais, kom-
piuterinėmis prog ramomis, slaptažodžiais, prisijungimo kodais ir kitokiais duomenimis, skirtais nu-
sikaltimams daryti (1982 straipsnis); nustatyta atsakomybė už terorizmo kurstymą (2501 straipsnis); 
biologinio ginklo kūrimą ar neteisėtą disponavimą juo (2671 straipsnis); draudžiamus biomedicini-
nius tyrimus su žmogumi ar žmogaus embrionu (3081 straipsnis); buvo patikslinta ir išplėsta atsako-
mybė už prekybą žmonėmis (147 straipsnis); vaiko pirkimą arba pardavimą (157 straipsnis); nustatyta 
atsakomybė už viešą pritarimą tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikal-
timams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams, jų neigimą ar šiurkštų menkinimą (1702 straips-
nis); netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą (213 straipsnis); 

194 Švedas, G. Baudžiamosios politikos pagrindai ir tendencijos Lietuvos Respublikoje. Vilnius: Teisinės informacijos 
cent ras, 2006, p. 137.

195 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, patvirtinto 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968, 4, 7, 9, 23, 25, 
37, 39, 44, 46, 47, 48, 51, 61, 62, 65, 67, 74, 75, 90, 92, 95, 97, 102, 105, 118, 119, 143, 175, 178, 186, 187, 188, 189, 199, 
202, 212, 213, 215, 227, 249, 250, 251, 257, 260, 263, 272, 281, 291 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso 
papildymo 391 ir 3061 straipsniais įstatymas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 38-1733.

196 Švedas, G.; Prapiestis, J. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso dešimtmetis: raidos pamokos ir perspektyvos. 
Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui 10 metų. Recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų baudžiamosios po-
litikos ir baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ir nusikaltimų kvalifikavimo 
problematikai, rinkinys. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 18.

197 Abramavičius, A.; Mickevičius, D. Švedas, G. Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas Lietuvos baudžiamojoje 
teisėje. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2005, p. 30–31.
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neteisėtą mokėjimo priemonės ar jo duomenų panaudojimą (215 straipsnis); neteisėtą prekybą ozono 
sluoksnį ardančiomis medžiagomis (2701 straipsnis); neteisėtą žmonių gabenimą per valstybės sieną 
(292 straipsnis) ir kt. 

Reikia pripažinti, kad įsigaliojus 2000 m. Baudžiamajam kodeksui nepavyko įgyvendinti vie-
no iš svarbiausių jo rengėjų tikslų – sukurti daugiau ar mažiau stabilų baudžiamosios teisės normų 
sąvadą. Tam tikri BK pokyčiai nedžiugino ir todėl, kad dažniausiai jie nesiderino ir su kitu BK tiks-
lu – atsikratyti iš sovietinių laikų paveldėtos tendencijos nuolat griežtinti bausmes ir stichiškai kri-
minalizuoti vis naujas veikas, sukurti pamatus racionaliai ir į alternatyvias bausmes orientuotai bau-
džiamajai politikai, išlaisvinti teisėsaugos institucijas nuo smulkių bylų. BK rengėjams buvo savaime 
aišku, kad dažnas baudžiamosios atsakomybės taikymas turi didelį šalutinį poveikį, daro moralinį ir 
ekonominį nuostolį visuomenei, o dideli įkalinimo skaičiai – įrodymas, jog valstybė nesugeba veiks-
mingai spręsti iškilusių problemų198. 

Iš viso 2003–2015 m. nors kartą keisti buvo net 62 proc. visų kodekso straipsnių. Iš viso iki  
2015 m. gruodžio 31 d. priimta trisdešimt įstatymų dėl BK pakeitimų (papildymų, straipsnių pripa-
žinimo netekusiais galios), susijusių su BK bendrąja dalimi (t. y. keitusių bent vieną BK bendrosios 
dalies straipsnį). Per šį laikotarpį visas BK keistas 63 kartus. Pateikti pakeitimų dažnumo duomenys 
leidžia daryti prielaidą, kad BK bendroji dalis šiuo aspektu yra stabilesnė už specialiąją199. Pažymėti-
na, kad baudžiamojo įstatymo korekcijos tampa nuolatiniu įstatymų leidėjų taikiniu. 

Atkreiptinas dėmesys ir į bendrą sisteminę BK teisės technikos ir kalbos tvarkymo problemati-
ką. Atskiro įstatymų leidėjo dėmesio vertinamųjų nusikalstamos veikos sudėties požymių problema-
tikai pasigendama iki šiol. BK pataisoms dažnai stinga nuoseklumo, sistemiškumo ir argumentacijos 
tiek įtvirtinant naujus vertinamuosius nusikalstamos veikos sudėties požymius, tiek retais atvejais 
juos iš ten pašalinant ar autentiškai išaiškinant. Vertinamųjų nusikalstamos veikos sudėties požymių 
BK 2010–2012 m. padvigubėjo, lyginant su pirmaisiais naujojo BK galiojimo metais. Prognozuotina 
ir tolesnė šių požymių plėtra baudžiamajame įstatyme, daugiausiai nulemta naujų ES teisės aktų įgy-
vendinimo200. 

Vertinant atskirus BK bendrosios dalies skyrius, daugiausiai įstatymų pakeitimų ir papildymų 
buvo susiję su BK II skyriumi „Baudžiamojo įstatymo galiojimas“ – 13 ir VII skyriumi „Bausmė“ – 
10. Po septynis kartus buvo keisti BK VIII skyrius „Bausmės skyrimas“ ir IX skyrius „Baudžiamojo 
poveikio priemonės ir jų skyrimas“. Mažiausiai įstatymų pakeitimų – tik po vieną buvo susiję su BK  
I skyriumi „Bendrosios nuostatos“, V skyriumi „Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės“, 
XIV skyriumi „Priverčiamosios medicinos priemonės“. Po du kartus buvo keisti BK III skyrius „Nusi-
kaltimas ir baudžiamasis nusižengimas“ ir XIII skyrius „Teistumas“. 

Įsigaliojus 2000 m. BK daugiausia keisti BK 7 straipsnis „Baudžiamoji atsakomybė už tarp-
tautinėse sutartyse numatytus nusikaltimus“ (8 redakcijos); BK 67 straipsnis ‚,Baudžiamojo poveikio 
priemonių paskirtis ir rūšys“ (6 redakcijos); BK 95 straipsnis ‚,Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo 
senatis“ (5 redakcijos); BK 42 straipsnis „Bausmių rūšys“ ir BK 60 straipsnis „Atsakomybę sunkinan-
čios aplinkybės“ (po 4 redakcijas); BK 91 straipsnis ‚,Asmens perdavimas pagal Europos arešto orderį“, 
BK 38 straipsnis „Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo 
susitaiko“ ir BK 47 „Bauda“ (po 3 redakcijas)201. BK bendrosios dalies pakeitimus ir papildymus dau-
giausia lėmė ES teisės aktų įgyvendinimas nacionalinėje baudžiamojoje teisėje. Dauguma jų keitė ir 

198 Fedosiukas, O. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso galiojimo dešimtmetis: pamąstymai apie nepasiteisinu-
sius lūkesčius, esamą būklę ir tolesnę raidą. Prapiestis, J. et al. Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai. Vilnius: 
Registrų centras, 2014, p. 27.

199 Švedas, G.,;Veršekys, P. Lietuvos baudžiamosios teisės bendrosios dalies teisėkūros ir mokslo aktyvumo tendencijos. 
Švedas, G. et al. Baudžiamoji justicija ir verslas. Recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės ir baudžia-
mojo proceso klausimais rinkinys. Vilnius: VU, 2016, p. 16.

200 Veršekys, P. Vertinamieji nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). 
Vilnius: VU, 2013. 

201 Švedas, G.; Veršekys, P. Lietuvos baudžiamosios teisės bendrosios dalies teisėkūros ir mokslo aktyvumo tendencijos. 
Švedas, G. et al. Baudžiamoji justicija ir verslas. Recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės ir baudžiamo-
jo proceso klausimais rinkinys. Vilnius: VU, 2016, p. 16.
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pildė bausmių, baudžiamojo poveikio priemonių sistemas ir jų skyrimo taisykles. Kiti BK skyriai, 
reglamentuojantys nusikalstamą veiką, jos stadijas ir formą, baudžiamąją atsakomybę šalinančias 
aplinkybes ir nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumus, keisti minimaliai. 

Esminėmis BK naujovėmis taip pat laikytina tai, jog buvo baigta visas nusikalstamas veikas 
apimanti klasifikacija. Nusikalstamos veikos pagal BK numatytus požymius buvo suskirstytos į bau-
džiamuosius nusižengimus ir nusikaltimus. Nusikaltimai suskirstyti į neatsargius ir tyčinius. Tyči-
niai nusikaltimai dar skirstomi į nesunkius, apysunkius, sunkius ir labai sunkius.

Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies nuostatose taip pat nuosekliai realizuojami ir vystomi 
atsakomybės diferencijavimo, humanizmo, teisingumo, bausmių individualizavimo, bausmių ekono-
mijos ir kiti baudžiamosios teisės principai. BK ryški įstatymų leidėjo pozicija griežtinti atsakomybę 
asmenims, padariusiems sunkius ar labai sunkius nusikaltimus, recidyvistams ir pavojingiems reci-
dyvistams, organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo nariams. Kartu BK normose numatyta 
nemažai antirepresinio pobūdžio saugiklių: laisvės atėmimo netaikymo už baudžiamuosius nusižen-
gimus nuostata; alternatyvių sankcijų dominavimas (išskyrus už sunkius ir labai sunkius nusikalti-
mus); bend rame bausmių sąraše ir alternatyviose sankcijose laisvės atėmimas nurodomas kaip pasku-
tinis pasirinkimas; įpareigojimas teismui pirmą kartą teistam asmeniui pirmiausiai svarstyti su laisvės  
atėmimu nesusijusių bausmių skyrimą; platesnės galimybės atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą, 
atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės, paskirti švelnesnę bausmę nei įstatymo nustatyta.

2000 m. BK bendrojoje dalyje, kurią sudarė 98 straipsniai, atsirado net 33 visiškai nauji 
straipsniai, kurių nebuvo 1961 m. BK: Baudžiamoji atsakomybė už tarptautinėse sutartyse numaty-
tus nusikaltimus (7 straipsnis), Nusikalstamų veikų rūšys (10 straipsnis), Ribotas pakaltinamumas  
(18 straipsnis), Profesinių pareigų vykdymas (30 straipsnis), Teisėsaugos institucijos užduoties vyk-
dymas (32 straipsnis), Pateisinama profesinė ir ūkinė rizika (34 straipsnis), Atleidimas nuo baudžia-
mosios atsakomybės pagal laidavimą (40 straipsnis), Viešieji darbai (46 straipsnis), Laisvės apriboji-
mas (48 straipsnis), Bausmės skyrimas recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą (56 straipsnis), 
Baudžiamojo poveikio priemonių paskirtis ir rūšys (67–74 straipsniai), Nepilnamečių baudžiamosios 
atsakomybės ypatumai (80–94 straipsniai) ir kiti202. 

Minėta, kad BK 7 straipsnis buvo keistas net aštuonis kartus. Šis straipsnis numato sąrašą nu-
sikalstamų veikų, už kurias numatyta universalioji jurisdikcija – asmenys atsako pagal šį kodeksą, 
nesvarbu, kokia jų pilietybė ir gyvenamoji vieta, taip pat nusikaltimo padarymo vieta bei tai, ar už 
padarytą veiką baudžiama pagal nusikaltimo padarymo vietos įstatymus, kai padaro nusikaltimus, 
atsakomybė už kuriuos numatyta tarptautinių sutarčių pagrindu. BK 7 straipsnyje numatytas sąrašas 
per daugiau nei trylika metų ne tik išsiplėtė trimis naujais punktais, bet ir esami punktai buvo papil-
dyti naujomis nusikalstamomis veikomis. Dauguma BK 7 straipsnio papildymų buvo susiję su ES ir 
tarptautinių teisės aktų įgyvendinimu nacionalinėje baudžiamojoje teisėje. 

BK atsirado ir visiškai naujas 91 straipsnis – asmens perdavimas pagal Europos arešto orderį. 
Ši norma realizavo 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos 
arešto orderio ir valstybių narių tarpusavio perdavimo procedūrų įgyvendinimo nuostatas. 

Kaip ir 1961 m. BK, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse pastebima tendencija pri-
skirti sunkių nusikaltimų kategorijai vis daugiau nesmurtinio pobūdžio veikų, kuriomis pažeidžia-
mi ekonominiai ir socialiniai valstybės interesai, pavyzdžiui, kontrabanda (199 straipsnis), muiti-
nės apgaulė (1991 straipsnis), neteisėtas disponavimas akcizinėmis prekėmis (1992 straipsnis), prekių 
neišvežimas iš Lietuvos Respublikos (200 straipsnis), nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas  
(216 straipsnis), kyšio, nepaisant jo dydžio, paėmimas (kaip ir pažadas ar susitarimas priimti, rei-
kalavimas, provokavimas) už neteisėtus veiksmus vykdant įgaliojimus (225 straipsnio 2 dalis), 
piktnaudžiavimas dėl turtinės ar asmeninės naudos, neatsižvelgiant į šios naudos mastus ir turinį  

202 Švedas, G.; Prapiestis, J. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso dešimtmetis: raidos pamokos ir perspektyvos. 
Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui 10 metų. Recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų baudžiamosios po-
litikos ir baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ir nusikaltimų kvalifikavimo 
problematikai, rinkinys. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 15.
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(228 straipsnio 2 dalis), užsieniečių gabenimą per valstybės sieną dėl savanaudiškų paskatų  
(292 straipsnio 2 dalis), kelionių į užsienį nelegaliai ten pasilikti organizavimas (293 straipsnis).

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog daugelio turtinio ar ekonominio pobūdžio veikų pavojingu-
mo laipsnis matuojamas minimalaus gyvenimo lygio (MGL) matu, o 250 MGL vertė prilyginama 
didelės vertės turtui. Racionaliai mąstant 250 MGL kriterijus iš tikrųjų nėra tinkamas priskirti veiką 
sunkaus nusikaltimo kategorijai ir taikyti pažeidėjui realų laisvės atėmimą. Šis rodiklis turėtų būti 
ženkliai didesnis. 

BK buvo išplėsta nusikalstamos veikos subjekto samprata. Kai kurių BK specialiojoje dalyje 
numatytų nusikalstamų veikų subjektais gali būti ir juridiniai asmenys. 2002 m. buvo ratifikuota 
1999 m. Europos Tarybos baudžiamosios teisės konvencija dėl korupcijos. Seimas keitė ir papildė ko-
rupcinių nusikalstamų veikų, numatytų BK, sudėtis (225–230 straipsniai). Šios konvencijos įgyven-
dinimas Lietuvoje nulėmė ir juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės įteisinimą (20 straipsnis). 
BK įtvirtinta juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė buvo naujovė tiek Lietuvos teismų praktikai, 
tiek ir teorijai. Naujajame BK išsiplėtė nusikalstamų veikų, už kurių padarymą gali atsakyti juridinis 
asmuo, sąrašas, į kurį buvo įtraukta 60 nusikalstamų veikų. 2000 –2009 m. laikotarpiu Seimas pri-
ėmė devynis BK pakeitimų ir papildymų įstatymus, kuriais nusikalstamų veikų, už kurių padarymą 
gali atsakyti juridinis asmuo, sąrašas buvo papildytas dar 50 naujų nusikalstamų veikų. Pasakytina, 
kad nusikalstamų veikų, už kurių padarymą gali atsakyti juridinis asmuo, sąrašo išplėtimas iš esmės 
buvo siejamas su ES antrinės teisės aktų nuostatų įgyvendinimu Lietuvos baudžiamojoje teisėje203. 
Šiuo metu BK iš esmės įgyvendina ES 2005 m. spalio 31 d. JTO konvenciją prieš korupciją ir kitų tei-
sės aktų reikalavimus, susijusius su juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamas 
veikas sąlygomis ir juridiniam asmeniui taikomomis bausmėmis. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, jog 2003 m. 1 d. įsigaliojęs naujasis BK grąžino riboto pakaltinamu-
mo institutą Lietuvoje. Ribotas pakaltinamumas (18 straipsnis) – asmens būsena, kai dėl įgimtos ar 
įgytos psichikos anomalijos poveikio labai susilpnėja tokio asmens galimybė suvokti pavojingą savo 
nusikalstamos veikos pobūdį ir (ar) susilaikyti nuo tokios veikos.

1961 m. BK nebuvo išsamiai ir vienareikšmiškai apibrėžtos bendrininkavimo formos ir jų įta-
ka baudžiamajai atsakomybei, t. y. nebuvo nei bendrininkavimo formos sampratos, nei bendrinin-
kavimo formų. Jos buvo išskirtos tik specialiojoje BK dalyje, o 2000 m. BK bendrojoje dalyje jau 
įstatymiškai įtvirtinamas bendrininkavimo skirstymas į formas ir pateikiamas išsamus jų sąrašas  
(25 straipsnis): bendrininkų grupė; organizuota grupė ir nusikalstamas susivienijimas. Nusikalsta-
mam susivienijimui prilyginama antikonstitucinė grupė ar organizacija bei teroristinė grupė204.

Taip pat išplėstas sąrašas aplinkybių, šalinančių baudžiamąją atsakomybę, ir visos jos išdėsty-
tos bendrojoje BK dalyje. Atsirado naujų aplinkybų, šalinančių baudžiamąją atsakomybę, kaip pro-
fesinių pareigų vykdymas (30 straipsnis), teisėsaugos institucijos užduoties vykdymas (32 straipsnis), 
pateisinama profesinė ir ūkinė rizika (34 straipsnis), mokslinis eksperimentas (35 straipsnis). Taip 
pat buvo pakeistos buvusios būtinosios ginties, asmens padariusio nusikalstamą veiką, sulaikymo bei 
būtinojo reikalingumo įstatymo formuluotės. 

2000 m. BK gerokai išplėtė teisines galimybes atsisakyti baudžiamosios represijos atleidžiant 
nusikalstamą veiką padariusį asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės ir vietoj baudžiamosios  

203 Švedas, G. Europos Sąjungos baudžiamoji teisė ir jos įtaka Lietuvos baudžiamosios teisės bendrosios dalies 
institutams. Abramavičius, A. et al. Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos teisinei sistemai. Mokslinių straipsnių, 
skirtų Europos Sąjungos teisės įtakai Lietuvos konstitucinei, administracinei, aplinkos apsaugos, baudžiamajai, civili-
nei ir civilinio proceso, darbo ir socialinės apsaugos bei finansų teisei rinkinys. Vilnius: VU, 2014, p. 151.

204 Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio 10 d. įstatymu (Lietuvos Respublikos baudžia-
mojo kodekso, patvirtinto 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968, 4, 7, 9, 23, 25, 37, 39, 44, 46, 47, 48, 51, 61, 
62, 65, 67, 74, 75, 90, 92, 95, 97, 102, 105, 118, 119, 143, 175, 178, 186, 187, 188, 189, 199, 202, 212, 213, 215, 227, 249, 
250, 251, 257, 260, 263, 272, 281, 291 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 391 ir 3061 straips-
niais įstatymas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 38-1733) ir 2013 m. liepos 2 d. įstatymu Nr. XII-497 (Lietuvos Respubli-
kos baudžiamojo kodekso 7, 25, 250, 2501, 251 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo ir kodekso papildymo 
2491, 2502, 2503, 2504, 2505, 2521 straipsniais įstatymas. Valstybės žinios. 2013, Nr. 75-3768) buvo keičiamos visų 
išvardytų bendrininkavimo formų definicijos. 
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atsakomybės priemonių taikyti baudžiamojo poveikio priemones. Be to, atleidimo pagrindai formu-
luojami taip, kad plečiasi nusikalstamų veikų, dėl kurių įstatymas suteikia teisę atleisti asmenį nuo 
baudžiamosios atsakomybės, sąrašas, mažesni reikalavimai keliami asmenybei (suteikiama teisė at-
leisti nuo atsakomybės ne tik asmenis, pirmą kartą padariusius nusikalstamas veikas, bet ir asmenis, 
nusikaltusius pakartotinai). Štai BK yra įtvirtintas labai svarbus baudžiamosios teisės institutas – pa-
darytos veikos mažareikšmiškumas. Remiantis BK 37 straipsniu, padaręs nusikalstamą veiką asmuo 
gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu dėl padarytos žalos dydžio, nusikalti-
mo dalyko ar kitų nusikaltimo požymių ypatumų veika pripažįstama mažareikšme. Pagal 1961 m. BK  
(8 straipsnio 2 dalis) mažareikšmė veika iš viso nebuvo vertinama kaip nusikalstama, nes stokojo 
pavojingumo požymio. Taigi, BK mažareikšmiškumo koncepcija neturi aiškaus teorinio pagrindo 
ir yra prieštaringa. Veikos mažareikšmiškumo institutas turėtų būti kliūtimi veiką laikyti nusi-
kalstama ir pradėti baudžiamąjį procesą. Atsirado ir kitos naujos atleidimo nuo baudžiamosios 
atsakomybės rūšys – atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės esant atsakomybę lengvinančių 
aplinkybių (39 straipsnis), perduodant kaltininką pagal laidavimą (40 straipsnis). 

Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės 
asmenų, priklausančių organizuotoms nusikalstamoms grupuotėms, pagrindus ir sąlygas regla-
mentavo 249 straipsnio 4 dalis. Paradoksalu, bet jau 2003 m. balandžio 10 d. buvo priimti dar 
neįsigaliojusio BK pakeitimai ir papildymai. BK 249 straipsnio 4 dalis buvo išbraukta, o bendrojoje 
dalyje atsirado naujas BK 391 straipsnis. 

Remiantis šia norma (BK 391 straipsnis) asmuo, įtariamas dalyvavęs organizuotai grupei ar 
nusikalstama susivienijimui darant nusikalstamas veikas arba priklausęs nusikalstamam susivie-
nijimui, gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu jis prisipažino dalyvavęs darant 
tokią nusikalstamą veiką ar priklausęs nusikalstamam susivienijimui ir aktyviai padėjo atskleisti 
organizuotos grupės arba nusikalstamo susivienijimo narių padarytas nusikalstamas veikas.

Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas BK atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, kai asmuo 
aktyviai padėjo atskleisti organizuotos grupės arba nusikalstamo susivienijimo narių padarytas 
nusikalstamas veikas, kartu įtvirtino ir kompromisą tarp nusikaltėlių ir teisėsaugos institucijų pa-
reigūnų. Šis kompromisas yra socialiai naudingas, nes tiriant organizuotus nusikaltimus dažnai 
sunku, o neretai ir neįmanoma įrodyti asmenų, dalyvavusių organizuotos grupės ar nusikalstamo 
susivienijimo veikloje, kaltę. Tą galima padaryti tik pasitelkus pačių organizuotų nusikaltėlių pa-
galbą. Tad įstatymų leidėjas suteikė teisėsaugos institucijų pareigūnams įrankį, leidžiantį suskaldyti 
organizuotas grupes ar nusikalstamus susivienijimus, siekti, jog tokių grupuočių dalyviai bendra-
darbiautų su teisėsaugos institucijomis ir padėtų išaiškinti bei patraukti baudžiamojon atsakomy-
bėn organizatorius, vadovus ar kitus aktyvius organizuotų grupių ar nusikalstamų susivienijimų 
narius. Be to, ši norma daugeliu aspektų atitinka Jungtinių Tautų konvencijos prieš tarptautinį 
organizuotą nusikalstamumą nuostatas ir padeda veiksmingai kovoti su organizuotu nusikalsta-
mumu.

Pažymėtina, kad BK įtvirtintas naujas XI skyrius „Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės 
ypatumai“, kuriame įteisintos auklėjamojo poveikio priemonės. BK numatytus nepilnamečių atsako-
mybės ypatumus lėmė tarptautiniai įsipareigojimai bei šiuose tarptautiniuose dokumentuose nusta-
tyti minimalūs elgesio su persekiojamais nepilnamečiais standartai. Ypač atkreiptinas dėmesys į BK 
93 straipsnį, kuriame reglamentuojamas nepilnamečio atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. 
Tai rodo naują valstybės baudžiamosios politikos kryptį – humanizuoti nepilnamečių baudžiamąją 
atsakomybę. Įstatymų leidėjas nustatė mažiau būtinųjų sąlygų ir suteikė teismui galimybę atleisti nepil-
nametį nuo baudžiamosios atsakomybės ne tik tada, kai jis padaro baudžiamąjį nusižengimą, nesunkų 
ar neatsargų nusikaltimą, bet ir tada, kai jis pirmą kartą padaro apysunkį tyčinį nusikaltimą, už kurį 
baudžiamajame įstatyme numatyta didžiausia bausmė viršija 3 metus laisvės atėmimo, bet neviršija  
6 metų laisvės atėmimo. Kartu nustatytas ir esminis atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės 
pagrindas – nepilnametis nusikalto pirmą kartą.
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BK apkaltinamojo nuosprendžio senaties nuostatos sureguliuotos 95 straipsnyje. Pažymė-
tina, jog BK buvo suformuluotas naujas šio instituto pavadinimas – apkaltinamojo nuosprendžio 
priėmimo senatis (vietoj patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senatis). BK senaties taikymo 
sąlygos formaliai išliko panašios kaip ir 1961 m. BK, tačiau senaties nuostatų turinys esmingai pasi-
keitė. Pirmiausiai, BK buvo įtvirtinta esminė naujovė, kad apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo 
senaties termino trukmė priklauso ne nuo įstatyme numatytos maksimalios laisvės atėmimo baus-
mės už padarytą nusikaltimą, o nuo padarytos nusikalstamos veikos sunkumo (kategorijos): kuo 
veika pavojingesnė, tuo ilgesnis apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas. Antra, 
BK nustatė kitokius apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminus: dvejų, penkerių, aš-
tuonerių, dešimties ir dvidešimties metų. Trečia, apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties 
terminas skaičiuojamas nuo nusikalstamos veikos padarymo iki nuosprendžio priėmimo dienos. 

Tačiau 2010 m. birželio 15 d. į apkaltinamojo nuosprendžio senaties institutą buvo įnešta ne-
mažai naujovių205. Šiuo įstatymu iš esmės buvo pakeistos apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo se-
naties taikymo sąlygos, iš esmės pasunkinant senaties taikymą baudžiamosiose bylose. Šiuo metu 
apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties ir atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės insti-
tutų teisinis reguliavimas neužtikrina atitikties Konstitucijoje įtvirtintam nekaltumo prezumpcijos 
principui. Iš normų, reguliuojančių šiuos institutus, tikslinga pašalinti nuorodas į asmenį, padariusį 
nusikalstamą veiką, nes šis faktas gali būti konstatuojamas. 

BK buvo atsisakyta papildomų bausmių. Bausmių sistema BK buvo papildyta naujomis, su lais-
vės atėmimu nesusijusiomis bausmėmis (viešųjų teisių atėmimas, viešieji darbai ir kt.). Be bausmių, 
BK buvo įtvirtintas ir baudžiamojo poveikio priemonių institutas. Šios priemonės gali būti skiriamos 
pilnamečiam asmeniui, atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės. Tai sudaro prielaidas 
užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo už kaltai padarytą nusikalstamą veiką principą. Bausmių sis-
temą BK pradeda lengviausia bausmė – viešųjų teisių atėmimas, o toliau nuosekliai nurodomos kitos 
griežtesnės bausmės. Šis principas iš esmės pritaikytas ir išdėstant baudžiamojo poveikio priemonių 
sistemą, konstruojant BK specialiosios dalies straipsnių sankcijas. Tai rodo įstatymų leidėjo poziciją, 
jog parenkant kaltininkui bausmę ar baudžiamojo poveikio priemonę turi būti ieškoma galimybių 
taikyti jam racionaliausią, ekonomiškiausią ir kartu efektyviausią bausmę ar kitą poveikio priemonę.

Naujove BK reikėtų laikyti viešųjų darbų bausmę, kuri turi svarbią prevencinę ir auklėjamąją 
reikšmę asmenims, kurie padaro nelabai pavojingus nusikaltimus arba baudžiamuosius nusižengi-
mus ir gali pasitaisyti neizoliuojant jų nuo visuomenės. Šia bausme siekiama, kad nusikaltėlio atliktas 
darbas kompensuotų aplinkiniams padarytus nuostolius, o pačiam asmeniui būtų sukurtos sąlygos 
vėl integruotis į visuomenę. Tai ekonomiška laisvės atėmimo alternatyva. Kitos naujos bausmės rū-
šys – laisvės apribojimo ir arešto bausmės padidina teisėjų , kaip teisingumą vykdančios institucijos, 
darbo veiksmingumą, atsižvelgiant į tai, kad šiuo įstatymų leidėjo žingsniu buvo suteikta galimybė 
tinkamiau įvertinti visas aplinkybes, turinčias reikšmės bausmės skyrimui, taip dar tiksliau indivi-
dualizuojama bausmė nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui. 

Pažymėtina, jog įsigaliojus BK, turto konfiskavimas neteko bausmės statuso ir tapo baudžia-
mojo poveikio priemone. Tokį turto konfiskavimo teisinės prigimties pokytį iš esmės lėmė jo turinio 
pasikeitimas. Atsisakius bendrosios turto konfiskacijos ir turto konfiskavimą susiejus su nusikalstamu 
būdu gautu ar nusikalstamas veikas darant naudotu turtu, jo išbraukimo iš bausmių sąrašo pagrįs-
tumas nekelia abejonių. Turto konfiskavimo represinės prigimties paneigimas lemia šios poveikio 
priemonės taikymą ir neatsižvelgiant į tai, ar asmuo patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn. 

2000 m. BK 681 straipsnyje įteisinta visiškai nauja baudžiamojo poveikio priemonė – viešųjų tei-
sių atėmimas206. Viešųjų teisių atėmimo baudžiamojo poveikio priemonė nustato teisės eiti tam tikras 

205 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 95 straipsnio pakeitimo bei papildymo, kodekso papildymo 1702 
straipsniu ir kodekso priedo papildymo įstatymas. Valstybės žinios. Nr. 75-3792.

206 Atkreiptinas dėmesys, jog viešųjų teisių atėmimas 2000 m. BK pradžioje buvo įtvirtintas kaip atskira bausmės rūšis 
(42 str.).
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pareigas atėmimą. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog paskiriant viešųjų teisių atėmimą kaip poveikio prie-
monę atimama teisė eiti ne bet kokias pareigas, o tik tas, į kurias asmuo buvo paskirtas arba išrinktas. 

Bausmių skyrimo procese naujove reikėtų laikyti tai, jog už vieną nusikalstamą veiką dabar ga-
lima tik viena bausmė. Sugriežtintos bausmės skyrimo už kelis nusikaltimus taisyklės, įtvirtintos BK 
63 straipsnyje. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse teisingumo principas pirmą kartą tapo 
norma. Jis ne tik įtvirtintas bendrame prasminiame baudžiamojo įstatymo kontekste, bet ir įstatymų 
leidėjo konkrečiai pabrėžiamas net dviejuose BK straipsniuose. Štai BK 41 straipsnyje, kuriame yra 
nustatyta bausmės paskirtis, nurodyta, kad bausmė turi užtikrinti teisingumo principo įgyvendini-
mą. Taip pat BK 54 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad jeigu straipsnio sankcijoje nustatytos bausmės 
paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, 
gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. 

2015 m. kovo 19 d. įstatymu Nr. XII-1554 buvo keisti BK 55, 56, 60 ir 62 straipsniai207. Viena iš 
esminių pataisų buvo tai, kad panaikinta nuostata, jog „recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą 
teismas paprastai skiria laisvės atėmimo bausmę“. Taigi, po šių pataisų recidyvas bausmių skyrimo 
procese tapo sunkinančia aplinkybe. Be to, teistumas už ES valstybės narės teismo priimtą apkaltina-
mąjį nuosprendį tapo ir BK 97 straipsnio naujove.

Galiausiai, dėmesys atkreiptinas ir į Baudžiamojo kodekso 43, 47, 54, 62, 63, 64, 681, 682, 71, 
75, 90, 226 ir 227 straipsnių pakeitimus208. Pažymėtina, kad šie pakeitimai buvo daromi net pasinau-
dojant ypatingos skubos tvarka, nors pati kriminogeninė padėtis tikrai nesukuria net menkiausio 
pagrindo tokio pobūdžio skubai. Esminis atitinkamų inicia tyvų tikslas  – sugriežtinti vadinamąją 
valstybės kovą su korupcija. Tačiau, apeinant net vadovėlines tiesas, poveikis korupcijai yra daromas 
ne kuriant ar tobulinant prevencinius instrumentus, o didinant baudos dydžius ir griežtinant šios 
bausmės skyrimo taisykles. 

Neabejotina, kad tai dar vienas rimtas smūgis baudžiamojo įstatymo normų darnai ir tarpu-
savio sąveikai. Šios išvados pagrindimas akivaizdus – padidintos maksimalios baudos ribos neabe-
jotinai užkerta kelią pasiekti bausmės tikslus bei nepagrįstai sunkina nuteistojo asmens padėtį, nes 
skiriamų baudų už nusikalstamas veikas valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams dydžiai tampa 
gerokai didesni nei BK 47 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti maksimalūs baudų dydžiai. Tokios 2000 m. BK 
naujovės išbalansuoja iki tol buvusią normų sistema, o BK XXXIII skyrius tampa kur kas svarbesniu 
už kitus baudžiamojo įstatymo skyrius. Be to, sukuriama tokia situacija, kai tam tikrais atvejais mi-
nėto specialiosios dalies skyriaus kontekste bauda pagal hierarchiją taptų griežtesnė už terminuoto 
laisvės atėmimo bausmę. Galiausiai, ir kitų nusikalstamų veikų baudžiamumo kontekste sukuria-
ma tokia situacija, kai minimalus baudos už apysunkį nusikaltimą dydis prilyginamas maksimaliam 
arešto bausmės dydžiui. 

Įstatymo leidėjo invazijos į BK bendrosios dalies normas parodė, kad vienas veiksmingiausių 
būdų įgyvendinti atgrasymo idėją ir neutralizuoti antirepresinius saugiklius – priskirti veiką sun-
kių nusikaltimų kategorijai (tam pakanka maksimalią bausmę padidinti iki septynerių metų laisvės 
atėmimo). Kol nusikalstama veika neturi tokio statuso, teismo pareiga kruopščiai svarstyti alterna-
tyvios bausmės, bausmės vykdymo atidėjimo, atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės taikymo 
galimybę. Realus įkalinimas tokiais atvejais taikomas tik kaip kraštutinė priemonė. Tačiau skiriant 
bausmę už sunkų nusikaltimą galimybė netaikyti realaus laisvės atėmimo sumažėja iki minimumo. 
Tokiu atveju sprendimas neskirti realios laisvės atėmimo bausmės209 gali būti pagrįstas tik išimtinė-

207 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 27, 38, 39, 55, 56, 60, 62, 75, 179 ir 187 straipsnių pakeitimo įstatymas. 
TAR. 2015, Nr. 2015-04087.

208 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 43, 47, 54, 62, 63, 64, 681, 682, 71, 75, 90, 226 ir 227 straipsnių pakeitimo 
įstatymas. TAR. 2017, Nr. 15859.

209 Pažymėtina, kad iki įstatymo Nr. XIII-653 įsigaliojimo (2017-10-05) BK 75 str. dar buvo numatyta galimybė asme-
niui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus 
už labai sunkų nusikaltimą), atidėti bausmės vykdymą. Atsisakius taikyti BK 75 str. dėl sunkių nusikaltimų, už kurių 
padarymą teismas skyrė ne didesnę nei keturių metų laisvės atėmimo bausmę, iš esmės pasirinktas laisvės atėmimo 
įstaigų gausinimo kelias, nors ir iki šių pakeitimų Lietuvos Respublika buvo viena pirmaujančių valstybių Europoje 
pagal realią laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų asmenų skaičių 100 000 gyventojų.
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mis ir gana sunkiai nustatomomis teisinėmis sąlygomis, nurodytomis BK 54 straipsnio 3 dalyje ir  
62 straipsnyje. Tai, ko gero, ir yra silpniausia BK vieta, kurią identifikavo ir „taikliai atakuoja“ atgra-
symo idėjos šalininkai210.

1.3.2.2. 2000 m. Baudžiamojo kodekso specialioji dalis

Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse buvo iš esmės pakeista ir jo specialioji dalis. Ji 
tapo konkretesnė, nes jos struktūra ir klasifikacija remiasi tiksliau ir konkrečiau apibrėžtais rūšiniais 
objektais ir jų pagrindu išskirtomis atskirų nusikalstamų veikų grupėmis. Pavyzdžiui, 1961 m. BK 
X skirsnio „Nusikaltimai visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai“ normų pagrindu buvo sudaryti 
aštuoni BK skyriai ir specialiąją dalį sudarė 32 skyriai ir 232 straipsniai. Kai kurie iš jų buvo iš esmės 
nauji (pavyzdžiui, XV skyrius „Nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai“, XVI skyrius „Nusi-
kaltimai Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai“, XXX 
skyrius „Nusikaltimai informatikai“ ir kt.). BK specialiosios dalies straipsnių blanketinės dispozicijos 
yra sukurtos ir išreikštos paprastesniais tekstais, glaustesnėmis nuorodomis į kitą teisę ir jos šaltinius. 

Be to, net 40 straipsnių iš 1961 m. BK specialiosios dalies nebuvo perkelti į Lietuvos Respublikos 
baudžiamąjį kodeksą, tačiau tai nereiškia, kad visi šiuose straipsniuose numatyti nusikaltimai buvo 
dekriminalizuoti. Visiškai dekriminalizuoti buvo tik 8 straipsniuose numatyti nusikaltimai (pavyz-
džiui, piliečių persekiojimas už kritiką; statybos taisyklių pažeidimas; užsieniečių buvimo Lietuvos 
Respublikoje taisyklių pažeidimas; karinės įtakos vengimas ir kt.). Dar 6 straipsniuose numatyti nu-
sikaltimai buvo dekriminalizuoti iš dalies (pavyzdžiui, nepranešimas apie nusikaltimą; nusikaltimo 
arba nusikaltimą padariusio asmens slėpimas; neteisėtas sprogmenų pervežimas oro transportu). 
2000 m. BK 26 straipsniuose numatyti nusikaltimų požymiai buvo perkelti į kitų nusikalstamų veikų 
sudėtis (pavyzdžiui, nusikalstamų grupių ginklavimas; neteisėtas vertimasis gydymu; vengimas išlai-
kyti tėvus; medicinos pagalbos nesuteikimas; neteisėtų žvejybos prietaisų gamyba; grupinių veiksmų, 
kuriais pažeidžiama viešoji tvarka, organizavimas arba dalyvavimas juose)211. 

Specialiosios dalies struktūros, jos normų klasifikacijos ir išskyrimo į atskirus skyrius kriterijus 
yra ne tik rūšinis, bet ir aksiologinis (vertinamasis) kriterijus, atskleidžiantis nusikalstamų veikų rūši-
nio objekto, t. y. saugomų visuomeninių (socialinių) santykių svarbą, reikšmę, vertę. Todėl BK specia-
liosios dalies sistema pradedama nuo skyrių, jungiančių baudžiamosios teisės normas, uždraudžian-
čias nusikalstamas veikas, kuriomis kėsinamasi į svarbiausius, vertingiausius teisnius gėrius. Specialioji 
dalis pradedama nuo pačių sunkiausių, pavojingiausių nusikalstamų veikų, pažeidžiančių didžiausias 
individo, visuomenės, valstybės vertybes (interesus). Kartu BK specialiosios dalies sistema atskleidžia 
valstybės baudžiamosios politikos kryptis, prioritetus, formuoja šios politikos strategiją ir taktiką. 

Specialiojoje dalyje taip pat nurodyta, kurių nusikalstamų veikų subjektais gali būti ir juri-
diniai asmenys. Naujovė buvo tai, jog specialiojoje dalyje taip pat nurodoma, kurios nusikalstamos 
veikos gali būti padaromos neatsargiai. Jeigu tokių nuorodų nėra, vadinasi, BK straipsnyje įtvirtinta 
nusikalstama veika gali būti padaryta tik tyčia. Toks kaltės reglamentavimo BK specialiosios dalies 
normose modelis kaip tik palengvina veikų kvalifikavimą, nes normos taikytojui yra aišku, kokia 
kaltės forma gali būti priskiriama vienai ar kitai padarytai nusikalstamai veikai. BK specialiojoje 
dalyje taip pat numatytos nusikalstamos veikos, už kurių padarymą asmuo gali būti traukiamas bau-
džiamojon atsakomybėn tik esant nukentėjusiojo skundui. Žinoma diskutuotina, ar tokie, iš esmės 
proceso santykiai turėjo būti reglamentuoti BK normomis. Vertinant BK specialiosios dalies nor-
mų konstravimo principus pabrėžtina, kad jie pasikeitė ir pagal BK specialiosios dalies formuluotes,  
t. y. baudžiamas asmuo (pavyzdžiui, vartojama formuluotė „tas, kas nužudė kitą žmogų“), o ne veika 
(buvusi formuluotė „tyčinis nužudymas baudžiamas“).

210 Fedosiukas, O. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso galiojimo dešimtmetis: pamąstymai apie nepasiteisinu-
sius lūkesčius, esamą būklę ir tolesnę raidą. Prapiestis, J. et al. Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai. Vilnius: 
Registrų centras, 2014, p. 29.

211 Švedas, G. Baudžiamosios politikos pagrindai ir tendencijos Lietuvos Respublikoje. Vilnius: Teisinės informacijos 
cent ras, 2006, p. 137.
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Reikia taip pat pabrėžti, kad BK specialiosios dalies skyrių eiliškumą faktiškai nulėmė teisinių 
gėrių, į kuriuos kėsinamasi prie atitinkamos grupės priskiriamomis veikomis, reikšmingumas. BK 
specialiosios dalies sistema sudaryta vadovaujantis principu – nuo pavojingiausių nusikalstamų vei-
kų grupių iki ne tokių pavojingų.

Vienas iš aktualiausių baudžiamosios teisės raidos klausimų – juridinė technika formuluo-
jant nusikalstamų veikų požymius. Tiek kuriant 2000 m. BK, tiek ir vėliau jį keičiant, nusikalstamų 
veikų definicijose pavartota nemažai vertinamųjų, abstrakčių, kartais net dviprasmiškų sąvokų ir 
formuluočių (pavyzdžiui, nusakius nusikalstamą elgesį ir jo padarinius tokiais požymiais: „šiurkš-
čiai menkino“, „užgauliai pažemino“, „nepadoriu elgesiu trikdė visuomenės tvarką ar rimtį“, „padarė 
didelę žalą teisėms ir interesams“, atsiranda pernelyg didelė erdvė interpretuoti). Taigi, toks atskirų 
nusikalstamos veikos požymių abstraktumas ir dviprasmiškumas bei jų visumos nepakankamumas 
kelia problemų nustatyti nusikalstamo elgesio ribas. Manytina, kad svarbiausias universalus reika-
lavimas formuluojant nusikalstamų veikų sudėtis turėtų būti aiškumas, dėl to, kad kriminalizuotos 
kaip tik tos elgesio formos, kurių pavojingumas suvoktas įstatymo leidėjo. Teisėkūros procese turėtų 
būti kruopščiai tikrinama, ar sukurtoji nusikalstamos veikos definicija neapima to, ko nesiekiama 
kriminalizuoti. Tačiau šiandieną daugybė 2000 m. BK normų kartu su tikrai pavojingu elgesiu apima 
ir nelabai pavojingą arba net visiškai nepavojingą212.

Nekokybiškos juridinės technikos pavyzdys galėtų būti BK 167 ir 168 straipsniai, užtikrinantys 
privataus asmens gyvenimo neliečiamumo apsaugą. Nekelia abejonių, kad demokratinė visuome-
nė privalo užtikrinti griežčiausią apsaugą nuo įžulių privatumo pažeidimų nesankcionuotai sekant, 
klausantis telefono pokalbių, slaptai filmuojant ir pan. Tačiau formaliai asmeniui pakanka savava-
liškai pasidomėti kito asmens privačiu gyvenimu arba viešai paskelbti tokią informaciją, kad taptų 
nusikaltėliu. Pagrindinis tokių veiksmų pripažinimo nusikalstamais kriterijus – tai jų neteisėtumas 
(viskas, kas neteisėta, yra nusikalstama).

BK specialiojoje dalyje dar yra daugybė straipsnių, kurių nekokybiška juridinė technika kelia 
daug neaiškumų. Tarkime, ką reiškia didelė žala savavaldžiaujant (294 straipsnis) ir piktnaudžiaujant 
(228 straipsnis), kokia asmeninė nauda gali būti pripažinta kyšiu (225–227 straipsnis), koks truk-
dymas antstoliui vykdyti teismo sprendimą yra nusikalstamas (231 straipsnis), kada taikytina bau-
džiamoji atsakomybė už teismo sprendimo nevykdymą, o kada pakanka civilinių teisinių priemonių  
(245 straipsnis), kokie tikslinės paramos panaudojimo tvarkos pažeidimai kriminalizuoti  
(206 straipsnis), koks neteisėto vertimosi ekonomine veikla būdas yra versliškas, koks – nevers-
liškas (202 straipsnio 1 dalis), kokia ūkinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla yra uždrausta  
(202 straipsnio 2 dalis), koks įmonės valdymas laikytinas blogu (209 straipsnis), kuo patikėto turto 
išvaistymas dėl neatsargumo (184 straipsnio 4 dalis) skiriasi nuo elementaraus civilinio delikto. 

2000 m. BK yra ir tokių normų, kurių turinio negali atskleisti joks precedentas, nebent būtų pa-
teiktas išaiškinimas. Tokios normos yra: 204 straipsnio 1 dalis, 213 straipsnio 2 dalis, 253 straipsnio  
2 dalis. Šios normos nurodo, bet nepaaiškina požymio „didelis kiekis“. Pasitaiko ir baudžiamo-
sios teisės normų, kuriose neįmanoma suvokti joje užkoduotos kaltės formos, pavyzdžiui, turėjo 
turtą žinodamas arba galėdamas žinoti, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis  
(1891 straipsnis).

Išnaudojimas priverstiniam darbui BK 1471 straipsnyje atsirado 2005 m., o nauja straipsnio 
redakcija įsigaliojo 2012 m., siekiant tinkamai įgyvendinti 2005 m. gegužės 16 d. Europos Tarybos 
konvencijos dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis nuostatas bei 2011 m. balandžio 5 d. Europos Par-
lamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų 
apsaugos, pakeičiančios Tarybos pagrindų sprendimą 2002/629/TVR, nuostatas213. Atsižvelgiant į 
minėtų teisės aktų nuostatas BK atsirado ir 1472 straipsnis, įtvirtinantis baudžiamąją atsakomybę už 

212 Fedosiukas, O. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso galiojimo dešimtmetis: pamąstymai apie nepasiteisinu-
sius lūkesčius, esamą būklę ir tolesnę raidą. Prapiestis, J. et al. Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai. Vilnius: 
Registrų centras, 2014, p. 31–32.

213 Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. balandžio 5 d. direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, 
kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pagrindų sprendimą 2002/629/TVR, nuostatas. [2011] OL, L 101.
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naudojimąsi asmens priverstiniu darbu ar paslaugomis. Taip buvo siekiama užtikrinti baudžiamojo 
įstatymo veiksmingumą kovos su prekyba žmonėmis srityje. 

Nauja prekybos žmonėmis normos (147 straipsnis) redakcija buvo priimta 2005 m. birželio 
23 d. įstatymu Nr. X-272214. Jos turinį lėmė Lietuvos Respublikos įsipareigojimai suderinti preky-
bos žmonėmis normą su tarptautinės ir ES teisės aktais, o tiksliau kalbant, su prekybos žmonėmis 
apibrėžimu, pateiktu 2000 m. lapkričio 15 d. priimtame Jungtinių Tautų Organizacijos konvencijos 
prieš tarptautinį nusikalstamumą papildančiame protokole „Dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis 
ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja“ ir 2002 m. liepos 19 d. priimtame ES 
Tarybos sprendime dėl kovos su prekyba žmonėmis. Šiuose teisės aktuose buvo suformuluota labai 
sudėtinga ir ilga prekybos žmonėmis samprata, kuri šiek tiek pataisyta buvo perkelta į BK. Taigi, 
labai lakoniška ir trumpa iki tol galiojusi prekybos žmonėmis normos redakcija buvo pakeista labai 
sudėtingu ir ilgu tekstu. Kalbant apie objektyviuosius požymius, be veikos priešingumo nukentėju-
siojo laisvei aspekto, prekybos žmonėmis bylose būtina nustatyti bent vienos veikos iš 5 alternaty-
vų („žmogaus paradavimas arba kitoks perleidimas“, „pirkimas arba kitoks įgijimas“, „verbavimas“, 
„gabenimas“, „laikymas nelaisvėje“) ir bent vieno veikos padarymo būdo iš 7 alternatyvų („fizinis 
smurtas“, „grasinimai“, „kitoks atėmimas galimybės priešintis“, „pasinaudojimas priklausomumu“, 
„pasinaudojimas pažeidžiamumu“, „apgaulė“, „sumokėjimas ar kitokios turtinės naudos siekimas as-
meniui, kuris faktiškai kontroliuoja nukentėjusįjį asmenį“) buvimą.

Seksualinis priekabiavimas (152 straipsnis) yra vienas iš naujų XXI skyriaus nusikaltimų ir 
baudžiamųjų nusižengimų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui. Seksualinis 
priekabiavimas siejamas su veika, kuria siekiama seksualinio bendravimo ar pasitenkinimo vulga-
riais ar panašiais veiksmais, pasiūlymais ar užuominomis priekabiaujant prie pagal tarnybą ar kitaip 
priklausomo asmens. Seksualinis priekabiavimas visame pasaulyje pripažįstamas rimta lyčių lygybės 
problema, diskriminacijos lyties pagrindu apraiška ir šiurkščiu žmogaus teisių pažeidimu.

Specialiosios dalies XXI skyriaus „Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų žmogaus sek-
sualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui“ naujove laikytina 2014 m. kovo 13 d. įstatymo  
Nr. XII-776 pagrindu BK atsiradęs 1521 straipsnis, kuris įtvirtino baudžiamąją atsakomybę už jaunes-
nio negu šešiolikos metų asmens viliojimą. Ši norma atsirado iš 2007 m. Europos Tarybos konvencijos 
dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos prieš juos. Baudžiamojon 
atsakomybėn gali būti patrauktas pilnametis asmuo, pasiūlęs jaunesniam negu šešiolikos metų asme-
niui susitikti siekdamas lytiškai santykiauti ar kitaip tenkinti lytinę aistrą arba jį išnaudoti pornogra-
finei produkcijai gaminti, jeigu po šio pasiūlymo ėmėsi konkrečių veiksmų, kad susitikimas įvyktų.

Specialiojoje dalyje, atsižvelgiant į konstitucines nuostatas, susijusias su šeima, specifinius šei-
mos ir vaikų interesus bei galimybę juos apginti baudžiamosios teisės priemonėmis, atsirado atski-
ras skyrius, numatantis baudžiamąją atsakomybę už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus 
vaikui ir šeimai. BK XXIII skyrius numato šių vaiko teisių apsaugą: vaiko teisė gyventi su tėvais ir 
augti šeimoje (vaiko pagrobimas arba vaikų sukeitimas (156 straipsnis); vaiko pirkimas arba parda-
vimas (157 straipsnis); vaiko palikimas (158 straipsnis); vaiko apsauga nuo informacijos, darančios 
žalą vaiko sveikatai, dvasiniam ir doroviniam vystymuisi (vaiko įtraukimas į nusikalstamą veiką 
(159 straipsnis); vaiko įtraukimas vartoti vaistus ar kitas apkvaišinančias priemones (160 straipsnis); 
vaiko įtraukimas girtauti (61 straipsnis); vaiko teisė į tinkamas gyvenimo sąlygas ir jo išlaikymo 
užtikrinimą (piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar 
pareigomis (163 straipsnis); vengimas išlaikyti vaiką (164 straipsnis); vaiko teisė būti apsaugotam nuo 
seksualinio išnaudojimo (vaiko išnaudojimas pornografijos tikslais (162 straipsnis).

Pasikeitė ir nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtos turtinės naudos gavimu, sistema. Nusi-
kalstamos turtinės naudos gavimo normos pirmiausia turi būti klasifikuojamos atsižvelgiant į pažei-
džiamų turtinių vertybių (objekto), gaunamos turtinės naudos (dalyko) ir daromos žalos (pasekmių) 

214 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48, 60, 145, 147, 157, 212, 213, 214, 215, 226, 249, 251, 252, 256, 267, 
270, 272, 274, 280 straipsnių ir priedo pakeitimo bei papildymo ir kodekso papildymo 1471, 1991, 1992, 2671, 2701, 
3081 straipsniais įstatymas. Valstybės žinios. 2005, Nr. 81-2945.
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turinį. Remiantis šiais kriterijais išskiriamos dvi kategorijos nusikalstamų veikų, pasireiškiančių kaip 
neteisėtos turtinės naudos gavimas. Pirmiausiai veikos, pasireiškiančios kaip nusikalstamas sveti-
mo materialaus turto pasisavinimas: vagystė (178 straipsnis); plėšimas (180 straipsnis); radinio pa-
sisavinimas (185 straipsnis). Šios kategorijos veikos tiesiogiai nukreiptos prieš kito asmens nuosa-
vybę. Ir antra kategorija – veikos, kurios gali pasireikšti tiek materialaus turto pasisavinimu, tiek ir 
kitos nemateria lios turtinės naudos gavimu (neteisėtas naudojimasis energija ir ryšių paslaugomis  
(179 straipsnis); turto prievartavimas (181 straipsnis); sukčiavimas (182 straipsnis); turto pasisavini-
mas (183 straipsnis); turto išvaistymas (184 straipsnis); turtinės žalos padarymas apgaule (186 straips-
nis); nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas (189 straipsnis). Šiai kategorijai pri-
skiriamos veikos gali būti nukreiptos tiek prieš nuosavybę, tiek ir kitas turtines teises bei interesus215. 
Taip pat naujove reikėtų laikyti turto iššvaistymo normą (184 straipsnis), kuri yra sietina ne tik su 
tyčine kalte, bet ir su neatsargumu. 

2004 m. liepos 5 d. įstatymu Nr. IX-2314 BK 178 straipsnio 2 dalis buvo papildyta nauju vagystę 
kvalifikuojančiu požymiu – kišenvagystė. Baudžiamasis įstatymas kišenvagystę apibrėžia kaip sve-
timo turto pagrobimą viešoje vietoje iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio. Be to, 2007 m. 
birželio 28 d. įstatymu Nr. X-1233 įstatymų leidėjas numatė naują vagystę itin kvalifikuojantį požy-
mį – organizuota grupė216. 

Vienas labiausiai pakitęs BK XXVIII skyriaus aspektas yra turtinių prievolių išvengimo kri-
minalizavimo išplėtimas. Ankstesnis BK numatydavo baudžiamąją atsakomybę už turtinių prievolių 
išvengimą tik vienoje – turtinės žalos padarymo apgaule normoje. Beje, šioje normoje buvo krimina-
lizuotas tik piniginių prievolių išvengimas. XXVIII skyriuje turtinių prievolių išvengimą kriminali-
zuoja net trys normos: sukčiavimo (182 straipsnis) norma kriminalizuoja bet kokių turtinių prievolių 
išvengimą apgaule; turtinės žalos padarymo apgaule (186 straipsnis) norma – piniginių prievolių 
(atsiskaitymų, įmokų) išvengimą apgaule; neteisėto naudojimosi energija ir ryšių paslaugomis  
(179 straipsnis) norma – prievolių išvengimą, kai kalbama apie naudojimąsi energija arba paslaugo-
mis iškraipant skaitiklių rodmenis. Tuo tarpu turto prievartavimas (181 straipsnis) yra vienintelis 
XXVIII skyriuje įtvirtintas nusikaltimas, kurio dalykas gali būti bet kokio turinio turtinė nauda. 

Atkreiptinas dėmesys ir į 2010 m. gruodžio 2 d. įstatymą, kuriuo BK papildytas visiškai nau-
ja norma, kriminalizuojančia neteisėtą praturtėjimą (1891 straipsnis). Šio nusikaltimo turinį sudaro 
turto, kuris negali būti pagrįstas teisėtomis pajamomis, turėjimas. Iš esmės tai reiškia, kad legalių 
pajamų nepakankamumas ir asmens nesugebėjimas paaiškinti praturtėjimo šaltinio lemia išvadą, 
kad turtas įgytas iš nusikalstamos veiklos. Tokios teisinės priemonės įtvirtinimas buvo argumentuo-
jamas bendrosios ir specialiosios prevencijos tikslais, siekiu mažinti nusikalstamų veikų pelningumą 
ir patrauklumą, atimti iš pavienių asmenų ir ypač nusikalstamų organizacijų galimybę daryti nau-
jas nusikalstamas veikas. Kartu įstatymu buvo įtvirtintas ir išplėstinio turto konfiskavimo modelis  
(723 straipsnis). Šios BK normos turėtų tarnauti kaip efektyvios teisinės priemonės pareikalaujant 
įtariamojo pateikti duomenis apie pajamas, iš kurių būtų matyti, kad esamas turtas iš tiesų galėjo būti 
įgytas iš šių pajamų. O jeigu asmuo nesugeba pagrįsti turto legaliomis pajamomis, atsiranda galimy-
bė patraukti jį baudžiamojon atsakomybėn konfiskuojant neproporcingą pajamoms turtą.

Svarbiu naujojo BK specialiosios dalies bruožu reikėtų laikyti ir tai, jog jame buvo numatyta 
baudžiamoji atsakomybė už intelektinės ir pramoninės nuosavybės pažeidimus (191–195 straipsniai). 
2000 m. BK numatyta baudžiamoji atsakomybė už autorystės pasisavinimą (191 straipsnis), už litera-
tūros, mokslo, meno ar kitokio kūrinio neteisėtą atgaminimą, neteisėtų kopijų platinimą, gabenimą 
ar laikymą (192 straipsnis), atsakomybė už informacijos apie autorių teisių ir gretutinių teisių valdy-
mą, sunaikinimą arba pakeitimą (193 straipsnis), baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą autorių teisių 

215 Fedosiukas, O. Turtinė nauda kaip nusikalstamos veikos dalykas: sisteminė normų analizė. Jurisprudencija. 2004, 
60, p. 84. 

216 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 7, 38, 47, 63, 66, 70, 75, 82, 93, 129, 166, 167, 172, 178, 180, 181, 182, 
183, 184, 185, 189, 194, 196, 197, 198, 1981, 1982, 199, 202, 213, 214, 215, 225, 227, 228, 231, 233, 235, 252, 256, 257, 
262, 284, 285, 312 straipsnių, priedo pakeitimo ir papildymo, XXVI, XXX skyrių pavadinimų pakeitimo ir kodekso 
papildymo 2561, 2571 straipsniais įstatymas. Valstybės žinios. 2007, Nr. 81-3309.
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ar gretutinių teisių techninių apsaugos priemonių pašalinimą (194 straipsnis) ir baudžiamoji atsako-
mybė už pramoninės nuosavybės teisių pažeidimą (195 straipsnis).

2004 m. Seimas ratifikavo 2001 m. Europos konvenciją dėl elektroninių nusikaltimų217 ir buvo 
pakeistos arba papildytos beveik visų XXX skyriuje numatytų nusikalstamų veikų sudėtys (196–1982 
straipsniai). Vienas svarbiausių šio skyriaus nusikaltimų, nurodytas BK 1981 straipsnyje ir įtvirtinan-
tis baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą prisijungimą prie informacinės sistemos. Konvencijoje nu-
matyta plačiausia elektroninės erdvės saugumą pažeidžiančių ar jam grėsmę keliančių nusikalstamų 
veikų apibrėžtis. Be šios konvencijos, ne mažiau svarbūs yra ir kiti ES teisės aktai – 2005 m. vasario 
24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR dėl atakų prieš informacines sistemas ir 2013 m. 
rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento bei Tarybos direktyva 2013/40/ES dėl atakų prieš informacines 
sistemas, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR218. 

Taigi, Lietuvoje 2004 m. nustačius baudžiamąją atsakomybę už šią veiką ir vėliau (2007 m.) 
keičiant jos sudėties požymius, neteisėtas prisijungimas visada buvo siejamas su informacinės sis-
temos apsaugos priemonių pažeidimu. 2015 m. BK 1981 straipsnio pakeitimai, kuriais į nacionalinę 
teisę buvo perkeltos Direktyvos 2013/40/ES 3 straipsnio nuostatos, didesnių šios veikos pertvarkų 
nepadarė. Pakeitimais buvo patikslintas nusikalstamos veikos dalykas – sudėtyje numatyta ne tik 
informacinė sistema, bet ir jos dalis, atitinkamai prisijungimas prie informacinės sistemos laikomas 
nusikalstamu gavus prieigą tiek prie visos, tiek ir prie dalies informacinės sistemos. Taip pat buvo 
sugriežtinta bausmė už BK 1981 straipsnio 1 dalyje numatytas veikas pakeliant viršutinę laisvės atė-
mimo bausmės ribą iki dvejų metų. 

Vienas dažniausiai keistų BK XXXI skyriaus straipsnių yra 204 straipsnis (Svetimo prekių ar 
paslaugų ženklo naudojimas). Pataisos buvo susijusios su šiame straipsnyje nustatytos nusikalstamos 
veikos požymių pakeitimais bei su už 204 straipsnyje nustatytų nusikalstamų veikų padarymą tai-
komomis sankcijomis. Pagal 2003 m. 204 straipsnio redakciją baudžiamoji atsakomybė kildavo tik 
už didelio kiekio prekių pažymėjimą kitos įmonės prekės ženklu ir pateikimą realizuoti arba pasi-
naudojimą kitos įmonės prekės ženklu, jei tuo buvo padaroma didelė žala. Vis dėlto 2004 m. išplėstas 
alternatyvių veikų, kuriomis gali pasireikšti ši nusikalstama veika, sąrašas219. Atsisakydamas jungtu-
ko „ir“ įstatymų leidėjas nustatė, kad baudžiamoji atsakomybė kyla tais atvejais, kai svetimu prekės 
ženklu yra pažymimas didelis prekių kiekis, pateikiamas realizuoti didelis prekių kiekis, pažymė-
tas svetimu prekės ženklu, ar pasinaudojama svetimu prekės ženklu ir tuo padaroma didelė žala.  
2011 m. įstatymų leidėjas, taip pat papildydamas BK 212 straipsnį 3 dalimi, nustatė, kad už  
204 straipsnyje nustatytų nusikalstamų veikų (ir kitų BK XXXI skyriuje nustatytų nusikalstamų vei-
kų) padarymą gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn bet kokie juridiniai asmenys, išsky-
rus valstybę, valstybės ir savivaldybės instituciją ir įstaigą bei tarptautinę viešąją organizaciją220. Šio 
straipsnio pataisų priežastis buvo kitų teisės aktų arba kitų BK straipsnių pakeitimai.

Iki 2005 m. pakeitimų BK 213 straipsnyje buvo numatyta baudžiamoji atsakomybė už netikrų 
Lietuvos ar kitos valstybės apyvartoje esančių pinigų pagaminimą ar tikrų pinigų klastojimą, tokių 
netikrų ar suklastotų pinigų įgijimą, laikymą ar realizavimą bei už netikrų vertybinių popierių paga-
minimą, laikymą arba realizavimą. 2005 m. birželio 23 d. įstatymu Nr. X-272, siekiant įgyvendinti ir iš 
ES teisės aktų kylančius reikalavimus (2000 m. gegužės 29 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2000/383/
TVR dėl apsaugos nuo padirbinėjimo griežtinimo kriminalinėmis bausmėmis ir kitokiomis sankci-

217 Konvencija dėl elektroninių nusikaltimų. Valstybės žinios. 2004, Nr. 36-1188.
218 Marcinauskaitė, R. Neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos kriminalizavimo ypatumai ir kvalifikavimo 

problemos. Švedas, G. et al. Baudžiamoji justicija ir verslas. Recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės ir 
baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Vilnius: VU, 2016, p. 275.

219 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20, 42, 63, 67, 68, 72, 75, 77, 82, 90, 91, 92, 95, 97, 128, 144, 148, 150, 
178, 182, 194, 195, 201, 204, 205, 210, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 230, 236, 246, 248, 260, 263, 287, 306 straipsnių 
pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 2281 straipsniu įstatymas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 108-4030.

220 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 7, 42, 67, 68, 74, 1231, 125, 126, 134, 142, 144, 176, 177, 204, 205, 210, 
211, 213, 220, 223, 225, 226, 227, 228, 2281, 229, 230, 2531, 255, 257, 263, 268, 278, 281, 297, 3081 straipsnių pakeitimo 
ir papildymo, kodekso papildymo 681, 682 straipsniais ir 44, 45 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas. 
Valstybės žinios. 2011, Nr. 81-3959. 
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jomis ryšium su euro įvedimu; 2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2001/888/TVR, iš 
dalies keičiantį Tarybos pagrindų sprendimą 2000/383/TVR dėl apsaugos nuo padirbinėjimo griežti-
nimo kriminalinėmis bausmėmis ir kitokiomis sankcijomis ryšium su euro įvedimu), buvo iš esmės 
pakeistas BK 213 straipsnis221. Šiuo metu pagal šį BK straipsnį baudžiama ne tik už netikrų Lietuvos 
ar kitos valstybės apyvartoje esančių pinigų pagaminimą ar tikrų pinigų klastojimą, tokių netikrų 
ar suklastotų pinigų įgijimą, laikymą ar realizavimą, tačiau ir už minėtus veiksmus su oficialiai pa-
tvirtintais, bet į apyvartą dar neišleistais pinigais ar vertybiniais popieriais. Pabrėžtina, jog pagal BK  
213 straipsnį, jame numatyto nusikaltimo dalyku pripažįstama ir įranga, programinė įranga ar speci-
aliosios medžiagos netikriems pinigams ar vertybiniams popieriams gaminti arba tikriems pinigams 
ar vertybiniams popieriams klas toti. Be to, įgyvendinant iš minėtų ES teisės aktų kylančius reikala-
vimus, BK 213 straipsnio 4 dalyje buvo nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas, turėdamas teisę 
gaminti tikrus pinigus, tačiau pažeisdamas nustatytą pinigų gamybos tvarką ar sąlygas, pagamino 
pinigus, taip pat tam, kas laikė, įgijo ar realizavo tokius pinigus žinodamas, kad jie pagaminti pažei-
džiant pinigų gamybos tvarką ar sąlygas.

Spartus elektroninių mokėjimo priemonių, o kartu ir sukčiavimo naudojant ne grynas atsis-
kaitymo priemones išplėtimas Lietuvoje ir tarptautiniu mastu lėmė, kad buvo imtasi veiksmų atsako-
mybei nustatyti ir sudėtims tikslinti. Kaip tarptautinio bendradarbiavimo rezultatą 2001 m. gegužės 
28 d. Europos Taryba priėmė pamatinį sprendimą Nr. 2001/413/TVR, skirtą kovai su sukčiavimu ne-
grynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu. Lietuvai įgyvendinat šį sprendimą 2000 m. BK 
atsirado 214 ir 215 straipsniai, kriminalizuojantys neteisėtą disponavimą elektroninėmis mokėjimo 
priemonėmis ir jų duomenimis. 

1990 m. Europos konvencija dėl pinigų išplovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieš-
kos, arešto bei konfiskavimo apibrėžė tokio nusikaltimo kaip nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar 
turto legalizavimas esmę ir požymius (216 straipsnis). BK 216 straipsnyje nusikalstamu būdu įgytų 
pinigų ar turto legalizavimo sudėtis įtvirtino baudžiamąją atsakomybę už atlikimą su savo paties ar 
kito asmens žinomai nusikalstamu būdu įgytais pinigais ar turtu (ar jų dalimi) finansinių operacijų, 
sandorių sudarymą ar naudojimą jų ūkinėje, komercinėje veikloje ar melagingą nurodymą, kad tai 
gauta iš teisėtos veiklos, siekiant nuslėpti ar įteisinti tokius pinigus ar turtą (ar jų dalį). Tokia BK  
216 straipsnio dispozicija iš esmės buvo suderinta su Jungtinių Tautų, ES konvencijomis, direkty-
vomis, pateikiančiomis nusikalstamo pinigų plovimo sampratą222. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog 
įgyvendinus visus tarptautinius kovos su pinigų plovimu įsipareigojimus BK 216 straipsnis 2013 m. 
gruodžio 19 d. įstatymo Nr. XII-702 pagrindu įgavo visiškai naują redakciją. Šio straipsnio definicijoje 
atsirado naujovė: „taip pat tas, kas slėpė savo paties ar kito asmens turto tikrąjį pobūdį, šaltinį, buvimo 
vietą, disponavimą juo, judėjimą arba nuosavybės ar kitas su tuo turtu susijusias teises, žinodamas, 
kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu“. 

2002 m. buvo ratifikuota 1999 m. Baudžiamosios teisės konvencija dėl korupcijos. Seimas keitė 
ir papildė korupcinių nusikalstamų veikų, numatytų BK, sudėtis (225–230 straipsniai). Specialio-
sios dalies XXXIII skyrius įtvirtina „Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų valstybės tarnybai 
ir viešiesiems interesams“ sudėtis, kurias apibrėžiant didelę įtaką darė tarptautinės teisės ir ES tei-
sės aktai. Pabrėžtina, jog 1999 m. Europos Tarybos baudžiamosios teisės konvencijos dėl korupcijos 
įgyvendinimo nacionalinėje teisėje priežiūrą atlieka specialus Europos Tarybos ekspertų komitetas 
GRECO. Šio komiteto pateikto Lietuvos vertinimo ir jame suformuluotų rekomendacijų pagrindu 
Seimas 2011 m. birželio 21 d. priėmė daugybės baudžiamojo kodekso straipsnių pakeitimų paketą, 
kuriuo taip pat buvo padaryti kai kurie esminiai pakeitimai ir papildymai, susiję su tam tikrų ko-
rupcinių nusikalstamų veikų sudėtimis ir jų požymiais (pavyzdžiui, BK buvo įteisinta kyšio sampra-

221 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 7, 42, 67, 68, 74, 1231, 125, 126, 134, 142, 144, 176, 177, 204, 205, 210, 
211, 213, 220, 223, 225, 226, 227, 228, 2281, 229, 230, 2531, 255, 257, 263, 268, 278, 281, 297, 3081 straipsnių pakeitimo 
ir papildymo, kodekso papildymo 681, 682 straipsniais ir 44, 45 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas. 
Valstybės žinios. 2005, Nr. 81-2945.

222 Pažymėtina, jog 2004 m. BK 216 str. buvo pakoreguotas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 25-760.
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ta, pertvarkyta prekybos poveikiu sudėtis ir jos požymiai ir pan.)223. Konkrečiai šiuo įstatymu BK  
230 straipsnio 4 dalis buvo papildyta nuostata, kad kyšiu gali būti ne tik turtinė, bet ir asmeninė nau-
da, sunkių nusikaltimų kategorijai buvo priskirtas BK 225 straipsnio 2 dalyje numatytas kyšininka-
vimas ir BK 228 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas piktnaudžiavimas. Iki 2011 m. birželio 21 d. BK pakei-
timų ir papildymų įstatymo valstybės tarnautojui ar jam prilyginto asmens statusas buvo siejamas su 
jo darbu bet kurioje valstybinėje, nevalstybinėje ar privačioje įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje. Šiuo 
metu BK 230 straipsnio formuluotė dėl asmens darbo ir pareigų ėjimo yra aiškesnė ir iš esmės reiškia 
asmens faktinį tam tikrų funkcijų atlikimą juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje, paprastai 
su darbdaviu sudarius sutartį. 

XXXV skyriuje numatyta baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamas veikas visuomenės sau-
gumui. Pagal BK, prie tokių veikų yra priskiriamos ir su terorizmu susijusios nusikalstamos vei-
kos. Čia pabrėžtina, kad 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatiniame sprendime dėl kovos su tero-
rizmu 2002/475/TVR, iš dalies pakeistame 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatiniu sprendimu  
2008/919/TVR, apibrėžiami teroristinių nusikaltimų požymiai, nustatomos minimalios griežčiausių 
bausmių už juos ribos ir įtvirtinamos privalomos jurisdikcijos taisyklės. Siekis nacionalinėje teisėje 
įgyvendinti šio ES teisės akto nuostatas lėmė tai, kad 2013 m. liepos 2 d. įstatymu buvo padaryti 
esminiai baudžiamosios atsakomybės už teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus 
reglamentavimo pakeitimai224. Šiuo metu pagal BK yra numatyta baudžiamoji atsakomybė už įvai-
rius teroro akto pasireiškimo atvejus: disponavimą šaunamuoju, cheminiu, biologiniu ginklu, turto 
sprogdinimą, naikinimą, sveikatos žmonėms sutrikdymą, jų nužudymą ir kt. (250 straipsnis). Tokie 
veiksmai yra pripažįstami teroro aktu tik tada, jeigu jie daromi turint teroristinių tikslų. Taip pat 
šio skyriaus atskiruose straipsniuose numatyta baudžiamoji atsakomybė už teroristinių nusikalti-
mų kurstymą, verbavimą teroristinei veiklai, grasinimą padaryti teroristinį nusikaltimą, teroristinės 
veik los finansavimą ir rėmimą, teroristų rengimą. 

Esminė BK naujovė ta, kad nusikaltimai, susiję su narkotikais bei su disponavimu nuodingo-
siomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis, pirmą kartą yra įtvirtinti viename BK XXXVII sky-
riuje, pavadintame „Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu narkotinėmis 
ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis“. Atkreiptinas dėmesys į 
techninį šio skyriaus pakeitimą – nusikaltimo dalykas „narkotinės ir psichotropinės medžiagos“ įvar-
dijamas pagal 1998 m. Jungtinių Tautų konvenciją „Dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų apyvarta“.225 

Dar viena BK naujovė, palietusi ir šio skyriaus veikas, – nusikalstamų veikų diferencijavimas į 
nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus. Taip pat į nusikaltimų, susijusių su narkotikais, sąra-
šą įtraukta keletas naujų veikų – narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimas nepilnamečiams 
(261 straipsnis) ir įrenginių narkotinėms ar psichotropinėms medžiagoms gaminti gaminimas arba 
narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybos technologijų ar instrukcijų rengimas (262 straipsnis). 

Skirtingai nei 1961 m. BK galiojusios narkotinių medžiagų klasifikacijos pagal kiekį į stambų 
ir nestambų mastą, 2000 m. BK klasifikacija aiškesnė ir išplėsta – skiriamas nedidelis, didelis ir labai 
didelis kiekis. Atitinkamai buvo diferencijuotos ir sankcijos. Į šio skyriaus straipsnius įtraukta nau-
ja veika – perdirbo (259 ir 260 straipsniai), išplėsta sąvokos „lenkimas vartoti narkotikus“ reikšmė 
(ji apima padėjimą įsigyti, vertimą, lenkimą ar kitokį platinimą ne gydymo tikslams juos vartoti  
(264 straipsnio 1 dalis), pakeista teisėto disponavimo narkotikais taisyklių pažeidimo nuostata – bau-
džiamoji atsakomybė galima tik esant įstatyme išvardytiems padariniams (kai dėl taisyklių pažei-

223 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 7, 42, 67, 68, 74, 1231, 125, 126, 134, 142, 144, 176, 177, 204, 205, 210, 
211, 213, 220, 223, 225, 226, 227, 228, 2281, 229, 230, 2531, 255, 257, 263, 268, 278, 281, 297, 3081 straipsnių pakeitimo 
ir papildymo, kodekso papildymo 681, 682 straipsniais ir 44, 45 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas. 
Valstybės žinios. 2011, Nr. 81-3959.

224 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 7, 25, 250, 2501, 251 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo ir ko-
dekso papildymo 2491, 2502, 2503, 2504, 2505, 2521 straipsniais įstatymas. Valstybės žinios. 2013, Nr. 75-3768.

225 Lietuvos Respublikos 1988 metų Jungtinių Tautų konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų apyvarta ratifikavimo įstatymas. Valstybės žinios. Nr. 38-996.
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dimų narkotikai buvo pagrobti ar kitaip tapo nelegalios apyvartos dalyku (268 straipsnio 1 dalis). 
Galiausiai, BK atsisakyta baudžiamosios atsakomybės diferencijavimo pagal narkotinių medžiagų 
turinčių augalų rūšį, kai jie neteisėtai auginami. Pagal BK 265 straipsnį baudžiama už bet kokių au-
galų, įrašytų į narkotinių ar psichotropinių medžiagų sąrašą, auginimą. Be to, ši atsakomybės rūšis 
taikoma tik tuomet, kai auginamas didelis tokių medžiagų kiekis.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2017 m. birželio 1 d. įstatymu Nr. XIII-391226 BK 225 (Kyšinin-
kavimas) ir 227 (Papirkimas) straipsniuose įtvirtintos kvalifikuotos papirkimo ir prekybos poveikiu 
nusikaltimo sudėtys, kurios praplėtė baudžiamosios atsakomybės už šias veikas ribas. Nuo 2017-06-03 
baudžiamojon atsakomybėn už kyšininkavimą gali būti traukiami ne tik tie valstybės tarnautojai ar 
jiems prilyginti asmenys, kurie pažadėjo ar susitarė priimti kyšį arba reikalavo ar provokavo duoti kyšį, 
arba priėmė kyšį tiek už konkretų veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, bet ir tie, kurie tai darė už  
išimtinę padėtį ar palankumą. Atitinkamai papirkėjui baudžiamoji atsakomybė tapo galima ir už 
siekimą davus kyšį iš valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens sulaukti išimtinės padėties ar pa-
lankumo, nepaisant to, kaip jo veiksmus suprato pats valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo. 
Neabejotina, kad šie BK pakeitimai yra savotiškas iššūkis Lietuvos teismų praktikai, nes bus sudėtin-
ga išaiškinti ir pritaikyti „išimtinės padėties“ ir „palankumo“ sąvokas bei naujame kontekste įvertinti 
baudžiamosios atsakomybės ribas.

BK 230 straipsnio 2 dalyje, nekeičiant joje esančių sąvokų ir besiformuojančio jų aiškinimo 
teismų praktikoje, sukonkretinta, kad sprendžiant, ar asmuo laikomas valstybės tarnautojui prily-
ginamu asmeniu, neturi įtakos jo turimas teisinis statusas pagal užsienio valstybės ar tarptautinės 
viešosios organizacijos teisės aktus. Patikslinta, kad valstybės tarnautojui prilyginamu asmeniu lai-
komi ir užsienio valstybėje teismines funkcijas atliekantys asmenys. Be to, BK 230 straipsnis (Sąvokų 
išaiškinimas) papildytas nauja dalimi paaiškinant, kad BK 225, 226, 227 straipsniuose nurodytas 
pageidaujamas valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veikimas ar neveikimas vykdant įgalio-
jimus, atsižvelgiant į 1997 m. lapkričio 21 d. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
konvencijos dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius227 
reikalavimus, apima bet kokį naudojimąsi valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens padėtimi, 
nepriklausomai nuo to, ar tai patenka į valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui teisės ak-
tais apibrėžtą įgaliojimų sritį, ar ne.

Vertinant BK pakeitimų ir papildymų raidą, vis dėlto pažymėtina, kad vienas svarbiausių šiuo 
metu ir ateityje BK specialiajai daliai keliamų iššūkių yra siekis išvengti dirbtinio kriminalizavimo. 
Pritartina mokslinėje literatūroje išsakytai nuomonei, kad siekiant šio tikslo reikia remtis pagrindi-
niais kriterijais, leidžiančiais to išvengti228. Pirmiausiai, tai įvairūs baudžiamųjų įstatymų aiškinimo 
būdai, įskaitant siaurinamąjį aiškinimą. Kai kurios definicijos ar atskiri jų požymiai tiesiog privalo 
būti protingai siaurinami pagal prasmę, atitinkančią baudžiamosios teisės tikslus ir vietą teisės šakų 
sistemoje. Antra, teisėjui, susidūrusiam su dirbtiniu kaltinimu, visada padės vadovavimasis bendrai-
siais ir specialiaisiais teisės principais, ypač tokiais kaip legalumo, proporcingumo ir ultima ratio. 
Trečia, dirbtinis kriminalizavimas gali būti įveiktas ir vadovaujantis reikalavimu nustatyti nusikals-
tamos veikos pavojingumą, taip pat veikos priešingumą būtent tiems teisiniams gėriams, kuriuos 
gina inkriminuojamos BK normos. Ketvirta, baudžiamųjų įstatymų taikymas suponuoja griežtą va-
dovavimąsi reikalavimu nustatyti kaltinamojo kaltės (tyčios ar neatsargumo) turinį ir išvengti objek-
tyvaus apkaltinimo. Penkta, tarp „vaistų“ nuo dirbtinio kriminalizavimo paminėtinos žmogaus teisių 
apsaugos maksima ir EŽTT praktika.

226 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20, 225, 227 ir 230 straipsnių pakeitimo įstatymas. TAR. 2017-06-02,  
Nr. 9472.

227 Konvencija dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius. TAR. 2017-06-30, 
Nr. 11183.

228 Fedosiukas, O. Dirbtinis kriminalizavimas kaip teisinės praktikos patalogija. Švedas, G. et al. Baudžiamoji justicija 
ir verslas. Recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Vilnius: 
VU, 2016, p. 51.
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II. 

LIETUVOS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS MOKSLO  
RAIDA 1918–2018 M.

2.1. Baudžiamosios teisės mokslas tarpukario Lietuvoje

Tarpukario Lietuvoje publikuotų tyrimų materialiosios baudžiamosios teisės tematika nėra 
daug. Ko gero, solidžiausia mokslinė publikacija priklauso Vladimirui Stankevičiui (1884–1968): 
„Baudžiamosios teisės paskaitos“ (1925)229. V. Stankevičius, dar žinomas kaip Vladas Stanka, pasižy-
mėjo ne tik kaip teisininkas, bet ir kaip politikas, karo inžinierius ir mokslo istorikas, rašęs lietuvių, 
rusų ir vokiečių kalbomis, o būdamas emigracijoje – ir anglų kalba. Dirbdamas VDU Teisės fakulteto 
dėstytoju, be jau minėtos plačiai žinomos publikacijos, baudžiamosios teisės srityje jis dar paskelbė 
kelis mažiau žinomus veikalus230. 

Prie labai svarbių baudžiamosios teisės mokslo šaltinių priskirtinas ir anksčiau gausiai cituo-
tas VDU profesoriaus Simono Bieliackino (1874–1944) ir Vyriausiojo Tribunolo prokuroro padėjėjo 
Martyno Kavolio (1897–1979) išleistas Baudžiamasis statutas (1934). Šiame leidinyje pateiktas ne tik 
tarpukario Lietuvoje galiojusio Baudžiamojo statuto tekstas lietuvių kalba, bet ir pateikti išsamūs 
atskirų straipsnių komentarai ir citatos iš teismų precedentų. Ši susisteminta medžiaga neabejotinai 
buvo labai reikšminga tiek praktikuojantiems teisininkams, tiek mokslo vystymuisi. S. Bieliackino ir 
M. Kavolio išleistas Statutas iki šiol aktyviai cituojamas ir, ko gero, yra pagrindinis žinių apie tarpu-
kario Lietuvos baudžiamąją teisę ir jos taikymo praktiką šaltinis. 

Atskirais baudžiamosios teisės klausimais straipsnių yra paskelbę M. Romeris231, A. Ugriu-
movas232, K. Šalkauskas233, Z. Kolodnas234, A. Tamošaitis235, J. Vabalas-Gudaitis236, Č. Butkys237,  
A. Vaitiekavičius238, A. Grajevskis239, J. Tomkus240, S. Vazbys241, A. Baumgartenas242, V. Stankevičius243, 
S. Bieliackinas244, P. Beleckas245, K. Navasaitis246, A. Dilys247, K. Laucius248, V. Mykolaitis249, V. Jurgutis250,  

229 Stankevičius, V. Baudžiamosios teisės paskaitos. Kaunas: Lietuvos universiteto Teisių fakultetas, 1925. 
230 Stankevičius, V. Baudžiamosios teisės istorijos pamatiniai bruožai. Kaunas: VDU Teisės fakultetas, 1932; Stankevi-

čius, V. Bauda – Baudžiamasis statutas – Baudžiamoji teisė – Bausmė. Kaunas: VDU Teisės fakultetas, 1934.
231 Riomeris, M. Sunkiųjų darbų kalėjimas „ligi gyvos galvos“. Teisė. 1922, 3.
232 Ugriumovas, A. Sąlyginis nuteisimas teorijoje ir įstatymuos. Teisė. 1922, 4.
233 Šalkauskas, K. Mažamečių nusikaltimai ir kova su jais Lietuvoje. Teisė. 1922, 2.
234 Kolodnas, Z. Vokiečių Baudžiamojo statuto projektas. Teisė. 1926, 10. 
235 Tamošaitis, A. Už ir prieš mirties bausmę. Teisė. 1928, 13.
236 Vabalas-Gudaitis, J. Valios laisvė ir žmogaus atsakomybė. Teisė. 1928, 14.
237 Butkys, Č. Kriminalinio baudimo pagrindai. Teisė. 1929, 15.
238 Vaitiekavičius, A. Naujas Latvijos baudžiamasis statutas. Teisė. 1931, 20.
239 Grajevskis, A. Dėl B. statuto 255 ir 256 straipsniai. Teisė. 1932, 22.
240 Tomkus, J. Politiniai nusikaltimai šių dienų baudžiamojoje teisėje. Kriminalistikos žinynas. 1936, 10-11.
241 Vazbys, S. Įžeidimo klausimu. Teisė. 1934, 28; Vazbys, S. Kūno sužalojimai, padaryti tėvams. Teisė. 1936, 33.
242 Baumgartenas, A. Listo baudžiamosios teisės mokykla ir jos reikšmė dabarčiai. Teisė. 1936, 36.
243 Stankevičius, V. Baudžiamojo statuto 578 straipsnio naujo teksto prasmė. Teisė. 1937, 37.
244 Bieliackinas, S. Baudžiamojo kodekso suderinimo su kitais veikiančiais įstatymais klausimu. Teisė. 1937, 37. 
245 Beleckas, P. Piniginė bauda. Teisė. 1937, 40.
246 Navasaitis, K. Chuliganizmas. Teisė. 1938, 41.
247 Dilys, A. Baudž. statuto 68 straipsnio 3 punkto klausimas. Teisė. 1938, 44.
248 Laucius, K. Baudžiamojo statuto numatyti „valdininkai“. Teisė. 1938, 44.
249 Mykolaitis, V. Nusikaltimai dokumentams. Teisė. 1938, 44.
250 Jurgutis, V. Mirties bausmė Lietuvos baudžiamojoje teisėje. Teisė. 1938, 42; Jurgutis, V. Baudžiamojo įstatymo teri-

torinė galia Baudžiamojo kodekso projekte. Teisė. 1939, 45. 
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T. Sabūnienė251, S. Tomonis252, taip pat advokatas L. Kahkra253 bei asmenys, palikę tik savo inicialus:  
J. R.254 ir Al. M.255 

Reikšmingu įvykiu baudžiamosios teisės mokslininkams tapo Teisininkų draugijos valdybos 
iniciatyva surengta vieša diskusija baudžiamosios teisės vystymosi klausimais (1934 m. balandžio  
21 d. ir 28 d.). Šios diskusijos, vykusios Vyriausiojo Tribunolo salėje, metu pranešimus padarė Vy-
riausiojo Tribunolo prokuroro padėjėjas K. Žalkauskis ir Valstybės Tarybos narys J. Papečkys, plačiai 
pasisakė ir prof. V. Stankevičius, prof. S. Bieliackinas, teisėjas S. Vazbys. Diskusija buvo skirta žinomų 
baudžiamosios teisės mokyklų ir užsienio valstybių baudžiamųjų kodeksų apžvalgai, naujoms idė-
joms, kurios galėtų būti panaudotos kuriant naują Lietuvos baudžiamąjį kodeksą256. 

Taigi, tarpukario Lietuvos baudžiamosios teisės mokslas buvo gyvas, nors dar nebuvo įgavęs 
tinkamo svorio ir reikšmės praktikai. Postūmį moksliniams tyrimams neabejotinai turėjo suteik-
ti naujo Baudžiamojo kodekso priėmimas arba bent jo projekto paskelbimas, bet, kaip žinoma, to 
neįvyko. Kita vertus, šių laikų mokslininkai randa nemažai vertingų prasmių tarpukario Lietuvos 
mokslininkų pub likacijose.

2.2. Baudžiamosios teisės mokslas sovietinės okupacijos laikotarpiu

Baudžiamosios teisės mokslas, gyvavęs sovietiniais Lietuvos laikas, pasižymėjo tam tikru sa-
vitumu: paprastai kiekviena suvereni Europos valstybė stengiasi ugdyti „savo“ teisės mokslą (tiesa, 
su regioninėmis ypatybėmis tarp tą pačią kalbą vartojančių šalių bei sąsajomis į lyginamąją ar tarp-
tautinę teisę), o Lietuvos mokslą glaudus ryšys siejo su Sovietų Sąjungoje kuriamu mokslu. Kadangi 
inkorporuotų teritorijų teisė iš esmės orientavosi į „sąjunginę“, tai atitinkamai veikė ir Lietuvos bau-
džiamosios teisės dogmatiką. 

Kitas klausimas, kiek baudžiamosios teisės mokslas buvo „mokslinis“? Reikia pripažinti, kad 
bendros teisinės minties raidos požiūriu mūsų padėtis, palyginti su Vakarų kolegomis, buvo – ir yra – 
gerokai keblesnė. Tai lėmė daug priežasčių: pirma, geležinė uždanga jau fiziškai apsunkino atitinka-
mus kontaktus bei prieigą prie literatūros; antra, planinė ekonomika, bent jau socialiniuose moksluo-
se, suponavo gana ribotus ištekliu; trečia, kritinis mokslo potencialas galėjo egzistuoti tik siauruose 
ideologiniuose rėmuose, kurių buvo nevalia peržengti. Pastarąjį faktorių lėmė politinė santvarka: 
tarkim, rimtesni pamąstymai apie baudžiamosios teisės principus ar pagrindines asmens teises yra 
įmanomi tik sistemoje, kur tokios teisės yra garantuojamos pačios teisės galiojimu bei viršenybe, bet 
nėra suteikiamos arba nesuteikiamos išskirtinai valdžios atstovų. 

Taigi Lietuvos, kaip ir kitų sąjunginių respublikų, mokslininkai visais atžvilgiais turėjo pasi-
tenkinti tokiomis galimybėmis bei ištekliais, kurie tuo metu buvo prieinami. Pažymėtina, kad, be 
administracinių – biurokratinių „aparato veikimo“ apžvalgų, esamomis sąlygomis galėjo pasirodyti 
ir rimtos publikacijos atskirais dogmatiniais ar istoriniais klausimais. Bent jau iš tuometinės valdžios 
pozicijos dėmesio vertų „represinių“ publikacijų su rimtais politiniais autorių motyvais buvo paly-
ginti mažai. Dauguma darbų su didesne ar mažesne oportunizmo priemaiša analizavo įprastinius, 
ir šiandien diskutuojamus, baudžiamosios teisės dogmatikos klausimus. Kita, gana gausi kategorija 
buvo bevertės arba menkos vertės konjunktūrinės publikacijos apie kuo įvairiausius „stiprinimus“, 
„partijos viršenybes“ ar „programas“, kuriose konkrečios teisinės ar politinės pažiūros apskritai neat-
sispindėjo. Taip pat esama ir tam tikrų istorinių tendencijų. Tarkime, įdomesni baudžiamosios tei-
sės politikos ar principų teiginiai (jei nevertintumėm, deja, visais laikais populiarių „griežtinti“ ir 
„kovoti“) materialiosios teisės atžvilgiu visą sovietinį laikotarpį buvo labiau pavieniai, tačiau vėliau, 

251 Sabūnienė, T. Exceptio veritatis šmeižime. Teisė. 1939, 47.
252 Tomonis, S. Sovietų baudžiamosios teisės metmenys. Teisė. 1939, 49.
253 Kahkra. Baudžiamųjų įstatymų reforma Estijoje. Teisė. 1936, 33.
254 J. R. Baudžiamosios teisės reforma Vokietijoje ir Prancūzijoje. Teisė. 1935, 31.
255 Al. M. Tarnybinis smurtas. Teisė. 1926, 10.
256 Naujos baudžiamosios teisės srovės – V. T. Prok. Žalkauskio, V. T. nario J. Papečkio pranešimai; prof. S. Bieliackino, 

V. Stankevičiaus ir teisėjo St. Vazbio kalbos. Teisė. 1934, 26. 
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devintojo dešimtmečio „persitvarkymo“ laikais, atsirado ganėtinai kritinių publikacijų. Kalbant apie 
bendrąją diskusijų kultūrą galima konstatuoti, kad nebuvo vengiama kritiškai aptarti tiek teismų 
praktikos, tiek atskirų įstatymo nuostatų, bent jau kol pati sistema likdavo nekvestionuota. Taip pat, 
nors ir mažiau, būta diskusijos ir tarp pačių mokslininkų, publikacijose aptariant kitų kolegų mintis. 

2.2.1. Baudžiamosios teisės bendroji dalis

Pažymėtina, kad fundamentinėmis baudžiamosios teisės bendrosios dalies temomis, pavyz-
džiui, teorinės ar filosofinės bausmės prielaidos, baudžiamosios teisės principai, palyginti su dogma-
tine dalimi, itin daug rašoma nebuvo257. Neretai tiesiog buvo perimamos jau suformuotos dogmos. 

Šiuo požiūriu įdomu, kad „sąjunginėje“ rusų autorių literatūroje diskusijos fundamentiniais klausi-
mais būta, tegul ir smarkiai įspraustos į „dialektinio materializmo“ rėmus258. Turbūt tai galima paaiš-
kinti bendra išteklių disproporcija, o gal ir tuo, kad „centre“ galėjo būti diskutuojama truputį laisviau 
nei okupuotoje Lietuvoje. 

Pavyzdžiui, galima rasti nemažai publikacijų antraščių apie (socialistinį) teisėtumą, tačiau šio 
principo turinys yra atskleistas menkai, „teisėtumo“ terminas daugumoje publikacijų259 dažniausiai 
nebuvo siejamas išskirtinai su baudžiamojo įstatymo taikymu, tačiau apėmė daug įvairių momentų, 
tokių kaip, pavyzdžiui, „griežtas tarybinių įstatymų laikymasis“, draudimas piktnaudžiauti valdžia, 
teisinių gėrių apsaugos bei teisėtvarkos stiprinimas (taigi iš esmės kalbama apie nusikalstamumo 
prevenciją, ne apie teisės principą) arba įstatymo vykdymo priežiūra bei personalo kvalifikacija (taigi 
vėlgi ne principiniai, bet administraciniai aspektai). Tačiau teigiama šių akcentų pusė buvo iš šiur-
pios pokario metų patirties kilęs siekis stiprinti formalaus įstatymo viršenybę, vietomis nevengiant 
užsiminti apie ne tokias jau džiugias proceso realijas260. Matyt, buvo suvokta, kad ir tarybų valdžiai, 
be kitų dalykų, yra reikalingas ir tam tikras įstatymo stabilumas. Tuo tarpu „klasikiniai“ teisėtumo 
principo kaip nulla poena sine lege aspektai diskutuojami nedaug, konkrečios iš šio principo išplau-
kiančios dogmatinės problemos beveik nenagrinėjamos261. Tarkime, pakankamo įstatymo aiškumo 
problema buvo keliama tik vėlesniais metais, suaktyvėjus baudžiamosios politikos diskusijai262. 

Pastarąja baudžiamosios politikos tema, kaip jau minėta įvade, atskirais klausimais buvo pasi-
sakoma visąlaik, pasitaikydavo ir platesnių analizių263. Vis dėlto aktyvesnė diskusija su sisteminiais 
pamąstymais, suponuotais politinių pasikeitimų, atsirado vėliau264. 

257 Pvz., Bieliūnas, E. R. Jevoljucija teorii novoj social’noj zashhity. Teisė. 1983, 18; Bieliūnas, E. Nuo papročio iki bau-
džiamojo kodekso. Kas toliau? Teisė – visuomeninė vertybė. Teisės etiudai-1. Vilnius: Mintis, 1988; Bluvštein, J.; 
Jakovlev, А. O perspektivah nauchnoj razrabotki problem bor’by s prestupnost’ju. Teisė. 1981, 1981, 16–1, su įdomia 
veikos pavojingumo požymio kritika, p. 5–8. Jovaišas, K. Kai kurios kriminalinės bausmės skyrimo socialistinio 
turto grobstytojams problemos. Socialistinė teisė. 1988, 1; Pavilonis, V. Teisės vaidmuo asmenybės koregavimui ir 
resocializacijai. Teisė – visuomeninė vertybė, Teisės etiudai-1. Vilnius: Mintis, 1988; Pavilonis, V. Mada ir nusikals-
tamumas. Teisė ir persitvarkymas. Teisės etiudai-2. Vilnius: Mintis, 1989; iš sisteminės teorijos pozicijų Normantas, 
A. Pravoohranitel’naja funkcija Sovietskogo gosudarstva. Teisė. 1984, 19.

258 Tuo tarpu skyriuose apie „blogą“ „buržuazinę teisę“ buvo galima rasti visai smagių pasažų, kurie nors ir nieko ne-
propagavo, tačiau bent jau galėjo perduoti informaciją, kas tamsesniais laikais yra ypač svarbu.

259 Pvz., Builis, A. TSRS Konstitucija ir socialistinio teisėtumo stiprinimas respublikoje. Socialistinė teisė. 1978, 1; Bur-
kauskas, A. Socialistinio teisėtumo stiprinimas – svarbus TSRS Konstitucijos projekto turinio bruožas. Socialistinė 
teisė. 1977, 3; Kūris, Pr. Užtikrinti teisingumo vykdymo efektyvumą. Socialistinė teisė. 1982, 2; Prapiestis, J. Teisė: 
teisėtumas, teisėtvarka. Teisė – visuomeninė vertybė. Teisės etiudai-1. Vilnius: Mintis, 1988; Misiūnas, I. Tarybinė 
baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. Red. Žvirblis J. Vilnius: Mintis, 1972, p. 11–12.

260 Pvz., Jacovskis, E. Griežtai laikytis įstatymų vykdant teisingumą. Socialistinė teisė. 1985, 4; Kazlauskas, M. Asmens 
patraukimo kaltinamuoju teisėtumas ir pagrįstumas. Socialistinė teisė. 1986, 4.

261 Tiesa, verta paminėti A. Abramavičiaus straipsnį apie baudžiamojo įstatymo galiojimą laike: O sootnoshenii vreme-
ni dejstvija ugolovnogo zakona i vremeni sovershenija prestuplenija. Teisė. 1987, 22. 

262 Pvz., Piesliakas, V. Įstatymas ir kova su teisės pažeidimais. Socialistinė teisė. 1988, 4; Kazlauskas, M. Socialistinis 
teisingumas ir socialinė teisybė. Teisė ir persitvarkymas. Teisės etiudai-2. Vilnius: Mintis, 1989; Kiškis, G. Nekaltumo 
prezumpcija. Teisė ir persitvarkymas. Teisės etiudai-2. Vilnius: Mintis, 1989.

263 Informatyviai apie kodekso 1961–1982 m. raidą Bluvštein, J.; Pivoriūnas, A. O nekotoryh tendencijah razvitija 
ugolovno-pravovogo zakonodatel’stva. Teisė. 1983, 18; Stačiokas, St.; Kuklianskis, S. Dekriminalizacijos klausimu. 
Socia listinė teisė. 1982, 1. 

264 Pvz., Lideika, R.; Prapiestis, J. Svarstome Baudžiamųjų įstatymų pagrindų projektą. Socialistinė teisė. 1989, 1; No-
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Akivaizdžiai daugiau dėmesio skirta teisės istorijai; nemažai buvo rašoma ir baudžiamosios 
teisės istorijos tematika265. Kai kurios publikacijos daugiau apžvalginės, tačiau būta ir išsamesnių, 
analitinių darbų. Nevienareikšmiškai vertintinos publikacijos apie tarpukario Lietuvos teisę266. Ka-
dangi oficialiai buvome „išvaduoti“, čia oportunizmas buvo jau griežtai privalomas; daug dėmesio 
buvo skiriama šiuo požiūriu gana „dėkingam“ autoritarinės Lietuvos laikotarpiui, juo labiau kad kai 
kurie istoriniai faktai mums nėra patogūs ir šiandien. Tiesa, esama šiokio tokio paradokso, jog teisės 
istorikai tų teisinių bei politinių kategorijų, kuriomis jie vertino tuometinę Lietuvą, žinoma, niekaip 
negalėjo taikyti valstybei, kurioje gyveno patys. 

Bendrais dogmatiniais klausimais buvo daug rašoma nusikaltimų kvalifikavimo tematika267. 
Tiesa, „bendra“ ši tema yra tiek, kiek ji siejasi su metodiniais klausimais (pavyzdžiui, nusikaltimo su-
dėties ar jo požymių teorija). Atskiri kvalifikavimo klausimai greičiau yra priskirtini atitinkamiems 
bend rosios, specialiosios dalies ar proceso aspektams. Vis dėlto dėmesio vertas yra kvalifikavimo teo-
rijos bandymas sukurti „tarpdisciplininį“ požiūrį, kuris suvienytų atskirus baudžiamosios teisės bei 
proceso aspektus, taip pat (jei neapsiribosime „dialektiniu materializmu“) pirmi žingsniai integruoti 
pažinimo teoriją268. Atskirai apie struktūrinius nusikalstamos veikos aspektus (pavyzdžiui, veikos 
sudėties, objektyviosios pusės, pavojingumo, kaltės, neteisėtumo sampratos)269 už kvalifikavimo 
tematikos ribų itin daug kalbama nebuvo. Tačiau nemažai rašyta apie baudžiamosios atsakomybės 

cius, J. Baudžiamųjų įstatymų tobulinimo galimybės. Socialistinė teisė. 1989, 2; Piesliakas, V. Įstatymas ir kova su 
teisės pažeidimais. Socialistinė teisė. 1988, 4; Prapiestis, J. Teisė: teisėtumas, teisėtvarka. Teisė – visuomeninė vertybė. 
Teisės etiudai-1. Vilnius: Mintis, 1988; Prapiestis, J. Ar respublikos baudžiamoji teisė bus tarptautinio pobūdžio? 
Socialistinė teisė. 1989, 2; Tomaševičius, J. Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės (Baudžiamųjų įsta-
tymų pagrindų projekto naujovės). Socialistinė teisė. 1989, 1; Stungys, K. Ar reikia laukti teisės reformos? Socialistinė 
teisė. 1989, 1.

265 Pvz., Andriulis, V. Dokumentų klastojimas pagal feodalinę Lietuvos teisę. Socialistinė teisė. 1976, 3; Andriulis, V. 
Pamedės teisyno (1340 m.) baudžiamoji teisė ir procesas. Socialistinė teisė. 1978, 1; Andriulis, V. Baudžiamosios 
teisės ir baudžiamojo proceso bruožai Lietuvoje XV a. (Kazimiero Teisynas). Teisės bruožai Lietuvoje XV–XIX a., 
Vilnius: Mintis, 1980; Maksimaitis, M. Kerštas papročiuose ir teisėje. Socialistinė teisė. 1986, 3; Palskys, E. Bausmių 
evoliucija. Socialistinė teisė. 1976, 1; Raudeliūnas, V. Tortūros Lietuvos teismuose. Socialistinė teisė. 1977, 1; Palskys, 
E. Vidur amžių ordalijos („dievo teismai“). Socialistinė teisė. 1980, 3; Maksimaitis, M. Teisminiai įrodymai ir ant-
gamtinės jėgos. Socialistinė teisė. 1987, 1; Palskys, E. Melo problema teisėje. Socialistinė teisė. 1981, 1; Raudeliūnas, 
V. Senojo Vilniaus universiteto teismas. Socialistinė teisė. 1978, 4. 

266 Apanavičius, M. Kariniai teismai – buržuazijos įrankis kovoje prieš revoliucinį judėjimą Lietuvoje fašistinio reži-
mo metais. Teisė. 1964, 4; Apanavičius, M. Buržuazinės Lietuvos karinių teismų klasinė prigimtis (1926–1940 m.). 
Teisė. 1965, 5; Klimka, A. Mirties bausmė buržuazijos valdomos Lietuvos baudžiamuosiuose įstatymuose. Vilniaus 
valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto mokslo darbai. XIV, Ekonomikos ir teisės mokslų serija, 2, Teisės mokslų 
klausimai. 1957; Maksimaitis, M. Chrezvychajnye mery v osushhestvlenii funkcii podavlenija v burzhuaznoj Litve 
(1926–1940 g. g.). Teisė. 1972, 11; Maksimaitis, M. Popranie zakonnosti burzhuaznymi sudami Litvy. Teisė. 1981, 
16–1; Maksimaitis, M. Ypatingasis įstatymas buržuazijos diktatūrai saugoti. Socialistinė teisė. 1985, 4; Bieliūnas, E. 
Osnovnyje napravlenija bor’by s obshheugolovnoj prestupnost’ju v burzhuaznoj Litve. Teisė. 1981, 16-1; Dagys, J. 
Ką rodo buržuazinės Lietuvos kriminalinė statistika. Teisė. 1961, 2; Kuklianskis, S.; Bieliūnas, E. Pagrindinių nusi-
kalstamumo bruožų lyginamieji tyrimai. Socialistinė teisė. 1984, 2; Bekeris, L. Klaipėdos krašto teismai 1923–1939 
metais. Socialistinė teisė. 1982, 4.

267 Apanavičius, M.; Pavilonis, V. Nusikaltimų kvalifikavimo teoriniai pagrindai. Vilnius: LTSR aukštojo ir specialiojo 
vidurinio mokslo ministerijos Leidybinė redakcinė taryba, 1980; Apanavičius, M.; Pavilonis, V. Nusikaltimų kvalifi-
kavimo procesas ir jų atribojimas. Vilnius: Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, 1983; 
Bieliūnas, E. Aktual’nye voprosy teorii kvalifikacii prestuplenij. Teisė. 1987, 22; Bieliūnas, E. Teisingumo idealai ir 
nusikaltimo kvalifikavimo problemos. In: Teisė ir persitvarkymas. Teisės etiudai-2. Vilnius: Mintis, 1989; Klimka, 
A. Nusikaltimų kvalifikavimas ir juridinė bei socialinė-politinė jo reikšmė. Socialistinė teisė. 1968, 2; Klimka, A. 
Įstatymo turinio išaiškinimas – nusikaltimo kvalifikavimo sąlyga. Socialistinė teisė. 1968, 3; Klimka, A. Nusikaltimų 
kvalifikavimas. Vilnius: LTSR Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija. Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko 
universitetas, 1970.

268 Apanavičius, M.; Pavilonis, V. Nusikaltimų kvalifikavimo teoriniai pagrindai. Vilnius: LTSR aukštojo ir specialiojo 
vidurinio mokslo ministerija, 1980; Bieliūnas, E. Aktual’nye voprosy teorii kvalifikacii prestuplenij. Teisė. 1987, 22. 

269 Pvz., Bieliūnas, E. Administracinė prejudicija baudžiamajame įstatyme. Teisės apžvalga. 1990, 1; Petkevičius, P. 
Administracinio nusižengimo objektas. Teisė. 1970, 9; Prapiestis, J. Prichinnaja svjaz’ v delah o halatnosti. Teisė. 
1983, 18; Rebanė, I. Ponjatie prestuplenija i sostav prestuplenija. Teisė. 1981, 16–1; Klimka, A. Kas yra nusikaltimas 
pagal tarybinę baudžiamąją teisę. Vilnius: Mintis, 1964; Klimka, A. Nusikaltimo sudėtis. Vilnius: Vilniaus V. Kapsu-
ko universitetas, 1971. 
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koncepciją bei atleidimo pagrindus270. Tiesa, gal net labiau nei kvalifikavimo tematikoje, baudžiamo-
sios atsakomybės koncepcijos pažintinė vertė, jeigu ji rimtai imasi baudžiamosios teisės ir proceso 
elementų „integravimo“, bent jau iš pirmo žvilgsnio ne visuomet akivaizdi271. 

Buvo pasisakoma ir atskirais dogmatiniais aspektais. Baudžiamosios jurisdikcijos tematika, 
galbūt ir dėl uždaroje valstybėje menkesnio aktualumo, buvo rašoma nedaug272; tačiau galima rasti 
publikacijų tarptautinės baudžiamosios atsakomybės tematika273. Pačiame Sąjungos saulėlydyje šia 
perspektyva imta kalbėti ir apie stalinizmo nusikaltimus274. 

Iš kitų klausimų paminėtini veikos subjektyvioji pusė (labiau atskirų specialiosios dalies vei-
kų kontekste)275, baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės276, nusikalstamos veikos stadijos277, 
bendrininkavimas278. Ne itin daug rašoma su pakaltinamumu susijusiais klausimais, labiau iš teismo 
medicinos perspektyvos279. Nemažai buvo kalbama ir apie alkoholizmo ar narkomanijos problemas, 
kaip ir atsakomybės už disponavimą kvaišalais aspektais280, tačiau, pavyzdžiui, fundamentiniais ap-
svaigusio asmens atsakomybės klausimais – beveik nieko281 (dogmatikos šiuo klausimu nėra ir šian-
dien). Daugiau dėmesio buvo skiriama veikų konkurencijos bei daugeto klausimams282. Ganėtinai 
gausiai (tiesa, dominavo kriminologinio pobūdžio aspektai) buvo nagrinėjami nepilnamečių bau-
džiamosios atsakomybės klausimai283. 

270 Piesliakas, V. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Socialistinė teisė. 1979, 2; Piesliakas, V. Atleidimas 
nuo baudžiamosios atsakomybės ryšium su patraukimu administracinėn atsakomybėn. Socialistinė teisė. 1979, 3; 
Piesliakas, V. Vidy osvobozhdenija ot ugolovnoj otvetstvennosti. Teisė. 1980, 15; Piesliakas, V. Ponjatie ugolovnoj 
otvetstvennosti. Teisė. 1981, 16–1. Rečiau nagrinėjamu klausimu: Kazlauskas, M. Baudžiamųjų bylų nutraukimas 
dėl aplinkybių pasikeitimo. Socialistinė teisė. 1982, 4. 

271 Tarkim, bent jau funkciniu požiūriu gana nereikalingu klausimu, nuo kurio momento ta atsakomybė „kyla“. Tuo 
tarpu dėmesio verti kai kurie su kodekse numatytu atleidimu nuo baudžiamosios atsakomybės susiję nekaltumo 
prezumpcijos aspektai (kalbant ir apie tolesnį asmens teisinį statusą). 

272 Klimka, A. Nusikaltimo padarymo vieta. Socialistinė teisė. 1972, 3; Blum, M. Opredelenie mesta sovershenija pres-
tuplenija i voprosy territorial’noj podsledstvennosti i podsudnosti. Teisė. 1976, 13–1. 

273 Kūris, Pr. Dėl senaties terminų netaikymo kariniams nusikaltimams ir nusikaltimams žmonijai. Teisė. 1969, 8; Katuo-
ka, S. Terorizmas – mitai ir tikrovė. Teisė ir persitvarkymas. Teisės etiudai-2. Vilnius: Mintis, 1989; Kūris, Pr. Lėktuvų 
pagrobimai ir tarptautinė teisė. Socialistinė teisė. 1970, 4; Kūris, Pr. Tarptautinis terorizmas ir teisinė kova su juo. 
Socialistinė teisė. 1975, 4: 41–44; Kūris, Pr. Nusikaltėlių išdavimas užsienio valstybei. Socialistinė teisė. 1971, 3. 

274 Prapiestis, J. Ar respublikos baudžiamoji teisė bus tarptautinio pobūdžio? Socialistinė teisė. 1989, 2.
275 Apanavičius, M. Asmeninio piliečių turto pagrobimo subjektyvinė pusė. Socialistinė teisė. 1976, 4; Apanavičius, M. 

Dėl mišriosios kaltės nusikaltimuose asmens gyvybei ir sveikatai. Socialistinė teisė. 1982, 1; Kiškis, G. Subjektyvinės 
nusikaltimo pusės reikšmė grobimų ir vagysčių kvalifikavimui. Socialistinė teisė. 1987, 2; Piesliakas, V. Kaltė ir jos 
nustatymas. Socialistinė teisė. 1986, 4: 36–41; Tkačenko, V. Vina: ponjatie, vidy. Teisė. 1987, 22. 

276 Kiškis, G. Teisė gintis ir ginti. In: Teisė – visuomeninė vertybė. Teisės etiudai-1. Vilnius: Mintis 1988; Klimka, A. 
Būtinosios ginties ribų peržengimas. Socialistinė teisė. 1970, 2.

277 Klimka, A. Nusikaltimo padarymo stadijos. Vilnius: Vilniaus V. Kapsuko universitetas, 1968; Klimka, A. Rengimosi 
ir pasikėsinimo daryti nusikaltimą baudžiamumas. Socialistinė teisė. 1971, 3; Klimka, A. Savanoriškas atsisakymas 
pabaigti pradėtą nusikaltimą. Socialistinė teisė. 1975, 1; Zamalaitis, A. Baigtinis ir nebaigtinis pasikėsinimas padaryti 
nusikaltimą. Teisė. 1978, 14; Zamalaitis, A. Osnovanija ugolovnoj otvetstvennosti za neokonchennuju prestupnuju 
dejatel’nost’. Teisė. 1981, 16-1; Zamalaitis, A. Razgranichenie prigotovlenija i pokushenija. Teisė. 1983, 18; Blum, M. 
Kvalifikacija neudavshegosja uchastija v prestuplenii organizatora, podstrekatelja i posobnika. Teisė. 1980, 15-2. 

278 Greičius, R. Ponjatie soispolnitel’stva po sovetskomu ugolovnomu pravu. Teisė. 1973, 12; Klimka, A. Bendrininkų 
atsakomybės principai. Socialistinė teisė. 1971, 1; Piesliakas, V. Bendrininkavimas pagal bendrąją ir ypatingąją bau-
džiamojo kodekso dalis. Socialistinė teisė. 1982, 4.

279 Pvz., Ražinskienė, R. Lytiniai iškrypimai teismo psichiatrijos praktikoje. Socialistinė teisė. 1973, 3; Ražinskienė, R. 
Šizofrenikų padaromos visuomenei pavojingos veikos. Socialistinė teisė. 1975, 4; Stašinkas, J. Priverstinis alkoholikų 
gydymas. Socialistinė teisė. 1976, 3. 

280 Pvz., Misiūnas, J. Imtis efektyvesnių priemonių girtavimui šalinti. Socialistinė teisė. 1980, 1; Pečkaitis, J. Temidė, 
Bakchas, narkotikai. In: Teisė ir persitvarkymas. Teisės etiudai-2. Vilnius: Mintis, 1989. 

281 Pvz., Ražinskienė, R. Patologinio girtumo klausimas baudžiamosiose bylose. Socialistinė teisė. 1972, 4; Ruželytė, O. 
Teisminė kova su girtavimu. Socialistinė teisė. 1968, 2.

282 Apanavičius, M. Bausmės skyrimas, padarius kelis nusikaltimus. Socialistinė teisė. 1973, 4; Pavilonis, V. Nusikaltimų 
sutapties kvalifikavimas (2 dalys). Socialistinė teisė. 1984, 2; 1984, 3; Pavilonis, V.; Bieliūnas, E. Nusikaltimų kvalifi-
kavimas esant jų daugetui ir baudžiamosios teisės normų konkurencijai. Vilnius: Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo 
vidurinio mokslo ministerija, 1984; Piesliakas, V. Ugolovno-pravovaja ocenka mnozhestvennosti dejanij, podpada-
jushhih pod odnu stat’ju Ugolovnogo kodeksa. Teisė. 1987, 22.

283 Pvz., Blieka, J. Nepilnamečių nusikaltėlių auklėjamųjų priemonių ir bausmės derinimo klausimai tarybinėje bau-



Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

582

Santykinai daug publikacijų galima rasti recidyvo284 bei sankcijų tematika – apie konkrečias 
bausmes ar kitas priemones285, mažiau apie bendrąsias jų skyrimo taisykles286. 

2.2.2. Baudžiamosios teisės specialioji dalis

Literatūroje baudžiamosios teisės specialiosios dalies klausimais, matyt, kaip ir visur visais 
laikais, dominavo turtinių veikų problematika287. Dauguma probleminių aspektų, tiek, kiek nesi-
keitė įstatymai (pavyzdžiui, dėl grobimo, smurto, apgaulės požymių, veikos baigtumo, ir t. t.), yra 
diskutuojami ir dabar. Tiesa, planinė ekonomika suponavo tam tikrą ypatumą, kad itin daug dė-
mesio buvo skiriama nusikaltimams valstybės socialistinei nuosavybei. Liberalioje santvarkoje tas 
pats civilistinis požiūris į nuosavybę paprastai išlieka neatsižvelgiant įo konkretaus dalyko savinin-
ką. Tuo tarpu „marksistinė“ teorija civilinės teisės perspektyvos iš pažiūros kratėsi, nors daugumai 
praktinių sprendimų tai vargu ar atsiliepė. Pavyzdžiui, buvo teigiama, kad turtinių veikų objektas 
yra „socialistiniai visuomeniniai gamybos, mainų, paskirstymo ir individualaus naudojimo santykiai“ 

džiamojoje teisėje. Vilniaus valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto mokslo darbai. XIV, Ekonomikos ir teisės 
mokslų serija, 2 tomas, Teisės mokslų klausimai. 1957; Blieka, J. Kai kurie nepilnamečių baudžiamųjų bylų tyrimo ir 
nagrinėjimo teisme savitumai. Teisė. 1961, 2; Čepas, A. Social’no-demograficheskie svojstva lichnosti nesovershen-
noletnego pravonarushitelja. Teisė. 1983, 18; Čepas, A. Sushhnost’ sistemy rannego preduprezhdenija prestupnosti 
nesovershennoletnih. Teisė. 1987, 22; Kairelis, A. Nepilnamečių nusikalstamumo problemos. Socialistinė teisė. 1973, 
2; Pavilonis, V. Ponjatie pravovyh osnov preduprezhdenija pravonarushenij nesovershennoletnih. Teisė. 1981, 16-1; 
Pavilonis, V. Razgranichenie antiobshhestvennyh postupkov nesovershennoletnih. Teisė. 1983, 18; Pavilonis, V. Jei 
paauglys nusikalto. Vilnius: Mintis, 1987. 

284 Bluvšteinas, J.; Česonis, J. Užkirsti kelią recidyviniam nusikalstamumui. Socialistinė teisė. 1968, 4; Bluvšteinas, J.; 
Lapinskas, K. Keletas recidyvinio nusikalstamumo bruožų tarybinėje Lietuvoje. Socialistinė teisė. 1970, 3; Janauskas, 
A.; Kuklianskis, S.; Urmonas, A. Nusikaltimų recidyvą sąlygojančios aplinkybės. Socialistinė teisė. 1976, 2; Žalkaus-
kas, Pr. Asmens pripažinimo itin pavojingu recidyvistu sprendimo motyvai. Socialistinė teisė. 1971, 3.

285 Pvz., Kudrešovas, N. Plačiau taikyti priverstinį gydymą alkoholikams. Socialistinė teisė. 1972, 3; Misiūnas, J. Pri-
verčiamosios medicinos priemonės alkoholikams ir narkomanams. Socialistinė teisė. 1971, 2; Pavilonis, V. Lygtinis 
nuteisimas ir visuomenės vaidmuo, jį vykdant. Socialistinė teisė. 1978, 1; Pavilonis, V. Lygtinis nuteisimas laisvės 
atėmimu, privalomai įjungiant nuteistąjį į darbą. Socialistinė teisė. 1980, 1; Petkevičius, P. Asmenų, paleistų iš laisvės 
atėmimo vietų, administracinė priežiūra. Socialistinė teisė. 1975, 3; Stankevičius, L. Malonės suteikimas asmenims, 
nuteistiems nesusijusiomis su laisvės atėmimu bausmėmis. Socialistinė teisė. 1971, 2; Šaškovas, J. Lygtinis paleidimas 
iš laisvės atėmimo vietų darbams į liaudies ūkio įmonių statybas. Socialistinė teisė. 1975, 3; Vaitiekūnas, B. Laisvės at-
ėmimo bausmė. Socialistinė teisė. 1982, 2; Vaitiekūnas, V. Turtinės bausmės. Socialistinė teisė. 1983, 3; Vaitiekūnas, 
B. Piliečio teisių atėmimas ir apribojimas. Socialistinė teisė. 1984, 2; Vaitiekūnas, B. Tremties bausmė. Socialistinė 
teisė. 1984, 4; Cvetinovič, A. O meste konfiskacii imushhestva v sisteme ugolovnyh nakazanij. Teisė. 1981, 16-1. 

286 Pvz., Misiūnas, J. Bausmės individualizavimas – kovos su nusikalstamumu efektyvumo sąlyga. Socialistinė teisė. 
1975, 4; Pavilonis, V.; Riepšas, J. Kriminalinių(ės) bausmių(ės) (ir jų) skyrimo praktika respublikoje (2 dalys). So-
cialistinė teisė. 1987, 3; 1987, 4; Piesliakas, V. Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimas. Socialistinė 
teisė. 1980, 2; Šimkutė, A. Kaltininko prisipažinimas – atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Socialistinė teisė. 1977, 1; 
Žalkauskas, Pr. Bausmės parinkimo motyvai. Socialistinė teisė. 1970, 1. 

287 Apanavičius, M. Nusikaltimai asmeninei piliečių nuosavybei. Vilnius, 1969; Apanavičius, M. Nusikaltimai socialisti-
nei nuosavybei. Vilnius: Vilniaus V. Kapsuko universitetas, 1970; Apanavičius, M. Asmeninio piliečių turto vagys-
tės baigtumo klausimu. Socialistinė teisė. 1972, 3; Apanavičius, M. Fizinis smurtas atvirojoje vagystėje. Socialistinė 
teisė. 1975, 2; Apanavičius, M. Asmeninio piliečių turto pagrobimo kvalifikavimo teoriniai klausimai. Vilnius, 1976; 
Apanavičius, M. Asmeninio piliečių turto pagrobimo grupiškumas. Socialistinė teisė. 1976, 2; Apanavičius, M. As-
meninio piliečių turto pagrobimo subjektyvinė pusė. Socialistinė teisė. 1976, 4; Apanavičius, M. Psichinis smurtas 
turto pagrobimo atveju. Socialistinė teisė. 1977, 1; Apanavičius, M. Nusikalstamas asmeninio piliečių turto gavimas, 
sunaikinimas, sužalojimas. Vilnius: LTSR Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos Leidybinė redakcinė 
taryba, 1978; Apanavičius, M. Kėsinimosi pagrobti asmeninį piliečių turtą objektas. Teisė. 1978, 16; Apanavičius, 
M. Baudžiamoji atsakomybė už sukčiavimą. Socialistinė teisė. 1979, 1; Apanavičius, M. Kvalifikuotas sukčiavimas. 
Socialistinė teisė. 1979, 2; Apanavičius, M. Kvalifikuotas tyčinis asmeninio piliečių turto sunaikinimas ir sužalojimas. 
Socialistinė teisė. 1980, 3; Apanavičius, M.; Misiūnas, J. Dėl socialistinio turto grobimo vagystės būdu kvalifikavimo. 
Socialistinė teisė. 1970, 2; Greičius, R. Razvitie ponjatija hishhenija socialisticheskogo imushhestva v sovetskom ugo-
lovnom zakonodatel’stve. Teisė. 1972, 10; Jovaišas, K. Kai kurios kriminalinės bausmės skyrimo socialistinio turto 
grobstytojams problemos. Socialistinė teisė. 1988, 1; Kiškis, G. Subjektyvinės nusikaltimo pusės reikšmė grobimų ir 
vagysčių kvalifikavimui. Socialistinė teisė. 1987, 2; Kuklianskis, S. Kriminalinės bausmės už socialistinio turto grobi-
mą. Socialistinė teisė. 1975, 3; Piesliakas, V. Ponjatie imushhestvennogo prestuplenija. Teisė. 1983, 18; Piesliakas, V. 
Grobimas, įsibraunant į butą, patalpą ar kitokią saugyklą. Socialistinė teisė. 1984, 1; Zamalaitis, A. Socialistinio turto 
baigto grobimo ir pasikėsinimo tai padaryti atribojimas. Socialistinė teisė. 1983, 1.



Trečia dalis. Lietuvos baudžiamosios justicijos raida 1918–2018 m.

583

(asmeninio turto atžvilgiu)288 arba socialistinėje santvarkoje įtvirtinta gėrybių paskirstymo sistema 
(dėl turto apskritai). Pastaruoju atveju tai atsiliepė ir objekto sampratai, nes turtiniais nusikaltimais 
buvo nuoseklu laikyti visas kodekso veikas, kurios tą paskirstymo sistemą trikdė, taigi ir ekonomi-
nius nusikaltimus, ir (bent jau iš dalies) kyšininkavimą289. Reikia pripažinti, kad ir iš nūdienos pozi-
cijų turtinių veikų objektą taip pat yra nesunku perkelti į aukštesnį teorinį lygmenį teigiant, kad jos 
netiesiogiai saugo ir tam tikrą ekonominę santvarką. Tačiau įstatymo sistematikai tai vargu ar yra 
reikalinga. Esminis skirtumas, ko gero, buvo tas, kad tuometinei dogmatikai privati, kitaip nei vals-
tybinė, nuosavybė buvo „vartotojiško pobūdžio“290, taigi neapėmė (tuo metu draudžiamo) privataus 
kapitalo. Taigi socialistinėje santvarkoje „turto grobstymas“ iš tiesų buvo artimesnis ekonominiams 
nusikaltimams negu dabar.

Be turtinių nusikaltimų, nemažai dėmesio buvo skiriama ekonominiams291 ir pareiginiams292 
nusikaltimams. Šių veikų grupių vertinimas nėra vienareikšmiškas. Kai kurie jų, pavyzdžiui, kyši-
ninkavimas ar ekonominių arba gamtinių išteklių eikvojimas, yra persekiojami daugumoje valstybių, 
nepriklausomai nuo politinės santvarkos. Vaizdžiai tariant, išsinešus kokią gėrybę iš maisto kombi-
nato, pasiteisinimas, jog esą tokiu būdu kovojai „su sistema“, yra gana menkas. Tuo tarpu tokie nusi-
kaltimai kaip, pavyzdžiui, spekuliacija ar draudimas verstis privačiu verslu, atkeliavo kartu su plani-
ne ekonomika. Tarybų valdžios įtvirtinimo pradžioje jie, kartu su „socialistinės nuosavybės apsaugos 
įstatymais“, naudoti kaip revoliucinės priemonės „buržuazijos pasipriešinimui“ įveikti293, taigi, trum-
pai tariant, nusavinimui ir ekonominės santvarkos nacionalizavimui. Vėliau – tolesniam jau esamos 
santvarkos išlaikymui. Kita vertus, įstatymų gausa ir bent jau deklaruojamas „kovos“ aršumas rodo ir 
tam tikrą valstybės, nesuvaldančios paplitusios korupcijos, prekių bei paslaugų deficito ir kitų panašių 
problemų, bejėgiškumą. Tarkime, jei visuomenė laisvai nuspręstų gyventi planinio turto paskirsty-
mo sąlygomis ir sugebėtų tai daugiau mažiau įgyvendinti, spekuliacijos ar privataus verslo draudimai 
tokioje santvarkoje būtų sistemiškai nuoseklūs, nes tokios veikos iškreiptų galiojantį suvalstybintos 
ekonomikos modelį, lygiai taip pat, kaip liberalios valstybės saugosi (tiesa, nebūtinai kriminalizavimu) 
nuo laisvos konkurencijos iškraipymų. Tačiau kadangi „realusis“ socializmas nebuvo nei itin laisvas, 
nei ekonomiškai efektyvus, santvarkos trūkumai atsiliepdavo ir baudžiamojoje teisėje. Kaip sakė vie-
nas apžvalgininkas, planinė ekonomika bandė spręsti problemas, kurias pati ir kėlė. 

Kitas – iki šių dienų gajus – momentas buvo gana naivus, tačiau į kriminalizavimo ekspan-
siją vedantis požiūris, kad baudžiamąja teise, tam tikra prasme „rankiniu“ būdu, galima suvaldyti 
kuo įvairiausius nepageidaujamus visuomenės reiškinius, o tai „komandinėje“ valdymo santvarkoje 

288 Apanavičius, M. Asmeninio piliečių turto pagrobimo kvalifikavimo teoriniai klausimai. Vilnius: Lietuvos TSR aukš-
tojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko universitetas, 1976; Apanavičius, 
M. Nusikalstamas asmeninio piliečių turto gavimas, sunaikinimas, sužalojimas. Vilnius: LTSR Aukštojo ir specialiojo 
vidurinio mokslo ministerija, 1978. 

289 Piesliakas, V. Ponjatie imushhestvennogo prestuplenija. Teisė. 1983, 18. 
290 Apanavičius, M. Asmeninio piliečių turto pagrobimo kvalifikavimo teoriniai klausimai. Vilnius: LTSR Aukštojo ir 

specialiojo vidurinio mokslo ministerija, Vilniaus V. Kapsuko universitetas, 1976.
291 Bieliūnas, E.; Prapiestis, J. Ūkiniai nusikaltimai Lietuvos TSR baudžiamuosiuose įstatymuose. Vilnius: Lietuvos TSR 

aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, 1986; Čaika, R. Dėl spekuliacijos kvalifikavimo. Socialistinė 
teisė. 1971, 1; Čepas, A. Grobimas ir spekuliacija – praeities atgyvena. Vilnius: Mintis, 1965; Galinis, A. Adminis-
tracinė ir baudžiamoji atsakomybė už vertimąsi uždraustu verslu. Socialistinė teisė. 1975, 1; Likas, A. Baudžiamoji 
atsakomybė už blogos kokybės produkcijos išleidimą. Socialistinė teisė. 1972, 4; Likas, A. Baudžiamoji atsakomybė 
už blogos kokybės produkcijos išleidimą. Vilnius: Mintis, 1973; Pavilonis, V.; Žeberskis, B. Prirašinėjimų ir kitų at-
skaitomybės apie planų vykdymą iškraipymų kvalifikavimas. Socialistinė teisė. 1983, 1. 

292 Apanavičius, M. Pareiginių nusikaltimų kvalifikavimas. Vilnius, 1976; Ignotas, M. Pareiginiai nusikaltimai. Vilnius: 
Mintis, 1983; Misiūnas, J. Baudžiamoji atsakomybė už kyšininkavimą. Vilnius: Mintis, 1965; Prapiestis, J. Prichin-
naja svjaz’ v delah o halatnosti. Teisė. 1983, 18; Prapiestis, J. Ponjatie rodovogo obekta dolzhnostnyh prestuplenij i 
nekotorye voprosy sistemy osobennoj chasti sovetskogo ugolovnogo zakonodatel’stva. Teisė. 1985, 20; Prapiestis, J. 
Bezdejstvie vlasti i vina v dolzhnostnoj halatnosti po Ugolovnomu kodeksu Litovskoj SSR. Teisė. 1987, 22; Prapies-
tis, J. Jeffektivnost’ nakazanij i drugih mer ugolovno-pravovogo vozdejstvija, primenjaemyh k licam, vinovnym v 
dolzhnostnoj halatnosti. Teisė. 1987, 22; Prapiestis, J. Nebaudžiamas aplaidumas. Socialistinė teisė. 1989, 3; Šimkutė, 
G. Baudžiamoji atsakomybė už tarnybinį aplaidumą. Socialistinė teisė. 1973, 2. 

293 Ruželytė, O. Kova su spekuliacija tarybų Lietuvoje 1918–1919 metais. Vilniaus valstybinio V. Kapsuko vardo univer-
siteto mokslo darbai. XIV, Ekonomikos ir teisės mokslų serija, 2 tomas, Teisės mokslų klausimai. 1957. 
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yra gana nuoseklu. Tokiai sistemai yra būdingos veikos, kuriose ne retrospektyviai dominuoja jau 
padaryta žala, tačiau kurios preventyviai nusitaiko į tam tikrą tendencingai nepageidaujamą reiš-
kinį, kartais abstrakčiai formuluodamos objektyvius veikos požymius, o kaip kaltės formą neretai 
įtraukdamos ir neatsargumą. Paminėti galima piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (177 straipsnis), 
aplaidumą (179 straipsnis), blogos kokybės, nestandartiškos ar nekompleksiškos produkcijos išlei-
dimą (156 straipsnis), blogos kokybės, nestandartiškų ar nekompleksiškų prekių išleidimą parduoti 
(157 straipsnis), prirašinėjimą ir kitus atskaitomybės apie planų vykdymą iškraipymus (159 straips-
nis), vertimąsi uždraustu verslu (162 straipsnis), vengimą vykdyti teismo nuosprendį ar sprendimą 
(196 straipsnis) ir panašias veikas, kurių pagrindinis tikslas yra ne reaguoti į jau padarytą pažeidimą, 
tačiau sukurti tam tikrą „baudžiamumo atmosferą“, kurioje individualus asmens indėlis tampa antra-
eilis. Tiesa, kai kuriose sudėtyse (1961 m. BK 177, 178, 179 straipsniai) buvo numatytas ribojantis „es-
minės žalos“ požymis. Tačiau, viena, tokios žalos pobūdis nebuvo aiškiai apibrėžtas, taigi, be fizinės 
ar materialinės, galėjo apimti ir „moralinę“ žalą valstybės įvaizdžiui294; antra, derinant su gana plačiu 
priežastiniu ryšiu295 (pavyzdžiui, buvo galima atsakyti ir už kitų asmenų aplaidumą) bei dalyje sudė-
čių (1961 m. BK 156, 158, 178, 179 straipsniai) numatyta neatsargumo kaltės forma, o tai galėjo lemti 
gana platų kriminalizavimą. Paminėtina, jog kai kurios iš čia paminėtų veikų išliko ir šiandieninia-
me Baudžiamajame kodekse. Taip baudžiamoji justicija iš esmės tampa administracinio valdymo bei 
įstatymų priežiūros dalimi, ir kalbos apie individualų bausmės „teisingumą“ ar „socialinį veikos pa-
smerkimą“ šiame kontekste neatrodo įtikinamos. Jeigu šia „kriminalinės visuomenės“ kūrimo linkme 
eisime ir toliau, tuomet, matyt, ilgainiui reikės permąstyti teisinių pasekmių sistemą. 

Palyginti nedaug buvo rašoma apie smurtinius nusikaltimus296. Gausiau publikacijų apie nusi-
kaltimus saugumui ir viešajai tvarkai297. Tuo tarpu apie politinio pobūdžio nusikaltimus buvo rašoma 
itin nedaug298, be temos jautrumo, galbūt ir dėl to, kad valdžia čia norėjo turėti visišką taikymo bei 
aiškinimo monopolį. 

Apibendrinant sovietinio laikotarpio baudžiamosios teisės mokslo raidą galima teigti, kad, 
skirtingai nei kuriant bei taikant pozityviąją baudžiamąją teisę, baudžiamosios teisės moksle skili-
mas į represinį priespaudos aparatą ir įprastines funkcijas atliekančią justiciją atsispindėjo menkiau. 
Kita vertus, teisės mokslas, kaip jau minėta, gyvavo apribotos minties laisvės ir atitinkamai prieigos 
prie informacijos sąlygomis. Be to, komandinė vykdomosios valstybės santvarka ir suvalstybinta eko-
nomika lėmė ir atitinkamą baudžiamosios teisės dogmatiką, kuri suformavo iki šių dienų paplitusį 
požiūrį, kad teisės mokslas esąs tik tam tikras valstybės „patarnautojas“ jai rūpimais klausimais. 
Savaime tai nėra blogai, nes mokslininkams patinka, kai jų yra išklausoma. Tačiau pagrindinis teisės 

294 Apanavičius, M. Pareiginių nusikaltimų kvalifikavimas. Vilnius, 1976; Prapiestis, J. Ponjatie rodovogo obekta dolzh-
nostnyh prestuplenij i nekotorye voprosy sistemy osobennoj chasti sovetskogo ugolovnogo zakonodatel’stva. Teisė. 
1985, 20.

295 Prapiestis, J. Prichinnaja svjaz’ v delah o halatnosti. Teisė. 1983, 18.
296 Pvz., Klimka, A. Baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus gyvybei ir sveikatai. Vilnius: Mintis, 1964; Klimka, A. 

Tyčinių nužudymų kvalifikavimo klausimai. Socialistinė teisė. 1972, 1; Nocius, J. Baudžiamoji atsakomybė už nau-
jagimio nužudymą. Socialistinė teisė. 1977, 4; Nocius, J. Nužudymo sąvoka ir gyvybės atėmimas dėl neatsargumo. 
Teisė. 1978, 14. 

297 Pvz., Archipovas, F. Baudžiamoji atsakomybė už vengimą gydytis nuo venerinės ligos ir užkrėtimą venerine liga. 
Socialistinė teisė. 1976, 4; Deksnys, V.; Šadreika, V. Nusikaltimai visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai. Vilnius: 
Mintis, 1965; Misiūnas, J.; Žvirblis J. Atsakomybė už lindynių laikymą. Socialistinė teisė. 1976, 4; Žilienė, L. Įstatymų 
dėl įtraukimo nepilnamečių į nusikalstamą ar kitokią antivisuomeninę veiklą taikymo praktika. Socialistinė teisė. 
1988, 2; Apanavičius, M. Pasipriešinimo milicijos darbuotojui ar liaudies draugovininkui, padarant jiems tyčinį 
sunkų kūno sužalojimą, kvalifikavimo klausimu. Teisė. 1972, 10; Apanavičius, M. Nepranešimas apie nusikaltimą 
ir nusikaltimo slėpimas. Socialistinė teisė. 1978, 1; Klimka, A. Baudžiamoji atsakomybė už melagingus parodymus. 
Socialistinė teisė. 1976, 1; Apie viešosios tvarkos pažeidimą (chuliganizmą): Galinaitis, V. Dėl atsakomybės už chu-
liganizmą stiprinimo. Socialistinė teisė. 1968, 4; Petkevičius, P. Nedidelio chuliganizmo atribojimas nuo paprastojo 
chuliganizmo. Socialistinė teisė. 1970, 2; Žilienė, L. Chuliganizmo bylų nagrinėjimas teismuose. Socialistinė teisė. 
1979, 4; Pavilonis, V.; Žeberskis, B. Baudžiamoji atsakomybė už palikimą pavojingoje gyvybei padėtyje. Socialistinė 
teisė. 1981, 4; Piesliakas, V. Vairuotojų atsakomybė už eismo saugumo taisyklių pažeidimą. Socialistinė teisė. 1981, 
2; Piesliakas, V. Atsakomybė už transporto priemonių vairavimą, esant neblaiviam. Socialistinė teisė. 1981, 4. 

298 Pvz., Anilionis, P. Religinių kultų įstatymų vykdymo kontrolė. Socialistinė teisė. 1983, 3. 
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mokslo vektorius yra kitas – tai savarankiškai, kritiškai reflektuoti jam rūpimus klausimus, remiantis 
bendrosiomis teisinės minties kategorijomis, nepaisant trumpalaikių „partinių programų“, „strate-
gijų“ ar politinių iniciatyvų. Teisės mokslo kokybė tiesiogiai priklauso nuo to, kiek visuomenė yra 
pasirengusi tam sukurti atitinkamas sąlygas.

2.3. Baudžiamosios teisės mokslas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę:  
 reikšmė, pagrindinės tendencijos ir įtaka valstybėje vykstantiems  
 procesams

1990 m. kovo 11 d. Aktu atkūrus Lietuvos valstybės nepriklausomybę, Lietuvos baudžiamo-
sios teisės mokslininkai įžengė į įdomų, netipinį ir plačias galimybes įvairiems moksliniams tyrinė-
jimams atvėrusį laikotarpį. Akimirksniu susidurta ne tik su būtinybe reformuoti teisinę sistemą, su-
kurti savus ir su totalitarine sistema bei sovietine ideologija nieko bendro neturinčius įstatymus, bet 
ir su žmogaus teises ir laisves atliepiančiu mokslinio pagrindimo poreikiu. Kita vertus, jaunoje vals-
tybėje baudžiamosios teisės mokslininkų buvo nedaug, todėl naivu buvo tikėtis, kad šios teisės šakos 
mokslinė produkcija bus gausi. Be to, norint subrandinti savarankiškus ir atribotus nuo sovietinės 
ideologijos mokslinius tyrinėjimus reikėjo laiko. Galiausiai, atitinkamu laikotarpiu opia problema 
tapo ir mokslinės produkcijos publikavimo platformos stoka, nes iki 1993 m. mokslinius straipnius 
galima buvo spausdinti tik Vilniaus universiteto leidžiamame moksliniame žurnale „Teisė“. 

Lietuvoje leidžiamų mokslinių žurnalų sąrašas buvo papildytas tik 1993 m., kai Mykolo Rome-
rio universitetas (anuomet Lietuvos policijos akademija) pradėjo leisti žurnalą „Kriminalinė justicija“ 
(darbar „Jurisprudencija“). Mokslinio žurnalo statusas buvo suteiktas ir nuo 1993 m. Lietuvos teisės 
instituto leidžiamam žurnalui „Teisės problemos“. Tiesa, tam tikros Lietuvos mokslininkų įžvalgos 
baudžiamosios teisės tema buvo spausdinamos tiek specialiai teisės populiarinimo tikslu leistuose 
žurnaluose „Teisės apžvalga“, „Justitia“ ir savaitraštyje „Sargyba“299, tiek ir kitokią tikslinę auditoriją 
turėjusiame periodiniame leidinyje „Švyturys“. 

2.3.1. Lietuvos baudžiamosios teisės mokslo bendroji dalis 

Būtent žurnaluose „Teisės apžvalga“ ir „Švyturys“ buvo išspausdinti vieni pirmųjų straipsnių 
baudžiamosios teisės tema, kuriuose gvildenamos problemos, susijusios ir su 1961 m. BK bendrosios 
dalies normomis. Tiesa, šiuos straipsnius pavadinti mokslinėms publikacijoms būtų per drąsu, tačiau 
juose jau anuomet buvo išsakytos svarbios ir baudžiamosios teisės reformai reikšmingos mintys, ku-
rios vėliau tapo ir 2000 m. BK principinėmis nuostatomis300. 

Tikrąja to žodžio prasme moksliniai straipsniai, kuriuose analizuojami baudžiamojo įstatymo 
bendrosios dalies institutai, buvo išspausdinti tik 1993 metais. Minėta, kad atkūrus nepriklausomybę 
kilo organizuoto nusikalstamumo banga. Efektyvi šios nusikalstamumo rūšies kontrolė negalėjo būti 
įsivaizduojama be tinkamo šio socialinio reiškinio pažinimo. Dėl šios priežasties V. Piesliako publi-
kuotas straipsnis „Organizuotas nusikalstamumas: samprata ir definicija“ buvo svarbus ir laiku, nes 
jame pirmą kartą moksliniu lygmeniu inter alia atskleisti organizuoto nusikalstamumo požymiai, 
kurie vėliau buvo naudojami konstruojant organizuotos grupės bei nusikalstamo susivienijimo api-
brėžimus bei tapo akstinu tolesnėms mokslinėms diskusijoms301.

Organizuoto nusikalstamumo problematikai dėmesio skyrė ir O. Fedosiukas bei A. Gutauskas. 
O. Fedosiukas, analizuodamas atsakomybės už nusikalstamo susivienijimo kūrimą bei dalyvavimą jo 

299 Piesliakas, V. Bausmės skyrimas padarius kelis nusikaltimus. Naujų įstatymų komentaras. Sargyba. 1994, 38.
300 Piesliakas, V. Kodėl baisu rojaus kampelyje. Pokalbis baudžiamųjų įstatymų reformos klausimais. Švyturys. 1990, 1; 

Piesliakas, V. Kaip kovosime su nusikalstamumu. Teisės apžvalga. 1990, 2; Piesliakas, V. Ar pasikeis Temidės rūbas? 
Pamąstymai apie teisės sistemos reformą. Švyturys. 1991, 5; Piesliakas, V. Pokalbis ne telefonu. Pastabos dėl asmeni-
nių piliečių teisių. Švyturys. 1991, 7.

301 Piesliakas, V. Organizuotas nusikalstamumas: samprata ir definicija. Teisės problemos. 1993, 1.
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veikloje (1961 m. BK 2271 straipsnis) problematiką, inter alia gilinosi į nusikalstamo susivienijimo su-
dėties analizę bei šios bendrininkavimo formos atribojimo nuo banditų gaujos bei organizuotos gru-
pės problemas. Atlikęs problemos analizę, autorius teikė siūlymą baudžiamajame įstatyme įtvirtin-
ti tik vieną bendrininkavimo formą, kuri atspindėtų organizuotą nusikalstamumą baudžiamajame 
įstatyme ir palengvintų teisėsaugos institucijų darbą kvalifikuojant organizuotų nusikalstamų gru-
pių veiklą praktikoje302. Bene svarbiausią indėlį atskleidžiant organizuoto nusikalstamumo sampratą 
įnešė A. Gutauskas. Jis šia tematika paskelbė du mokslinius straipsnius303, vieną mokslinį leidinį304, 
o 2002 m. apgynė disertaciją tema „Organizuotas nusikalstamumas ir jo baudžiamasis teisinis verti-
nimas“305. Skirdamas dėmesio organizuoto nusikalstamumo reiškiniui, nusikalstamo susivienijimo 
sudėčiai bei organizuotai grupei ir nusikalstamam susivienijimui kaip bendrininkavimo formoms, 
vis dėlto daugiausia nagrinėjo organizuotos grupės ir nusikalstamo susivienijimo atribojimo ir šių 
savarankiškų bendrininkavimo formų pažymių išskyrimo bei jų analizė aspektus.

Visuomenės saugumo nuo nusikalstamų kėsinimųsi kontekste ypač daug dėmesio buvo skiria-
ma šio reiškinio kontrolės sistemai. Mokslininkai, politikai ir žurnalistai aštriai diskutavo dėl vienos 
griežčiausių pasaulyje bausmių – mirties bausmės panaikinimo klausimo. 1997–1999 m. buvo publi-
kuoti R. Drakšo straipsniai, skirti mirties bausmės problematikai306.

Pirmąjį mokslinį straipsnį, kuris skirtas laisvės atėmimo bausmės tematikai, publikavo G. Šve-
das307. Tačiau nagrinėjamu laikotarpiu šio mokslininko tyrinėjimai neapsiribojo vien tik laisvės atė-
mimo bausmės klausimais. Reikšmingas šio mokslininko darbas buvo riboto pakaltinamumo proble-
mai skirtas mokslinis straipsnis. Ši mokslinė publikacija įtikinamai atskleidė riboto pakaltinamumo 
įteisinimo būtinybę Lietuvos baudžiamajame įstatyme ir iš esmės įrodė, kad 1994 m. gruodžio 8 d. 
Lietuvos Respublikos Seimo sprendimas (Įstatymas Nr. I-686) pripažinti netekusiomis galios 1961 m. 
BK nuostatas dėl riboto pakaltinamumo buvo klaida, kuri suponavo tokį statusą de facto turėjusių 
asmenų nepagrįstai griežtą nubaudimą.

Bausmės, jos skyrimo bei vykdymo atidėjimo klausimai domino ir kitus Lietuvos baudžia-
mosios teisės mokslininkus bei kriminologus. Vienas žinomiausių kriminologų J. Bluvšteinas savo 
1994 m. publikuotame straipsnyje analizavo anuomet vadinamosios kriminalinės bausmės akivaiz-
džias ir latentines funkcijas308. Pažymėtina, kad šis darbas ir šiandien nepraranda aktualumo, nes 
raginimai bausti griežčiau, o ypač bausti laisvės atėmimo bausme girdimi vis dažniau, tačiau visiškai 
nesigilinama į tokio pobūdžio raginimo įgyvendinimo padarinius. Šiame kontekste svarbūs tampa 
bausmių skyrimo ribų bei alternatyvių bausmių klausimai. Būtent šiomis temomis savo mokslines 
įžvalgas publikavo A. Drakšienė309 ir A. Matijošius310. Šio autoriaus moksliniame straipsnyje pateik-
tos užsienio mokslininkų suformuluotos definicijos, alternatyvių bausmių pavyzdžiai ir tam tikros 
glaustos teorinės konstrukcijos, susijusios su Lietuvos baudžiamojo įstatymo reforma. 

Minėta, kad 1994 m. liepos 19 d. įstatymu Nr. I-551 1961 m. BK buvo stipriai reformuotas. Neabe-
jotina, kad tokio masto baudžiamojo įstatymo pakeitimai reikalavo mokslinio vertinimo. Taigi, netru-
kus po to, kai buvo priimtas atitinkamas įstatymas, Lietuvos teisinės bendruomenės bei kitų suintersuo-
tų asmenų vertinimui buvo pateiktas V. Pavilonio ir A. Abramavičiaus mokslinis straipsnis „Lietuvos 

302 Fedosiukas, O. Atsakomybė už nusikalstamo susivienijimo kūrimą bei dalyvavimą jo veikloje (BK 2271 str.). Krimi-
nalinė justicija. 1997, 7-8.

303 Gutauskas, A. Organizuotas nusikalstamumas ir jo teisinio apibrėžimo problema. Jurisprudencija. 1999, 13 (5); Gu-
tauskas, A. Baudžiamosios teisinės kovos su organizuotu nusikalstamumu priemonės kitų valstybių įstatymuose. 
Jurisprudencija. 2000, 17 (9).

304 Gutauskas, A. Tarptautinio organizuoto nusikalstamumo prevencijos organizavimas Lietuvoje. Vilnius: LTU, 2000.
305 Gutauskas, A. Organizuotas nusikalstamumas ir jo baudžiamasis teisinis vertinimas. Daktaro disertacija. Socialiniai 

mokslai (teisė). Vilnius: LTU, 2002.
306 Drakšas, R. Mirties bausmės įvairių valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose komparatyviniai aspektai. Teisė. 1997, 

31; Drakšas, R. Mirties bausmė ir kiti teisėto gyvybės atėmimo pagrindai. Teisė. 1999, 33(4).
307 Švedas, G. Laisvės atėmimo bausmės skyrimas Lietuvoje: teorinės ir praktinės problemos. Teisės problemos. 1994, 4.
308 Bluvšteinas, J. Akivaizdžios ir latentinės kriminalinės bausmės funkcijos. Teisės problemos. 1994, 2.
309 Drakšienė, A. Bausmių skyrimo ribos. Teisė. 1996, 29.
310 Matijošius, A. Alternatyvių bausmių sąvoka ir kai kurios jų rūšys užsienio šalyse. Teisė. 1995, 29.
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Respublikos baudžiamojo kodekso novelos“311. Šiame moksliniame darbe aptarti inter alia visi 1961 m. 
BK pakeitimai ir papildymai, kurie inter alia buvo susiję su bendrosios dalies institutais (baudžiamo-
sios atsakomybės pagrindai, baudžiamųjų įstatymų galiojimas, subjekto požymiai, atleidimas nuo 
baudžiamosios atsakomybės, bausmės, bausmės skyrimas ir atleidimas nuo baudžiamosios atsako-
mybės). 

Pažymėtina, kad tokio pobūdžio publikacijos – tai Lietuvos valstybės vykdomos baudžiamosios 
politikos charakteristika ir jos vertinimas. Tokio pobūdžio mokslinių darbų buvo paskelbta ir vėliau. 
Tačiau juose, skirtingai nei prieš tai aptartu atveju, buvo įvertintos ne tik vieno įstatymo naujovės, bet 
didžioji dalis 1961 m. BK pakeitimų, kurie buvo padaryti priėmus 1990 m. kovo 11 d. aktą312. Lietuvos 
baudžiamosios politikos vertinimas buvo pateiktas ir 1995, 1999 ir 2000 m. V. Piesliako313 ir V. Grei-
čiaus314 išspausdintose publikacijose. Beje, galiojant 1961 m. BK, V. Piesliakas publikavo mokslinius 
straipsnius įvairiomis to meto teorijai ir praktikai aktualiomis temomis: nusikalstamumo kontrolė, 
turto konfiskavimas, bausmės skyrimas ir bausmės skyrimas padarius kelis nusikaltimus, nusikalsta-
mos veikos sudėtis, baudžiamosios teisės kūrimo principai, nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo 
atribojimas, nusikalstamų veikų daugetas, dviguba atsakomybė, teisės reforma315. 

Įsibėgėjusi baudžiamųjų įstatymų reforma iš esmės skatino domėtis įvairiomis baudžiamosios 
teisės bendrosios dalies temomis. Kiekvienos savarankiškos valstybės baudžiamųjų įstatymų efekty-
vus įgyvendinimas visų pirma priklauso nuo baudžiamosios jurisdikcijos principų sistemos. Būtent 
šia tematika bei su baudžiamosios jurisdikcijos principais susijusius klausimus pirmasis Lietuvoje 
pradėjo rutulioti K. Jucys316, o vėliau šią temą plėtojo ir išryškino gausybę problemų bei pateikė jų 
sprendimo būdus A. Nevera. Šis mokslininkas, analizuodamas 1961 m. BK bei 2000 m. BK atitinka-
mas normas, paskelbė daugybę mokslinių straipsnių, kuriuose nagrinėjo baudžiamosios jurisdikcijos 
principų sistemą, nusikalstamos veikos padarymo vietos nustatymo taisykles bei jų reikšmę valsty-
bės baudžiamosios jurisdikcijos principų įgyvendinimui, taip pat šių principų įgyvendinimui svarbią 
tarptautinės teisės ir nacionalinės baudžiamosios teisės santykio bei užsienyje priimtų nuosprendžių 
pripažinimo Lietuvoje problemas317. Galiausiai, 2002 m. A. Nevera parašė ir apgynė daktaro diserta-
ciją tema „Valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principai ir jų įtvirtinimas Lietuvos Respublikos bau-
džiamajame kodekse“318.

311 Pavilonis, V.; Abramavičius A. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso novelos. Teisė. 1994, 28.
312 Piesliakas, V. Lietuvos Respublikos baudžiamųjų įstatymų raida 1990–1994 metais. Kriminalinė justicija. 1995, 4.
313 Piesliakas, V. Naujo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso koncepcijos problema. Nusikalstamumo prevencija 

ir baudžiamoji politika pereinant į rinkos ekonomiką. VII Baltijos šalių kriminologų simpoziumas. Vilnius: Teisės 
institutas, 1995; Piesliakas, V. Baudžiamoji politika Lietuvoje ir jos vystymosi tendencijos po 1990 metų. Jurispru-
dencija. 1999, 13 (5).

314 Greičius, V. Baudžiamųjų įstatymų raida ir perspektyvos. Teisė. 2000, 36.
315 Piesliakas, V. Nusikalstamumo kontrolė Lietuvoje ir jos perspektyvos. Lietuvos valstybingumo teisinės problemos: 

Pirmojo Pasaulio lietuvių teisininkų Kongreso straipsnių ir tezių rinkinys. Vilnius: A. Bartusevičiaus muzikos ir ser-
viso agentūra, 1993; Piesliakas, V. Turto konfiskavimas Vakarų valstybių baudžiamojoje teisėje. Teisės problemos. 
1994, 3; Piesliakas, V. Naujieji baudžiamieji įstatymai: takoskyra tarp nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo. Tei-
sės problemos. 1995, 2; Piesliakas, V. Baudžiamųjų įstatymų principinės nuostatos ir jų įgyvendinimas naujame Lie-
tuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Habilitacinis darbas. Vilnius: LTA, 1995; Piesliakas, V. Bausmių skyrimo 
nuostatų tobulinimo problemos. Teisės problemos. 1996, 2; Piesliakas, V. Mokymas apie nusikaltimą ir nusikaltimo 
sudėtį. Vilnius: Atviros Lietuvos fondas, 1996; Piesliakas, V. LR Konstitucija ir teisės reforma Lietuvoje. Justitia. 
1997, 4; Piesliakas, V. Dvigubos atsakomybės problema Lietuvos teisėje. Jurisprudencija. 2001, 23(15); 

316 Jucys, K. Lietuvos Respublikos baudžiamojo įstatymo galiojimo erdvėje ir „dvigubo“ baudžiamumo problemos bei jų 
sprendimo būdai naujajame Lietuvos baudžiamajame kodekse ir užsienio valstybių praktikoje. Kriminalinė justicija. 
1993, 1.

317 Nevera, A. Baudžiamųjų įstatymų galiojimo erdvėje problemos. Teisės problemos. 2000, 1; Nevera, A. Tarptautinės 
teisės ir nacionalinės baudžiamosios teisės santykio problema. Jurisprudencija. 2001, 21 (13); Nevera, A. Nusikalsta-
mos veikos padarymo vietos nustatymas ir reikšmė valstybės baudžiamosios jurisdikcijos įgyvendinimui. Jurispru-
dencija. 2002, 3; Nevera, A. Valstybės baudžiamoji jurisdikcija ir užsienyje priimtų nuosprendžių pripažinimas Lie-
tuvoje. Jurisprudencija. 2003, 38 (30).

318 Nevera, A. Valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principai ir jų įtvirtinimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame 
kodekse. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: LTU, 2002. 
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Savo mokslinėje veikloje A. Nevera dėmesio skyrė dar vienai tarpšakinei problemai – ekstradi-
cijai319. 1999 m. išspausdintame straipsnyje pirmą kartą Lietuvoje buvo visapusiškai išnagrinėta Lie-
tuvos bei užsienio valstybių teisinė bazė ir jau parengto įstatymo projekto lygmeniu pasiūlyta spręsti 
ekstradicijos nesant tarptautinės sutarties problemą. Tačiau ne visi šio mokslininko pasiūlyti pro-
blemų sprendimo būdai buvo išgirsti, todėl Lietuva iki šiol neturi tinkamo teisinio reglamentavimo, 
kuris padėtų tvirtą pamatą asmenų ekstradicijai iš Lietuvos Respublikos vadinamosios geros valios 
pagrindu. 

Ekstradicijos bei su šia tema glaudžiai susijusi asmenų perdavimo tematika sudomino ir  
A. Čepą, kuris iki 2000 m. BK įsigaliojimo vienas arba kartu su J. Žilinsku paskelbė kelis mokslinius 
straipsnius320, o 2002 m. apgynė daktaro disertaciją tema „Ekstradicijos teorinės ir praktinės proble-
mos“321. Šiuose moksliniuose darbuose A. Čepas išnagrinėjo visas opiausias ekstradicijos ir asmenų 
perdavimo Tarptautiniam baudžiamajam teismui problemas ir šiais darbais įnešė svarų indėlį į šio 
baudžiamosios teisės instituto tobulinimą.

Dėl nedarnios ir skubotos įstatymų leidybos 1961 m. BK ėmė daugėti straipsnių, kurie kaip du 
vandens lašai buvo panašūs į atitinkamus Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimų ko-
dekso straipsnius. Šiai problemai įvardyti tarp teisininkų prigijo „Siamo dvynių“ terminas bei pradėta 
kalbėti apie būtinumą sukurti kriterijus, kurie atitinkamas normas padėtų atskirti vienas nuo kitų. 
Pirmą kartą moksliniu lygiu ši problema nagrinėta J. Misiūno straipsnyje, kuriame gvildenamos bau-
džiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimo problemos dėl įvairių nusikaltimų ir admi-
nistracinių teisės pažeidimų (pavyzdžiui, vagystė, sukčiavimas, turto pasisavinimas, iššvaistymas, 
vertimasis uždrausta komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla, ar veikla, kuriai reikalingas 
leidimas, vartotojų apgaulė, kontrabanda, aplaidus ir apgaulingas apskaitos tvarkymas)322. 

Lietuvos mokslininkai atkreipė dėmesį ir į kitas baudžiamosos teisės bendrosios dalies proble-
mas. Štai V. Pavilonis analizavo baudžiamosios atsakomybės už neveikimu padarytus nusikaltimus323, 
o kartu su R. Merkevičiumi publikavo mokomąją priemonę būtinosios ginties tema324. Baudžiamo-
sios teisės teorijoje suformuotai ir baudžiamosios teisės bendrosios dalies kontekste nagrinėjamai 
prisidėjimo prie nusikaltimo temai dėmesio skyrė A. Pivoriūnas325. Nepaisant to, kad baudžiamoji 
atsakomybė už konkrečias prisidėjimo formas (slėpimas ir nepranešimas) nustatytas specialiojoje 
baudžiamojo įstatymo dalyje, vis dėlto pats prisidėjimo prie nusikaltimo institutas yra neginčijama 
baudžiamosios teisės bendrosios dalies tema, kuri analizuojama bendrininkavimo problemų kon-
tekste. Kaip tik dėl šios priežasties svarbus prisidėjimo prie nusikaltimo aspektas yra ne tik konkrečių 
prisidėjimo formų sąvokų žinojimas, bet ir konkrečių sudėčių išmanymas, nes tik tokiu atveju įma-
noma įsigilinti į prisidėjimo prie nusikaltimų formų esmę ir suprasti jų skirtumus. Būtent siekiant šių 
tikslų ir aktuali minėta publikacija.

Taiklios ir praktinį pritaikomumą įgavusios mintys, susijusios su nepilnamečiais, kaip jaut-
riausiu ir labiausiai recidyvinį nusikalstamumą lemiančiu segmentu, publikuotos I. Michailovič 
straipsnyje  – analizuotos to meto naujovės, susijusios inter alia su nepilnamečių baudžiamosios  
atsakomybės ypatumais326. 1997 m. buvo pradėta nagrinėti dar viena ir šiandien savo aktualumo 

319 Nevera, A. Ekstradicija Lietuvos ir užsienio valstybių teisėje. Jurisprudencija. 1999, 14 (6).
320 Čepas, A. Abipusis veikos baudžiamumas kaip ekstradicijos leistinumo sąlyga. Teisė. 2001, 41; Čepas, A. Ne bis 

in idem taisyklė kaip ekstradicijos leistinumo sąlyga. Teisė. 2002, 44; Čepas, A.; Žilinskas, J. Asmenų perdavimas 
Tarptautiniam baudžiamajam teismui ir jo problemos tarptautinėje teisėje. Jurisprudencija. 2002, 46; Čepas, A.; 
Žilinskas, J. Piliečių ekstradicijos nevykdymo taisyklė, galimybės jos atsisakyti ir ją modifikuoti. Teisė. 2002, 46.

321 Čepas, A. Ekstradicijos teorinės ir praktinės problemos. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: VU, 
2002.

322 Nepaisant to, kad šioje publikacijoje tyrimo objektai yra konkretūs nusikaltimai ir ATPK esantys jų „Siamo dvyniai“, 
vis dėlto nusikalstamų veikų atribojimo nuo kitų teisės pažeidimų tematika priskirtina baudžiamosios teisės bendra-
jai daliai, todėl ir šios publikacijos reikšmingumas minimas pirmiausiai šioje tyrimo dalyje.

323 Pavilonis, V. Baudžiamoji atsakomybė už neveikimu padarytus nusikaltimus. Justitia. 1997, 2.
324 Pavilonis, V.; Merkevičius, R. Būtinoji gintis. Mokymo priemonė. Vilnius: Justitia, 1999.
325 Pivoriūnas, A. Prisidėjimas prie nusikaltimo. Teisės problemos. 1996, 2.
326 Michailovič, I. Nepilnamčių administracinės ir baudžiamosios atsakomybės ypatumai: įstatymų naujovės ir jų taiky-

mo problemos. Teisės problemos. 1995, 1.
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neprarandanti baudžiamosios teisės bendrosios dalies tema – bausmės vykdymo atidėjimas. Šią temą 
Lietuvoje pradėjo gvildenti V. Rimkus327, jo mokslinės įžvalgos turėjo didelę įtaką tiek bausmės vyk-
dymo instituto vystymuisi, tiek ir probacijos poreikio įvertinimui ir jos teisiniam reglamentavimui.

Baudžiamosios atsakomybės įgyvendinimas yra susijęs ir su nubaudimu, tačiau šis aspektas 
negali būti absoliutus. Atgaila ir kiti panašūs kaltininko elgesio padarius nusikalstamą veiką aspek-
tai turi suteikti jam galimybę prašyti pasigailėjimo, atleidimo. Būtent šiuo tikslu ir buvo sukurtas 
malonės institutas. Šio inter alia konstitucinio instituto analizę pirmoji pateikė A. Baranskaitė328. Ji 
nagrinėjo ne tik malonės, bet ir amnestijos instituto teisinę prigimtį ir taikymo problemas. Autorė 
analizavo šių ir kitų humaniškų baudžiamojo teisinio poveikio priemonių, skirtų palengvinti nusi-
kaltimus padariusių asmenų padėtį, santykį. Ypač pabrėžiamas jų santykis su atleidimu nuo baudžia-
mosios atsakomybės ir bausmės, parodoma akivaizdi įtaka recidyvinio nusikalstamumo mažinimui. 
Beje, pažymėtina, kad recidyvinio (pakartotino) nusikalstamumo tematikai Lietuvoje pakankamai 
dėmesio moksliniu lyg meniu nėra skiriama. Dėl šios priežasties didelę reikšmę ne tik kriminologijo-
je, bet ir baudžiamosios teisės mokslo srityje įgauna G. Jurgelaitienės mokslinės publikacijos, kuriose 
nagrinėta ir nusikaltimų recidyvo sąvoka, kuri, autorės požiūriu, daro įtaką recidyvisto ar pavojingo 
recidyvisto teisiniam statusui, jo teisių apribojimams tiek bausmės atlikimo metu, tiek ir ją atlikus. 
Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2001 m. apgintoje disertacijoje „Recidyvinio nusikalstamumo 
prevencija Lietuvos Respublikoje“ autorė analizuoja kriminologinio recidyvo ir baudžiamojoje teisėje 
išskiriamo nusikaltimų pakartotinumo santykį329. 

Tai, kad baudžiamojoje teisėje nusikaltimų recidyvas turi būti suprantamas tokios nusikalsta-
mų veikų daugeto formos kaip nusikalstamų veikų pakartotinumas lygmeniu, moksliškai įrodinėja ir  
A. Nevera330. 2003 m. publikuotame straipsnyje pateikiama nuodugni nusikalstamų veikų daugeto 
samprata ir parodomas šio baudžiamosios teisės bendrosios dalies instituto formų alogiškumas, tei-
giant, kad tokios gali būti tik sutaptis ir pakartotinumas. Autorius siūlė ne tik pertvarkyti nusikals-
tamų veikų daugeto formų sistemą, atsisakyti lietuvių kalbai svetimų sąvokų, bet ir sprendžiant nusi-
kalstamų veikų sutapties klausimus į teisinę apyvartą įvesti gerokai tikslesnį ir praktikai tinkamesnį 
„poelgio“ terminą. 

Atskirai paminėtinas baudžiamosios teisės bendrosios dalies vadovėlis, pirmą kartą publikuo-
tas 1996 metais331. Tai buvo dar vienas svarbus Lietuvos mokslininkų žingsnis skleidžiant šiuolaiki-
nes idėjas teisę studijuojantiems ir ja besidomintiems asmenims. Juk iki šio Lietuvos mokslininkų 
parengto sisteminio veikalo baudžiamąją teisę studijavę asmenys mokėsi iš sovietinių vadovėlių ir 
sovietiniais laikais rašytų mokslinių straipsnių. Šio vadovėlio populiarumas buvo milžiniškas, todėl 
1998 m. jis buvo išleistas pakartotinai.

2.3.2. Lietuvos baudžiamosios teisės mokslo specialioji dalis

Lietuvos baudžiamosios teisės specialiosios dalies problemos moksliniu lygmeniu aktyviai 
pradėtos gvildenti 1993 m., nors pavienės šios srities publikacijos pasirodė taip pat 1990–1992 m. 
laikotarpiu. Išskirtinio to meto mokslininkų dėmesio sulaukusi sritis buvo ekonominiai ir finan-
siniai nusikaltimai, tai savaime buvo esminė aktualija valstybei pereinant iš planinės į laisvosios 
rinkos ekonomiką ir iš esmės keičiantis tiek verslo sampratai, tiek ir principams. Šioje srityje akty-
viausiai reiškėsi darbo grupės Baudžiamojo kodekso projektui rengti narys, o vėliau ir jos vadovas 
V. Piesliakas. Pirmojoje šio mokslininko specialiosios dalies temai skirtoje publikacijoje gvildenama 
ekonominių nusikaltimų samprata ir turinys keičiantis ekonomikos modeliui bei analizuojami Euro-
pos valstybių ir JAV reguliavimo ypatumai, dėl įvardytų pokyčių kintantys ekonominių nusikaltimų 

327 Rimkus, V. Bausmės vykdymo atidėjimas (istorinis-lyginamasis tyrimas). Kriminalinė justicija. 1997, 7 (8).
328 Baranskaitė, A. Malonė: teisinė prigimtis, teikimo problemos. Teisės problemos. 1999, 4.
329 Jurgelaitienė, G. Recidyvinio nusikalstamumo prevencija Lietuvos Respublikoje. Daktaro disertacija. Socialiniai 

mokslai (teisė). Vilnius: LTA, 2001.
330 Nevera, A. Nusikalstamų veikų daugeto formos ir jų reikšmė bausmės skyrimui. Jurisprudencija. 2003, 45 (37).
331 Abramavičius, A. et al. Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. Vilnius: Eugrimas, 1996.
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samprata ir turinys bei dėl to kylantys normų suvokimo ir taikymo sunkumai332. Dar du straipsniai 
skiriami pristatyti ir aptarti įvykusius šios srities Baudžiamojo kodekso pakeitimus. 

Pirmajame nuosekliai pristatoma pakitusi kontrabandos sudėtis (77 straipsnis)333, o antraja-
me straipsnyje autorius detaliai atskleidžia nusikalstamos apskaitos vedimo (1621 ir 1622 straipsniai) 
sudėtis , aptardamas tiek aplaidų, tiek apgaulingą buhalterinės apskaitos vedimą. Šie klausimai tapo 
aktualūs dėl Baudžiamojo kodekso papildymo naujomis normomis, skirtomis apginti naujai priimta-
me Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatyme įtvirtintus buhalterinės apskaitos 
vedimo principus. 

Iki 1961 m. BK papildymo naujomis normomis už apskaitos taisyklių pažeidimą buvo nustaty-
ta tik administracinė atsakomybė (ATPK 1731 straipsnis). Be to, šis mokslininkas pateikia ir keturių 
Vakarų Europos valstybių: Vokietijos, Danijos, Švedijos ir Suomijos atitinkamas BK normas, taip 
iliustruodamas Lietuvoje vykstančių pokyčių racionalumą ir poreikį Vakarų valstybių kontekste334. 
Tiesa, 1961 m. BK normos buvo keičiamos sparčiau nei šios srities valstybės politika, nes tuo metu dar 
tik buvo teikiamas ekonominių nusikaltimų prevencijos ir jų kontrolės programos projektas, kuriuo 
siekta stabilizuoti nusikalstamumą, sustabdyti šio reiškinio plėtrą ekonomikos sferoje335, o tai liudija 
ano laikmečio sudėtingumą ir būtinybę mokslininkams žvelgti keletą metų į priekį. 

Nuosekliai, įstatymo leidėjui keičiant ir pildant 1961 m. BK, buvo atliekama ir naujai projek-
tuojamų normų baudžiamoji teisinė analizė. 1993 m. sausio 28 d. pirmą kartą į baudžiamąjį įstatymą 
įvedus atsakomybę už veikas, susijusias su tyčiniu falsifikuotų prekių gaminimu, laikymu bei parda-
vimu (1625 straipsnis), pristatomi ir aptariami jų objektyvieji ir subjektyvieji požymiai336. Įvertinant 
tai, kad tuo pačiu teisės aktu kriminalizuojama ir neteisėta įmonės veikla (1624 straipsnis), savai-
me kyla poreikis atskleisti jos sudėtį bei atriboti nuo jau esamos vertimosi uždrausta ūkine veikla 
normos (162 straipsnis). Tai savo publikacijoje analizuoja V. Piesliakas337. Šiame darbe mokslininkas 
gvildena dažnai ir šiandien kylančius klausimus dėl administracinės ir baudžiamosios atsakomybių 
atribojimo. Šįkart analizuojama operacijų su pinigais ar vertybiniais popieriais taisyklių pažeidimo 
(329 straipsnis) atribojimo nuo operacijų užsienio valiuta tvarkos pažeidimo (ATPK 170 straipsnis) ir 
vertybinių popierių emisijos ir viešosios apyvartos taisyklių pažeidimo (ATPK 1735 straipsnis) prob-
lema338.

Atsižvelgiant į tai, kad 1994 m liepos 19 d. įstatymu buvo iš esmės keičiamas ir pildomas  
1961 m. BK, kilo poreikis atskleisti nusikaltimų ūkininkavimo tvarkai ir finansams turinį. Jau minėti 
A. Pavilonis ir A. Abramavičius, be kitų bendrosios ir specialiosios dalies klausimų, analizavo esmi-
nius ūkininkavimo tvarkos skyriaus pokyčius. Tiesa, šioje publikacijoje mokslininkai diskutuoja ir 
dėl minėtu įstatymu padarytų pakeitimų racionalumo. 

Pažymėtina, kad pristatomoje mokslinėje publikacijoje pateikiama įdomi statistika, o būtent 
tai, kad iš 1961 m. BK specialiosios dalies galiojusių 219 straipsnių 19 panaikinta visiškai, vietoj 60 
panaikintų straipsnių įstatymų leidėjas numatė naujus skirsnius, kuriuose yra 61 straipsnis, naujai 
reglamentuojantis atsakomybę už nusikaltimus nuosavybei, tarnybai, teisingumui bei karo nusikal-
timus. Pažymima, kad 133 straipsnių redakcija yra nauja, o visiškai neredaguotų liko tik apie 10. 
Taigi, 1961 m. BK specialiojoje dalyje padaryti pakeitimai ir papildymai viršija 90 proc., tad daroma 
prielaida, kad įstatymų leidėjai faktiškai priėmė naują baudžiamąjį įstatymą.

Straipsnyje „Nusikaltimai finansams: įstatymų reformos kaštai“ K. Jovaišas ir J. Misiūnas iš-
sako tikrai pagrįstą kritiką skubotai priimtoms ir su bankų krize susijusioms naujoms 1961 m. BK 

332 Piesliakas, V. Ekonominiai nusikaltimai Europos valstybių bei JAV teisėje. Kriminalinė justicija. 1993, 1.
333 Piesliakas, V. Nusikaltimai ūkininkavimo tvarkai. Kontrabanda (1). Teisės problemos. 1993, 1.
334 Piesliakas, V. Nusikaltimai ūkininkavimo tvarkai. Nusikalstamas apskaitos vedimas (2). Teisės problemos. 1993, 2.
335 Ekonominių nusikaltimų prevencijos ir jų kontrolės programa. Projektas. Ren. Prapiestis, J.; Dapšys, A.; Jovaiša K. 

Nusikalstamumo kontrolės problemos. Teisės problemos. 1993, 2.
336 Piesliakas, V. Ekonominiai nusikaltimai (3). Teisės problemos. 1994, 1.
337 Piesliakas, V. Nusikaltimai ekonomikai (4). Teisės problemos. 1994, 2.
338 Piesliakas, V. Nusikaltimai finansams. Teisės problemos. 1994, 4.
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normoms. Minėta, kad jos buvo skirtos gesinti bei lokalizuoti finansinės krizės židinius339. Vėliau  
K. Jovaišas pateikia ir nusikaltimų finansams komentarą (326–3293 straipsniai), aptardamas kiekvie-
nos nusikaltimo sudėties objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius, bei savo požiūrį340. Galiau-
siai, šis mokslininkas pateikia nusikaltimų ūkininkavimo tvarkai (paskolos panaudojimas ne pagal 
paskirtį (314 straipsnis), komercinio papirkimo (319 straipsnis), nepagrįsto atlyginimo priėmimo  
(320 straipsnis), piktnaudžiavimo pasitikėjimu komercinėje, ūkinėje ar finansinėje veikloje  
(321 straipsnis) ir aplaidumo komercinėje, ūkinėje, finansinėje ar profesinėje veikloje (3211 straipsnis) 
objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių detalią analizę341. 

1997 m. aktualias Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies normas toliau komentuoja J. Mi-
siūnas pateikdamas kontrabandos nusikaltimo (312 straipsnis) analizę, nuosekliai atskleisdamas 
nusikaltimo objektą, dalyką, kitus objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius, taip pat trumpai 
pristatydamas esminius šio straipsnio atribojimo nuo ATPK 210 straipsnio požymius342. Tais pačiais 
metais K. Jovaišas ir J. Misiūnas pateikia tuo metu aktualią 1961 m. BK 310 straipsnio analizę. Ji svar-
bi dėl alkoholio kontrolės įstatymo suponuotų pakeitimų ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo 
nuo administracinio teisės pažeidimo, įtvirtinto ATPK 177 ir 1772 straipsniuose, pateikimo343.

Tai pačiais metais į atskirų ekonominių ir finansinių nusikaltimų sudėčių analizę bei atski-
rų diskusinių aspektų aptarimą įsitraukia ir E. Sinkevičius bei J. Bojarski. E. Sinkevičius gilinasi į 
vertybinių popierių, kaip nusikaltimo dalyko sampratos, raidą ir jos turinio ypatumus pasikeitus 
ekonominiams ir teisiniams santykiams, įskaitant dalyko turinio ypatumus skirtingose Baudžiamojo 
kodekso normose (327 ir 329 straipsniai)344. J. Bojarski kartu su E. Sinkevičiumi politinės ir ekono-
minės reformos kontekste gilinasi ir į kaimyninės Lenkijos ekonominių nusikaltimų įstatymų raidą 
ekonominės reformos Lenkijoje laikotarpiu lygindami Lenkijos nusikaltimų sudėtis su esamomis 
Lietuvoje345. 

Opias ūkininkavimo tvarkos ir finansinių nusikaltimų kvalifikavimo problemas, įskaitant bau-
džiamosios atsakomybės atribojimą nuo administracinių teisės pažeidimų, vertinamųjų požymių tu-
rinio atskleidimą ir atitinkamų normų blanketiškumo problematiką, analizuoja A . Abramavičius346. 
Autorius išsako pagrįstą ir šiandiena vis dar aktualią įstatymų leidėjo kritiką dėl vertinamųjų požy-
mių gausos (pavyzdžiui, „stambus mastas“, „didelis prekių kiekis“, „didelė žala“, „sunkūs materialiniai 
padariniai“, „didelė turtinė žala“) ir dėl per didelio subjektyvumo palikimo įstatymą taikantiems 
subjektams bei pateikia siūlymų, kiek įmanoma aiškiau ir konkrečiau apibrėžti šias sudėtis vengiant 
normų blanketiškumo ir konkrečių moksliškai pamatuotų kriterijų įvedimo. 

1998 m. K. Jovaišas tolia komentuoja nusikaltimus ūkininkavimo tvarkai, šįkart nuosekliai 
analizuodamas privedimo prie bankroto (315 straipsnis) ir skolininko nesąžiningumo ir apgaulės  
(316 straipsnis) normų turinį, įskaitant privalomuosius ir fakultatyvinius nusikaltimo sudėčių po-
žymius, baudžiamosios atsakomybės atribojimą nuo Civilinio kodekso ir Įmonių bankroto įsta-
tymo nuostatų347. Teismo ekspertai D. Talatienė ir V. Vaitekūnas diskutuoja apie 2000 m. BK ir 
Baudžiamojo kodekso projekte nustatytos baudžiamosios atsakomybės dėl nelegalaus alkoholio  
(310 straipsnis) ir 2321, 2323, 2328 straipsnių ypatumus, anuomet kėlusius problemų tardymo ins-
titucijoms, teismams bei teismo ekspertams dėl sąvokos „stiprus alkoholinis gėrimas“ netikslumo, 
nes raugas (broga) technologiškai negali pasiekti dvidešimt procentų stiprumo (esant 16–18 proc. 

339 Jovaišas, K.; Misiūnas, J. Nusikaltimai finansams: įstatymų reformos kaštai. Teisės problemos. 1996, 2. 
340 Jovaišas, K. Nusikaltimai finansams. Baudžiamųjų įstatymų komentaras. Teisės problemos. 1996, 2.
341 Jovaišas, K. Nusikaltimai ūkininkavimo tvarkai. Teisės problemos. 1997, 3.
342 Misiūnas, J. Nusikaltimai ūkininkavimo tvarkai. Teisės problemos. 1997, 2.
343 Jovaišas, K.; Misiūnas, J. Nusikaltimai ūkininkavimo tvarkai. Teisės problemos. 1997, 3.
344 Sinkevičius, E. Vertybiniai popieriai kaip nusikaltimų dalykas. Kriminalinė justicija. 1997, 6.
345 Bojarski, J.; Sinkevičius, E. Ekoniminių nusikaltimų įstatymų raida ekonominės reformos Lenkijoje laikotarpiu. 

Kriminalinė justicija. 1997, 7-8.
346 Abramavičius, A. Ūkininkavimo tvarkos ir finansinių nusikaltimų kvalifikavimo problemos. Jurisprudencija. 1998, 

10 (2).
347 Jovaišas, K. Nusikaltimai ūkininkavimo tvarkai. Baudžiamųjų įstatymų komentaras. Teisės problemos. 1998, 1.
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alkoholio tūriui žūva mielės) ar pirmos bei paskutinių frakcijų naminė degtinė gali taip pat nesiekti 
20 proc. ribos348. 

Natūralu, kad valstybei atgavus nepriklausomybę svarbu tinkamai apsaugoti jos pamatines 
vertybes, kurios inter alia yra demokratija ir konstitucinė santvarka. Dėl šios priežasties 1999 m.  
V. Piesliakas ir A. Gutauskas diskutuoja apie nusikaltimų valstybei kriminalizavimo ypatumus Lietu-
vai atgavus nepriklausomybę ir tobulintinus aspektus (tokius kaip skyriaus pavadinimo „Valstybiniai 
nusikaltimai“ neracionalumą, vertinant šį pavadinimą saugomos vertybės, kurias siekiama apsaugo-
ti baudžiamojo įstatymo normomis, ir termino abstraktumą (nes plačiąja prasme visi nusikaltimai 
yra valstybiniai) bei remdamiesi atskirų valstybių patirtimi svarsto, kokias vertybes reikėtų ginti šio 
skyriaus normomis, ir siūlo tobulintinus aspektus, tokius kaip rinkimų rezultatų klastojimas. Prista-
tomas ir atsakomybės už valstybinius nusikaltimus projektas (Nusikaltimai aukščiausiajai konstitu-
cinei valdžiai)349. Į šias pastabas atsižvelgta tobulinant 1961 m. BK ir priimant 2000 m. BK.

Novatorišką ir įdomią diskusiją dar 1994 m. pradėjo A. Čaplinskas, J. Misiūnas ir V. Poškevi-
čiaus. Jie diskutavo apie galimybes sukurti kompiuterizuotą specialiosios dalies sankcijų intervalo 
metodiką naujajame Baudžiamajame kodekse įtvirtinamiems nusikaltimams350. Tai buvo aktualu ir 
nevienareikšmiškų diskusijų susilaukia net šiandien. Autoriai siūlė sankcijos dydį susieti su nusi-
kalstamos veikos objekto vieta konstitucinių vertybių skalėje, o konkrečios vertybės interpretaciją su 
konkrečiomis „socia linėmis esybėmis“ (pavyzdžiui, valstybės funkcionavimas tapatinamas su kons-
titucine tvarka, o žmogaus egzistencija – su gyvybe); pagal vertybių kategorijas nusikaltimus sugru-
puoti į atskiras grupes, t. y. nusikaltimų rūšis (taip patikslinama ir objektyvizuojama nusikaltimų 
rūšies samprata), o rūšis dar suskirstyti į porūšius pagal vertybės pažeidimo laipsnį. Nusikaltimų 
klasifikaciją mokslininkai siūlė patikėti ekspertams: kiekvienai rūšiai skirti ekspertinį vertinimą, o 
su porūšiu susieti ekspertų pateikiamą procentinį vertinimą rūšies viduje – tai ir būtų laikoma sank-
cijos dydžio pagrindu. 

Šią diskusiją teisės instituto mokslininkai tęsė ir dar vienoje publikacijoje, kurioje sukonkreti-
nama pati sankcijų metodika, iliustruojama konkrečiomis nacionalinės ir užsienio šalių nusikaltimų 
normomis. Autorių nuomone, parengta konstruktyvi racionaliosios baudžiamosios politikos požiū-
riu sankcijų nustatymo metodika, padedanti objektyviau įvertinti, nustatyti ir suderinti kai kurių 
2000 m. BK projekto skyrių ir skirtingo sunkumo nusikaltimų, jų grupių sankcijų dydžius. Pirmą 
kartą Lietuvos teisėkūros istorijoje mėginama pažvelgti į įstatymų rengimą kaip į projektinę veiklą, 
kompleksiškai taikant teisės ir bendruosius sistemų inžinerijos principus. Bendrai dirba teisininkų ir 
informatikų kolektyvas. Tai rodo pasauliniu mastu besireiškiančias humanitarinių ir tiksliųjų moks-
lų integracijos tendencijas351. Tiesa, galima tik apgailestauti, kad įstatymų leidėjas autorių siūlymais 
nepasinaudojo, tikėtina, iš vienos pusės, dėl gana sudėtingo detalizavimo, iš kitos pusės – dėl siekio 
teisės normoms pritaikyti konkrečius matematinius metodus.

Antroji baudžiamosios teisės specialiosios dalies sritis, susilaukusi nemenko mokslininkų dė-
mesio, – atskirų 1961 m. BK normų atribojimo nuo administracinių teisės pažeidimų klausimai, kurie 
kai kuriais atvejais taip pat kelia praktinių problemų ir šiandien. K. Jovaišas ir J. Misiūnas dar 1995 m. 
išsakė taiklias kritines pastabas dėl 1961 m. BK, apimančio prieštaringus ir nesuderinamus institu-
tus, eklektiškumo 352. Daugiausiai kritikos susilaukė baudžiamojo įstatymo ir ATPK analogiškų veikų 
įtvirtinimas ir jų atribojimo problematika, taip pat nusikaltimo sudėtyse vartojamų sąvokų per plati ir 
didelė įvairovė, ypatingai siekiant įvardyti analogiškas nusikaltimų pasekmes apsunkinant šių normų 
praktinį taikymą. Autoriai negaili kritikos ir kodekso kalbiniam aspektui, nes dalis normų likę lietu-
viams svetimos sakinių konstrukcijos. 

348 Talalienė, D.; Vaitekūnas, V. Baudžiamojo įstatymo problemos ekspertų akimis. Teisė. 2000, 36.
349 Piesliakas, V.; Gutauskas, A. Ar galima nusikalsti valstybei? Teisės apžvalga. 1999, 2.
350 Čaplinskas, A.; Misiūnas, J.; Poškevičius, V. Kompiuterizuota baudžiamojo kodekso sankcijų intervalo projektavimo 

metodika. Teisės problemos. 1994, 2.
351 Čaplinskas, A.; Dapšys, A.; Misiūnas, J.; Poškevičius, V. Kriminalinių bausmių sistemos darna ir sankcijų optimi za-

vi mas kaip baudžiamosios politikos veiksmingumo prielaidos. Teisė. 2000, 37.
352 Jovaišas, K.; Misiūnas J. Naujas baudžiamasis kodeksas: seno ir naujo hibridas. Teisės problemos. 1995, 2.
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Minėta, kad J. Misiūnas gvildeno nusikaltimų nuosavybei, nusikaltimų ūkininkavimo tvar-
kai, nusikaltimų finansams atribojimo nuo analogiškų administracinių teisės pažeidimų kriterijus. 
Kuriantis laisvai rinkai, plėtojant verslą, kūrėsi nusikalstamos grupuotės ir vadinamasis verslininkų 
reketas, šantažas buvo vienas iš Lietuvos ir jos verslininkų skaudulių, todėl kilo poreikis šiam insti-
tutui skirti daugiau dėmesio. 

Pirmoje šios srities publikacijoje, dar 1990 m. parengtoje J. Riepšo353, diskutuojama apie bau-
džiamosios atsakomybės už turto prievartavimą (reketą) ypatumus, atskirų sąvokų (tokių kaip „teisė 
į turtą“, „turtinio pobūdžio veiksmai“, „grasinimas“) nevienodą supratimą teismų praktikoje, turto 
prievartavimo atribojimo nuo atvirosios vagystės ir plėšimo ypatumus, kvalifikuojančių požymių 
(įskaitant „organizuotos grupės“, „stambaus masto“ ir kt.) sampratą analizuojamo nusikaltimo kon-
tekste, t. y. iš esmės siekiama vienodinti šios normos tinkamą suvokimą ir taikymą praktikoje.

M. Ignotas tęsė diskusiją dėl turto prievartavimo atskirais aspektais aptardamas šio nusikalti-
mo kvalifikavimo ir bausmės skyrimo problematiką. Primintina, kad tuo metu baudžiamoji atsako-
mybė už šią nusikalstamą veiką buvo nustatyta net dviejuose 1961 m. BK straipsniuose (96 straipsnis 
ir 150 straipsnis), atsižvelgiant į tai, kieno turtas – valstybės ar privataus asmens buvo prievartauja-
mas354. 

Minėta, kad A. Pivoriūnas analizuoja prisidėjimo prie nusikaltimo (nepranešimo ir slėpimo) 
ypatumus ir atribojimą nuo kitų panašių veikų (slėpimas; poveikis liudytojui, nukentėjusiajam, eks-
pertui, specialistui, revizoriui ar vertėjui; kišimasis į kvotėjo, tardytojo, prokuroro ar teisėjo veiklą) ar 
institutų (bendrininkavimas) bei įvardija kai kuriuos to meto baudžiamojo įstatymo nelogiškumus 
ir koherencijos tarp atskirų BK normų stoką siūlydamas naujojo BK rengėjams atsižvelgti į minėtų 
normų probleminius aspektus. 

Nuo 1997 m. į šią sritį aktyviai įsitraukia O. Fedosiukas. Pirmojoje šio mokslininko publikacijoje 
gilinamasi ir į šiandien aktualius turto prievartavimo atribojimo nuo plėšimo, turto sunaikinimo ar 
sužalojimo tyčia, nusikaltimų asmeniui (visų smurtinių veikų, įskaitant tyčinį nužudymą, sužalojimą, 
smūgių sudavimą, išžaginimą, neteisėtą laisvės atėmimą ir kt.) ir savavaldžiavimo ypatumus355. Kitoje 
jau minėtoje publikacijoje O. Fedosiukas analizavo baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamo su-
sivienijimo kūrimą bei dalyvavimą jo veikloje (2271 straipsnis) problematiką. Trečiojoje publikacijoje  
O. Fedosiukas gvildeno šantažo sampratos Lietuvos ir užsienio teisėje skirtumus pateikdamas pagrįs-
tas pastabas dėl vienos koncepcijos nebuvimo nacionaliniame kodekse356. Autorius atskleidė šantažo 
prigimtį, pasiūlė šantažo sampratą, aptarė šantažo santykį su turto prievartavimu bei šios analizės 
pag rindu teikė vertingus pasiūlymus dėl šantažo galimos apibrėžties 2000 m. BK – kaip vieną iš gali-
mų variantų siūlė iš viso nenumatyti atskiros šantažo nusikaltimo sudėties. 

Galiausiai, pažymėtina, kad šio mokslininko įžvalgos, atsispindinčios 2000 m. apgintoje diser-
tacijoje „Turto prievartavimas: reiškinio raida ir teisinio vertinimo problemos“357, nemenkai prisidėjo 
tiek prie teisingo analizuojamų normų praktinio taikymo, tiek ir darė poveikį įstatymo leidėjams 
keičiant ir pildant Baudžiamojo kodekso normas. 

Atsikūrus demokratinei visuomenei, prasidėjus laisvam asmenų judėjimui Lietuvoje pradėjo 
plisti ir narkotinės medžiagos bei kilo poreikis šiam institutui skirti daugiau dėmesio. S. J. Pečkai-
tis pabrėžia būtinybę tobulinti baudžiamuosius įstatymus, nustatančius baudžiamąją atsakomybę už 
neteisėtą disponavimą narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, ryšium su jų sparčiu plitimu 
ir su tuo susijusio nusikalstamumo augimu. Esminiai mokslininko pasiūlymai – diferencijuoti bau-
džiamąją atsakomybę pagal šių medžiagų, t. y. nusikaltimo dalyko, pavojingumą, skiriant tris jų kate-

353 Riepšas, J. Baudžiamoji atsakomybė už turto prievartavimą (reketą). Teisės apžvalga. 1990, 1.
354 Ignotas, M. Turto prievartavimas: kvalifikavimo ir bausmės skyrimo problemos. Teisės problemos. 1994, 2.
355 Fedosiukas, O. Turto prievartavimo atribojimo problemos. Kriminalinė justicija. 1997, 6.
356 Fedosiukas, O. Šantažas užsienio ir Lietuvos baudžiamojoje teisėje. Lyginamosios teisės studijos. Teisės problemos. 

1998, 3-4.
357 Fedosiukas, O. Turto prievartavimas: reiškinio raida ir teisinio vertinimo problemos. Daktaro disertacija. Socialiniai 

mokslai (teisė). Vilnius: LTU, 2000.
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gorijas (keliančios pavojų žmogaus gyvybei, pavojingos žmogaus gyvybei ir sveikatai, darančios žalą 
žmogaus sveikatai), kriminalizuoti papildomas veikas (disponavimas įrenginiais, medžiagomis arba 
priemonėmis, skirtomis narkotikų gamybai; turto įsigijimas arba realizavimas, žinant kad jis gautas 
iš narkotinių veikų), medžiagų grobimo normą papildyti medžiagų prievartavimo veika, diferenci-
juoti baudžiamąją atsakomybę už narkotikų kontrabandą, dekriminalizuoti su narkotikų vartojimu 
tiesiogiai susijusias veikas – įgijimą ir laikymą, atitinkamas normas papildyti 1988 m. Konvencijoje 
dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta įtvirtintomis sunkinančiomis 
aplinkybėmis358. Pažymėtina, kad kai kurie mokslininko siūlymai įgyvendinti 2000 m. BK. 

Teismo ekspertai D. Talaitienė ir V. Venskūnas išsako pagrįstą kritiką dėl atskirų narkotinių 
ir psichotropinių medžiagų kaip dalyko vertinimo aspektų ir kai kurių nelogiškumų359. Tarkime, 
aguonų skirstymas į opijines ir aliejines (o tai išlikę nuo sovietmečio) neturi prasmės, nes tiek aliejinė, 
tiek opijinė aguonų formos priklauso tai pačiai botaninei Papaver somniferum rūšiai. Todėl ekspertai 
botanikai negali atskirti šių aguonų formų, nes visuose jų porūšiuose (kurių priskaičiuojama iki 500) 
yra morfino, taigi ir opijaus. Skiriasi tik morfino koncentracija jose, kuri priklauso ne tiek nuo aguo-
nos porūšio, o nuo klimatinių sąlygų. Iš esmės visos šių autorių minėtos problemos išspręstos naujojo 
kodekso rengėjų, išskyrus stipriai veikiančias medžiagas360. 

Pagrįsta D. Talaitienės ir V. Venskūno  ir šiuo metu egzistuojančio nelogiškumo kritika dėl bau-
džiamosios atsakomybės nustatymo už neteisėtą disponavimą stipriai veikiančiosiomis ir nuodingosio-
mis medžiagomis. Jų nuomone, medžiagų skirstymas į stipriai veikiančiąsias ir nuodingąsias  buvo taiko-
mas vaistams ir vaistinėms medžiagoms sovietiniais laikais (buvo atitinkami vaistinių medžiagų sąrašai:  
A sąrašas (narkotinės ir nuodingos vaistingosios medžiagos) ir B sąrašas (stipriai veikiančios vais-
tingosios medžiagos). Ne farmacijoje naudojamų medžiagų klasifikavimo į nuodingąsias ir stipriai 
veikiančiąsias sąrašų nebuvo ir nėra. Tačiau ši nepagrįsta klasifikacija įtvirtinta ir 2000 m. BK. 

Kiti baudžiamosios teisės specialiosios dalies institutai, kuriems analizuojamuoju laikotarpiu 
mokslininkai skyrė dėmesio, yra nusikaltimai nuosavybei, nusikaltimai teisingumui, valstybės tar-
nybai, nusikaltimai asmeniui ir neteisėtas disponavimas šaunamuoju ginklu. 

Nauja redakcija išdėsčius nusikaltimų teisingumui skyrių, K. Jovaišas pateikia detalų nusikalti-
mų teisingumui turinį (291–305 straipsniai), atskleisdamas šio skyriaus nusikaltimo sudėčių objekty-
viuosius ir subjektyviuosius požymius361. Tiesa, autorius pažymi, kad, atsižvelgiant į nenusistovėjusią 
konkrečių įstatymų taikymo praktiką, teikiami komentarai nėra laikytini neginčytinais.

Keliose mokslinėse publikacijose K. Jovaišas ir J. Misiūnas išsakė kritines pastabas dėl atskirų 
1961 m. BK specialiosios dalies normų pokyčių; gvildeno nusikaltimų nuosavybei skyriaus, ypač dis-
pozicijų ir sankcijų, konstrukcijų ypatumus, asmens teistumo pripažinimo nusikaltimą sunkinančia 
aplinkybe bei sankcijų neatitiktį padarytų veikų pavojingumui362. K. Jovaišas pateikė ir detalią nusi-
kaltimų nuosavybei sudėčių analizę (271–281 straipsniai), atskleisdamas objektyviuosius ir subjekty-
viuosius šių sudėčių požymius363. 

A. Drakšienė nuosekliai ir detaliai, įskaitant ir istorinį rakursą, atskleidė vagystės sudėtį, daug 
dėmesio skirdama vagystės dalykui, objektui ir ją kvalifikuojantiems požymiams. Aptarusi baudžia-
mosios atsakomybės už svetimo turto vagystę problemas, autorė daro išvadą, kad dažni galiojančio 
baudžiamojo įstatymo normų keitimai ne visuomet atitinka esmines baudžiamosios teisės teorijos 
nuostatas, o jų kaita turi būti teoriškai ir praktiškai pagrįsta. Be to, prieinama prie išvados, kad kar-
tais, nepakankamai įsigilinus į kitos šalies teisinę sistemą bei teisines tradicijas ir neįvertinus tikrosios 

358 Pečkaitis, J. Įstatymų, nustatančių baudžiamąją atsakomybę už neteisėtus veiksmus su psichotropinėmis arba nar-
kotinėmis medžiagomis, tobulinimo problemos. Jurisprudencija. 1998, 10 (2).

359 Talalienė, D.; Vaitekūnas, V. Baudžiamojo įstatymo problemos ekspertų akimis. Teisė. 2000, 36.
360 Pažymėtina, kad iki pat 2017 m. sausio 1 d. (kai įsigaliojo naujasis Administracinių nusižengimų kodeksas), ATPK 

1072 straipsnyje buvo nustatyta atsakomybė už neteisėtą opijinių aguonų auginimą, o tai rodo, kad įstatymo leidėjai 
neretai ignoruoja mokslininkų pastabas.

361 Jovaišas, K. Nusikaltimai teisingumui. Baudžiamųjų įstatymų komentaras. Teisės problemos. 1995, 2.
362 Jovaišas, K.; Misiūnas, J. Nusikaltimai nuosavybei: taisytina įstatymų konstrukcija. Teisės problemos. 1995, 3.
363 Jovaišas, K. Nusikaltimai nuosavybei. Baudžiamųjų įstatymų komentaras. Teisės problemos. 1995, 3.
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padėties Lietuvoje, kopijuojamos svetimo BK normos, kurios nevisiškai dera su galiojančia Lietuvoje 
baudžiamosios teisės sistema364.

K. Jovaišas ir J. Misiūnas išsakė kritines pastabas dėl 1961 m. BK skyriaus „Nusikaltimai valstybės 
tarnybai“ reformos, kai buvo pakeista šių nusikaltimų subjekto sąvoka bei papildomai kriminalizuotos 
atitinkamos veikos365. Autoriai kritiškai pasisako dėl priimtų pakeitimų nesuderinimo su kitais teisės 
aktais, jų nenuoseklumą, nelogiškumą ir prieštaringumą. Baudžiamųjų įstatymų komentaro dalyje  
K. Jovaišas pateikia detalią ir sisteminę nusikaltimų valstybės tarnybai (282–290 straipsniai) analizę, 
atskleisdamas šių nusikaltimų objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius366. 

1997 m. A. Pivoriūnas gvildeno nusikaltimų valstybės tarnybai ir korupcijos kaip reiškinio ak-
tua lijas, ieškodamas atsakymų dėl tinkamesnio sąvokų ir normų formulavimo užsienio patirtyje367. 
Autorius trumpai aptarė korupcijos atsiradimo, sampratos interpretacijas, išsivysčiusių pasaulio vals-
tybių požiūrį į šį reiškinį, nusikaltimų valstybės tarnybai kriminalizavimo ypatumus išsivysčiusiose 
užsienio valstybėse bei kritiškai vertino to meto nusikaltimų valstybės tarnybai skyriaus tam tikrus 
aspektus. Jo nuomone, Lietuvos baudžiamojoje teisėje pastebima tendencija vienareikšmes baudžia-
mosios teisės sąvokas keisti įvairiareikšmėmis neapibrėžtomis kriminologinėmis sąvokomis. Be kitų 
aspektų, autorius išsakė kritiką dėl minimalios kyšio vertės nenustatymo, pateikė atskirų išsivysčiusių 
užsienio valstybių praktikos apžvalgą bei siūlė naujojo baudžiamojo kodekso rengėjams į tai atsižvelg-
ti. Autoriaus išsakytos kritinės pastabos, kaip rodo šiandieninė situacija, yra taiklios ir vertingos, tik 
viena bėda, kad Lietuvos įstatymų leidėjai, prisidengdami būtinybe įgyvendinti tarptautinius įsiparei-
gojimus, neretai gana aklai perkelia konvencijų normas į baudžiamuosius įstatymus, nelabai susimąs-
tydami, ką viena ar kita formuluotė reiškia ir kaip tai dera nacionaliniame kontekste.

Dar 1992 m. G. Kiškis gvildeno asmens kaltės nustatymo klausimą nusikaltimų žmogui atveju 
aptardamas to meto teismų praktiką ir išryškino esminius teorinius aspektus, į kuriuos būtina at-
kreipti dėmesį vertinant kaltės rūšį368. Autoriaus nuomone, nustatant kaltininko tyčios turinį, būtina 
ištirti aplinkybes, kurios apibūdina pačią nusikalstamą veiką: tai – veiksmų kryptingumas, objek-
tas, į kurį nukreiptas nusikalstamas veikimas, nusikaltimo įrankiai, jų panaudojimo būdas, veikimo 
intensyvumas, kaltininko galimybė baigti iki galo nusikalstamą sumanymą, kaltininko elgesys iki 
nusikaltimo ir jį padarius, bendrininkai ir jų elgesys, pasekmių pobūdis. 

1997 m. K. Jovaišas vertino 2000 m. BK projekte numatytas kriminalizuoti veikas prieš asmenį 
ir išsakė kritines pastabas tiek dėl sankcijų subalansuotumo, tiek ir dėl atskirų straipsnių dispozici-
jų baigtumo369. Taip pat pateikė nusikaltimų asmens gyvybei, sveikatai, laisvei ir orumui (104–107, 
109–112 ir 118 straipniai) nusikaltimo sudėčių objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių analizę370. 

P. Docka gvildeno ir šiuo metu labai aktyvias diskusijas tiek nacionaliniu, tiek globaliu aspektu 
keliantį žmogaus gyvybės ir jos atėmimo aborto atveju klausimą371. Skirtumą tarp neteisėto aborto 
padarymo (124 straipsnis) ir tyčinio nužudymo sunkinančiomis aplinkybėmis (105 straipsnis) bei šių 
dviejų normų atribojimą dėl aiškios gyvybės pradžios sampratos stokos. Autorius ieškojo atsakymo į 
šį klausimą aptardamas vyraujančias teorijas šiuo klausimu, atskirų valstybių ir EŽTT teismo poziciją.

Mokslinėse publikacijose A. Pivoriūnas diskutavo ir apie šaunamojo ginklo neteisėto panau-
dojimo aspektus ginklų kontrolės įstatymo projekto kontekste atsižvelgdamas į tarptautinius rei-
kalavimus ir rekomendacija372, o J. Misiūnas pateikė baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimus, 
susijusius su šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų, sprogstamųjų medžiagų, taip pat nešauna-

364 Drakšienė, A. Baudžiamoji atsakomybė už vagystę. Teisė. 2000, 37.
365 Jovaišas, K.; Misiūnas, J. Nusikaltimai valstybės tarnybai: įstatymų reformos fiasko. Teisės problemos. 1996, 1.
366 Jovaišas, K. Nusikaltimai valstybės tarnybai. Teisės problemos. 1996, 1.
367 Pivoriūnas, A. Nusikaltimai valstybės tarnybai ir korupcija – problemos bei jų sprendimo būdai. Justitia. 1997, 6.
368 Kiškis, G. Nusikaltimų prieš žmogų subjektyvinės pusės nustatymas. Teisės apžvalga. 1992, 2.
369 Jovaišas, K. Nusikaltimai prieš asmenį BK projekte: įstatymų išbaigtumo problema. Teisės problemos. 1997, 2. 
370 Jovaišas, K. Nusikaltimai asmens gyvybei, sveikatai, laisvei ir orumui. Teisės problemos. 1997, 2.
371 Docka, P. Nuo aborto iki žmogžudystės. Justitia. 1999, 3.
372 Pivoriūnas, A. Šaunamojo ginklo neteisėtas panaudojimas: problemos ir kontrolė. Teisės problemos. 1997, 1.
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mojo ginklo apyvartos pažeidimais, straipsnių objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių analizę ir ko-
mentarą (234, 2341, 2344, 235 ir 236 straipsniai)373.

Analizuojamo laikotarpio pabaigoje pradedami nagrinėti visai tarptautinei bendruomenei ak-
tualūs aspektai. J. Žilinskas skyrė dėmesio nusikaltimų žmoniškumui analizei ir jų reglamentavimui 
2000 m. BK projekte, išsakydamas kritines pastabas dėl projekte pateiktos jų versijos, pirmiausiai dėl 
siūlyto reglamentavimo neatitikties tarptautinės teisės šaltiniams ir kitų valstybių baudžiamosios 
leidybos praktikai374. Autoriaus esminės pastabos siejamos su pertekliniais aspektais šiame kodekso 
skyriuje ir siūlymu pašalinti iš analizuoto skyriaus straipsnius: smurtas prieš tautinę, etninę, rasinę 
ar religinę grupę (81 straipsnis) ir kurstymas prieš tautinę, etninę, rasinę ar religinę grupę (82 straips-
nis), kaip neatitinkančius masiškumo, sistemingumo požymio ir nesančius valstybės veiksmų ar po-
litikos rezultatu. Svarbu tai, kad nusikaltimų žmoniškumui ir genocido problematikai buvo skirta ir 
J. Žilinsko disertacija, kurioje išsamiai atskleista tiek nusikaltimų žmoniškumui, tiek genocido istori-
ja, jų reglamentavimas tarptautinėse sutartyse, taip pat atlikta detali tiek 1961 m. BK, tiek ir 2000 m. 
BK atitinkamų normų analizė jų atitikties tarptautiniams standartams požiūriu375.

Nuo 1996 m. pradedamos gana aktyviai leisti mokomosios priemonės, o tai buvo labai svarbu 
ir reikalinga analizuojamu laikotarpiu, kadangi baudžiamosios teisės vadovėlio dar nebuvo, naudo-
jamas buvo tik sovietinio Baudžiamojo kodekso komentaras, kuris tiek teisės studentams, tiek ir 
praktikams kėlė sunkumų, nes jį skaitant negalima buvo suvokti vykstančių pokyčių. 

J. Nocius 1996–1998 m. parengė dvi mokomąsias priemones: „Itin pavojingi nusikaltimai vals-
tybei“376 ir „Nusikaltimai žmogui“377. Leidiniuose autorius nuosekliai ir detaliai atskleidžia objekty-
viuosius ir subjektyviuosius nusikaltimų požymius, atsižvelgdamas ir į to meto teismų praktiką, bei 
trumpai pristato ir atitinkamų 2000 m. BK projekto straipsnių nuostatas. Tarkime, pristatomi šiuo 
metu galiojantys nusikaltimų žmogaus sveikatai esminiai pokyčiai lyginant su 1961 m. BK. 

Tautai, ypač atgavusiai nepriklausomybę, ne mažiau svarbu prisiminti savo, kaip nepriklau-
somos valstybės, istoriją ir atitinkamos srities teisės aktus siekiant užtikrinti tęstinumą ir aktualių 
nuostatų perkėlimą į naujai rengiamus kodeksus. Šią sritį apžvelgė S. Vansevičius, nuosekliai ir gana 
išsamiai atskleisdamas esminius baudžiamosios teisės bendrosios dalies institutus (tokius kaip nusi-
kaltimo samprata, kaltės formos ir stadijos, bausmės ir jų taikymas ir kt.) bei pristatydamas nusikal-
timų rūšis pagal Baudžiamąjį statutą (tokias kaip religiniai nusikaltimai, valstybiniai nusikaltimai, 
nusikaltimai visuomenės tvarkai, kyšininkavimas ir kt.)378. 

1998 m. A. Abramavičius kartu su V. Mikelėnu parengė informacinį leidinį apie įmonių va-
dovų teisinę atsakomybę, o tai ypač svarbu tuo laikotarpiu, kai atkūrus nepriklausomybę iš esmės 
pakito ekonominiai santykiai379. Leidinyje pristatomi administracinės, baudžiamosios ir civilinės at-
sakomybės kertiniai aspektai (tokie kaip samprata, kiekvienos atsakomybės pagrindiniai bruožai, 
bausmių ir nuobaudų rūšys) bei trumpai aptariami su įmonių vadovų atsakomybe tiesiogiai susiju-
sių administracinių pažeidimų ir nusikaltimų esminiai požymiai bei civilinės atsakomybės įmonės 
vadovui rūšys ir jos kilimo sąlygos. A. Drakšienė ir E. Stauskienė gilinosi į nusikaltimų nuosavybei 
aspektus, analizuodamos Lietuvos normas bei lygindamos jas su kitų šalių nusikaltimų sudėtimis380.

373 Misiūnas, J. Baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus, susijusius su šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų, 
sprogstamųjų medžiagų, taip pat nešaunamojo ginklo apyvartos pažeidimais (BK 234, 2341, 2344, 235, 236 straipsnių 
komentaras). Teisės problemos. 1998, 3-4.

374 Žilinskas, J. Nusikaltimai žmoniškumui ir jų reglamentavimas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso projekte. 
Jurisprudencija. 1998, 9 (1).

375 Žilinskas, J. Nusikaltimai žmoniškumui ir genocidas. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: LTU, 2001. 
376 Nocius, J. Itin pavojingi nusikaltimai valstybei: (LR baudžiamojo kodekso 62–70 straipsnių komentaras). Vilnius: 

VU, 1996.
377 Nocius, J. Nusikaltimai žmogui. Mokomoji priemonė. Vilniu: VU, 1998.
378 Vansevičius, S. Lietuvos baudžiamoji teisė ir procesas 1919–1940 metais. Vilnius: Justitia, 1996.
379 Abramavičius, A.; Mikelėnas, V. Įmonių vadovų teisinė atsakomybė. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 1998. 
380 Drakšienė, A.; Stauskienė, E. Nusikaltimai nuosavybei Lietuvos ir kitų šalių baudžiamuosiuose įstatymuose. Vilnius: 

VU, 1998.
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Svarbiu baudžiamosios teisės specialiosios dalies tema parašytu leidiniu pripažintinas ir 2001 m. 
išleistas vadovėlis „Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis“381. Ši kolektyvinė Vilniaus universiteto moksli-
ninkų publikacija užpildė ilgai buvusį specialiosios dalies sisteminių žinių vakuumą ir suteikė galimy-
bę konkrečių nusikaltimų sudėtis pažinti gimtąja kalba ir atsiribojus nuo sovietinės ideologijos. 

Analizuojamą laikotarpį savotiškai užbaigia minėta V. Greičiaus publikacija, kurioje diskutuo-
jama ir apie baudžiamosios teisės raidą naujai parengtų dviejų alternatyvių 2000 m. BK projektų kon-
tekste. Autorius analizę atlieka dviem pjūviais: Lietuvos teisės tradicija ir receptuotosios teisės įtaka 
mūsų dabarčiai, kitaip tariant, esamas ir projekte numatomas teisinio reglamentavimo adekvatumas 
Lietuvos visuomeninių santykių išsivystymui; antra – atitiktis tarptautiniams dokumentams ir lygia-
vimasis į tarptautinius standartus. Šioje publikacijoje nuosekliai ir sistemiškai pristatomi esminiai per 
nepriklausomybės dešimtmetį įvykę 1961 m. BK pokyčiai, konstatuojant, kad įstatymai keitėsi tiesiog 
kaleidoskopiškai, kartais nepaklusdami savo kūrėjų valiai ir nepateisindami prognozių. Kita vertus, au-
toriaus įžvalga, kad „vienas esminių reikalavimų kiekvienam įstatymui, juo labiau baudžiamajam – ne 
tik kokybinis naujumas, bet ir stabilumas. Ir jis būtinai turi būti siejamas ne vien su dabarties ekonomi-
ne, socialine ir kriminogenine padėtimi, bet ir su visos nacionalinės teisinės sistemos perspektyva... sta-
bilus teisės aktas įmanomas tik stabilioje visuomenėje“, reikšminga ir šiandiena, kadangi Baudžiamasis 
kodeksas nuolat yra keičiamas, pildomas ir savaime kyla abejonių dėl jo balanso ir sistemos išlaikymo. 

V. Greičius išsako savo nuomonę ir apie tuo metu parengtus du Baudžiamojo kodekso pro-
jektus, teikdamas, kad „abu jie yra konceptualūs, abu laikytini pakankamai brandūs, modernūs ir 
atspindintys tiek nacionalines, tiek tarptautines šiuolaikines baudžiamųjų įstatymų raidos tendencijas, 
vienas labiau, kitas mažiau orientuotas į ateitį, abiejuose vengta eklektiškumo ir atsižvelgta į realią 
Lietuvos padėtį, į jos interesus nusikaltimų prevencijos srityje. Atliktas didelis darbas – pakoreguoti 
vertybių prioritetai; bandoma diegti naują nusikaltimo sudėties elementų traktavimą (įvedamas ribo-
tas pakaltinamumas, juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė), kriminalizuotos naujos pavojingo 
elgesio formos, kurių Lietuvos įstatymai nekontroliavo ir netyrinėjo baudžiamosios teisės specialistai, 
kitos – dekriminalizuotos.“382 

Atlikus 1990–2003 m. Lietuvos baudžiamosios teisės bendrosios ir specialiosios dalių mokslinės 
produkcijos analizę galima teigti, kad šiuo laikotarpiu buvo žengiami pirmieji savarankiški žingsniai 
tyrinėjant baudžiamosios teisės lobynus. Taip pat pažymėtina, kad šiuo laikotarpiu bendrosios dalies 
tyrinėjimai kokybiškai skyrėsi nuo tų, kurie buvo skirti ištirti specialiosios dalies institutus. Esmė 
ta, kad specialiosios dalies temomis dominavo apžvalginės publikacijos ir naujai priimamų baudžia-
mosios teisės normų komentarai, straipsniuose detalizuojant objektyviuosius ir subjektyviuosius 
požymius. Daugiausia dėmesio mokslininkai skyrė ekonominių ir finansinių nusikaltimų analizei, 
vėliau organizuotam nusikalstamumui, nusikaltimams nuosavybei, baudžiamosios ir administraci-
nės teisės institutų atribojimui. Pavienės publikacijos buvo skirtos aptarti ir kitiems baudžiamosios 
teisės specialiosios dalies institutams, tokiems kaip nusikaltimai teisingumui, prieš asmenį, valstybės 
tarnybai ir kt. Kita vertus, neabejotina, kad buvo ir tokių publikacijų, kuriose vyko aktyvi mokslinė 
diskusija ir naujai priimtos 1961 m. BK normos buvo vertinamos tarptautinių konvencijų, pažangių 
Vakarų valstybių analogiškų institutų raidos kontekste. Darbuose, skirtuose bendrosios dalies te-
moms, tokių mokslinių publikacijų buvo daugiau. 

Galiausiai, atkreiptinas dėmesys į tai, kad tiek bendrosios, tiek ir specialiosios dalies klausimais 
skirtingų autorių išsakytos mintys yra aktualios ir šiandienai, įžvelgtinas tam tikras teisės mokslo 
raidos tęstinumas, tą reflektuoja kito laikotarpio baudžiamosios teisės mokslininkų publikacijos.

Įsigaliojus 2000 m. BK, mokslinė veikla tapo gerokai aktyvesnė ir gausesnė. Lietuva pradėjo 
vadovautis, tikrąja šio žodžio prasme, savu, ir to meto aukščiausius standartus atitinkančiu instru-
mentu – Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu. Kita vertus, pripažintina, kad ilgainiui bau-
džiamųjų įstatymų leidyba vėl įgavo chaotiškumo ir populizmo požymių. Šios tendencijos pastebimos 
ir pastaruoju metu. 

381 Abramavičius, A. et al. Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis. Vilnius: Eugrimas, 2001.
382 Greičius, V. Baudžiamųjų įstatymų raida ir perspektyvos. Teisė. 2000, 36.
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Neabejotina, kad tokia situacija davė postūmį mokslinėms diskusijoms apie bausmių sistemos 
ir jos darnos problemas, taip pat veikų kriminalizavimo (dekriminalizavimo) kriterijus, jų turinį 
ir reikšmę. Šiame kontekste paminėtina G. Švedo monografija „Baudžiamosios politikos pagrindai 
ir tendencijos Lietuvos Respublikoje“, kuri vertintina kaip pirmas kompleksinis mokslinis tyrimas, 
skirtas vienai aktualiausių teisės moksle, bet plačiau nenagrinėtų problemų. Šis teoriniu bei praktiniu 
požiūriu reikšmingas darbas turėjo įtakos daugeliui vėlesnių baudžiamosios politikos tema publikuo-
tų mokslinių tyrimų383. 

2017 m. mokslininkų kolektyvas (G. Švedas, P. Veršekys, J. Levon ir D. Prapiestis) išleido mo-
nografiją „Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)
derinamumo iššūkiai“384. Šiame moksliniame veikale baudžiamosios teisės specialistai daugiau ar 
mažiau atsakė į klausimą dėl baudžiamosios teisės mokslo (bendrosios dalies) reikšmės, pagrindinių 
tendencijų ir įtakos valstybėje vykstantiems procesams. Jame išanalizuota beveik trys šimtai moks-
linės produkcijos vienetų ir konstatuota, jog darbų baudžiamosios teisės bendrosios dalies tematika 
nors kartą yra publikavę apie šimtas Lietuvos mokslininkų. 

Daugiausiai publikacijų baudžiamosios teisės bendrosios dalies tematika, patvirtinus 2000 m. 
BK, yra išleidę šie mokslininkai: A. Abramavičius, A. Baranskaitė, E. Bieliūnas, S. Bikelis, A. Čepas,  
R. Drakšas, A. Drakšienė, O. Fedosiukas, A. Gutauskas, A. Nevera, V. Piesliakas, J. Prapiestis,  
G. Švedas ir kiti. Pasakytina, kad 63 proc. publikacijų parašyta autorių, turinčių daktaro arba habili-
tuoto daktaro laipsnį. 

Kai kurie mokslininkai (A. Abramavičius, E. Jarašiūnas385, A. Gutauskas386) vienu ar kitu as-
pektu nagrinėjo Konstitucijos, įtvirtinančios svarbiausius teisės kūrimo principus ir įvairių teisės 
šakų pag rindus, įtaką baudžiamajai teisei, nes Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurispru-
dencija – Konstitucijos įtakos baudžiamajai teisei instrumentas. Konstitucinė jurisprudencija iš es-
mės užtikrina baudžiamųjų įstatymų leidybos ir jų taikymo atitiktį Konstitucijai ir joje įtvirtintiems 
bendriesiems teisės principams. Neabejotina, kad tinkamas, įstatymo reikalavimus atitinkantis nu-
sikalstamų veikų kvalifikavimas yra baudžiamosios atsakomybės legitimumo ir teisingumo principo 
įgyvendinimo sąlyga. Asmens nuteisimas pagal neteisingai pritaikytą baudžiamojo įstatymo straips-
nį arba nepagrįstas išteisinimas yra priešingas teisingumo ir teisinės valstybės idėjai. 

Dalis mokslininkų (G. Švedas387, A. Abramavičius388, J. Prapiestis389) daug dėmesio skyrė ES 
teisės įtakos Lietuvos baudžiamajai teisei analizei. Šiose publikacijose analizuojama ES institucijų 
kompetencija baudžiamosios teisės klausimais, ES baudžiamosios teisės turinys, raidos tendencijos ir 
perspektyvos, taip pat materialiosios ES baudžiamosios teisės aspektai, kurie daro reikšmingą įtaką 
Lietuvos baudžiamajai teisei. 

Kitus bendruosius (fundamentaliuosius) baudžiamosios teisės bendrosios dalies klausimus 
gvildeno A. Baranskaitė390, O. Fedosiukas391 ir V. Piesliakas392. 

383 Švedas, G. Baudžiamosios politikos pagrindai ir tendencijos Lietuvos Respublikoje. Vilnius: Teisinės informacijos 
cent ras, 2006.

384 Švedas, G. et al. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinamumo 
iššūkiai. Vilnius: VU, 2017. 

385 Abramavičius, A.; Jarašiūnas, E. Konstitucinė dimensija baudžiamojoje teisėje. Teisė. 2004, 53.
386 Gutauskas, A. Konstitucinės jurisprudencijos įtaka baudžiamosios justicijos formavimuisi: teorija ir praktika. Balt-

ūsis, I. et al. Konstitucionalizmas ir teisės politika Europos Sąjungoje. Vilnius: MRU, 2013.
387 Švedas, G. Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos baudžiamajai teisei. Teisė. 2010, 74. 
388 Abramavičius, A. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso specialiosios dalies europeizacijos problemos. Teisė. 

2005, 54. 
389 Abramavičius, A.; Prapiestis, J. Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos baudžiamosios teisės specialiosios dalies ins-

titutams. Abramavičius, A. et al. Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos teisinei sistemai. Mokslinių straipsnių, skirtų 
Europos Sąjungos teisės įtakai Lietuvos konstitucinei, administracinei, aplinkos apsaugos, baudžiamajai, civilinei ir 
civilinio proceso, darbo ir socialinės apsaugos bei finansų teisei rinkinys. 2014. Vilnius: VU.

390 Baranskaitė, A.; Prapiestis, J. Teisinės santarvės principo pradai baudžiamojoje teisėje. Jurisprudencija. 2011, 18 (1).
391 Fedosiukas, O. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso galiojimo dešimtmetis: pamąstymai apie nepasiteisinu-

sius lūkesčius, esamą būklę ir tolesnę raidą. Prapiestis, J. et al. Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai. Vilnius: 
Registrų centras, 2014.

392 Piesliakas, V. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas ir naujos baudžiamosios politikos teisiniai pagrindai. 
Jurisprudencija. 2003, 45 (37).
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Šie autoriai analizavo problemas, susijusias su baudžiamojo įstatymo paskirtimi, bendrosiomis bau-
džiamosios atsakomybės nuostatomis, baudžiamosios teisės principais. 

BK I ir III skyriai išsiskiria ne tik mokslinės produkcijos, bet ir skirtingų apie juos rašiusių autorių 
gausa. Du trečdaliai visų lietuvių autorių, rašiusių apie BK bendrosios dalies dalykus, yra publikavę bent 
vieną mokslinį straipsnį bendrųjų kodekso nuostatų ir (ar) nusikalstamos veikos tematika393. 

Moksliniu populiarumu išsiskiria 2000 m. BK III skyriaus 20 straipsnis ‚,Juridinio asmens bau-
džiamoji atsakomybė“. Ši tendencija logiška, nes juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė yra viena 
iš esminių naujojo kodekso naujovių. Juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės tema daugiau-
siai rašė D. Soloveičikas394, R. Drakšas395, E. Sinkevičius396, G. Švedas397, J. Prapiestis398, I. Ligeikaitė399 
ir kiti autoriai. 

Prie dominuojančių 2000 m. BK skyriaus temų priskirtini ir nusikalstamos veikos subjektyvie-
ji požymiai, kurių teorinės ir praktinės problematikos gausa lemia didesnį mokslininkų domėjimąsi. 
Išsamiausiai kaltės problematiką nagrinėjo S. Bikelis400. Teisės tyrimų rezultatais kaltės ir nepakal-
tinamumo analizę grindė V. Piesliakas401, A. Drakšienė402, A. Meška403, J. Šukytė404 ir kiti autoriai405. 

Bausmės problematiką gvildeno R. Drakšas406, didžiąją dalį darbų paskyręs baudžiamosios at-
sakomybės realizavimo problemoms. Apie baudžiamosios jurisdikcijos principus ir su jų įgyvendini-
mu susijusius probleminius aspektus daugiausiai rašė A. Nevera407, G. Švedas408 ir A. Čepas409. 

393 Švedas, G.; Veršekys, P. Lietuvos baudžiamosios teisės bendrosios dalies teisėkūros ir mokslo aktyvumo tendencijos. 
Švedas, G. et al. Baudžiamoji justicija ir verslas. Recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės ir baudžiamo-
jo proceso klausimais rinkinys. Vilnius: VU, 2016, p. 16.

394 Soloveičikas, D. Juridinis asmuo kaip nusikaltimo subjektas: teisinė plėtotė nuo įmonių teisės iki baudžiamosios 
teisės. Teisė. 2003, 48.

395 Drakšas, R. Juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės problematika. Teisė. 2003, 53. 
396 Sinkevičius, E. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė pagal 2000 m. Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą 

ir jos sąlygos. Teisė. 2003, 48. 
397 Švedas, G. Kai kurie probleminiai juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės aspektai Lietuvos konstitucinėje 

jurisprudencijoje ir baudžiamosios justicijos doktrinoje. Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui 10 metų. Re-
cenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų baudžiamosios politikos ir baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios tei-
sės, baudžiamojo proceso ir nusikaltimų kvalifikavimo problematikai, rinkinys. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 18.

398 Prapiestis, J.; Baranskaitė, A. Juridinis asmuo Lietuvos baudžiamojoje justicijoje. Jurisprudencija. 2012, 19 (1).
399 Ligeikaitė, I. Juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygos. Jurisprudencija. 2003, 45 (37).
400 Bikelis, S. Alternatyvios (neapibrėžtos) tyčios samprata ir jos baudžiamoji teisinė reikšmė. Jurisprudencija. 2008,  

11 (113).
401 Piesliakas, V. Kaltės turinio nustatymo problemos bylose dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei ir sveikatai. Socialinių 

mokslų studijos. 2009, 4 (4).
402 Drakšienė, A. Pakaltinamumas kaip nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės prielaida. Teisė. 2006, 58. 
403 Meška, A. Riboto pakaltinamumo sąvoka. Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui 10 metų. Recenzuotų moks-

linių straipsnių, skirtų baudžiamosios politikos ir baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios teisės, baudžia-
mojo proceso ir nusikaltimų kvalifikavimo problematikai, rinkinys. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 18.

404 Šukytė, J. Neatsargios kaltės numatymo nusikalstamų veikų sudėtyse problemos. Socialinių mokslų studijos. 2013, 5 (2).
405 Riaubaitė, E. Tyčinės ir neatsargios kaltės atribojimas nusikaltimuose žmogaus gyvybei ir sveikatai. Jurisprudencija. 

2008, 11 (113).
406 Drakšas, R. Bausmė: bendrosios teorinės problemos. Teisė. 2006, 52; Drakšas R. Baudžiamoji atsakomybė ir jos rea-

lizavimo formos. Vilnius: Justitia, 2008.
407 Nevera, A. Naujojo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso normų, įtvirtinančių valstybės baudžiamosios ju-

risdikcijos principus, taikymo problemos. Teisė. 2003, 48; Nevera, A. Valstybės baudžiamoji jurisdikcija ir užsienyje 
priimtų nuosprendžių pripažinimas Lietuvoje. Jurisprudencija. 2003, 38 (30); Nevera, A. Valstybių tarptautinio tei-
sinio bendradarbiavimo problemos perduodant baudžiamąjį persekiojimą. Jurisprudencija. 2004, 60 (52); Nevera, A. 
Valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principai. Vilnius: MRU, 2006; Nevera, A. Baudžiamosios jurisdikcijos taikymo 
Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie pagal nacionalinius įstatymus naudojasi imunitetu, problemos. Jurisprudenci-
ja. 2006, 1 (79); Nevera, A. Valstybės baudžiamosios jurisdikcijos apribojimai asmenims, kurie pagal tarptautinės tei-
sės normas naudojasi imunitetu. Jurisprudencija. 2008, 11(113); Nevera, A.; Melničenko, S. Non bid in idem principas 
Europos Sąjungos baudžiamojoje teisėje. Socialinių mokslų studijos. 2009, 4(4); Nevera, A. Galimybės tobulinti tarp-
tautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose pagrindus Lietuvos teisėje. Baudžiamoji justicija ir verslas: 
recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Vilnius: VU, 2016.

408 Švedas, G. Kai kurios asmens perdavimo pagal Europos arešto orderį baudžiamajam persekiojimui teorinės ir 
praktinės problemos. Teisė. 2008, 66 (1).

409 Čepas, A. Ekstradicijos dėl politinių nusikaltimų nevykdymo taisyklė ir jos alternatyvos. Teisė. 2003, 48. 
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Vertinant kitus BK bendrosios dalies skyrius pasakytina, kad mokslinių publikacijų yra gausu 
tokiomis temomis, kaip bendrininkavimas, organizuotas nusikalstamumas410; nusikalstamų veikų 
daugetas411; atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius412; 
bausmės skyrimo atskiri aspektai413; turto konfiskavimas414; nepilnamečių baudžiamosios atsakomy-
bės ypatumai415; baudžiamosios atsakomybės senatis416 ir kitomis. 

Taigi, mokslininkams, tyrinėjantiems BK bendrosios dalies problemas, labiausiai rūpimos bau-
džiamosios teisės bendrosios dalies temos yra baudžiamojo įstatymo paskirtis, ES įtaka baudžiamajai 
teisei, baudžiamojo įstatymo galiojimas, juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė, kaltė ir pakalti-
namumas, baudžiamoji atsakomybė, nusikalstamų veikų daugetas ir kt. BK III skyrius „Nusikaltimas 
ir baudžiamasis nusižengimas“ atspindi daugiausia naujojo kodekso bendrosios dalies naujovių, todėl 
šiam skyriui skiriama itin daug mokslinių publikacijų. Trūksta didesnio teisėkūros ir mokslo akty-
vumo BK V skyriaus „Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės“ atžvilgiu.

2000 m. BK specialiosios dalies skyrių įvairiai problematikai nemažai dėmesio skyrė O. Fedo-
siukas417. Jis analizavo psichinės prievartos teisinio vertinimo problemas. Autorius siekė suformuluoti 
aiškią psichinės prievartos sampratą ir apibrėžti jos vietą tarp giminingų teisinių sąvokų, aptarė psi-
chinės prievartos kriminalizacijos būdus, aiškino esminius objektyviuosius ir subjektyviuosius jos 
požymius. 

Psichinės bei fizinės prievartos sampratų įvairiems probleminiams aspektams dėmesio skyrė ir  
R. Marcinauskaitė418 bei J. Šukytė419. Jų publikacijose iš esmės analizuojama psichinės bei fizinės prie-
vartos išraiškos formų įvairovės problema, šių prievartos rūšių sąsajos probleminiai aspektai tiek 
teisės doktrinoje, tiek ir teismų praktikoje. 

Kaip vieną iš naujų BK specialiosios dalies bruožų galima išskirti sukčiavimo elektroninėje erd-
vėje ir tapatybės vagystės sąsajų tyrimus. Moksliniuose straipsniuose analizuojami ne tik technologi-
niai asmens identifikavimui elektroninėje erdvėje naudojamų duomenų neteisėto gavimo būdai, bet 
ir pagrindinės tokio pobūdžio nusikalstamų veikų kvalifikavimo problemos420. Taip pat nagrinėjami 
nusikalstamo elgesio sporte įvairūs aspektai: sukčiavimo sporte, manipuliavimo sporto varžybomis bei 
neteisėto disponavimo sporte draudžiamomis medžiagomis ir metodais kriminalizavimo probleminiai 
klausimai421. 

410 Gutauskas, A. Vykdytojo eksceso problema baudžiamosios teisės teorijoje ir praktikoje. Jurisprudencija. 2006, 7 (85).
411 Nevera, A. Nusikalstamų veikų idealios bei realios sutapties atribojimo ir bausmių skyrimo problemos. Jurispruden-

cija. 2006, 7 (85); Nevera, A. Nusikalstamų veikų daugeto formos ir jų reikšmė skiriamai bausmei. Jurisprudencija. 
2003, 45 (37); Girdenis, T. Nusikalstamų veikų daugeto samprata: teorinės ir praktinės problemos. Socialinių mokslų 
studijos. 2009, 4 (4).

412 Baranskaitė, A. Kaltininko ir nukentėjusiojo susitaikymo institutas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse: 
istorinis, lyginamasis aspektas. Jurisprudencija. 2003, 45 (37).

413 Švedas, G. Bausmės skyrimo asmeniui, pirmą kartą teisiamam už nesunkų arba apysunkį tyčinį nusikaltimą 
nuostatos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje. Teisė. 2014, 90.

414 Kavoliūnaitė, E. Turto konfiskavimas: reguliavimo tikslai ir teisinės prielaidos taikyti išplėstinį turto konfiskavimą 
Lietuvoje. Teisės problemos. 2008, Nr. 59.

415 Ūselė, L. Jaunų pilnamečių (18–20 metų) socialinė branda – nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų 
jiems taikymo veiksnys. Teisės problemos. 2010, 68.

416 Piesliakas, V.; Riaubaitė E. Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis teorijoje ir teismų praktikoje. Justitia. 
2010, 2.

417 Fedosiukas, O. Psichinės prievartos samprata baudžiamojoje teisėje. Jurisprudencija. 2001, 21 (13).
418 Marcinauskaitė, R. Psichinės bei fizinės prievartos sąsajos probleminiai aspektai baudžiamosios teisės doktrinoje ir 

teismų praktikoje. Jurisprudencija. 2008, 11 (113).
419 Šukytė, J.; Marcinauskaitė, R. Kai kurie psichinės prievartos doktrinos probleminiai aspektai. Socialinių mokslų 

studijos. 2012, 4 (2). 
420 Kalpokas, V.; Marcinauskaitė, R. Tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje: technologiniai aspektai ir baudžiamasis 

teisinis vertinimas. Teisės problemos. 2012, 3 (77); Štitilis, D.; Pakutinskas, P.; Dauparaitė, I.; Laurinaitis, M. Tapaty-
bės vagystės elektroninėje erdvėje kriminalizavimas: lyginamieji aspektai. Socialinių mokslų studijos. 2011, 3 (1).

421 Zaksaitė, S. Nusikalstamas elgesys sporte. Teisė. 2010, 74; Zaksaitė, S. Sukčiavimo sporto srityje samprata ir krimina-
lizavimo ypatybės. Teisė. 2011, 79; Zaksaitė, S. Manipuliacijos sporto varžybomis Lietuvoje: tarp kriminalizavimo ir 
ultima ratio principo. Teisės problemos. 2013, 3 (81); Zaksaitė, S.; Lukošiūtė-Stanikūnienė, I. Neteisėto disponavimo 
sporte draudžiamomis medžiagomis ir metodais kriminalizavimo problemos. Teisės problemos. 2010, 4 (70).
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Baudžiamosios atsakomybės už kankinimą nustatymo bei įgyvendinimo problemas Lietuvos 
bei tarptautinėje teisėje sprendė mokslininkai R. Drakšas ir R. Valutytė422. Publikacijose autoriai de-
taliai nagrinėja kankinimo sąvokos sampratą, atskleidžia jos turinio nustatymo problemas, spren-
džia, ar BK reikalingas atskiras straipsnis, numatantis tiesioginę baudžiamąją atsakomybę už žmo-
gaus kankinimą.

Didžiulį mokslinį darbą nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų srityje atliko J. Ži-
linskas423. Mokslininkas analizavo, kaip Lietuva, įgyvendindama tarptautinius įsipareigojimus, 
kylančius iš jos ratifikuotų ar prisijungtų tarptautinių sutarčių bei tarptautinės paprotinės teisės, į 
nacionalinės baudžiamosios teisės šaltinius perkelia ir tarptautines teisės normas, reglamentuojan-
čias nusikaltimus žmoniškumui. Autorius taip pat gvildeno ir karo nusikaltimų reglamentavimo BK 
ypatumus, ginkluoto konflikto sampratą bei požymius, įtvirtintus atskiruose BK straipsniuose. Įvai-
rius genocido nusikaltimo sudėties aspektus tarptautinėje ir Lietuvos nacionalinėje teisėje analizavo  
E. Gruodytė, A. Kargaudienė, S. Gervienė424. 

Baudžiamosios atsakomybės už savanorišką aktyvią eutanaziją ir padėjimo nusižudyti krimi-
nalizavimo aspektus, teisines bei praktines eutanazijos taikymo (netaikymo) galimybes Lietuvoje ir 
užsienio valstybėse analizavo M. Liesis425. Eutanazijos terminų vartojimo bioetikoje ir teisėje proble-
matikos Lietuvoje niuansus gvildeno A. Narbekovas426. 

Nemažai mokslininkų vienu ar kitu aspektu daug dėmesio skyrė nusikaltimų žmogaus gyvybei 
skyriaus analizei. Štai A. Milinis427 gvildeno teisės į gyvybę, kaip pamatinės žmogaus teisės, apsaugos 
baudžiamosios teisės priemonėmis aspektus, nužudymo sampratą bei baudžiamosios atsakomybės 
už nužudymą teisės normų raidą Lietuvoje, žmogaus gyvybės pradžios ir pabaigos klausimo aspektus 
nužudymo kontekste, nužudymų kvalifikavimo problemas teismų praktikoje bei bausmės skyrimo 
už nužudymus ypatumus Lietuvoje. Kita mokslininkų grupė analizavo kaltės turinio nustatymo, kal-
tės atribojimo (tyčinės ir neatsargios), tyčios turinio reikšmę skiriant bausmes bei kitus nusikaltimų 
žmogaus gyvybei klausimus428. 

422 Drakšas, R.; Valutytė, R. Kankinimo samprata tarptautinėje teisėje. Teisė. 2009, 71; Drakšas, R.; Valutytė, R. Bau-
džiamosios atsakomybės už kankinimą nustatymo ir įgyvendinimo problemos Lietuvoje. Teisė. 2010, 74. 

423 Žilinskas, J. Nusikaltimai žmoniškumui naujajame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Jurisprudencija. 
2001, 23 (15); Žilinskas, J. Karo nusikaltimų reglamentavimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir jų 
atitikties tarptautinei teisei problemos. Jurisprudencija. 2006, 80; Žilinskas, J. Ginkluoto konflikto samprata tarp-
tautinėje humanitarinėje teisėje ir jos taikymo problemos moderniuose ginkluotuose konfliktuose. Jurisprudencija. 
2008, 2 (104).

424 Kargaudienė, A.; Gruodytė, E. Genocidas ir baudžiamoji teisė: nacionalinės ir (ar) tarptautinės teisės apibrėžtys. 
Prapiestis, J. et al. Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai. Vilnius: Registrų centras, 2014; Gruodytė, E.; Ger-
vienė, S. Baudžiamosios atsakomybės už genocido nusikaltimą taikymo ypatumai vertinant sovietinės okupacijos 
metu įvykdytas tarptautines nusikalstamas veikas po 2014 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
sprendimo. Baudžiamasis procesas: teisingumo garantas ar kliūtis? Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vil-
nius: VU, 2014.

425 Liesis, M. Baudžiamosios atsakomybės už savanorišką aktyvią eutanaziją ir padėjimą nusižudyti kritika filosofiniu–
žmogaus teisių aspektu. Teisė. 2007, 64; Liesis, M. Baudžiamosios atsakomybės už aktyvią eutanaziją ir padėjimą 
nusižudyti reglamentavimas Lietuvos, Vokietijos ir Olandijos baudžiamuosiuose įstatymuose. Teisė. 2005, 54; Liesis, 
M. Baudžiamosios atsakomybės už eutanaziją netaikymo galimybės. Teisės problemos. 2009, 1(63).

426 Narbekovas, A. Eutanazijos terminų vartojimo bioetikoje bei teisėje problematika Lietuvoje. Jurisprudencija. 2008, 
12 (114).

427 Milinis, A. Teisės į gyvybę kaip pamatinės žmogaus teisės apsauga baudžiamosios teisės priemonėmis. Konstituci-
nė justicija. 2011, 2 (22); Milinis, A.; Baranskaitė, A.; Abramavičius, A. Probleminiai žmogaus gyvybės pradžios ir 
pabaigos klausimo aspektai nužudymo kontekste. Jurisprudencija. 2011, 18 (3); Milinis, A. Nužudymo samprata 
Europos Sąjungos valstybių narių baudžiamojoje teisėje. Teisė. 2006, 59; Milinis, A. Baudžiamąją atsakomybę už nu-
žudymus nustatančių teisės normų raida Lietuvoje. Šiuolaikinės baudžiamosios teisės tendencijos. Recenzuotų moks-
linių straipsnių baudžiamosios politikos ir baudžiamosios teisės klausimais rinkinys. Vilnius: VU, 2015; Milinis, A. 
Nužudymų kvalifikavimo problemos teismų praktikos pavyzdžiu. Teisė. 2003, 48; Milinis, A. Bausmės už nužudymą 
skyrimo ypatumai Lietuvoje: teorija ir praktika. Šiuolaikinės baudžiamosios teisės tendencijos. Recenzuotų mokslinių 
straipsnių baudžiamosios politikos ir baudžiamosios teisės klausimais rinkinys. Vilnius: VU, 2015. 

428 Piesliakas, V. Kaltės turinio nustatymo problemos bylose dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei ir sveikatai. Socialinių 
mokslų studijos. 2009, 4 (4); Riaubaitė, E. Tyčinės ir neatsargios kaltės atribojimas nusikaltimuose žmogaus gyvybei 
ir sveikatai. Jurisprudencija. 2008, 11 (113); Čepas, A. Tyčios turinio reikšmė skiriant bausmes už nužudymus Lietu-
vos teismų praktikoje. Teisės problemos. 2013, 4 (82).
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Nužudymo vienu ar keliais smūgiais kvalifikavimo problemas baudžiamosios teisės teorijoje 
ir teismų praktikoje nagrinėjo V. Piesliakas429 ir T. Girdenis430. Atskirus nužudymą kvalifikuojančius 
požymius („kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu“, „mažametystės“, „bejėgiškos žmogaus būklės“) gvil-
deno R. Aliukonienė431. Pažymėtina, jog R. Aliukonienė daugiausia dėmesio skyrė baudžiamosios tei-
sės specialiosios dalies nusikaltimų žmogaus sveikatai įvairiems probleminiams aspektams atskleisti: 
nusikaltimų žmogaus sveikatai sampratai, sistemai, baudžiamųjų įstatymų, reglamentuojančių atsa-
komybę už sveikatos sutrikdymus Lietuvoje, raidai, atskirų sveikatos sutrikdymo rūšių objektyviųjų 
ir subjektyviųjų požymių analizei bei kitiems klausimams432.

Reikšmingą mokslinį indėlį į BK specialiosios dalies normų baudžiamąjį teisinį vertinimą įnešė  
I. Dauk šaitė, ji analizavo neteisėto aborto sudėtį, apžvelgė gyvybės apsaugos koncepcijos ypatumus ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse, vertino nėščiosios baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą abortą 
nustatymo galimybes Lietuvos baudžiamojoje teisėje, atskleidė ir aiškino teisėto aborto požymius433. 

Vienas iš pavojingiausių šiandieną žmogaus teisių pažeidimų, gresiančių tarptautinei bendruo-
menei, yra prekybos žmonėmis fenomenas. Prekybos žmonėmis nusikaltimui labai daug dėmesio 
skiriama tarptautinėje teisėje. Lietuvos mokslininkai taip pat neliko abejingi šiai problemai ir ana-
lizavo šio nusikaltimo žmogaus laisvei įvairius aspektus. Štai O. Fedosiukas434 nagrinėjo prekybos 
žmonėmis normos turinį tarptautinės teisėkūros kontekste, stengėsi konceptualiai paaiškinti šios nu-
sikalstamos veikos požymius pabrėždamas aukos laisvės pažeidimo mechanizmo ypatumus. Tai pat 
šis mokslininkas aiškino prekybos žmonėmis nusikaltimo normos taikymo probleminius aspektus 
Lietuvos teismų praktikoje. 

Daug dėmesio prekybos žmonėmis problematikai skyrė ir A. Gutauskas. Jis apibendrino ir 
įvertino teisminės praktikos privalumus bei trūkumus tokio pobūdžio baudžiamosiose bylose, ana-
lizavo ir aiškino prekybos žmonėmis normos objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius. Be to, 
jis išsamiai išanalizavo ir išnaudojimo priverstiniam darbui ar paslaugoms kaip prekybos žmonėmis 
formos taikymo Lietuvos teismų praktikoje ypatumus435.

429 Piesliakas, V. Ką galima vadinti žudiku? Justitia. 2010, 1 (73). 
430 Girdenis, T. Nužudymo vienu ar keliais smūgiais kvalifikavimo problemos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prakti-

koje. Prapiestis, J. et al. Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai. Vilnius: Registrų centras, 2014.
431 Aliukonienė, R. Mažametystė kaip kvalifikuojamasis nužudymo, sunkaus ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo požy-

mis. Šiuolaikinės baudžiamosios teisės tendencijos. Recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios politikos ir bau-
džiamosios teisės klausimais rinkinys. Vilnius: VU, 2015; Aliukonienė, R. Bejėgiška žmogaus būklė kaip nužudymo, 
sunkaus ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo kvalifikuojantis požymis. Šiuolaikinės baudžiamosios teisės tendencijos. 
Recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios politikos ir baudžiamosios teisės klausimais rinkinys. Vilnius: VU, 
2015; Aliukonienė, R.; Milinis, A. Kitų žmonių gyvybei pavojingas būdas kaip nužudymo, sunkaus ir nesunkaus 
sveikatos sutrikdymo kvalifikuojamasis požymis. Teisė. 2006, 59. 

432 Aliukonienė, R. Nusikaltimų žmogaus sveikatai samprata. Švedas, G. et al. Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabar-
tis ir ateitis. Liber Amicorum profesoriui J. Prapiesčiui. Vilnius: VU, 2012; Aliukonienė, R. Sunkaus sveikatos sutrikdymo 
labai susijaudinus (BK 136 straipsnis) požymiai. Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui 10 metų. Recenzuotų 
mokslinių straipsnių, skirtų baudžiamosios politikos ir baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios teisės, baudžia-
mojo proceso ir nusikaltimų kvalifikavimo problematikai, rinkinys. Vilnius: Registrų centras, 2011; Aliukonienė, R. Nusi-
kalstamų veikų žmogaus sveikatai sistema. Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui 10 metų. Recenzuotų mokslinių 
straipsnių, skirtų baudžiamosios politikos ir baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso 
ir nusikaltimų kvalifikavimo problematikai, rinkinys. Vilnius: Registrų centras, 2011; Aliukonienė, R.; Machovenko, J. 
Baudžiamųjų įstatymų, reglamentuojančių atsakomybę už sunkaus sveikatos sutrikdymą Lietuvoje, raida. Teisė. 2013, 
88; Aliukonienė, R. Veika kaip vienas iš sunkaus sveikatos sutrikdymo objektyviųjų požymių. Teisė. 2013, 87. 

433 Daukšaitė, I. Baudžiamųjų įstatymų, reglamentavusių atsakomybę už neteisėtą abortą Lietuvoje, raida. Teisė. 2015, 
96; Daukšaitė, I. Teisėto aborto sąvoka pagal Lietuvos teisės aktus. Teisė. 2011, 81; Daukšaitė, I. Nėščioji neteisėto 
aborto sudėtyje. Teisė. 2011, 79. 

434 Fedosiukas, O. Prekyba žmonėmis kaip nusikaltimas žmogaus laisvei. Jurisprudencija. 2003, 45 (37); Fedosiukas, O. 
Prekyba žmonėmis baudžiamojoje teisėje ir teismų praktikoje. Teisė. 2005, 54; Fedosiukas, O. Prekybos žmonėmis 
nusikaltimo normos naujos redakcijos (2005 m. birželio 23 d.) aiškinimo ir taikymo problemos. Jurisprudencija. 
2007, 8 (98).

435 Gutauskas, A. Prekybos žmonėmis baudžiamojo teisinio vertinimo ypatumai Lietuvos teismų praktikoje. Verslo ir 
teisės aktualijos. 2009, 3; Gutauskas, A. Human trafficking and its treatment in Criminal Law. Socialinių mokslų stu-
dijos. 2009, 4 (4); Gutauskas, A. Išnaudojimas priverstiniam darbui ar paslaugoms (BK 1471 straipsnis) kaip preky-
bos žmonėmis forma. Šiuolaikinės baudžiamosios teisės tendencijos. Recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios 
politikos ir baudžiamosios teisės klausimais rinkinys. Vilnius: VU, 2015. 
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Ganėtinai aktualus ir reikšmingas BK specialiosios dalies skyrius „Nusikaltimai ir baudžia-
mieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui“, tačiau Lietuvos 
mokslininkai šiame skyriuje įtvirtintas nusikalstamas veikas analizavo tik fragmentiškai. Kai ku-
rias baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamas veikas vaikų seksualinio apsisprendimo laisvei 
ir neliečiamumui reglamentavimo problemas nagrinėjo A. Abramavičius ir G. Švedas436. Juridinio 
asmens, kaip nusikalstamų veikų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, sub-
jekto problemas analizavo E. Gruodytė ir S. Žižienė437. Daugiausia dėmesio mokslininkai skyrė bau-
džiamosios atsakomybės už seksualinį priekabiavimą reglamentavimo Lietuvoje problemoms438. 

Fragmentiškai mokslininkai nagrinėjo ir su BK specialiosios dalies skyriumi „Nusikaltimai 
bei baudžiamieji nusižengimai asmens garbei ir orumui“ susijusias problemas. Vieni mokslininkai 
gvildeno tokio pobūdžio nusikalstamų veikų atribojimo nuo civilinės teisės pažeidimų problemas 
Lietuvos teisėje ir teismų praktikoje439, kiti – analizavo šmeižimo kriminalizacijos pagrįstumą ir tiks-
lingumą per objektyviųjų nusikalstamos veikos sudėties požymius440, treti – vertino žmogaus garbės 
ir orumo interpretavimo ir gynimo problemas441.

Aktualus ir reikšmingas specialiosios BK dalies skyrius „Nusikaltimai ir baudžiamieji nu-
sižengimai vaikui bei šeimai“. Reikšmingomis šio skyriaus mokslinėmis publikacijomis laikytini  
K. Grinevičiūtės darbai, susiję su žiauraus elgesio su vaikais sampratos baudžiamojoje teisėje analize, 
fizinių bausmių vaikams baudžiamuoju teisiniu vertinimu, piktnaudžiavimo tėvų, globėjų (rūpinto-
jų) ar kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ir pareigomis bei vengimo išlaikyti vaiką sudėčių baudžia-
mojo teisinio vertinimo problemomis442. Atskirus šio skyriaus probleminius aspektus analizavo ir 
kiti mokslininkai. Štai S. Nikartas sprendė prekybos vaikais nusikaltimo teisinės sampratos subti-
lybes443, o T. Žėkas analizavo vaiko išnaudojimo pornografijai ir prostitucijai baudžiamojo teisinio 
vertinimo aspektus444. 

Nusikaltimų asmens privataus gyvenimo neliečiamumo srityje, tokių kaip žmogaus būsto ne-
liečiamumo, informacijos apie privatų žmogaus gyvenimą rinkimo klausimus nagrinėjo K. Jovai-
šas445. 

Daugiausia Lietuvos mokslininkų dėmesio, ko gero, susilaukė BK specialiosios dalies XXVII 
skyrius – „Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms bei turtiniams 
interesams“. Šioje srityje ypač aktyvūs du Lietuvos mokslininkai, tai – O. Fedosiukas ir A. Vosyliūtė. 
O. Fedosiukas analizavo nuosavybės ir turto teisinę problematiką, kuri buvo ir tebėra aktuali įvairiose 
teisės šakose, aiškino, ką reiškia nuosavybė kaip nusikaltimų objektas ir turtas kaip nusikaltimų 

436 Abramavičius, A.; Švedas, G. Kai kurios baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimus vaikų seksualinio apsisprendi-
mo laisvei ir neliečiamumui reglamentavimo problemos. Teisė. 2008, 66 (1). 

437 Gruodytė, E.; Žižienė, S. Juridinis asmuo – nusikalstamų veikų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir nelie-
čiamumui subjektas. Socialinių mokslų studijos. 2009, 2 (2).

438 Veršekys, P. Baudžiamosios atsakomybės už seksualinį priekabiavimą reglamentavimo Lietuvoje problemos. Teisė. 
2008, 68; Dvilaitis, V. Seksualinis priekabiavimas ir teisinė atsakomybė už jį. Jurisprudencija. 2004, 60 (52); Davulis, 
T. Seksualinio priekabiavimo sąvokos darbo ir baudžiamojoje teisėje. Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabar-
tis ir ateitis. Vilnius: VU, 2012. 

439 Piesliakas, V. Nusikalstamų veikų atribojimo nuo civilinės teisės pažeidimų problemos Lietuvos teisėje ir teismų 
praktikos pavyzdžiai. Justitia. 2005, 2 (56).

440 Dambrauskienė, A. Šmeižimo kriminalizacijos pagrįstumas ir tikslingumas: kai kurių objektyviųjų nusikalstamos 
veikos sudėties požymių analizė. Teisė. 2015, 95. 

441 Jovaišas, K. Žmogaus garbė bei orumas: interpretavimo ir gynimo problemos. Teisės problemos. 2004, 1 (43).
442 Grinevičiūtė, K. Žiauraus elgesio su vaiku samprata baudžiamojoje teisėje. Jurisprudencija. 2008, 11 (113); Grinevi-

čiūtė, K. Fizinės bausmės vaikams: baudžiamasis teisinis vertinimas. Socialinių mokslų studijos. 2011, 3 (2); Grinevi-
čiūtė, K. Piktnaudžiavimo tėvų, globėjų (rūpintojų) arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis subjekto 
samprata. Socialinių mokslų studijos. 2009, 4 (4); Grinevičiūtė, K. Vengimo išlaikyti vaiką baudžiamojo teisinio 
vertinimo problemos. Socialinių mokslų studijos. 2014, 6 (2).

443 Nikartas, S. Prekybos vaikais nusikaltimo teisinė samprata. Teisės problemos. 2009, 2 (64).
444 Žėkas, T. Vaiko išnaudojimas pornografijai ir prostitucijai – nusikalstamų veikų vaikui ir šeimai sudedamoji dalis. 

Teisė. 2008, 66 (1).
445 Jovaišas, K. Informacijos apie privatų žmogaus gyvenimą rinkimo teisėtumo kriterijai. Teisės problemos. 2004, 2 

(44); Jovaišas, K. Žmogaus būsto neliečiamumo teisinis režimas. Teisės problemos. 2005, 2 (48).
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dalykas446. O. Fedosiukas taip pat analizavo sukčiavimo normos koncepciją 2000 m. BK, aiškino 
turtinės prievolės išvengimo apgaule požymio turinį, atribojant šią veiką nuo civilinio delikto447. 
Taip pat nagrinėjo turtinės naudos, kaip nusikalstamos veikos dalyko, problemą, nagrinėjo turtinės 
naudos sampratą, aptarė turto pagrobimo koncepciją448, baudžiamosios ir civilinės atsakomybės 
takoskyrą turtinių prievolių išvengimo bylose449, patikėtos svetimos turtinės teisės pasisavinimo 
ir iššvaistymo sampratas baudžiamosios teisės teorijoje ir teismų praktikoje450, taip pat aktualias 
problemas, susijusias su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje451. 

Ypač detaliai išanalizuota BK XXVII skyriuje įtvirtina 178 straipsnio (Vagystės) sudėtis. A. Vo-
syliūtė analizavo vagystės dalyko (turto) sampratą ir jo nustatymo probleminius aspektus, vagystės 
kvalifikuotų sudėčių konstravimo BK ypatumus, atskirų vagystę kvalifikuojančių požymių („didelės 
vertės turto“, „didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčios vertybės“, „automobilio pa-
grobimo“, „kišenvagystės“, „įsibrovimo į patalpą, saugyklą ar saugomą teritoriją“) turinį bei šių požy-
mių inkriminavimo niuansus teismų praktikoje, vagystės baigtumo nustatymo problemas ir kitus 
klausimus452. 

Nusikalstamo turto iššvaistymo ir pasisavinimo klausimais domėjosi D. Bukelienė. Ji pla-
čiau analizavo turto iššvaistymo sudėties subjektyviųjų požymių (kaltės, jos formos, motyvo, tiks-
lo) įvairius aspektus. Taip pat nagrinėjo ir kai kuriuos neatsargaus turto iššvaistymo klausimus. Be 
to, nemažai dėmesio buvo skirta ir turto pasisavinimo subjektui, jo požymių ypatumams ir asmens 
patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už šią nusikalstamą veiką problemoms453. R. Drakšas ana-
lizavo teorines ir praktines turto pasisavinimo problemas, atskleisdamas šios nusikalstamos veikos 
baigtumo momentą ir sudėties požymių interpretaciją teismų praktikoje454.

D. Pranka455 nagrinėjo pagrindinį nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 straipsnyje, požy-
mį – apgaulę, jos sampratų ir požymių įvairovę. Autorius nuodugniai aptarė sukčiavimo ir civilinės 
teisės pažeidimo atribojimo kriterijus, pateikė naują apgaulės sąvoką, apibendrino teismų praktiką 
šio pobūdžio baudžiamosiose bylose. Taip pat gvildeno ir neteisėto naudojimosi energija ir ryšių 

446 Fedosiukas, O. Nuosavybė ir turtas Civiliniame ir Baudžiamajame kodeksuose. Jurisprudencija. 2002, 28 (20).
447 Fedosiukas, O. Sukčiavimo normos koncepcija naujajame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir jos įgy-

vendinimo problemos. Teisė. 2004, 48. 
448 Fedosiukas, O. Turtinė nauda kaip nusikalstamos veikos dalykas: sisteminė normų analizė. Jurisprudencija. 2004, 60 

(52).
449 Fedosiukas, O. Baudžiamosios ir civilinės atsakomybės takoskyra turtinių prievolių išvengimo bylose. Jurispruden-

cija. 2006, 7 (85).
450 Fedosiukas, O. Patikėtos svetimos turtinės teisės pasisavinimo ir iššvaistymo samprata. Jurisprudencija. 2008, 11 (113).
451 Fedosiukas, O. Sukčiavimas pridėtinės vertės mokesčio srityje: samprata ir kvalifikavimo pagrindai. Jurisprudencija. 

2010, 4 (122).
452 Vosyliūtė, A. Įsibrovimo į patalpą, saugyklą ar saugomą teritoriją kaip vagystę kvalifikuojančio požymio samprata 

teisės moksle ir teismų praktikoje. Teisė. 2008, 66 (1); Vosyliūtė, A. Kišenvagystės samprata teisės moksle ir teismų 
praktikoje bei kai kurie kvalifikavimo ypatumai. Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Vilnius: 
VU, 2012; Vosyliūtė, A. Automobilio pagrobimo samprata ir kvalifikavimo ypatumai teismų praktikoje. Lietuvos 
Respublikos baudžiamajam kodeksui 10 metų. Recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų baudžiamosios politikos ir 
baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ir nusikaltimų kvalifikavimo proble-
matikai, rinkinys. Vilnius: Registrų centras, 2011; Vosyliūtė, A. Vagystės dalyko (turto) samprata ir jo nustatymo 
probleminiai aspektai. Šiuolaikinės baudžiamosios teisės tendencijos. Vilnius: VU, 2015; Vosyliūtė, A. Vagystę kva-
lifikuojančių sudėčių konstravimo Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ypatumai. Teisė. 2013, 88; Vo-
syliūtė, A. Vagystę kvalifikuojančio požymio – didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčios verty-
bės – samprata teisės moksle ir teismų praktikoje. Teisė. 2010, 75; Vosyliūtė, A. Vagystę kvalifikuojančio požymio 
didelės vertės turto samprata teisės moksle ir teismų praktikoje bei kai kurie kvalifikavimo ypatumai. Prapiestis, J.  
et al. Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai. Vilnius: Registrų centras, 2014; Vosyliūtė, A. Vagystės baigtumo 
nustatymo problemos Lietuvos Respublikos teismų praktikoje. Teisė. 2007, 64.

453 Bukeleinė, D. Turto pasisavinimo subjektas: ypatumai ir problematika. Teisė. 2004, 53; Bukeleinė, D. Nusikalstamo 
turto iššvaistymo subjektyviųjų požymių nustatymo problemos. Teisės problemos. 2004, 3 (45).

454 Drakšas, R. Kai kurie baudimo už turto pasisavinimą probleminiai aspektai. Jurisprudencija. 2013, 20 (1).
455 Pranka, D. Apgaulės samprata ir reikšmė atribojant sukčiavimą ir civilinės teisės pažeidimą. Socialinių mokslų studi-

jos, 2012, 4 (2); Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 179 straipsnyje numatyta nusikalstama veika ir civilinį 
teisės pažeidimą skirianti riba. Socialinių mokslų studijos. 2011, 3 (2).
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paslaugomis kaip nusikalstamos veikos sudėties požymius, daugiausia dėmesio skirdamas objekty-
viesiems nusikalstamos veikos sudėties požymiams – dalykui, veikai, padarytai žalai. 

2010 m. gruodžio 2 d. įstatymu kriminalizavus neteisėtą praturtėjimą (1891 straipsnis) ir teisė-
saugos institucijoms praktiškai susidūrus su šios normos taikymo problemomis, Lietuvos mokslinin-
kai ėmėsi šios normos aiškinimo. Pirmasis tą padarė O. Fedosiukas. Jis negailėjo šiai normai kritikos, 
vertindamas ją racionalumo ir atitikties baudžiamosios teisės principams ir juridinės technikos taisy-
klėms aspektu456. Vėliau nemažai autorių neteisėto praturtėjimo normą analizavo kitais moksliniais 
pjūviais. Štai L. Pakštaitis457 analizavo neteisėto praturtėjimo kaip nusikalstamos veikos ištakas, jo 
kriminalizavimo bei tyrimo problemas, vertino šios normos taikymo praktikoje perspektyvas. 

Savo įžvalgas dėl neteisėto praturtėjimo įstatymo taikymo Lietuvoje pateikė ir J. Baltrūnienė458. 
R. Kaziliūnaitė analizavo, kokiu būdu ir iš kokios veiklos gautas turtas ir šio turto įtaka to turto 
statusui siekiant jį konfiskuoti ar taikyti BK 189, 1891, 216 straipsnius459. Dar kiti autoriai analizavo 
neteisėto praturtėjimo normos taikymo rezultatus ir pagrindines priežastis, kodėl iki šiol nėra patei-
sinti tikslai, kurių buvo tikimasi šią veiką kriminalizuojant460. Tai pat gvildeno neteisėto praturtėjimo 
dalyko požymius (formą, kilmę, vertę), akcentuodami kai kurias teorines ir praktines baudžiamosios 
atsakomybės už neteisėtą praturtėjimą problemas461. Galiausiai, buvo gilinamasi į baudžiamosios ir 
mokesčių teisės sankirtos problematiką nustatant atsakomybę už neteisėtą praturtėjimą bei principo 
non bis in idem galimus pažeidimo aspektus462. 

Neliko nuošalyje ir nusikaltimų intelektinei ir pramoninei nuosavybei baudžiamasis teisinis 
vertinimas. Lietuvos mokslininkai analizavo modernią intelektinės nuosavybės sampratą, tarptauti-
nės baudžiamosios politikos dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų kriminalizavimo aspektus  
(M. Kiškis, G. Šulija)463, baudžiamosios atsakomybės už intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus 
Lietuvoje ir užsienio valstybėse (A. Nevera)464, civilinės, administracinės ir baudžiamosios atsakomy-
bės už intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus atribojimo aspektus465 bei literatūros, mokslo, meno 
kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėto atgaminimo, neteisėtų kopijų platinimo, gabenimo ar 
laikymo prieštaringus interpretavimo aspektus466.

Pažymėtinas ir XXX BK specialiosios dalies skyrius, kuriame įtvirtinti nusikaltimai elektroni-
nių duomenų ir informacinių sistemų saugumui. Šio skyriaus kontekste buvo nagrinėjamos baudžia-
mosios atsakomybės už veikas elektroninėje erdvėje nustatymo problemos Lietuvoje, atsižvelgiant į 
Nusikaltimų elektroninėje erdvėje konvenciją, kai kurie neteisėtos prieigos prie kompiuterinės infor-
macijos kriminalizavimo aspektai467. Be to, R. Marcinauskaitė gvildeno pagrindinės baudžiamojo 
įstatymo saugomos vertybės, kuriai nusikalstamų veikų elektroninėje erdvėje padarymu sukeliama 

456 Fedosiukas, O. Baudžiamųjų įstatymų prieš neteisėtas pajams ir korupciją leidyba: tarp gerų siekių ir legitimumo. 
Jurisprudencija. 2012, 19 (3).

457 Pakštaitis, L. Neteisėtas praturtėjimas kaip nusikalstama veika: ištakos, kriminalizavimo problema, taikymas, pers-
pektyvos. Jurisprudencija. 2013, 20 (1). 

458 Baltrūnienė, J. Neteisėto praturtėjimo įstatymo taikymo Lietuvoje įžvalgos. Kriminalistika ir teismo ekspertizė: moks-
las, studijos, praktika. Vilnius: MRU, 2013. 

459 Kaziliūnaitė, R. Baudžiamąją atsakomybę užtraukiančių savanaudiškos veiklos aspektų įtaka iš šios veiklos gaunamo 
turto statusui. Socialinių mokslų studijos. 2013, 5 (1).

460 Šalčius, M. Neteisėtas praturtėjimas: lūkesčiai ir realijos. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka. 2013, (9).
461 Makūnaitė, S. Neteisėto praturtėjimo nusikaltimo dalykas. Teisė. 2014, 90.
462 Bikelis, S. Baudžiamosios ir mokesčių teisės sankirta: atsakomybė už neteisėtą praturtėjimą ir non bis in idem prin-

cipas. Teisės problemos. 2015, 2 (88).
463 Kiškis, M.; Šulijam, G. Baudžiamoji atsakomybė už intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus Europos valstybėse. 

Teisė. 2003, 49. 
464 Nevera, A. Baudžiamosios atsakomybės už intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus problemos: nacionalinis ir 

tarptautinis aspektai. Jurisprudencija. 2007, 8 (98). 
465 Janušauskaitė, K. Civilinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus: šių 

atsakomybės rūšių atskyrimo kriterijų pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir praktiką apžvalga. Justitia. 2010, 1 (73).
466 Švedas, P. Prieštaringi Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 192 straipsnio interpretavimo aspektai. Teisė. 

2009, 73.
467 Petrauskas, R.; Štitilis, D. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas Nusikaltimų elektroninėje erdvėje konven-

cijos kontekste. Jurisprudencija. 2002, 24 (16).
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žala arba tokios žalos atsiradimo grėsmė, identifikavimo problemas bei informacinių ir komunika-
cijos technologijų reguliavimo srityje taikomo technologinio neutralumo principo svarbą aiškinant 
nusikalstamų veikų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumo sudėties požymius468. 
Kompiuterinio nusikaltimo padarymo vietos aspektus analizavo D. Valatkevičius469. 

2000 m. BK nusikalstamos veikos buvo suskirstytos į mažesnes grupes atsižvelgiant į veikos 
objektą. Tad nusikaltimų ekonomikai ir verslo tvarkai objekto apimtis ir turinys pasikeitė. Daug dė-
mesio šios srities nusikalstamų veikų analizei skyrė G. Ivoška. Jis analizavo nusikalstamų veikų eko-
nomikai ir verslo tvarkai objekto apibrėžimo teorines ir praktines problemas; ieškojo kriterijų, kaip 
šias nusikalstamas veikas būtų galima atriboti nuo kitų panašių nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų; 
konkrečiai gvildeno kontrabandos bei muitinės apgaulės sudėčių objektyviuosius ir subjektyviuosius 
požymius470. 

Kai kurie mokslininkai analizavo atskiras šio BK specialiosios dalies skyriaus uždraustas nu-
sikalstamas veikas. A. Abramavičius apžvelgė apskritai aktualius baudžiamosios atsakomybės už 
nusikaltimus verslo tvarkai klausimus bei pateikė galimus jų sprendimo būdus471. A. Gutauskas ana-
lizavo aktualius nusikalstamo bankroto kvalifikavimo ir įrodinėjimo klausimus472, o O. Fedosiukas – 
ekonominės veiklos sampratą ir jos neteisėtumą, kriterijus, pagal kuriuos baudžiamoji atsakomybė 
atribojama nuo administracinės, uždraustos veikos identifikavimo problemas473. G. Surblytė atsklei-
dė atsakomybės už neteisėtą komercinės paslapties įgijimą, atskleidimą ar naudojimą probleminius 
aspektus474.

Lietuvos mokslininkų dėmesio susilaukė ir BK specialiosios dalies skyrius, kuriame krimina-
lizuotos nusikalstamos veikos finansų sistemai. Šiame skyriuje įtvirtintos konkrečios nusikalstamos 
veikos buvo analizuotos remiantis tiek doktrininėmis baudžiamosios jurisprudencijos nuostatomis, 
tiek ir teismų praktika. Štai A. Gutauskas ir A. Abramavičius domėjosi nusikalstamų veikų finansų 
sistemai baudžiamojo teisinio vertinimo ypatumais Lietuvoje475, o G. Ivoška identifikavo nusikals-
tamų veikų finansų sistemai kriminalizavimo ir dekriminalizavimo kryptis476. Nusikalstamu būdu 
įgytų pinigų ar turto legalizavimo probleminius aspektus analizavo A. Gutauskas ir D. Prapiestis477, 

468 Marcinauskaitė, R. Nusikalstamomis veikomis elektroninėje erdvėje pažeidžiamos pagrindinės baudžiamojo įsta-
tymo saugomos vertybės nustatymo problema. Socialinių mokslų studijos. 2011, 3 (3); Marcinauskaitė, R. Techno-
loginio neutralumo principas ir jo reikšmė formuluojant ir aiškinant nusikalstamų veikų elektroninių duomenų ir 
informacinių sistemų saugumui sudėtis. Socialinių mokslų studijos. 2013, 5 (1).

469 Valatkevičius, D. Jurisdikcijos problematika tiriant kompiuterinius nusikaltimus. Teisė. 2007, 62. 
470 Ivoška, G. Nusikalstamų veikų ekonomikai ir verslo tvarkai atskyrimas nuo panašių nusikaltimų ir kitų teisės pa-

žeidimų. Teisė. 2003, 48; Ivoška, G. Nusikalstamų veikų ekonomikai ir verslo tvarkai objekto apibrėžimo teorinės ir 
praktinės problemos. Teisės problemos. 2003, 2 (40); Ivoška, G. Baudžiamosios politikos kontrabandos ir muitinės 
apgaulės kontrolės srityje įgyvendinimo Lietuvos teisinėje sistemoje problemos. Teisės problemos. 2011, 2 (72).

471 Abramavičius, A. Kai kurie baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimus ūkininkavimo (verslo) tvarkai klausimai 
pagal naująjį Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą. Teisė. 2003, 48. 

472 Gutauskas, A. Nusikalstamo bankroto kvalifikavimas ir įrodinėjimas. Prapiestis, J. et al. Globalizacijos iššūkiai bau-
džiamajai justicijai. Vilnius: Registrų centras, 2014.

473 Fedosiukas, O. Baudžiamoji atsakomybė už vertimąsi neteisėta komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla: op-
timalių kriterijų beieškant. Jurisprudencija. 2013, 20 (1).

474 Surblytė, G. Atsakomybė už neteisėtą komercinės paslapties įgijimą, atskleidimą ar jos naudojimą. Justitia. 2008, 8 (69).
475 Gutauskas, A. Nusikalstamų veikų finansų sistemai baudžiamojo teisinio vertinimo ypatumai Lietuvoje: teorija ir 

praktika. Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui 10 metų. Recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų baudžiamo-
sios politikos ir baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ir nusikaltimų kvalifika-
vimo problematikai, rinkinys. Vilnius: Registrų centras, 2011; Abramavičius, A. Ūkininkavimo tvarkos ir finansinių 
nusikaltimų kvalifikavimo problemos. Jurisprudencija. 1998, 10 (2).

476 Ivoška, G. Nusikalstamų veikų finansų sistemai kriminalizavimo ir dekriminalizavimo kryptys ir problemos nauja-
jame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Teisė. 2001, 41. 

477 Gutauskas, A. Nusikaltamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo baudžiamasis teisinis vertinimas. Jurispruden-
cija. 2007, 8 (98); Prapiestis, D. Pinigų plovimo samprata. Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui 10 metų. 
Recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų baudžiamosios politikos ir baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios 
teisės, baudžiamojo proceso ir nusikaltimų kvalifikavimo problematikai, rinkinys. Vilnius: Registrų centras, 2011; 
Prapiestis, D. Galimybė sujungti baudžiamojo kodekso 189 ir 216 straipsniuose įtvirtintas nusikalstamų veikų sudė-
tis. Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Vilnius: VU, 2012. 
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o neteisėto disponavimo elektroninėmis mokėjimo priemonėmis baudžiamosios atsakomybės niuan-
sus, kvalifikavimo problemas sprendė A. Piesliakas ir D. Ušinskaitė478. Įvairius apgaulingo ir aplai-
daus buhalterinės apskaitos tvarkymo baudžiamuosius teisinius aspektus išryškino J. S. Pečkaitis479,  
G. Kuncevičius480, M. Greičius481. Prekybos finansinėmis priemonėmis pasinaudojant viešai neat-
skleista informacija bei manipuliavimo finansinių priemonių rinka baudžiamosios atsakomybės 
klausimus analizavo O. Fruzerova482 ir O. Ivanova483.

Korupcijos problemos aktualumą rodo su ja susijusių klausimų aptarimas nacionaliniu ir tarp-
tautiniu lygiais. Nusikaltimams ir baudžiamiesiems nusižengimams valstybės tarnybai bei viešie-
siems interesams taip pat skiriama nemažai dėmesio. Mokslininkų atlikta teisminės praktikos ana-
lizė rodo, kad susiduriama su rimtais konkrečių veikų įrodinėjimo sunkumais. Neretai iš gausybės 
inkriminuotų korupcinių veikų didžiausia dalis lieka neįrodyta. Reikia pripažinti, kad dažniausiai 
išaiškinami paprasčiausi, akivaizdžiausi korupcijos atvejai, o jos branduolį sudarantys sudėtingi, 
komplikuoti sisteminės korupcijos atvejai lieka neįrodyti. 

Mokslininkai savo darbuose gvildeno įvairius korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų bau-
džiamojo teisinio vertinimo aspektus, dėmesį sutelkdami į tokių nusikalstamų veikų kvalifikavimą484. 
Korupcijos apibrėžimo problematika ir kai kuriais Lietuvos baudžiamojo teisinio reglamentavimo 
aspektais domėjosi I. Michailovič485. E. Gruodytė gilinosi į teorinius ir praktinius baudžiamosios 
atsakomybės už korupcines veikas aspektus Lietuvoje, detaliau analizavo tarpininko kyšininkavimo 
bei valstybės tarnautojo sampratos aspektus486. Korupcijos privačiame sektoriuje kriminalizavimo 
ypatybes nacionalinio ir užsienio valstybių teisinio reglamentavimo, tarptautinių dokumentų, teis-
mų praktikos ir mokslinių tyrimų kontekste analizavo S. Zaksaitė ir R. Burda487. 

Bene didžiausią mokslinį indėlį į šio skyriaus nusikalstamų veikų analizę įnešė A. Čaikovski ir  
L. Pakštaitis. Pastarasis savo mokslinius tyrinėjimus pradėjo nuo kyšininkavimo nusikaltimų 
kriminalizavimo raidos, kyšininkavimo baudžiamumo aspektų, vėliau gvildeno piktnaudžiavimo bei 

478 Piesliakas, A. Elektroninės mokėjimo priemonės kaip baudžiamojo kodekso 2014 ir 215 straipsniuose numatytų nu-
sikalstamų veikų dalyko, samprata. Jurisprudencija. 2008, 11 (113); Piesliakas, A. Veikų dėl neteisėto disponavimo 
svetima elektronine mokėjimo priemone (BK 214 ir 215 straipsniai) kvalifikavimo problemos. Jurisprudencija. 2007, 
8 (98); Ušinskaitė, D. Mokėjimo instrumento sąvoka Lietuvos baudžiamojoje teisėje. Jurisprudencija. 2004, 60 (52).

479 Pečkaitis, J. S. Baudžiamoji atsakomybė už aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą. Jurisprudencija, 2013, 20 (1).
480 Kuncevičius, G. Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas kaip mokesčių vengimo būdas: administracinė ir 

baudžiamoji atsakomybė. Jurisprudencija. 2007, 1 (91).
481 Greičius, M. Nusikalstamo buhalterinės apskaitos tvarkymo dalyko samprata ir reikšmė kvalifikacijai. Jurispruden-

cija. 2003, 45 (37).
482 Fruzerova, O. Pasinaudojimas viešai neatskleista informacija vertybinių popierių rinkoje. Teisė. 2013, 86; Fruzerova, 

O. Draudimas manipuliuoti rinka. Teisė. 2013, 88; Fruzerova O. Piktnaudžiavimo rinka genezė prekybos vertybi-
niais popieriais kontekste. Teisė. 2015, 95.

483 Ivanova, O. Pažeidimai finansinių priemonių rinkoje: naudojimasis viešai neatskleista informacija ir manipuliavi-
mas rinka. Justitia. 2010, 2 (74).

484 Gutauskas, A. Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų baudžiamojo teisinio vertinimo aspektai. Verslo ir teisės 
aktualijos. 2008, 2; Abramavičius, A.; Švedas, G. Baudžiamoji atsakomybė už kyšininkavimą, prekybą poveikiu ir pa-
pirkimą: teisėkūros problemos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencija. Šiuolaikinės baudžiamosios teisės 
tendencijos. Vilnius: VU, 2015; Petkus, A. Teismų praktikos aktualijos baudžiamosiose bylose dėl korupcinio po-
būdžio nusikalstamų veikų. Jurisprudencija. 2014, 21 (2); Gavelytė, I. Kyšininkavimas kaip korupcinė nusikalstama 
veika. Teisė. 2014, 53; Girdenis, T. Didelės žalos padarymas valstybei, tarptautinei viešajai organizacijai, juridiniam 
arba fiziniam asmeniui kaip piktnaudžiavimo sudėties požymis. Jurisprudencija. 2006, 7 (85).

485 Michailovič, I. Korupcijos apibrėžimo problematika. Teisė. 2005, 54; Michailovič, I. Korupcija pagal Europos Sąjun-
gos dokumentus ir kai kurie Lietuvos baudžiamojo teisinio reglamentavimo aspektai. Teisė. 2004, 50. 

486 Gruodytė, E. Valstybės tarnautojo samprata nusikaltimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams skyriuje. Ju-
risprudencija. 2006, 7 (85); Gruodytė, E. Baudžiamoji atsakomybė už korupcines veikas: teoriniai ir praktiniai as-
pektai Lietuvoje. Ekonomikos, teisės ir studijų aktualijos. 2012; Gruodytė, E. Korupcijos apraiškos valstybės tarnybos 
ir viešųjų interesų sektoriuje: tarpininko kyšininkavimo teoriniai ir praktiniai aspektai. Kriminalistika ir teismo eks-
pertizė: mokslas, studijos, praktika. Vilnius: VPU, 2011. 

487 Zaksaitė, S. Korupcijos privačiame sektoriuje kriminalizavimo problemos. Verslo ir teisės aktualijos. 2012, 7 (2); 
Korupcijos privačiame sektoriuje kriminalizavimo, kvalifikavimo ir įrodinėjimo problemos: kai kurių praktinių pa-
vyzdžių analizė. Teisės apžvalga. 2012, 2 (9); Burda, R. Korupcija privačiame sektoriuje: apibrėžties ir teisinio regu-
liavimo galimybės. Verslo ir teisės aktualijos. 2012, 7 (1).



Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

608

tarpininko kyšininkavimo teorinius bei praktinius klausimus, šių normų tobulinimo problemas488.  
A. Čaikovski daug dėmesio skyrė valstybės tarnautojo ir jam prilyginto asmens kaip nusikalstamų veikų 
subjekto sampratos turinio atskleidimui, vertino tarptautinės ir ES teisės reikšmę reglamentuojant ir 
aiškinant nacionalinėje teisėje baudžiamąją atsakomybę už piktnaudžiavimą tarnyba489.

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui kol kas nesulaukė pakankamo moksli-
ninkų dėmesio. Ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimo be leidimo baudžiamąjį teisinį vertinimą 
pateikė A. Gutauskas490, o nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimo sudėtį gvildeno  
R. Paužaitė491.

Nagrinėti nusikaltimų visuomenės saugumui klausimai, ypač terorizmo problematika. Seimas, 
BK įtvirtindamas atsakomybę už teroro aktą, kartu numatė ir daugybę baudžiamųjų veikų, susijusių 
su terorizmu, tad buvo iškeltos ir analizuotos problemos, susijusios su terorizmo baudžiamuoju teisi-
niu vertinimu492. Be to, buvo analizuojama ir terorizmo prevencijos problematika Lietuvoje, iškeliami 
BK trūkumai, susiję su terorizmo reglamentavimu, analizuoti ES ir tarptautiniai teisės aktai, susiję 
su terorizmu493. 

Terorizmo apibrėžimo tarptautinėje teisėje problemas bei pagrindinius terorizmo apibrėžimo 
elementus („didelės žalos“ ir „tikslo“ kriterijus) analizavo V. Vasiliauskienė494. Neliko nepastebėta ir 
piratavimo jūroje kaip nusikaltimo pagal tarptautinę teisę samprata ir jos probleminiai aspektai, taip 
pat piratų laivų ir piratavimu įtariamų asmenų sulaikymo pagrindų, taikytinos teisės klausimai, pi-
ratavimu įtariamų asmenų nebaudžiamumo priežastys495. 

Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ar psichotro-
pinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis srityje aktyviai veikė E. Gruodytė ir  
J. S. Pečkaitis. Šie mokslininkai tyrinėjo narkotinių ir psichotropinių medžiagų kaip nusikaltimo dalyko 
problemas; ieškojo sprendimų, kaip tobulinti 2000 m. BK normas, reglamentuojančias atsakomybę už 
nusikaltimus, susijusius su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis; analizavo 
atskirų šiame BK skyriuje įtvirtintų nusikalstamų veikų sudėtis; narkotikų vartojimo kriminalizacijos 
poreikį ir tendencijas ES šiandieninės globalizacijos kontekste bei kitus klausimus496. Baudžiamosios 

488 Pakštaitis, L. Kyšininkavimo nusikaltimų kriminalizacijos raida Lietuvoje. Teisė. 2001, 41; Pakštaitis, L. Kyšininka-
vimo baudžiamumas baudžiamosios politikos kontekste. Jurisprudencija. 2003, 45 (37); Pakštaitis, L. Tarpininko 
kyšininkavimas ir jo kvalifikavimo klausimai. Jurisprudencija. 2004, 60 (52); Pakštaitis, L. Piktnaudžiavimo krimi-
nalizavimo, vertinimo bei normos tobulinimo problemos. Jurisprudencija. 2006, 7 (85).

489 Čaikovski, A. Valstybės tarnautojas kaip nusikalstamų veikų subjektas. Andriuškevičiūtė, J. et al. Valstybės tarnybos 
teisinis reguliavimas ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje. Vilnius: Viešojo administravimo institutas, 2008; Čai-
kovski, A. Valstybės tarnautojui prilygintas asmuo: funkcijos ir įgaliojimai. Jurisprudencija. 2007, 6 (96); Čaikovski, 
A. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės reikšmė reglamentuojant ir aiškinant nacionalinėje teisėje baudžiamąją 
atsakomybę už piktnaudžiavimą tarnyba. Teisė. 2005, 54. 

490 Gutauskas, A. Ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas be leidimo ir jo baudžiamasis teisinis vertinimas. Jurispru-
dencija. 2008, 11 (113).

491 Paužaitė, R. Nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimo teisinis vertinimas. Teisės problemos. 2004, 4 (46).
492 Gutauskas, A. Terorizmo baudžiamasis teisinis vertinimas pagal naująjį Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą. 

Teisė. 2005, 54. 
493 Gutauskas, A.; Kalesnykas, R.; Petrošius, D. Terorizmas ir jo prevencijos Lietuvoje problema. Jurisprudencija. 2004, 

63 (55).
494 Vasiliauskienė, V. Terorizmo apibrėžimas tarptautinėje teisėje. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka. 2013, 10.
495 Bendoraitytė, L.; Pažereckaitė, G.; Michailovskytė, K. Kovos su piratavimu jūroje teisiniai aspektai. Teisė. 2011, 81.
496 Pečkaitis, J. S. Narkotinės ir psichotropinės medžiagos kaip nusikaltimo dalykas. Jurisprudencija. 2000, 15 (7); Peč kaitis, 

J. S. Neteisėtų veiksmų, susijusių su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, baudžiamasis teisinis vertinimas 
pagal 2000 m. Baudžiamąjį kodeksą. Jurisprudencija. 2003, 45 (37); Pečkaitis, J. S. Kai kurių narkotinių, psichotropinių 
medžiagų arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrabandos (BK 199 straipsnio 2 da-
lis) baudžiamojo teisinio vertinimo aspektai. Jurisprudencija. 2013, 10; Pečkaitis, J. S.; Gruodytė, E. Naujojo Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo kodekso normų, reglamentuojančių atsakomybę už nusikaltimus, susijusius su disponavimu 
narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, analizė ir tobulinimo kryptys. Jurisprudencija. 2003, 38 (30); Gruodytė, 
E. Lietuvos Respublikos baudžiamųjų įstatymų normų, reglamentuojančių atsakomybę už nusikaltimus, susijusius su 
disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, tobulinimo kryptys atsižvelgiant į 1988 m. JTO kon-
vencijos „Dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta“ reikalavimus. Jurisprudencija. 2003,  
42 (34); Gruodytė, E. Narkotikų vartojimo kriminalizavimo poreikis ir tendencijos ES šiandieninės globalizacijos kon-
tekste. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka. 2010, 3; Gruodytė, E. Nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtu dispo-
navimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, dalyko probleminiai aspektai. Jurisprudencija. 2010, 4 (122).
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atsakomybės už veikas, susijusias su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta, tema  
E. Gruodytė apgynė ir daktaro disertaciją497.

Nusikalstamų veikų, susijusių su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, kvalifikavi-
mo ypatumus Lietuvos teismų praktikoje analizavo A. Gutauskas498, o narkotikų kontrolės politiką 
ir teisinių režimų ypatumus Europoje ir Lietuvoje gvildeno M. Lankauskas499. Nusikalstamos veikos, 
susijusios su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir administracinio teisės 
pažeidimo atribojimo problemomis domėjosi D. Pranka500. 

Lietuvos mokslininkai savo įdirbį paliko ir nusikaltimų bei baudžiamųjų nusižengimų trans-
porto eismo saugumui srityje. Daug dėmesio skirta atsakomybės už transporto eismo saugumo 
taisyklių pažeidimus probleminiams aspektams, analizuoti šios nusikalstamos veikos dispozicijoje 
įtvirtinti požymiai, ypač nuodugniai nagrinėti kaltės formos nustatymo probleminiai klausimai501. 
P. Kujalis, pateikęs būtinojo reikalingumo formalios atitikties 2000 m. BK 281 straipsnyje įtvirtintai 
nusikaltimo sudėčiai objektyviuosius požymius, nagrinėjo, kaip būtinojo reikalingumo teisėtumo 
sąlygos pasireiškia kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių 
pažeidimo bylose502. 

Priežastinio ryšio ir kaltės nustatymo problemas kelių eismo taisyklių pažeidimo bylose nag-
rinėjo V. Piesliakas503 ir E. Rozenbergienė504. Ypač aktualias problemas gvildeno I. Daukšaitė, ji do-
mėjosi kelių transporto priemonių vairavimo apsvaigus nuo alkoholio kriminalizavimo Lietuvoje 
reikalingumo (prasmingumo) klausimais505. 

Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų valdymo tvarkai skyriaus kontekste mokslininkai 
daugiau dėmesio skyrė tik neteisėto valstybės sienos perėjimo, savavaldžiavimo ir Lietuvos 
Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbo problematikai. Neteisėtas valstybės 
sienos perėjimas buvo gvildenamas atskleidžiant šios nusikalstamos veikos požymius bei aiškinant 
atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės galimybes už tokios veikos padarymą506. Savavaldžiavimo 
nusikaltimo sudėtį, jos istorinę raidą, atskirus šios sudėties požymius, savavaldžiavimo nusikaltimo 
ir civilinių teisių savigynos santykį analizavo O. Fedosiukas507 ir G. Višinskis508. E. Gruodytė509 

497 Gruodytė, E. Baudžiamoji atsakomybės už veikas, susijusias su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apy-
varta. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: LTU, 2003.

498 Gutauskas, A. Nusikalstamų veikų, susijusių su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, kvalifikavimo ypa-
tumai teismų praktikoje. Jurisprudencija. 2013, 20 (2).

499 Lankauskas, M. Narkotikų kontrolės politika ir teisinių režimų ypatumai Europoje ir Lietuvoje. Teisės problemos. 
2013, 2 (80).

500 Pranka, D. Nusikalstamos veikos ir administracinio teisės pažeidimo atribojimo problemos: teisės pažeidimai, susiję 
su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. Jurisprudencija. 2013, (4).

501 Zdanavičiūtė, I. Baudžiamosios atsakomybės už transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimus problemos pagal 
naująjį Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą. Jurisprudencija. 2003, 45 (37); Truncienė, I. Kaltė ir jos nustaty-
mas bylose, susijusiose su kelių transporto eismo saugumo ir transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidi-
mais. Jurisprudencija. 2004, 53 (45).

502 Kujalis, P. Būtinasis reikalingumas eismo įvykių bylose. Socialinių mokslų studijos. 2009, 4 (4).
503 Piesliakas, V. Priežastinio ryšio ir kaltės nustatymo problemos Kelių eismo taisyklių pažeidimo (BK 281 straipsnis) 

bylose. Justitia. 2012, 77. 
504 Rozenbergienė, E. Probleminiai priežastinio ryšio nustatymo aspektai nagrinėjant eismo saugumo pažeidimų bylas. 

Teisės apžvalga. 2014, 1 (11).
505 Daukšaitė, I. Kelių transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems: ar reikalinga plėsti baudžia-

mosios atsakomybės ribas. Teisės problemos. 2014, 4 (86).
506 Sungailaitė, J. Neteisėtas valstybės sienos perėjimas pagal naująjį Lietuvos Respublikos baudžiamąją kodeksą. Justi-

tia. 2000, 1 (49); Sungailaitė, J. Neteisėtas valstybės sienos perėjimas ir atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. 
Justitia. 2004, 2 (50).

507 Fedosiukas, O. Savavaldžiavimas kaip nusikalstama veika: ar baudžiamojoje teisėje reikalinga ši norma? Lietuvos 
Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui 10 metų. Recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų baudžiamosios po-
litikos ir baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ir nusikaltimų kvalifikavimo 
problematikai, rinkinys. Vilnius: Registrų centras, 2011.

508 Višinskis, G. Savavaldžiavimo nusikaltimo sudėties didelės žalos asmens teisėms ar teisėtiems interesams požymis. 
Teisė. 2014, 90; Višinskis, G. Savavaldžiavimo nusikaltimo ir civilinių teisių savigynos santykis. Teisė. 2014, 92.

509 Gruodytė, E. Baudžiamosios atsakomybės už trečiųjų šalių piliečių darbą taikymo ypatumai ir problematika Lietu-
voje įgyvendinant direktyvą 2009/52/EB. Jurisprudencija. 2012, 19 (4).
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analizavo baudžiamosios atsakomybės aspektus asmenų, kurie įdarbino neteisėtai esančius šalyje 
trečiųjų šalių piliečius. Autorė detaliai išnagrinėjo šios nusikalstamos veikos objektyviuosius ir 
subjektyviuosius požymius. 

Galiausiai, paminėtinas ir BK specialiosios dalies skyrius, kuriame įtvirtinti nusikaltimai ir 
baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų ar matavimo priemonių klasto-
jimu. Štai E. Sinkevičius gvildeno dokumentų suklastojimo principines nuostatas 2000 m. BK510,  
A. Tamašauskienė domėjosi dokumento samprata ir jos reikšme nusikalstamos veikos kvalifikavi-
mui511, M. Aidukas analizavo dokumentų suklastojimo sudėtį, sprendė ginčytinus normų konku-
rencijos ir BK 300 straipsnio grįžtamojo galiojimo klausimus, taip pat lyginamosios analizės būdu 
ieškojo BK tobulinimo gairių dėl dokumentų suklastojimo512. 

Pateikta teisinės minties raidos analizė leidžia išskirti pagrindines kryptis, kurias plėtojant 
buvo ir yra siekiama visuomenės saugumo, jos teisių ir laisvių užtikrinimo. Pirma, baudžiamosios 
politikos, kaip valstybės vykdomos konstitucinių ir kitų žmogaus teisių ir laisvių apsaugos baudžia-
mosios teisės priemonėmis, prioritetų nustatymas. Mokslininkai savo darbuose nuogąstavo, jog Bau-
džiamasis kodeksas dažnai tampa pirmu ir svarbiausiu politiniu įrankius prendžiant visuomenės 
problemas ir šalinant rezonansinių įvykių sukeltus padarinius, todėl siūlė tobulinti baudžiamųjų 
įstatymų kūrimą ir jų taikymo principų įgyvendinimą, pamatuotai ir atsargai nustatyti baudžiamo-
sios atsakomybės sąlygas ir ribas, atsisakant nesuderinamų su teisingumo principu sovietinių nuosta-
tų. Jų nuomone, mokslo bei praktiniais rezultatais neparemtos Baudžiamojo kodekso pataisos ne tik 
išderina darnią normų sistemą, bet ir sukuria naujų problemų. 

Antra, teisinės minties raidos aspektu reikšmingos mokslininkų išvados, kad visuomenės po-
žiūris į asmens nubaudimą ir bausmes gali pasikeisti tik patenkinus jų psichologinį poreikį jaustis 
saugiai. Todėl autoriai teigia, jog bausmė nėra tik atpildas, taip pat ji nėra tik valstybės apsaugos nuo 
nusikaltimų priemonė. Griežtos bausmės galimybių idealizavimas lemia tai, kad jai dažnai keliami 
nepagrįsti reikalavimai. Bausmė turėtų būti skiriama siekiant įgyvendinti ne vieną kurį nors tikslą, o 
kelis tarpusavyje susijusius tikslus: tiek atpildo, tiek apsaugos nuo nusikalstamų veikų, tiek ir indivi-
do socialinės integracijos priemones. 

Trečia, mokslininkų studijų, skirtų nusikalstamų veikų kriminalizavimui ir dekriminalizavi-
mui, akcentas į konkrečių veikų sudėčių analizę yra unikalus, nes jam nemažai dėmesio skiriama ne 
tik baudžiamosios teisės moksle, bet ir praktikoje. Pasak mokslinius tyrimus atlikusių mokslinin-
kų, specialiosios dalies pakeitimus ir papildymus (dažniausiai keičiama ar pildoma būtent specialioji 
baudžiamojo įstatymo dalis) daugiausia nulėmė ne ES teisės aktų įgyvendinimas nacionalinėje bau-
džiamojoje teisėje, bet siekis jos nuostatas pritaikyti konkrečiai situacijai. Kadangi teisės doktrina 
pateikia sisteminę, racionalią ir nešališką nusikalstamų veikų sudėčių analizę, todėl teikiamos idėjos 
ir pasiūlymai turėtų sudominti tiek įstatymų leidėjus, tiek ir teismus.

Ketvirta, vertindami laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų sąlygas Lietuvoje, moksli-
ninkai teigia, kad jos nėra pakankamos, todėl jas būtina gerinti. Taip pat pažymima, kad Lietuvoje 
dažnas, o ypač ilgesniam nei dvejų metų terminui laisvės atėmimo bausmės taikymas padaro visuo-
menę dar nesaugesnę. Tačiau nepaisant šių mokslinių įžvalgų, teisės aktų projektai, kuriais siekiama 
iš esmės didinti realiai laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų skaičių, sėkmingai skinasi kelią 
Seime ir yra pristatomi kaip veiksminga nusikalstamumo kontroliavimo bei visuomenės apsaugos 
priemonė. 

510 Sinkevičius, E. Dokumentų suklastojimo koncepcija naujame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Ju-
risprudencija. 2003, 45 (37).

511 Tamašauskienė, A. Dokumento samprata ir jos reikšmė nusikalstamos veikos kvalifikavimui. Jurisprudencija. 2004, 
60 (52).

512 Aidukas, M. Baudžiamosios atsakomybės už dokumentų suklastojimą problemos naujajame Lietuvos Respublikos 
baudžiamajame kodekse. Teisė. 2003, 48; Aidukas, M. Baudžiamoji atsakomybė už dokumento suklastojimą, suklas-
toto dokumento panaudojimą arba realizavimą pagal kai kurių užsienio valstybių baudžiamuosius įstatymus. Teisė. 
2006, 59.
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Mokslinių tyrinėjimų ir juos apibendrinančių išvadų kontekste prisimintinos A. Vaišvilos 
mintys, kad teisės mokslo laimėjimai teisėkūros procese ir įstatymo taikymo praktikoje prisimenami 
lyg tarp kitko, tačiau tikroji mokslo idėjų prigimtis kitokia – „jos „nori“ būti „prisimenamos“ ne veiks-
nių gale ir ne tarp kitko, o pašauktos dalyvauti kaip pagrindinis veiksnys kiekvieno iš tokio veiksnio 
sprendimuose, jų argumentuose, jiems vadovauti, tapti jų turiniu, nes mokslo idėjos yra teisinės prak-
tikos apibendrinimas atsižvelgiant į egzistuojančią teisės sampratą, socialinių procesų logiką ir to meto 
teisinio reguliavimo poreikius.“513

2.4. Lietuvos kriminologijos mokslo tyrimų  
 1918–2018 m. apžvalga

Baudžiamosios teisės mokslas yra glaudžiai susijęs su kriminologijos mokslu. Būtent krimi-
nologija tiria nusikalstamumą, jo veiksnius, nusikalstamas veikas padariusiųjų asmenybę, atsako į 
klausimus, kokią įtaką bausmės daro nusikaltusiems asmenims, kokie yra veiksmingi nusikaltimų 
prevencijos ir kontrolės būdai ir pan.

Apžvelgiant kriminologijos mokslo raidą 1918–2018 m. galima teigti, kad tarpukario Lietuvoje 
(1918–1940 m.) buvo deramai suvokta ir įvertinta kriminologijos mokslo svarba visuomenės valdy-
mui. To meto mokslininkai, praktikai (S. Bieliackinas, J. Blažys, Č. Butkys, J. Kairys, I. Kurklietis,  
V. Lazersonas ir kt.) buvo susipažinę su garsiausiais pasaulio kriminologijos darbais ir savo straips-
niuose skleidė pažangiausias to meto kriminologines idėjas. Tačiau šios idėjos ir nuostatos buvo la-
biau nukreiptos į praktinių problemų sprendimą. Kaip atskiras mokslas kriminologija tarpukario 
Lietuvoje dar iki galo nesusiformavo.

Sovietinio laikotarpio pradžioje kriminologija buvo uždrausta dėl ideologinių motyvų, tei-
giant, kad nusikalstamumas yra svetimas tarybinei visuomenei. Tačiau nepavykus užkirsti kelio 
nusikalstamumui, XX a. septintajame dešimtmetyje palaipsniui susiformavo profesionalus kri-
minologijos mokslas, buvo pradėti nusikalstamumo, jo veiksnių, nusikaltėlių ir veiksmingų po-
veikio jiems būdų tyrimai. Sovietmečiu (1940–1990 m.) kriminologija daugiausia dėmesio sky-
rė teisinėms nusikalstamumo įveikimo priemonėms. Teisininkai (A. Urmonas; S. Kuklianskis;  
J. Rinkevičius) analizavo turto grobstymo teisinius ir kriminologinius aspektus. Kiti mokslininkai 
(G. Babachinaitė; J. Galinaitytė; A. Čepas; A. Dapšys; A. Drakšienė; V. Justickis; V. Kojala; V. Pavi-
lonis) tyrinėjo nepilnamečių nusikalstamumą ir jo priežastis. Taip pat analizuota recidyvinio nusi-
kalstamumo būklė, dinamika, struktūra (J. Bluvšteinas; A. Janauskas; S. Kuklianskis; K. Lapinskas; 
J. Misiūnas; A. Urmonas) bei kiti kriminologijos mokslo klausimai.

Atkūrus nepriklausomybę, 1990–2018 m. atlikta daugybė kriminologijos mokslo tyrimų, o 
daugiausia mokslininkų dėmesio sulaukė nusikalstamumo raiškos ir jo veiksnių klausimai. Krimi-
nologai (G. Babachinaitė; A. Čepas; A. Dapšys; A. Kiškis ir kt.) remdamiesi ne vien registruoto nu-
sikalstamumo statistika, bet ir asmenų apklausų rezultatais nagrinėjo nusikalsta mumo ir jo rūšių 
paplitimą, dinamiką, veiksnius, ir tai sudarė prielaidas tinkamai reaguoti į atskiras nusikalstamumo 
rūšis. Be to, mokslininkai (J. Aleknevičienė; G. Babachinaitė; S. Bikelis; A. Dapšys; G. Sakalauskas;  
G. Švedas; G. Valickas ir kt.) tyrė baudžiamosios politikos ir baudžiamojo teisingumo sistemos veik-
los trūkumus, pateikė siūlymų, kaip juos šalinti. Be nurodytų mokslinių krypčių, Lietuvoje buvo 
toliau tęsiami nusikaltimų prevencijos ir kiti svarbūs kriminologijos mokslo tyrimai.

513 Vaišvila, A. Teisinio mąstymo antinomijos. Socialinių mokslų studijos. 2009, 3 (30), p. 56.



612

III.

 LIETUVOS BAUDŽIAMOJO PROCESO TEISĖS  
RAIDA 1918–2018 METAIS

3.1. Tarpukario Lietuvos baudžiamojo proceso teisė (1918–1940 m.) 

3.1.1. Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai

Atkūrus nepriklausomybę tarpukario Lietuvos baudžiamojo proceso teisės šaltiniams buvo bū-
dinga svetimos teisės recepcija ir ryškus teisinis partikuliarizmas. 1918 m. lapkričio 2 d. priimtų Lietu-
vos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių 24 straipsnyje buvo įtvirtinta, jog „srityse, 
kuriose Lietuvos Valstybės nėra išleistų naujų įstatymų, laikinai palieka tie, kurie yra buvę prieš karą, 
kiek jie neprieštarauja Laikinosios Konstitucijos pamatiniams dėsniams“. Ta pati konstitucinė nuosta-
ta buvo pažodžiui pakartota 1919 m. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių  
27 straipsnyje, o pagal prasmę ir 1920 m. Laikinosios Lietuvos Valstybės Konstitucijos 3 straipsnyje. 
Taigi jau pirmuosiuose atkurtos Lietuvos valstybės konstituciniuose aktuose buvo įtvirtintas galio-
jusios teisės perimamumas ir tęstinumas514, tačiau kartu pabrėžtas ir įstatymų leidėjo pasiryžimas 
kurti nacionalinę teisę515 bei postuluojama būsimos nacionalinės teisės pirmenybė516. Svetimos teisės 
recepcija buvo įteisinta ir Laikinajame Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatyme. Šio įstatymo 
I skyriaus 2 straipsnyje buvo nurodyta, jog „ir teismą sutvarkant ir teisiant, tardant ir sprendžiant tiek 
baudžiamąsias, tiek civilines bylas turi galios tie įstatymai, kurie yra buvę Rusų valdžiai esant, Lie-
tuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos § 24, su tomis atmainomis, kurios žemiau eina“. Plačiausiu 
mastu nepriklausomoje tarpukario Lietuvos valstybėje buvo recepuota carinės Rusijos imperijos tei-
sė517, tačiau šios konstitucinės nuostatos galiojo ir Klaipėdos kraštui518.

Pagrindiniai tarpukario Lietuvos baudžiamojo proceso teisės šaltiniai buvo didžiojoje Lietuvos 
valstybės teritorijos dalyje galiojęs carinės Rusijos imperijos 1864 m. Teismo statutas, kurio sudėtyje 
buvo ir Baudžiamosios teisenos statutas519, Lietuvoje įprastai vadintas „Baudžiamojo proceso įstaty-
mu“520, o Klaipėdos krašte – Vokietijos 1877 m. Baudžiamojo proceso kodeksas, Lietuvoje įprastai 
vadintas „Baudžiamosios teisenos tvarka“521. Be šių kodifikacijų, kuriose buvo sutelktos svarbiau-
sios procesinės nuostatos, baudžiamąją procesinę reikšmę turėjo ir tarptautiniai bei nacionaliniai 
norminiai teisės aktai – pradedant aukščiausiosios juridinės galios aktais – konstitucijomis, teisės 

514 Maksimaitis, M. Lietuvos teisės šaltiniai 1918 –1940 metais. Vilnius: Justitia, 2001, p. 46; Andriulis, V. et al. Lietuvos 
teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 312. 

515 Maksimaitis, M. Lietuvos teisės šaltiniai 1918–1940 metais. Vilnius: Justitia, 2001, p. 46.
516 Ibid., p. 47; Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 313.
517 Maksimaitis, M. Lietuvos teisės šaltiniai 1918 –1940 metais. Vilnius: Justitia, 2001, p. 50.
518 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 346.
519 Maksimaitis, M. Lietuvos teisės šaltiniai 1918–1940 metais. Vilnius: Justitia, 2001, p. 51–57, 133; Vansevičius, S. 

Lietuvos baudžiamoji teisė ir procesas 1919–1940 metais. Vilnius: Justitia, 1996, p. 59; Andriulis, V. et al. Lietuvos 
teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 417, 428; Kriščiukaitis, A. Baudžiamojo Proceso Paskaitos. Kaunas: Lietuvos 
universiteto Teisių fakultetas, 1928, p. 4–5. 

520 Palyginimui žr. Kavolis, M. et al. Baudžiamojo proceso įstatymas su komentarais, sudarytais iš Rusijos Senato bei Lie-
tuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimų ir kitų aiškinimų, liečiančių Didž. Lietuvos ir Klaipėdos Krašto baudžiamojo 
proceso teisę. Kaunas: Literatūra, 1933. Tolesnė analizė atliekama pagal šį šaltinį. 

521 Maksimaitis, M. Lietuvos teisės šaltiniai 1918 –1940 metais. Vilnius: Justitia, 2001, p. 144; Vokietijos valstybės bau-
džiamosios teisenos tvarka (1877 m. vasario 1 d. ir 1924 m. kovo 22 d. redakcijos). Išvertė ir dalykų rodyklę sudarė  
L. Nezabitauskis. Kaunas: A. Narkevičiaus sp., 1935. Tolesnė analizė atliekama pagal šį šaltinį, tačiau būtina pasakyti, 
jog vertimas į lietuvių kalbą vis dėlto nėra tikslus ir aiškus. 
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aktų sistemą papildant įstatymais522 ir baigiant įvairiais poįstatyminiais teisės aktais523. Iš svarbesnių 
paminėtini Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas, Lietuvos teismų santvar-
kos įstatymas, Laikinasis įstatymas apie namus suimtiesiems ir kt. Vertinant formaliai, tarpukario 
Lietuvos baudžiamojo proceso teisės šaltiniais laikytina ir teismų praktika524 bei papročiai525 (BPĮ 12, 
13 straipsnis). Tiesa, pavyzdžiui, A. Kriščiukaitis teigė, kad „paprotys visose kultūrinėse valstybėse 
neturi jokios reikšmės baudžiamajam procesui“526, „teismo praktika procesualinės teisės šaltinis yra 
tik Anglijoj. Kitur, kaip ir pas mus, kasacinių teismų sprendimai, kuriais aiškinami įstatymai, yra 
privalomi teismui tiktai tose bylose, kurias tie sprendimai liečia. O bendrai Vyriausiojo kasacinio 
teismo sprendimai turi teismams tik moralinio autoriteto reikšmės <...>“527, o „Baudžiamosios teisės 
mokslas, kaip ir teismų praktika, negali būti procesualinės teisės šaltiniu, jis gali būti tik padedamąja 
priemone įstatymui aiškinti <...>“528. 

Struktūriškai Baudžiamojo proceso įstatymas pradedamas „Bendraisiais dėsniais“, kuriuose 
nurodomos pagrindinės procesinės formos (pavyzdžiui, viešasis ir privatus kaltinimas), apibrėžiami 
procesiniai vaidmenys ir statusai, postuluojamos fundamentalios procesinės maksimos, tokios kaip, 
pavyzdžiui, principas non bis in idem ar civilines bylas nagrinėjančių teismų sprendimų prejudici-
jos apimtis, ir toliau sudalytas į tris atskiras knygas: pirmoji knyga pavadinta „Bylų žiūrėjimo tvarka 
taikos teismuose“, ant rojoje knygoje aptariama „Bendrųjų teismų teisiamoji tvarka“, o trečioji knyga 
skirta „Išimtims iš bend rosios baudžiamojo proceso tvarkos“. Taigi struktūriškai didžiojoje Lietuvos 
teritorijos dalyje galiojusio Baudžiamojo proceso įstatymo tekstas buvo sukonstruotas pagal tam tik-
ros rūšies nusikalstamų veikų nagrinėjimo procesinę eigą: pirmojoje knygoje aptariamas visas nusi-
kalstamų veikų, kurias nagrinėja taikos teisėjai (vėliau – apylinkės teismai529), tyrimo ir nagrinėjimo 
procesas, įskaitant apskundimo (apeliacijos ir kasacijos) procesą, specifines procesines formas, tokias 
kaip, pavyzdžiui, „sprendimas už akių“ ar „teismo įsakymai“, ir taikos teisėjų priimtų baigiamųjų 
aktų vykdymą; antrojoje knygoje nustatomas nusikalstamų veikų, kurias nagrinėja apygardų teismai, 
tyrimo ir nagrinėjimo procesas, vėlgi įskaitant apskundimo ir baigiamųjų teismo aktų vykdymo pro-
cesus, specifines procesines formas ir t. t.; trečiojoje knygoje, kaip minėta, buvo įtvirtintos išimtys iš 
bendrosios procesinės formos. 

Baudžiamosios teisenos tvarka norminio teksto struktūros požiūriu buvo tipiškas Vokietijos 
baudžiamojo proceso įstatymo atspindys. Ši kodifikacija taip pat sudalyta į knygas, pirmoji jų skir-
ta „Bend riesiems nuostatams“, pavyzdžiui, teismingumui, įrodymams, gynybai ir pan.; antroji kny-
ga – procesui iki teismo ir pirmosios instancijos teisme (įstatyme ji vadinama „Pirmosios instancijos 
teisena“); trečioji knyga reglamentavo apskundimo procesą (įstatyme ji vadinama „Teisinės priemo-
nės“); ketvirtojoje knygoje nustatyta „įsiteisėjusiu sprendimu užbaigtos teisenos atnaujinimo“ forma 
ir procesinė tvarka; penktoji knyga buvo skirta nukentėjusiajam, jo procesinėms teisėms ir galimy-
bėms vadinamajame privataus kaltinimo bylų procese bei reiškiant vaidinamąjį „gretąjį kaltinimą“ 
(ši knyga įstatyme pavadinta „Nukentėjusiojo dalyvavimas teisenoje“); šeštojoje knygoje išskiriamos 
specifinės procesinės formos – „Ypatingosios teisenos rūšys“, pavyzdžiui, baudžiamųjų įsakymų tei-
sena, o paskutinėje – septintojoje  – knygoje aptariami „Bausmės vykdymui ir teisenos išlaidoms“ 
skirti klausimai. 

522 Maksimaitis, M. Lietuvos teisės šaltiniai 1918–1940 metais. Vilnius: Justitia, 2001, p. 73–87.
523 Ibid., p. 88–94.
524 Ibid., p. 115–120.
525 Ibid., p. 109–114. 
526 Kriščiukaitis, A. Baudžiamojo proceso paskaitos. Kaunas: Literatūra, 1928, p. 4.
527 Ibid., p. 5.
528 Ibid.
529 Kaip minėta, baudžiamąsias bylas, kurias nagrinėjo taikos teisėjai, nuo 1933 m. perėmė apylinkės teismai. Atsižvel-

giant į tai tekste minint taikos teisėjus omenyje turima, bet kaskart nekartojama, kad nuo 1933 m. iš esmės tokią pat 
kompetenciją realizavo apylinkės teismai. 



Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

614

3.1.2. Baudžiamojo proceso forma

Baudžiamojo proceso įstatymas buvo parengtas iš esmės Prancūzijos 1808 m. Kriminalinių 
tyrimų kodekso pavyzdžiu530, tad istorinės baudžiamojo proceso evoliucijos požiūriu didžiojoje tar-
pukario Lietuvos teritorijos dalyje galiojęs baudžiamasis procesas visiškai atitiko klasikinį mišriojo 
baudžiamojo proceso modelį, kuriam būdingas aiškus savarankiškų procesinių etapų – proceso iki 
teismo ir proceso teisme – atskyrimas, kai ikiteisminiame tyrime dominuoja tiriamajam (inkvizici-
niam) baudžiamojo proceso modeliui būdingi požymiai, o teisminėse baudžiamosios bylos nagri-
nėjimo stadijose vyrauja klasikinio rungimosi baudžiamojo proceso modelio elementai. Procesinės 
tradicijos požiūriu tarpukario Lietuvos baudžiamasis procesas, reglamentuotas Baudžiamojo pro-
ceso įstatyme, artimiausias kontinentinės Europos teisinės tradicijos prancūziškosios procesinės šei-
mos baudžiamojo proceso modeliui. Autonomiją išlaikiusiame Klaipėdos krašte, kaip minėta, tuo 
laiku galiojo Vokietijos 1877 m. baudžiamojo proceso įstatymas, tad istorinės evoliucijos požiūriu ir 
šis procesas atitiko klasikinį mišriojo baudžiamojo proceso modelį, o procesinės tradicijos požiūriu 
neabejotinai priskirtinas kontinentinės Europos teisinės tradicijos vokiškosios procesinės šeimos bau-
džiamojo proceso modeliui. 

3.1.2.1. Bendrieji baudžiamojo proceso formos klausimai

Vertinant apibendrintai vienodai netikslu būtų teigti, kad procesinių formų diferenciacija yra 
ryški tarpukario Lietuvos baudžiamojo proceso charakteristika, kaip kad ir absoliutinti, jog to lai-
kotarpio Lietuvos baudžiamasis procesas vyko viena (vieninga) procesine forma. Tiek Baudžiamojo 
proceso įstatymas, tiek Baudžiamosios teisenos tvarka apibrėžė ir tam tikrą įprastą (ordinarinę) bau-
džiamojo proceso formą, ir numatė tam tikras šios procesinės tvarkos išimtis, tam tikrą specifinę 
baudžiamųjų bylų tyrimo ar nagrinėjimo tvarką. 

Abiejose baudžiamojo proceso kodifikacijose gana aiškiai skiriamas viešasis ir privatus kaltini-
mai531, viešojo ir privataus kaltinimo bylos bei šioms byloms būdingos procesinės taisyklės. Lemiantis 
šių baudžiamųjų procesinių formų atskyrimo kriterijus buvo tradicinis – valia, nuo kurios priklauso 
baudžiamojo proceso pradžia, eiga, kryptis ir rezultatai. 

Baudžiamojo proceso teisės doktrinoje apibendrintai teigta, jog viešojo kaltinimo tvarka valstybė 
realizuoja savo „teisę bausti nusikaltėlius“. „Iš čia ir kyla kaltinimo funkcijos viešumas“532. Viešojo kal-
tinimo institucijos buvo „Valstybės gynėjas su padėjėjais, policija ir šiaip administratyviniai bei teismo 
organai“533. Ši procesinė forma paremta oficialumo ir baudžiamojo persekiojimo legalumo principais – 
Valstybės gynėjas valstybinį kaltinimą keldavo „pats pastebėjęs nusikalstamuosius darbus arba jų 
žymes, arba remdamasis žiniomis, kurių jam teikia policija, administracija ar privatiniai asmenys“534. 
Labiausiai pabrėžiamas šios procesinės formos požymis – tai, kad valstybinio kaltinimo bylų procese 
negalimas kaltinamojo ir nukentėjusiojo susitaikymas kaip procesinis pagrindas užbaigti baudžia-
mąjį procesą. Privataus kaltinimo bylų proceso „aktyviuoju subjektu“ buvo pats nukentėjęs asmuo535. 
Baudžiamojo proceso įstatyme šiuo aspektu buvo nurodyta, kad baudžiamosiose bylose, kurios iki  
1933 m. priklausė taikos teismams, 1933 m. įsigaliojus Teismų santvarkos įstatymui – apylinkės teismams  
(TSĮ 411 straipsnio 1 dalis), kaltinamuosius teisme kaltino nukentėję dėl nusikalstamojo darbo pri-
vatūs asmenys, tam tikrais atvejais policija ir kitos administracijos institucijos (BPĮ 3 straipsnis). Tie-
sa, skirtingai nei tas buvo apibrėžta „vokiškojoje“ Baudžiamosios teisenos tvarkoje, „prancūziškasis“ 
Baudžiamojo proceso įstatymas nenumatė aiškių privataus kaltinimo bylų proceso charakteristikų, o 
patį privataus kaltinimo bylų procesą reglamentavo gana padrikai. 

530 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 428. 
531 Kriščiukaitis, A. Baudžiamojo proceso paskaitos. Kaunas: Lietuvos universiteto Teisių fakultetas, 1928, p. 23–26.
532 Ibid., p. 23.
533 Ibid., p. 25.
534 Ibid.
535 Ibid., p. 26.
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Iš esmės tokius pat viešojo ir privataus kaltinimo bylų proceso skirtumus numatė ir Baudžiamosios 
teisenos tvarka. Tiesa, kaip jau minėta, sekant vokiškąja procesine tradicija, nukentėjusiojo dalyvavi-
mas baudžiamajame procese Baudžiamosios teisenos tvarkoje buvo reglamentuotas atskiroje – V – kny-
goje. Šios knygos pirmasis skyrius ir buvo skirtas privačiam kaltinimui. Privataus kaltinimo procesinė 
forma iš esmės reiškė, kad baudžiamasis procesas vyko tik teisme – nesant formalaus ikiteisminio ty-
rimo (BTT 414 straipsnis). Privatus kaltintojas galėjo kaltinti pats ar atstovaujamas advokato (BTT 418, 
427 straipsnis), galėjo atsiimti pareikštą kaltinimą „iki sprendimo paskelbimo pirmojoje instancijoje“  
(BTT 431 straipsnis), galėjo susitaikyti su kaltinamuoju ir t. t. Apkaltintasis savo ruožtu galėjo pateikti 
priešinį kaltinimą, kuris būtų sprendžiamas kartu su pirminiu kaltinimu (BTT 428 straipsnis), ir t. t. 

Be bendrosios (ordinarinės) baudžiamojo proceso formos, tiek Baudžiamojo proceso įstaty-
mas, tiek Baudžiamosios teisenos tvarka numatė ir tam tikras procesines išimtis – tam tikras proce-
sines taisykles, kurios įtvirtino tam tikras charakteristikas atitinkančių baudžiamųjų bylų tyrimo ar 
nagrinėjimo specifiką, tad bent jau iš dalies galima kalbėti ir apie ekstraordinarias procesines formas 
ar bent jau tokių formų užuomazgas. 

Tarpukario Lietuvos baudžiamojo proceso teisės doktrinoje buvo kalbama apie „ypatingąjį 
teismą“ ir skiriamos keturios Baudžiamojo proceso įstatymui būdingos specifinės procesinės formos: 
„teismas už akių“ (pagal BPĮ „sprendimas už akių“), „sumarinis (įsakymais) teisimas“, „objektinis 
bylų sprendimas“ ir „mažamečių teismas“. „Teismas už akių“ reiškė neprivalomą kaltinamojo dalyva-
vimą procese – taikos teisėjai visas bylas galėjo spręsti be kaltinamojo, t. y. „už akių“ (jei kaltinamasis 
laiku neatvykdavo ir neatsiųsdavo savo įgaliotinio (BPĮ 133 straipsnis) ir „tik bylose dėl nusikalsta-
mųjų darbų, baudžiamų kalėjimu“, teisėjas galėjo „pareikalauti, kad kaltinamasis stotų teisman“536 
(BPĮ 60, 61 straipsnis). „Sumarinis (įsakymais) teisimas“ – tai procesinė forma, kai teisėjas, „tiks-
lingumo sumetimais“, „menkesnėse bylose“ (pagal BPĮ 1804 straipsnį tai nusikalstami darbai, kurie 
„baudžiami pinigine bauda arba areštu“, taip pat nusižengimai akcizo ar muito įstatymams, slaptas 
degtinės varymas ir pan.), „netikrindamas įrodymų, t. y. be teismo tardymo, rašo sprendimą, kurį, 
jei kaltinamasis nustatytu laiku prieš jį neprotestuoja, įsako vykdyti“537. Ši procesinė forma negalima 
privataus kaltinimo bylose, t. y. kurios gali būti baigtos susitaikymu, taip pat kai nukentėjusysis yra 
pareiškęs civilinį ieškinį ir pan. (BPĮ 1805 straipsnis). „Objektinis bylų sprendimas“ „vadinamas taip 
dėl to, kad jis liečia ne kaltinamąjį, bet daiktus, kurie yra byloje“, pavyzdžiui, „nusikaltimo įrankiai, 
daiktai, draudžiami gaminti“538. „Mažamečių teismas“ reiškė visumą išimčių iš bendrojo baudžia-
mojo proceso modelio, kurios taikomos tiriant ir nagrinėjant nusikalstamas veikas, kurias galimai 
padarė mažamečiai. Pavyzddžiui, išimtys taikant kardomąsias priemones, platesnis asmenų, galinčių 
būti atstovais, sąrašas, viešumo principo ribojimas ir t. t.539 

Išimtis iš bendrojo baudžiamojo proceso modelio numatė ir Baudžiamosios teisenos tvarka. 
Baudžiamosios teisenos tvarkos Antrosios knygos Aštuntasis skyrius buvo skirtas „Teisenai už akių“. 
Ši procesinė forma buvo galima, „jei kaltinamojo buvimo vieta nebuvo žinoma arba jei jis buvo už-
sienyje ir jo pristatymas į kompetentingą teismą pasirodo neįvykdomas ar nepritaikomas“ (BTT  
318 straipsnis), taip pat jei „tardymo objektą sudarantis veiksmas tegresia tik pinigine pabauda ar atė-
mimu atskirai arba abiem kartu“ (BTT 319 straipsnis). Baudžiamosios teisenos tvarkos Šeštojoje kny-
goje reglamentuotos „Ypatingos teisenos rūšys“ – „Valsčiaus teisėjinių baudžiamųjų įsakymų teisena“, 
„Išleistų policijos baudžiamųjų įsakymų teisena“, „Viešųjų mokesčių ir paslaugų iškėlimo taisyklių 
peržengimo teisena“, „Konfiskavimų ir turto atėmimo teisena“ ir „Kariškųjų baudžiamųjų veiksmų 
teisenos baudžiamoms karių byloms ir karo baudžiamoms byloms ypatingos taisyklės“. „Valsčiaus 
teisėjinių baudžiamųjų įsakymų teisena“ reiškė, kad „už nusižengimus ir nusikaltimus bausmė ga-
lėjo būti paskirta valsčiaus teisėjo raštišku baudžiamuoju įsakymu, be ankstyvesnio posėdžiavimo, 
jei tai prokuratūra pasiūlo raštu“. Šia procesine forma – baudžiamuoju įsakymu – negalėjo būti 
paskirta jokia kita bausmė, kaip tik „piniginė pabauda arba didžiausia šešių savaičių kalinimo, taip 

536 Kriščiukaitis, A. Baudžiamojo proceso paskaitos. Kaunas: Lietuvos universiteto Teisių fakultetas, 1928, p. 57.
537 Ibid., p. 57.
538 Ibid., p. 58.
539 Ibid., p. 58–59.
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pat užsitraukta atėmimo bausmė“ (BTT 447 straipsnio 2 dalis). 1924 m. teisė priimti baudžiamąjį 
įsakymą buvo suteikta ir prokurorui (BTT 447 straipsnis). „Išleistų policijos baudžiamųjų įsakymų 
teisenos“ tvarka reglamentavo „policijos ir administracijos įstaigų“ teisę įsakymu paskirti bausmę už 
tam tikrus nusižengimus ir t. t. 

3.1.2.2. Baudžiamojo proceso stadijų sistema

Didžiojoje tarpukario Lietuvos valstybės teritorijos dalyje ordinarus baudžiamasis procesas 
vyko pagal klasikinį prancūziškajai teisinei tradicijai būdingą baudžiamojo proceso modelį, o Klai-
pėdos krašte galiojusioje Baudžiamosios teisenos tvarkoje apibrėžta baudžiamojo proceso eiga labiau 
atitiko vokiškąją procesinę tvarką. 

Atsižvelgiant į tai, kad Baudžiamojo proceso įstatyme apibrėžtas baudžiamasis procesas buvo 
paremtas prancūziškąja procesine tradicija, baudžiamojo proceso vyksmą, viena vertus, lėmė nusi-
kalstamos veikos pavojingumas, sunkumas ar, paprasčiau tariant, tai, kokios grandies teismas nag-
rinėjo baudžiamąją bylą, kita vertus, šiame baudžiamajame procese galima įžvelgti du skirtingomis 
procesinėmis maksimomis paremtus proceso etapus – parengiamąjį (ikiteisminio tyrimo) etapą ir 
sprendimo priėmimo etapą. Ikiteisminis tyrimas, „paruošiamoji proceso stadija“ buvo būdingas bau-
džiamosioms byloms, kurias pirmąja instancija nagrinėjo apygardų teismai (BPĮ 249 straipsnis). By-
lose, kurias nagrinėjo taikos teisėjai, „priruošiamasis darbas“ įprastai nebuvo atliekamas, nebent tą 
inicijuotų pats taikos teisėjas (pavyzdžiui, BPĮ 48 straipsnis). Taikos teisėjų nagrinėjama baudžiamoji 
byla iš karto buvo nagrinėjama teisme (pirmosios instancijos teismo stadijoje) pagal tuos įrodymus, 
kuriuos pateikė nukentėjusysis ar tam tikros valdžios institucijos bei kuriuos surinko pats teismas. 
„Paruošiamoji proceso stadija“ buvo padalyta į tris santykinai savarankiškus procesinius etapus540: 
žvalgymą, kvotą ir rengiamąjį tardymą (BPĮ 249 straipsnis). Žvalgymas nuo kvotos skyrėsi „tuo, kad 
pirmasis yra tik nusikalstamo darbo sekimas, kuriam nėra nustatytos taisyklės ir formos. Žvalgyti 
dėl nusikalstamo darbo gali kiekvienas asmuo <...>. Tuo tarpu kvota yra tik tas nusikalstamo darbo 
aiškinimas, kuris atitinka rengiamojo tardymo taisykles. Kvotą vesti gali jau ne kiekvienas asmuo ar 
tarnautojas, bet tik tie, kuriems įstatymas tat leidžia.“541 Pagal BPĮ 2491 straipsnį žvalgyti galėjo „visi 
policijos agentai ir valsčių viršaičiai bei seniūnai“, o kvotas atlikti galėjo tik „administracijos organai 
ir tie policijos agentai, kurie nėra žemesni už nuovados viršininko padėjėją“ arba kuriems „tatai bus 
leista apskrities viršininko, prokurorui sutikus“. Rengiamąjį tardymą atliko teismo tardytojas (BPĮ 
262 straipsnio 1 dalis). Taigi žvalgymas ir kvota buvo priskirta vykdomosios valdžios institucijų, o 
rengiamasis tardymas – teisingumą įgyvendinančios valdžios institucijų kompetencijai. Tai klasiki-
nis prancūziškosios procesinės tradicijos bruožas. Turinio požiūriu kvotos veiksmai buvo atliekami 
„tomis pačiomis taisyklėmis, kaip ir rengiamasis tardymas, bet negalima“, pavyzdžiui, „įtariamas as-
muo traukti kaltinamuoju“, klausinėti liudytojų „su priesaika“, „daryti lavonų skrodimas“ ir kt. (BPĮ 
2495 straipsnis). „Prokurorai bei jų padėjėjai patys rengiamojo tardymo nedarė, o tik siūlė tatai daryti 
teismo tardytojams ir tardymą nuolat prižiūrėjo“ (BPĮ 278 straipsnis). Ant rąja baudžiamojo proceso 
stadija laikytinas „atidavimas teismui“ (taip formuluoja pats Baudžiamojo proceso įstatymas) ar, se-
kant labiau įprasta prancūziškosios procesinės tradicijos retorika, „oficialaus baudžiamojo kaltinimo 
pareiškimo“ stadija, kai prokuroras privalėjo patikrinti atlikto rengiamojo tyrimo išsamumą, visa-
pusiškumą, objektyvumą ir t. t. ir nuspręsti, ar in concreto reikšti asmeniui oficialų baudžiamąjį kal-
tinimą. Savo apsisprendimą prokuroras formuluodavo raštu ir perduodavo apygardos teismui (BPĮ 
518, 523 straipsnis). Trečioji baudžiamojo proceso stadija – bylos procesas pirmosios instancijos teisme: 
kaip minėta, Baudžiamojo proceso įstatymas atskirai reglamentavo „Teisimą taikos teismuose“, t. 
y. bylos procesą pas taikos teisėją, ir „Teisimą apygardos teismuose“. Pirmosios instancijos teismui 
priėmus baigiamąjį aktą, galėjo būti pereinama į „apskundimo stadiją“. Baudžiamosiose bylose, ku-

540 Kriščiukaitis, A. Baudžiamojo Proceso Paskaitos. Kaunas: Lietuvos universiteto Teisių fakultetas, 1928, p. 45. 
541 Kavolis, M. et al. Baudžiamojo proceso įstatymas su komentarais, sudarytais iš Rusijos Senato bei Lietuvos Vyriau-

siojo Tribunolo sprendimų ir kitų aiškinimų, liečiančių Didž. Lietuvos ir Klaipėdos Krašto baudžiamojo proceso teisę. 
Kaunas: Literatūra, 1933, p. 231–232. 
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rias pirmąja instancija išnagrinėjo taikos teisėjas, skiriama apeliacija, kaip negalutinių taikos teisėjų 
išnag rinėtose bylose priimtų sprendimų peržiūrėjimo procesinė forma, ir kasacija, kaip galutinių 
taikos teisėjų išnagrinėtose bylose priimtų sprendimų peržiūrėjimo forma. Iš esmės taip pat regla-
mentuotas ir apygardų teismų išnagrinėtose bylose priimtų sprendimų apskundimo procesas. Šiuo 
aspektu pažymėtina ir tai, jog dėl visų apygardos teismų „padarytų sprendimų“ kaltinamieji, priva-
tūs kaltintojai ir civiliniai ieškovai galėjo paduoti skundus, o prokuratūros atstovai protestus (BPĮ 
853 straipsnis), tad apskundimo galimybės proceso šalims nebuvo lygiavertės. Baudžiamojo proceso 
įstatyme kaip atskiri proceso etapai reglamentuoti ir „Baudžiamųjų bylų atnaujinimas“542 bei „Bau-
džiamųjų sprendimų vykdymas“543. 

Baudžiamosios teisenos tvarkoje apibrėžtą autonominiame Klaipėdos krašte galiojusį bau-
džiamąjį procesą galima suskirstyti į penkias pagrindines proceso stadijas: 1) ikiteisminį tyri-
mą (nors jį galėjo atlikti skirtingi pareigūnai, vis dėlto jis buvo vientisas proceso etapas, kuriam 
vadovavo prokuroras; šis proceso etapas buvo paremtas vadinamuoju baudžiamojo persekioji-
mo legalumo principu (BTT 152 straipsnio 2 dalis); 2) atidavimą teismui ar „teisiamosios teisenos 
atidarymo išsprendimą“ (tai savotiškas „procesinio filtro“ etapas, kuris, viena vertus, saugojo kal-
tinamąjį nuo aiškiai nepagrįstų kaltinimų (pavyzdžiui, „atidaryti teisiamąją teiseną“ teismas ga-
lėjo tik jei buvo pakankamas tam pagrindas – „jei pagal parengiamojo tardymo davinius“, o jei 
toks nevyko – pagal „paruošiamosios teisenos davinius“ „kaltinamasis išrodė ganėtinai įtaria-
mas baudžiamuoju veiksmu“ (BTT 201 straipsnis), kita vertus, suteikė galimybę teisėjui pasi-
rengti nepertraukiamam ir veiksmingam baudžiamosios bylos nagrinėjimui iš esmės; 3) bau-
džiamosios bylos nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme, kuriame buvo skiriamas pasiruošimas 
teisiamajam posėdžiui, įrodymų ar teisminis tyrimas, baigiamosios kalbos ir baigiamojo teismo 
akto – išteisinamojo, nuteisiamojo ar teiseną nutraukiančio sprendimo – priėmimas ir paskelbimas:  
4) apskundimo procesą, kuriame skiriamos dvi pagrindinės baigiamųjų teismo aktų apskundimo for-
mos – apeliacija ir revizija (kasacija) bei 5) teismo baigiamojo akto vykdymo procesą. Baudžiamosios 
teisenos tvarkoje atskirai buvo reglamentuotas ir baudžiamosios bylos atnaujinimas („Įsiteisėjusiu 
sprendimu užbaigtos teisenos atnaujinimas“), tačiau šio proceso etapo priskyrimas baudžiamojo pro-
ceso stadijoms yra diskutuotinas, tad plačiau neaptariamas. 

3.1.3. Baudžiamajame procese dalyvaujantys asmenys ir institucijos

Tarpukario Lietuvos baudžiamojo proceso teisės doktrina (išskirtinai kalbėdama apie didžio-
joje Lietuvos teritorijos dalyje galiojusį Baudžiamojo proceso įstatymą), baudžiamajame procese vei-
kiančius subjektus įprastai skirstė į teismą ir šalis – kaltintoją ir kaltinamąjį544. Kitus procesinius 
vaidmenis įprastai diskutavo „pagalbos teismui“ (pavyzdžiui, teismo antstolius, vertėjus, teismo gy-
dytojus, notarus, raštinės sekretorius su padėjėjais ir raštininkais ir netgi prisiekusiuosius advokatus 
vadino „teismo padedamieji asmenys“)545 ar civilinio ieškinio baudžiamajame procese (pavyzdžiui, 
civilinis ieškovas)546 kontekstuose. 

Tarpukario Lietuvos baudžiamajame procese veikusius asmenis (subjektus) aptariant šiandie-
nos profesiniam diskursui įprasta retorika, visus baudžiamajame procese veikiančius subjektus pa-
grįstai galima skirstyti į valstybinius baudžiamojo proceso subjektus (kuriems priskirtinas teismas, 
teisėjas, prokuroras bei tyrimo funkciją realizuojantys pareigūnai), privačiuosius baudžiamojo pro-
ceso subjektus (baudžiamojon atsakomybėn traukiamą asmenį, nukentėjusįjį, gynėją ar atstovus) bei 
asmenis, kurie baudžiamajame procese yra informacijos šaltiniai ar atlieka pagalbines ar epizodines 
funkcijas (ši kategorija plačiau nedetalizuojama ir neaptariama). 

542 Kriščiukaitis, A. Baudžiamojo proceso paskaitos. Kaunas: Lietuvos universiteto Teisių fakultetas, 1928, p. 55–56.
543 Ibid., p. 59–60.
544 Ibid., p. 6.
545 Ibid., p. 14.
546 Ibid., p. 20–21.
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3.1.3.1. Teismas, teisėjas, prokuroras, ikiteisminio tyrimo  
  institucijos ir pareigūnai

Sekant prancūziškąja procesine tradicija, svarbiausias tarpukario Lietuvos baudžiamojo proceso 
subjektas pagal Baudžiamojo proceso įstatymą buvo „teismo valdžia“547 tuo požiūriu, kad teisingumo 
(teisminei) valdžiai priklausantys valstybės tarnautojai (nesvarbu, kaip jie pavadinti) aktyviai veikė 
tiek teisminėse, tiek ikiteisminėje (parengiamojoje) baudžiamojo proceso stadijose. Apibendrintai 
procesinių vaidmenų požiūriu galima matyti, jog vykdomosios valdžios atstovai – policijos ir kitos 
ikiteisminio tyrimo įstaigos – savarankiškai atlikdavo žvalgybą ir kvotą taikos teisėjų, o po to ir 
apylinkių teismų nagrinėtose baudžiamosiose bylose, taip pat žvalgybą ir kvotą tokiose – apygardos 
teismuose nagrinėtose – baudžiamosiose bylose, kuriose ikiteisminį tyrimą, vadintą rengiamuoju 
tardymu, atlikdavo teisingumo valdžiai priskirtas pareigūnas – teismo tardytojas. Prokuroras ir jo 
padėjėjas kaip labiau vykdomosios valdžios (per teisingumo ministrą) atstovas, tačiau neabejotinai 
turintis ir tokių bruožų, kurie įprastai būdingi teisingumo valdžiai (prokuroro ir jo padėjėjo konsti-
tucinis statusas nebuvo plačiau diskutuotas) prižiūrėjo ir ikiteisminio tyrimo įstaigų, ir teismo tardy-
tojų procesinę veiklą, tačiau, skirtingai nei ikiteisminio tyrimo įstaigos, teismo tardytojas išsaugojo 
gana ryškų procesinį savarankiškumą. Taigi ikiteisminis tyrimas reikšmingose – apygardos teismų 
nagrinėtose – baudžiamosiose bylose buvo iš esmės teisminės valdžios, kuriai būdingas didesnis ne-
priklausomumas, nešališkumas ir objektyvumas, rankose. Teismo tardytojui (teisminei valdžiai) bai-
gus rengiamąjį tardymą, šiame ikiteisminio tyrimo etape baigiamąjį procesinį sprendimą priimdavo 
prokuroras ar jo padėjėjas. Perėjus į teismines baudžiamojo proceso stadijas, prokuroras ir jo padė-
jėjas tapdavo proceso šalimi, kuri vis dėlto visiškai nepamiršdavo savo kaip objektyvaus pareigūno 
priedermių. Tarpukario Lietuvos baudžiamajam procesui pagal Baudžiamojo proceso įstatymą buvo 
būdingas griežtas procesinių funkcijų (vaidmenų) atskyrimas ir padalijimas atskiroms, savarankiš-
koms teisinėms institucijoms. 

Svarbiausias teisminio proceso baudžiamojo proceso subjektas pagal Baudžiamojo proceso 
įstatymą buvo teismas. Baudžiamojo proceso teisės doktrina skelbė, kad „teismo uždavinys yra tei-
sės įgyvendinimas, kada dėl jos kyla abejojimų ir ginčų arba kada ji yra sulaužyta. Teismo žodis 
(sprendimas) šiais atsitikimais turi įstatymo reikšmę“548. Teismas buvo nepriklausomas – „stiprus 
iš oro ir iš vidaus“549, jam keliami „vieningumo“ („kad teismo funkcijos nebūtų skaldomos tarp 
nevienodų organų, t. y. kad nebūtų ypatingų teismų arba steigiamų ad hoc“550) ir „pilnumo“ („kad 
visi piliečiai, be išimčių, būtų lygūs prieš teismą, kad pašalinė valdžia nesikištų į teismo darbą ir 
kad teismas turėtų pakankamai priemonių teisingumo tikslui pasiekti“551) reikalavimai. Instancine 
prasme baudžiamąsias bylas iki 1933 m. pagal Baudžiamojo proceso įstatymą ir Laikinąjį Lietuvos 
teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymą nagrinėjo taikos teisėjai, apygardų teismai ir Vyriausiasis 
Tribunolas (trijų pakopų teismų sistema)552, o po 1933 m. (t. y. pagal Teismų santvarkos įstatymą) – 
apylinkės teismai, apygardų teismai, Apeliaciniai rūmai ir Vyriausiasis Tribunolas (keturių pakopų 
teismų sistema)553. Atskirai pažymėtina ir tai, kad iki 1921 m. pagal pirminę Laikinojo Lietuvos teis-
mų ir jų darbo sutvarkymo įstatymo redakciją Lietuvoje nebuvo kasacijos – Vyriausiasis Tribunolas 
buvo apeliacinė instancija apygardos teismų priimtiems sprendimams554. Po 1921 m. birželio 15 d. 
Laikinojo Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymo pakeitimo Vyriausiasis Tribunolas tapo 
ir apeliacine instancija apygardos teismų sprendimams, priimtiems išnagrinėjus bylą pirmąja ins-
tancija, ir kasacine instancija taikos teisėjų sprendimams, kurie buvo išnagrinėti apeliacine tvarka555. 

547 Kriščiukaitis, A. Baudžiamojo proceso paskaitos. Kaunas: Lietuvos universiteto Teisių fakultetas, 1928, p. 6–15. 
548 Ibid., p. 7.
549 Ibid.
550 Ibid.
551 Ibid., p. 8.
552 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 418. 
553 Ibid., p. 420.
554 Ibid., p. 418. 
555 Ibid.
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Po 1933 m. apylinkės teismai (apylinkės teisėjas vienasmeniškai) buvo pirmoji instancija baudžia-
mosioms byloms dėl „tų nusikalstamų darbų, už kuriuos baudžiamuosiuose įstatymuose nustatyta 
bausmė, lengvesnė kaip sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės ir vietos savivaldy-
bės tarnautojų nusikalstamųjų darbų ir bylas dėl nusikalstamųjų darbų prieš valstybės saugumą“. 
Apygardos teismas buvo „pirmoji instancija baudžiamosioms byloms, kurios nėra pavestos kitiems 
Teismų santvarkos įstatymo tvarkomiesiems teismams“ ir „apeliacinė instancija apylinkių teismų 
byloms“. Apeliaciniai rūmai buvo apeliacinė instancija „byloms, kurias sprendžia apygardų teismai 
pirmąja instancija“, o Vyriausiasis Tribunolas buvo kasacinis teismas „apylinkių teismų, apygardų 
teismų ir Apeliacinių rūmų byloms“, taip pat kasacinis (revizinis) teismas Klaipėdos krašto teismų 
baudžiamosioms byloms. Apylinkės teismuose baudžiamąsias bylas sprendė teisėjai vienasmeniš-
kai. Visuose kituose teismuose teisiamasis ir tvarkomasis posėdžiai būdavo „sudaromi bent iš trijų 
teisėjų“556. 

Kaip trumpai užsiminta, baudžiamosiose bylose, kurias pirmąja instancija nagrinėjo apygardų 
teismai (tam tikrais atvejais ir baudžiamosiose bylose, kurias pirmąja instancija nagrinėjo taikos tei-
sėjai) ikiteisminio tyrimo (vadinto rengiamuoju tardymu) funkcija buvo patikėta teismo tardytojams 
(BPĮ 262 straipsnio 1 dalis). Teismo tardytojai buvo organizuoti prie teismų (tiesa, pradedant nuo apy-
gardos teismų)557. Teismo tardytojai nebuvo nei priklausomi policijos sistemai (vykdomajai valdžiai), 
nei tiesiogiai pavaldūs prokurorams (valstybės gynėjams), tad buvo laikomi subjektais, viena vertus, 
įpareigotais, kita vertus, gebančiais objektyviai ištirti nusikalstamojo darbo aplinkybes (pavyzdžiui, 
BPĮ 265 straipsnis). 

Prokurorai ir jų padėjėjai558 pagal Baudžiamojo proceso įstatymą iš esmės laikytini proceso 
šalimi – kaltintoju. Teisminėse proceso stadijose prokuroras iškeldavo ir palaikydavo valstybinį kal-
tinimą, o ikiteisminiuose etapuose – rūpindavosi tuo, kad būtų išsiaiškintos aplinkybės, reikšmingos 
jam apsispręsti, reikšti valstybinį kaltinimą ar ne. Prokuroro procesinis vaidmuo skyrėsi – priklausė 
nuo to, ar atliekama kvota – ją, kaip minėta, atlikdavo policijos ir kitų ikiteisminio tyrimo įstai-
gų pareigūnai, ar rengiamasis tardymas, kurį, kaip minėta, atlikdavo teismo tardytojas. Pagal BPĮ  
278 straipsnį „prokurorai ir jų padėjėjai patys rengiamojo tardymo nedarė, o tik siūlė tatai daryti 
teismo tardytojams ir tardymą nuolat prižiūrėjo“. Tuo tarpu „policijos valdininkai, darydami kvotas 
dėl nusikalstamųjų darbų, priklausė tiesiog prokurorams ir jų padėjėjams“ (BPĮ 279 straipsnis). Taigi 
prokuroro nurodymų privalomumas policijos įstaigoms ir teismo tardytojams buvo skirtingas: poli-
cijos įstaigoms buvo privalomi visi prokuroro nurodymai, tuo tarpu teismo tardytojas ir šiuo aspektu 
išsaugojo gana platų procesinį savarankiškumą. Išskirtinė procesinė reikšmė prokurorui teko baigus 
rengiamąjį tyrimą (iš dalies ir baigus kvotą)559 – pagal BPĮ 510 straipsnį „apygardos teismo prokuro-
ras, gavęs rengiamąjį tardymą, turėjo išžiūrėti: 1) ar byla priklauso prokuratūrai; 2) ar yra ištirta visa, 
kas reikia; 3) ar kaltinamąjį reikia atiduoti teismui, ar jo byla turi būti nutraukta arba sustabdyta“. 
Nusprendęs, kad byla turi būti nagrinėjama teisme, prokuroras kaltinamajame akte formuluodavo 
kaltinimą, kuris apibrėžė būsimo teisminio nagrinėjimo ribas. Prokuroras buvo ir ta institucija, kuri 
siūlė rengiamąjį tyrimą nutraukti (BPĮ 529 straipsnis), o teisminėse baudžiamosios bylos nagrinėjimo 
stadijose (išskyrus taikos teisėjų ir vėliau apylinkių teismuose organizuojamą teismo procesą) iš es-
mės buvo laikomas proceso šalimi, realizuojančia valstybinio (viešojo) kaltinimo funkciją560. Nepai-
sant to, kad buvo „kaltinimo šalis“, prokuroras ir teisminėse stadijose išliko „objektyviu pareigūnu“, 
kuris padėdavo teismui nustatyti tiesą. Organizacine prasme iki 1933 m. valstybės gynėjai ir jų pa-
dėjėjai buvo organizuoti prie apygardos teismų ir Vyriausiojo Tribunolo, o po 1933 m. (pagal Teismų 
santvarkos įstatymą) prokurorai ir jų padėjėjai buvo organizuoti prie apygardų teismų, Apeliacinių 
rūmų ir Vyriausiojo Tribunolo. Prokuroro padėjėjai dirbo prokuroro darbą, kurį jiems pavesdavo 
prokuroras, kuris prokuroro padėjėjams vadovavo ir juos prižiūrėjo. Prokuratūra buvo organizuota 

556 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 420.
557 Ibid., p. 424. 
558 Toliau prokurorai ir jų padėjėjai bendrai vadinami prokurorais. 
559 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 433. 
560 Kriščiukaitis, A. Baudžiamojo proceso paskaitos. Kaunas: Lietuvos universiteto Teisių fakultetas, 1928, p. 25.
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hierarchine tvarka: Apeliacinių rūmų prokuroras vadovavo apygardų teismų prokurorams ir jų padė-
jėjams ir juos prižiūrėjo, o Vyriausiojo Tribunolo prokuroras vadovavo apygardų teismų ir Apeliaci-
nių rūmų prokurorams ir jų padėjėjams bei juos prižiūrėjo. Teisingumo ministras buvo vyriausiasis 
Respublikos prokuroras, vadovavo Vyriausiojo Tribunolo, Apeliacinių rūmų ir apygardų teismų pro-
kurorams ir jų padėjėjams, juos prižiūrėjo. 

Kiek kitaip procesinius vaidmenis paskirstė vokiškąja procesine tradicija paremta Baudžia-
mosios teisenos tvarka: ikiteisminis tyrimas buvo vientisas tuo požiūriu, jog, nepaisant tam tikro 
tardytojo savarankiškumo, jo „šeimininkas“ buvo prokuroras; kiti ikiteisminiame tyrime veikiantys 
subjektai buvo laikomi tiesiog „prokuroro pagalbininkais“, iš esmės privalančiais vykdyti prokuroro 
valią. Teisminis baudžiamosios bylos nagrinėjimo procesas buvo paremtas teisėjo, kuris pirminin-
kauja teismo posėdžiui, vadovavimo procesui principu, jo patvarkymams privalėjo paklusti proceso 
šalys, tarp jų ir prokuroras, o pačios proceso šalys buvo atskirtos, bent jau formaliai lygiateisės, jų 
procesinis bendravimas buvo paremtas rungimosi principu. 

Nors Baudžiamosios teisenos tvarkos tekstas pradedamas „teismų kompetencijos“ (teismingumo) 
apibrėžimu, nuolatinis valstybinis baudžiamojo proceso subjektas buvo prokuroras. Prokuroras buvo 
visų baudžiamojo proceso stadijų „aktyvusis subjektas“. Visų pirma prokuroras buvo „ikiteisminio tyri-
mo šeimininkas“. Jis galėjo pradėti ikiteisminį tyrimą, galėjo atsisakyti pradėti ar nutraukti ikiteisminį 
tyrimą, galėjo pavesti atlikti ikiteisminį tyrimą policijos pareigūnams, o galėjo visą ikiteisminį tyrimą, 
jo dalį ar atskirus proceso veiksmus atlikti ir pats; prokuroras aktyviai dalyvavo inicijuojant ir skiriant 
procesinę prievartą, baigdavo ikiteisminį tyrimą ir t. t. Prokuroras buvo laikomas objektyviu baudžia-
mojo proceso subjektu, kuris „turėjo ne tik apkaltinimui, bet ir išteisinimui tarnaujančias aplinkybes 
išaiškinti ir pasirūpinti iškėlimu įrodymų, kurie reikia apsaugoti nuo žuvimo“ (BTT 158 straipsnio  
2 dalis). Prokuroras buvo būtinas ir atidavimo teismui („teisiamosios teisenos atidarymo išsprendi-
mo“) stadijos subjektas. Pavyzdžiui, šiame proceso etape prokuroras galėjo „iškelti skundą“ prieš 
nutarimą, kuriuo teisiamosios teisenos atidarymas yra atmestas arba nukrypstant nuo prokuratū-
ros pasiūlymo yra nutarta perduoti bylą žemesnės santvarkos teismui“ (BTT 209 straipsnio 2 dalis), 
o „nutarimas, kuriuo atidaryta teisena, kaltinamojo negali būti skundžiamas“ (BTT 209 straipsnio  
1 dalis). Nagrinėjant baudžiamąją bylą pirmosios instancijos teisme, prokuroras buvo proceso ša-
lis – kaltintojas. Organizacine prasme prokuratūra – vyresnysis prokuroras, vadinamas vyresniuoju 
valstybės gynėju, ir prokuroro padėjėjai veikė prie Klaipėdos apygardos teismo561. 

Nors „ikiteisminio tyrimo šeimininkas“ buvo prokuroras, kuris, kaip minėta, ir pats galėjo 
atlikti visą ikiteisminį tyrimą ar atskirus jo veiksmus, vis dėlto tiesiogiai ikiteisminį tyrimą daugeliu 
atvejų atlikdavo policijos ir kitų ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnai arba tardytojai562. Policija ir 
kitos ikiteisminio tyrimo įstaigos buvo tie baudžiamojo proceso subjektai, kurie įprastai pirmieji 
gaudavo informaciją apie nusikalstamą įvykį ir tirdavo galimai nusikalstamo įvykio faktą. Tardyto-
jai, kurie nepriklausė prokuratūros sistemai563, viena vertus, tirdavo jau tiek in rem, tiek in personam 
prokuroro apibrėžtą nusikalstamą veiką; kita vertus, tyrimą atlikdavo tik dėl tam tikrų nusikalstamų 
veikų: pagal BTT 176 straipsnį parengiamasis tardymas, kuris „atidaromas ir vedamas tardytojo“ 
(BTT 182 straipsnis), būna „tokiose baudžiamosiose bylose, kurios priklauso aukščiausio valstybės 
teismo, aukštesniojo apygardos teismo arba priesiekusiųjų posėdininkų teismo kompetencijai. Vals-
čiaus teismo kompetencijai priklausančiose bylose, išskyrus nusižengimus, parengiamasis tardymas 
būna: 1. jei to reikalauja prokuratūra, 2. jei kaltinamasis savo pasiaiškinime dėl kaltinamojo akto 
<...> to prašo ir įgaliodina svarbias priežastis, iš kurių pasirodo reikalingas parengiamasis tardymas 
jo gynimuisi paruošti“(vėliau ši procesinė nuostata kiek kito, tačiau principas liko nepakitęs – tardy-
mas buvo atliekamas tik dėl tam tikrų nusikalstamų veikų). Atlikti atskirus tardymo veiksmus tar-
dytojas galėjo pavesti ir policijos bei kitoms ikiteisminio tyrimo įstaigoms. Kaip ir prokurorą, taip ir 
tardytoją saistė objektyvumo pareiga: parengiamajame tardyme reikėjo „iškelti ir tie įrodymai, <...> 
kurių paėmimas pasirodo reikalingas kaltinamojo gynimuisi paruošti“ (BTT 188 straipsnio 2 dalis). 

561 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 425. 
562 Ibid. 
563 Ibid. 
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Ikiteisminį tyrimą baigiantį procesinį sprendimą vis viena priimdavo prokuroras (BTT 168, 194, 196 
ir kt. straipsniai). 

Klaipėdos krašte veikusi autonomiška teismų sistema organizuota tuometės Vokietijos teismų 
sistemos pavyzdžiu564. Baudžiamąsias bylas pirmąja instancija sprendė valsčiaus ir apygardų teismai. 
Valsčiaus teismuose privataus kaltinimo bylas nagrinėjo vienas teisėjas, o kitas baudžiamąsias bylas – 
vienas teisėjas ir du posėdininkai (šefenai). Klaipėdos apygardos teismas kaip pirmosios instancijos 
teismas nagrinėjo tas baudžiamąsias bylas, kurios nebuvo priskirtos valsčiaus teismo kompetencijai. 
Įprastai šis teismas vadinosi „prisiekusiųjų teismu“, kuriame teisėjavo trys teisėjai ir šeši burtų keliu 
išrinkti prisiekusieji posėdininkai. Apygardos teismas taip pat buvo apeliacinė instancija valsčiaus 
teismų baigiamiesiems aktams: jei valsčiaus teisme baudžiamąją bylą išnagrinėjo vienas teisėjas, to-
kia byla apygardos teisme apeliacine tvarka buvo nagrinėjama vieno teisėjo ir dviejų posėdininkų, o 
jei valsčiaus teisme byla buvo išnagrinėta dalyvaujant posėdininkams, tokią bylą apeliacine tvarka 
nagrinėjo apygardos teismo trijų teisėjų kolegija565. Kasacine instancija baudžiamosios bylos buvo 
nagrinėjamos Vyriausiajame Tribunole: 1924 m. Laikinojo Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo 
įstatymo pakeitime buvo nurodyta, kad „Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo jurisdikcija praplečiama ir 
Klaipėdos kraštui“ (37 straipsnis). Pagal šį Laikinojo Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstaty-
mo pakeitimą „skundai dėl Klaipėdos krašto teismų sprendimų ir nutarimų nagrinėjami ir spren-
džiami dalyvaujant ne mažiau kaip trims teisėjams“ (41 straipsnis). 

3.1.3.2. Įtariamasis, kaltinamasis, nukentėjusysis, gynėjas

Privatūs baudžiamojo proceso subjektai, tokie kaip įtariamasis, kaltinamasis, nukentėjusysis, 
gynėjas ir kt., tarpukario Lietuvos baudžiamojo proceso teisės doktrinoje įprastai buvo diskutuojami 
proceso šalių ir procesinių funkcijų perspektyvoje – kaltinamasis ir gynėjas – gynybos procesinės 
funkcijos, nukentėjusysis – privataus kaltinimo ir civilinio ieškinio baudžiamajame procese konteks-
tuose ir t. t. 

Pagal Baudžiamojo proceso įstatymą pagrindinis baudžiamojon atsakomybėn traukiamo as-
mens procesinis statusas buvo kaltinamojo statusas. Viena vertus, „kaltinamojo“ sąvoka buvo var-
tojama bendrine prasme, tiesiog apibūdinant asmenį, kuris traukiamas baudžiamojon atsakomybėn 
(pavyzdžiui, BPĮ 51 straipsnis). Kita vertus, „kaltinamasis“ buvo ir formali procesinė figūra, formalus 
baudžiamojo proceso subjektas tuo požiūriu, jog baudžiamajame procese turėjo specifines procesi-
nes teises ir galimybes bei buvo susaistytas specifinių procesinių pareigų. Taikos teisėjų nagrinėtose 
baudžiamosiose bylose, kuriose nebuvo atliekama kvota ir rengiamasis tardymas, asmens tapimas 
kaltinamuoju (kaltinamojo procesinio statuso įgijimas ar suteikimas) nebuvo pernelyg formalizuo-
tas. Galima manyti, jog kaltinamuoju buvo tampama arba nuo šaukimo atvykti į teismą praneši-
mo ar išrašymo momento, arba nuo asmens sulaikymo momento. Kiek kitaip buvo apygardos teis-
mams teismingose baudžiamosiose bylose, kuriose buvo atliekamas rengiamasis tardymas. Sekant 
prancūziškąja procesine tradicija, „asmens pavertimas kaltinamuoju“ šiose baudžiamosiose bylose 
buvo „procesiškai dokumentuotų proceso veiksmų visuma“. Ši visuma atskirai reglamentuota BPĮ 
Antrosios knygos Penktajame perskyrime, pavadintame „Kaltinamojo pristatymas tardymui ir jo 
klausinėjimas“. Pagal BPĮ 377 straipsnį asmens pavertimas (tapimas) kaltinamuoju pradedamas nuo 
raginimo atvykti pas teismo tardytoją. Raginimo turiniui ir formaliam įteikimui buvo pripažįsta-
ma savarankiška juridinė reikšmė, nes, pavyzdžiui, raginimą, kuris surašytas nesilaikant nurodytos 
formos, policija turėjo grąžinti teismo tardytojui ir net nepradėti raginimo įteikimo būsimam kalti-
namajam procedūros (BPĮ 380 straipsnis). Esant įstatyme numatytoms aplinkybėms, asmuo galėjo 
būti ne raginamas atvykti, o tiesiog suimamas (sulaikomas mūsų šiandieniniu supratimu). Atvykus 
ar pristačius asmenį, teismo tardytojas privalėjo jį išklausinėti „tuojau ir jokiu būdu ne vėliau kaip 
per parą“ (BPĮ 398 straipsnis). Prieš klausinėdamas teismo tardytojas privalėjo „įsitikinti jo tapatybe 

564 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 424. 
565 Ibid. p. 424–425.
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ir paskelbti jam, kuo jis kaltinamas“ (BPĮ 403 straipsnis). Tinkamai atlikus visumą šių veiksmų buvo 
laikoma, kad rengiamajame tardyme atsirado kaltinamasis. Tai nereiškia, kad įtarimo ar įtariamojo 
kategorija Baudžiamojo proceso įstatymui apskritai nėra žinoma, tačiau vargiai galima būtų teigti, 
kad tarpukario Lietuvos baudžiamajame procese įtariamasis buvo savarankiškas subjektas, turintis 
nuo kaltinamojo besiskiriantį procesinį statusą, šiam statusui būdingą visumą procesinių teisių ir 
pareigų. Kaltinamajam Baudžiamojo proceso įstatymas suteikė (aptariamu aspektu vertinant for-
maliai ir nediskutuojant jų veiksmingumo) tradicines procesines teises ir galimybes: pavyzdžiui, jau 
minėtą teisę būti informuotam apie kaltinimo pobūdį ir pagrindą, teisę būti nedelsiant paleistam 
iš suėmimo, jei asmuo „suimtas per klaidą ar nesusipratimą“, nebūti verčiamam prisipažinti, teisę 
„atsisakyti atsakyti į duotus jam klausimus“ ir pan. Kaltinamasis buvo susaistytas ir tradicinių pro-
cesinių pareigų, pavyzdžiui, pareiga kviečiamam atvykti ar pareiga paklusti jam taikomai procesinei 
prievartai. 

Viena iš svarbiausių kaltinamojo procesinių teisių buvo teisė į gynybą. Sekant baudžiamo-
jo proceso teisės doktrina, „kaltinamasis turėjo teisę reikalauti kaltybės įrodymų ir iš savo pusės 
pristatyti įrodymų nekaltybės. Svarbiausia kaltinamojo teisė – teisė gintis. Be šitos, vadinamosios 
materialinės, gynimosi teisės yra dar formalinė, kurios funkcija pavedama tam tikram organui – 
gynybai. Gynyba yra viešojo pobūdžio organas. <...> viešasis interesas reikalauja, kad procese būtų 
ne tik kaltinamojo gynimasis (materialinis), bet kad būtų ir tam tikra formalinė institucija – gy-
nyba“566 Tiesa, aktyvesnio gynėjo dalyvavimo ginant kaltinamąjį galimybes Baudžiamojo proceso 
įstatymas siejo tik su teisminėmis baudžiamojo proceso stadijomis. Atliekant kvotą ar rengiamąjį 
tardymą nei pats kaltinamasis, nei jo gynėjas neturėjo iš esmės jokių teisių ir galimybių. Beje, ikiteis-
miniame etape Baudžiamojo proceso įstatymas net formaliai nekalbėjo apie „gynėją“. Apie „gynė-
ją“ ir jo atskirus veiksmus imama kalbėti tik prasidėjus teisminiam procesui. Kaltinamojo prašymu 
gynėjas jam galėjo būti paskirtas „iš esančių prie teismo prisiekusiųjų advokatų, o jei šių asmenų 
trūksta, tad iš pirmininkui žinomų ištikimų teismo kandidatų“ (BPĮ 566 straipsnis). Baudžiamo-
jo proceso įstatymas gynėjui suteikė teisę teisminėse baudžiamojo proceso stadijose „kalbėtis vie-
nui vieniems su suimtais kaltinamaisiais“ (BPĮ 569 straipsnis), „teismo raštinėje, sekretoriaus ar 
jo padėjėjo prižiūrimi, bet kuriuo laiku žiūrėti visą bylą ir išsirašinėti iš jos visas jiems reikalin-
gas žinias“ (BPĮ 570 straipsnis), „prašyti šaukti liudytojus ir ekspertus“ (BPĮ 578 straipsnis), pasa-
kyti baigiamąją kalbą ir t. t. BPĮ 630 straipsnis manifestavo procesinio lygiateisiškumo idėją: „tiek 
prokuroras arba privatinis kaltintojas, tiek ir kaltinamasis arba jo gynėjas teisiamajam posėdy turi 
lygių teisių. Tiek vienai, tiek antrai šaliai leidžiama: 1) iškelti įrodymų savo parodymams patvirtin-
ti; 2) nušalinti dėl teisėtų priežasčių liudytojus ir ekspertus, teismo pirmininkui leidus, klausinėti 
juos, atsikirsti prieš liudytojų parodymus ir prašyti, kad perklaustų liudytojus drauge arba skyrium;  
3) daryti pastabų ir duoti paaiškinimų dėl kiekvieno teismo posėdy daromo veiksmo; 4) griauti prie-
šingosios šalies išvedžiojimus bei samprotavimus“. „Šalių teismo rungtynėse teisė paskutinio žodžio 
tiek dėl bylos esmės, tiek ir dėl kiekvieno ginčijamojo klausimo visada suteikiama kaltinamajam arba 
jo gynėjui“ (BPĮ 632 straipsnis). 

Nuo nusikalstamojo darbo nukentėjusiam asmeniui Baudžiamojo proceso įstatymas pripažino 
trejopą procesinį vaidmenį – privataus kaltintojo, civilinio ieškovo ir „pareiškusiojo skundą“. Jei nuo 
nusikalstamojo darbo nukentėjęs asmuo neįgydavo nė vieno šių aktyvias dalyvavimo teises garan-
tuojančių procesinių vaidmenų, jis galėjo būti tiesiog apklaustas kaip faktinės informacijos šaltinis. 
Pagal BPĮ 3 straipsnį „baudžiamosiose bylose, kurios priklauso taikos teismams, kaltinamuosius kal-
tino teisme nukentėję dėl nusikalstamojo darbo privatiniai asmenys“. Be to, Baudžiamojo proceso 
įstatyme buvo numatyta tam tikra kategorija nusikalstamųjų darbų, dėl kurių baudžiamosios bylos 
galėjo būti keliamos „tiktai nukentėjusiam dėl nusikalstamojo darbo asmeniui pasiskundus“. Šios 
rūšies bylose kaltinamuosius kaltino teisme tiktai privatiniai kaltintojai (BPĮ 5 straipsnis). Siekdamas 
įgyti privataus kaltintojo procesinį statusą, nukentėjusysis privalėjo kreiptis į taikos teisėją. Privatus 
kaltintojas turėjo teisę turėti įgaliotinį, kuriuo galėjo būti prisiekusieji advokatai, privatiniai advokatai 

566 Kriščiukaitis, A. Baudžiamojo proceso paskaitos. Kaunas: Lietuvos universiteto Teisių fakultetas, 1928, p. 27.
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bei kiti asmenys, „kuriems įstatymas nedraudžia vesti svetimas bylas“ (BPĮ 44, 90 straipsnis). Priva-
tus kaltintojas, būdamas įpareigotas įrodyti savo reiškiamas pretenzijas kaltinamajam, turėjo teisę 
pristatyti teismui liudytojus ir kitus įrodymus, užduoti klausimus ir kitaip aktyviai dalyvauti teismo 
procese. Privatus kaltintojas galėjo susitaikyti su kaltinamuoju, o teismas netgi turėjo pareigą proce-
so šalis „taikinti“ (BPĮ 120 straipsnis). Jei teismas pripažindavo, kad kaltinimas buvo nesąžiningas, 
teisėjas galėjo priteisti iš privataus kaltintojo sumokėti teismo išlaidas ir atlyginti apkaltintojo nuos-
tolius (BPĮ 121 straipsnis). Pagal BPĮ 6 straipsnį „kai asmuo, nukentėjęs dėl nusikalstamojo darbo, bet 
neturi privatinio kaltintojo teisių, pareiškia, baudžiamajai bylai einant, ieškinį dėl atlyginimo, tad jis 
pripažįstamas dalyvaująs byloje civiliniu ieškovu“. „Civilinis ieškovas baudžiamojoj byloj tampa jos 
dalyvis – šalis ir turi visas proceso dalyvio teises“567. Nuo nusikalstamo darbo nukentėjęs asmuo turė-
jo teisę inicijuoti ir viešojo (valstybinio) kaltinimo tvarka vykstantį baudžiamąjį procesą. „Privatinių 
asmenų pranešimus bei skundus“ BPĮ 297 straipsnio 1 punktas laikė teisėta vada pradėti rengiamąjį 
tardymą. „Pareiškusysis skundą“ įgydavo savarankišką procesinį statusą, kuris jam leido „visu tardy-
mo metu“: „1) statyti savo liudytojus; 2) būti prie visų tardymo veiksmų ir, tardytojui leidus, klausinė-
ti kaltinamąjį bei liudytojus; 3) įrodinėti savo ieškinį, ir 4) reikalauti, kad jam išduotų jo lėšomis visų 
protokolų bei nutarimų nuorašus“ (BPĮ 304 straipsnis). Apygardos teisme toks „pareiškusysis skundą“ 
galėjo įgyti nukentėjusiojo – proceso šalies teises. 

Baudžiamosios teisenos tvarkoje privačiųjų baudžiamojo proceso subjektų procesiniai vaidme-
nys suformuoti pagal vokiškąją procesinę tradiciją. Sekant šia tradicija, baudžiamojon atsakomybėn 
traukiamas asmuo įgydavo kaltinamojo procesinį statusą. Baudžiamosios teisenos tvarkai nėra ži-
nomas įtariamojo procesinis vaidmuo ir statusas. Baudžiamosios teisenos tvarka išskyrė klasikines 
kaltinamojo procesines teises: pavyzdžiui, teisę būti prieš apklausą informuotam apie reiškiamo 
kaltinimo pobūdį ir pagrindą, teisę naudotis gynėjo pagalba, nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme 
užduoti klausimus liudytojams, teisę duoti paaiškinimus dėl kiekvieno teisme tiriamo įrodymo, tei-
sę pasakyti paskutinį žodį, teisę aktyviai dalyvauti parenkant prisiekusiuosius posėdininkus, „da-
ryti pastebėjimus dėl klausimų (prisiekusiesiems posėdininkams – aut. past.) statymo trūkumų“ ir  
t. t. Baudžiamosios teisenos tvarkoje formuluojamos ir klasikinės kaltinamojo pareigos, pavyzdžiui, 
parei ga paklusti jam taikomai procesinei prievartai ar su juo atliekamiems tyrimo veiksmams. 

Gynybą („gynimą“) Baudžiamosios teisenos tvarka reglamentavo Pirmosios knygos Vienuo-
liktajame skyriuje. Pagal BTT 138 straipsnio 1 dalį gynėjais galėjo būti „pasirinkti prie vokiečių 
teismo prileisti advokatai ir vokiečių aukštųjų mokyklų teisės mokytojai“. „Kiti asmenys“ tegalėjo 
būti „prileisti prie gynimo tik teismo leidimu ir, jei įvykis reikalauja būtino gynimo ir pasirinktasis 
nepriklauso prie asmenų, kurie galėtų būti gynėjais užsakyti, tik drauge su tokiu pasirinktu gynė-
ju“ (BTT 138 straipsnio 2 dalis). Kaltinamajam sutinkant, gynėju galėjo būti ir „teismo kandidatas, 
kuris jau yra išlaikęs pirmuosius teismo tarnybos egzaminus ir šioje srityje yra dirbęs ne mažiau 
kaip vienerius metus ir tris mėnesius“ (BTT 139 straipsnis). Gynėjas turėjo teisę „parengiamajam 
tardymui pasibaigus ir, jei tokio nebuvo, teismui įteikus kaltinamąjį aktą, peržiūrėti teisme esančius 
aktus“ (BTT 147 straipsnio 1 dalis). Pagal BTT 147 straipsnio 1 ir 2 dalis „jau prieš šį laiką jam reikia 
leisti peržiūrėti teisiniai tardymo aktai iki tiek, kiek tai gali įvykti nepakenkiant tardymo tikslui. 
Jam jokiu būdu negali būti atsakyta leisti peržiūrėti kaltinamojo apklausimo, ekspertų nuomonių ir 
teisminių veiksmų protokolai ir protokolai apie teisminius veiksmus, prie kurių dalyvauti gynėjas 
turi teisę“. Kaltinamojo gynėjas turėjo teisę atsisakyti liudyti „apie tai, kas jam tą pareigą einant yra 
patikėta“ (BTT 52 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktas), tačiau negalėjo liudijimo atsisakyti, jei buvo 
„atpalaiduotas nuo pasižadėjimo tylėti“. Be to, gynėjas galėjo atsisakyti ir atiduoti turimus daiktus 
(BTT 95 straipsnio 2 dalis). 

„Nukentėjusiojo dalyvavimas teisenoje“ formaliai buvo reglamentuotas Baudžiamosios teise-
nos tvarkos Penktojoje knygoje. Nukentėjusysis Baudžiamosios teisenos tvarkoje apibrėžtame bau-
džiamajame procese galėjo būti privačiu kaltintoju (specialiame „privatinio kaltinimo bylų procese“), 
o valstybinio (viešojo) kaltinimo bylų procese galėjo užimti trejopą procesinį vaidmenį – galėjo būti 

567 Kriščiukaitis, A. Baudžiamojo proceso paskaitos. Kaunas: Lietuvos universiteto Teisių fakultetas, 1928, p. 21.
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tiesiog faktinės informacijos šaltinis, kuris baudžiamojoje byloje nesiekė jokių tikslų ir neturėjo jokių 
interesų (tuomet procese jis figūruodavo kaip paprastas liudytojas), galėjo reikšti civilinį ieškinį ir 
tapti civiliniu ieškovu, arba galėjo pareikšti „gretąjį kaltinimą“ kartu su prokuroro reiškiamu valsty-
biniu (viešuoju) kaltinimu. Privatinio kaltintojo statusą nukentėjusysis įgaudavo kreipdamasis į teis-
mą, jei jo atžvilgiu buvo padaryta viena iš BTT 414 straipsnyje nurodytų nusikalstamų veikų. Privatus 
kaltintojas galėjo veikti pats, o galėjo pavesti tai daryti advokatui. „Privatiniam kaltintojui priklau-
sė <...> teisinės priemonės, kurios viešo kaltinimo iškeltoje teisenoje priklausė prokuratūrai“ (BTT  
430 straipsnio 1 dalis). Tiesa, buvo ir tam tikrų išimčių. Pavyzdžiui, teise susipažinti su baudžiamosios 
bylos medžiaga privatinis kaltintojas galėjo pasinaudoti tik per advokatą (BTT 425 straipsnio 4 dalis). 
Viešojo kaltinimo bylose nuo nusikalstamos veikos nukentėjęs asmuo, jei jis buvo ir „prašymo teikė-
jas“, ikiteisminio tyrimo metu turėjo teisę apskųsti prokuroro sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą 
(BTT 170 straipsnis). Teisminio bylos nagrinėjimo stadijoje (viešojo kaltinimo bylose) nukentėjusysis 
galėjo prisijungti prie viešojo kaltinimo kaip „gretasis kaltintojas“ (BTT 435 straipsnis). „Gretasis kal-
tintojas prisijungimui įvykus turėjo privatinio kaltintojo teises“ (BTT 437 straipsnio 1 dalis). 

3.1.4. Nusikalstamų veikų tyrimas

Aptariant Baudžiamojo proceso įstatyme apibrėžtą „nusikalstamų veikų tyrimo“ procesą no-
rėtųsi pažymėti bent tris bendruosius savitumus. Pirma. Nors Baudžiamojo proceso įstatymas skiria 
dvi atskiras procesines formas – nusikalstamųjų darbų, kuriuos nagrinėja taikos teisėjai, procesą ir 
nusikalstamųjų darbų, kuriuos nagrinėja apygardų teismai, procesą, apie nusikalstamų veikų „tyri-
mą“ tik rąja šio žodžio prasme (t. y. „tyrimą“ suprantant kaip „procesą iki teismo“) formaliai galima 
kalbėti tik nusikalstamųjų darbų, kuriuos nagrinėja apygardų teismai, proceso kontekste. Nusikals-
tamųjų darbų, kuriuos nagrinėja taikos teisėjai, procesas buvo iš esmės teisminis procesas. Antra. 
Procesas iki teismo taip pat nebuvo vientisas – galima aiškiai skirti kvotą ir rengiamąjį tardymą, bent 
iš dalies galima skirti ir žvalgymą. Šių nusikalstamų veikų tyrimo procesinių formų fundamentalūs 
skirtumai ir išskyrimo tikslai trumpai jau aptarti, o turinio požiūriu pažymėtina, kad, kaip nurody-
ta BPĮ 2495 straipsnyje, „kvotos ar jų atskiri veiksmai <...> yra daromi tomis pačiomis taisyklėmis, 
kaip ir rengiamasis tardymas, bet negalima: 1) įtariamasis asmuo traukti kaltinamuoju, 2) liudytojai 
klausinėti su priesaika, išskyrus sunkiai sergančius, kuriems yra mirties pavojus, ir tuos, kurie yra 
pasiruošę išvykti ilgesnį laiką į užsienį, 3) daryti lavonų skrodimus <...>, 4) daryti veiksmai, nuro-
dyti BPĮ 347, 353, 360, 369 ir 370 str. str., o veiksmus, nurodytus BPĮ 3681 str., policija gali daryti tik 
prokurorui arba jo padėjėjui sutikus“. Trečia. „Nusikalstamų veikų tyrimas“, suprantamas kaip bau-
džiamasis procesas iki teismo, pagal Baudžiamojo proceso įstatymą apima dvi savarankiškas proceso 
stadijas – ne tik ikiteisminį tyrimą, kuris susideda iš žvalgymo, kvotos ir rengiamojo tardymo, bet ir 
atskirą proceso stadiją – oficialaus baudžiamojo kaltinimo reiškimo (formulavimo) stadiją, kurioje 
svarbiausią procesinį vaidmenį vaidino prokuroras ar jo padėjėjas. 

Baudžiamojo proceso įstatymas nusikalstamojo darbo tyrimo pradžios nesiejo su formaliu 
procesiniu sprendimu pradėti tyrimą. Laikytasi nuomonės, jog tyrimas yra pradėtas, „kada teismo 
tardytojas arba taikos arba bendrasis teismas yra gavęs pagrindo baudžiamajai bylai pradėti“568 ir 
faktiškai imasi atlikti tam tikrus tyrimo ar bylos nagrinėjimo veiksmus. 

Nusikalstamojo darbo tyrimo pradžia buvo pagrįsta oficialumo pradu – tyrimas dėl didžiosios 
dalies nusikalstamųjų darbų (išskyrus vadinamąsias „privatinio kaltinimo bylas“) pradedamas ex  
officio – nelaukiant ir nereikalaujant nukentėjusio asmens kreipimosi bei iš esmės nekreipiant dėme-
sio į nukentėjusiojo valią ir interesus569. Taigi „tardymui pradėti nebūtinai reikia, kad būtų kaltintojas 
arba kad jau būtų patiektas kaltinimas. Reikalinga tik teisėta vada ir pakankamas pagrindas.“570 

568 Kavolis, M. et al. Baudžiamojo proceso įstatymas su komentarais, sudarytais iš Rusijos Senato bei Lietuvos Vyriau-
siojo Tribunolo sprendimų ir kitų aiškinimų, liečiančių Didž. Lietuvos ir Klaipėdos Krašto baudžiamojo proceso teisę. 
Kaunas: Literatūra, 1933, p. 4. 

569 Kriščiukaitis, A. Baudžiamojo proceso paskaitos. Kaunas: Lietuvos universiteto Teisių fakultetas, 1928, p. 44–45; 
Vansevičius, S. Lietuvos baudžiamoji teisė ir procesas 1919 – 1940 metais. Vilnius: Justitia, 1996, p. 60. 

570 Kriščiukaitis, A. Baudžiamojo proceso paskaitos. Kaunas: Lietuvos universiteto Teisių fakultetas, 1928, p. 46.
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Nors Baudžiamojo proceso įstatyme apibrėžta baudžiamojo proceso struktūra artima pran-
cūziškajai procesinei tradicijai, vis dėlto tiek procese pas taikos teisėją, tiek pradedant ar atliekant 
kvotą, tiek rengiamajame tardyme dominuoja baudžiamojo persekiojimo legalumo principas – esant 
tam tikrai vadai ir pagrindui, turi būti pradėta ir atlikta kvota ar (ir) rengiamasis tardymas iš esmės 
dėl kiekvienos nusikalstamos veikos. Šiame baudžiamajame procese galima aptikti ir gana plačią tiks-
lingumo principo veikimo erdvę, tačiau tikslingumo principas labiausiai akcentuojamas ikiteisminio 
tyrimo pabaigoje (ne pradžioje). 

To, ką policijos pareigūnai ar teismo tardytojas daro ikiteisminio tyrimo etape, Baudžiamo-
jo proceso įstatymas formaliai neskirstė į: 1) tyrimo veiksmus – įrodymų rinkimo veiksmus, ku-
rie gali apimti ir prievartos elementą, bet jis nėra toks intensyvus, kad nulemtų šio veiksmo esmę; 
2) prievartos priemones, kurių tikslas taip pat yra įrodomosios informacijos gavimas, ir 3) kardo-
mąsias priemones, kurių tikslas yra ne įrodomosios informacijos paieška ar rinkimas (gavimas), o 
sklandžios, net rukdomos proceso eigos užtikrinimas. Visi šie veiksmai ir priemonės Baudžiamojo 
proceso įstatyme reglamentuoti bendrai. Formaliai Baudžiamojo proceso įstatymas „nusikalstamo 
įvykio tyrinėjime“ išskyrė „apžiūrėjimą ir ištyrimą“ (pavyzdžiui, įvykio vietos ir lavono apžiūrėji-
mą ir tyrimą, pasitelkiant ar nepasitelkiant ekspertus), „ieškojimą daiktų, įrodančių nusikalstamąjį 
darbą“ (pavyzdžiui, kratas ir poėmius), „kaltinamojo šaukimą, atvedimą tardyman ir klausinėjimą“, 
„liudytojų šaukimą ir klausinėjimą“ bei „aplinkinių žmonių klausinėjimą“. Ekspertais, kurie padėtų 
apžiūrėti ir ištirti, galėjo būti kviečiami „gydytojai, farmaceutai, profesoriai, mokytojai, technikai, 
menininkai, amatininkai, iždininkai ir asmenys, kurie ilgai dirbdami tarnybinį ar šiaip kurį darbą 
yra įgiję ypatingo prityrimo“ (BPĮ 326 straipsnis). „Kratos ir poėmiai namuose bei kituose gyvena-
muose būstuose daromi tiktai kai yra pakankamo pagrindo įtarti, jog ten yra paslėpti: kaltinamasis 
arba nusikaltimo objektas, arba daiktiniai įrodymai, reikalingi bylai išaiškinti“ (BPĮ 357 straipsnis). 
Baudžiamojo proceso įstatymas nenumatė galimybės kaltinamojo apklausoje dalyvauti jo gynėjui ar 
atstovui. Siekiant užkirsti kaltinamiesiems kelią „vengti tardymo“, tardytojas, atsižvelgdamas į tai, 
kas gresia už konkrečią tiriamą nusikalstamą veiką, galėjo „atimti pasą“, „paimti iš asmens parašą, 
kad šis atvyks tardyman ir neišvyks iš gyvenamosios vietos“, „atiduoti ypatingai policijos priežiūrai“, 
pareikalauti „laidavimo“ ar paimti „įkaitą“, skirti „naminį areštą“ arba suėmimą (BPĮ 416 straipsnis). 
„Apie kiekvieną svarbesnį tardymo veiksmą“ buvo surašomas „atskiras protokolas“ (BPĮ 467 straips-
nis), kuris turėjo būti aiškus (BPĮ 468 straipsnis) ir pasirašytas „visų pažymėtų jo antraštėje asmenų“ 
(BPĮ 470 straipsnis). Tardymą baigus, kaltinamajam ir civiliniam ieškovui galėjo būti išduoti proto-
kolų nuorašai (BPĮ 475 straipsnis). 

Baigęs rengiamąjį tardymą teismo tardytojas suteikdavo kaltinamajam galimybę susipažinti 
su „tardymo byla“ ir paklausdavo, ar kaltinamasis „nori dar kuo papildyti savo pasiteisinimą“ (BPĮ 
476 straipsnis)571. Teismo tardytojas privalėjo patikrinti tas kaltinamojo nurodytas aplinkybes, ku-
rios galėjo „turėti įtakos bylos sprendimui“ (BPĮ 477 straipsnis), ir patikrinęs jas „visą bylą“ siųsdavo 
prokurorui arba jo padėjėjui (BPĮ 478 straipsnis). Sulig šiuo teismo tardytojo aktu buvo pereinama į 
antrąją baudžiamojo proceso stadiją – oficialaus baudžiamojo kaltinimo reiškimo (formulavimo) sta-
diją. Šiame etape prokuroras turėjo „išžiūrėti: 1) ar byla priklauso prokuratūrai, 2) ar yra ištirta visa, 
kas reikia, 3) ar kaltinamąjį reikia atiduoti teismui, ar jo byla turi būti nutraukta arba sustabdyta“  
(BPĮ 510 straipsnis). 

Sekant vokiškąja procesine tradicija, ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamosios teisenos tvarką 
pradedamas gavus pakankamai duomenų, leidžiančių įtarti, kad galėjo būti padaryta nusikalstama 
veika (laikomasi nuostatos, jog ikiteisminiam tyrimui pradėti būtinas „pradinis“ ar „pirminis“ įta-
rimas). Ikiteisminio tyrimo pradžia pagal Baudžiamosios teisenos tvarką yra pagrįsta oficialumo ir 
baudžiamojo persekiojimo legalumo principais. Tiesa, esant įstatyme nustatytiems pagrindams, pro-
kuroras turėjo teisę ir nepradėti baudžiamojo persekiojimo. Pavyzdžiui, pagal BTT 152b straipsnio  
1 dalį „viešojo kaltinimo iškėlimas“ galėjo būti „paliktas, jei bausmė, prie kurios atvestų persekiojimas, 
šalia tos bausmės, dėl kurios kaltinamasis už kitą nusikalstamą darbą įsiteisėjusiai yra nubaustas arba 

571 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 433.
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kurios jis dėl kito nusikalstamojo darbo laukia, yra nežymi“. Turinio požiūriu ikiteisminis tyrimas 
– tai veiksmai ir sprendimai, kuriais renkama įrodomoji informacija, užtikrinamos žmogaus teisės 
ar sklandi ir netrukdoma ikiteisminio tyrimo eiga. Atskirai Baudžiamosios teisenos tvarkoje buvo 
reglamentuotas liudytojų kvietimas ir apklausa, ekspertizė bei apžiūrėjimas, detaliai nustatyti kon-
fiskavimo ir kratos atlikimo pagrindai ir procesinė tvarka, areštavimas ir laikinas suėmimas. Ikiteis-
minio tyrimo veiksmus prokuratūra arba atlikdavo pati, arba pavesdavo tai policijos ir saugumo tar-
nybų įstaigoms ir valdininkams (BTT 159 straipsnio 1 dalis). Teisėjas į ikiteisminį tyrimą įstodavo tik 
„pakviestas“ prokuroro (BTT 160 straipsnio 1 dalis). Teisėjui ikiteisminiame tyrime skirtas pasyvus 
ikiteisminio tyrimo teisėtumo kontrolės vaidmuo. Vertinant formaliai, ikiteisminis tyrimas ir pagal 
Baudžiamosios teisenos tvarką galėjo būti skirstomas į prokuroro ir policijos bei saugumo įstaigų pa-
stangomis atliekamą kvotą ir „teisminį parengiamąjį tardymą“. Kvota nebuvo privalomas ikiteismi-
nio tyrimo etapas. „Parengiamasis tardymas būna tokiose baudžiamosiose bylose, kurios priklauso 
aukščiausio valstybės teismo, aukštesniojo apygardos teismo arba prisiekusiųjų posėdininkų teismo 
kompetencijai. Valsčiaus teismo kompetencijai priklausančiose bylose, išskyrus nusižengimus, pa-
rengiamasis tardymas būna: 1. jei to reikalauja prokuratūra, 2. jei kaltinamasis savo pasiaiškinime 
dėl kaltinamojo akto <...> to prašo ir įgaliodina svarbias priežastis, iš kurių pasirodo reikalingas 
parengiamasis tardymas jo gynimuisi paruošti“ (BTT 176 straipsnio 1 ir 2 dalis). Parengiamasis tar-
dymas buvo atliekamas prokuratūros nurodytose ribose: „prokuratūros pasiūlijime parengiamajam 
tardymui pradėti turi būti pažymėtas kaltinamasis ir jį pakaltinantis veiksmas“ (BTT 177 straipsnis), 
„parengiamojo tardymo negalima daugiau išplėsti, kaip kad reikia pagrįsti išsprendimui apie tai, ar 
teisiamoji teisena atidaryti arba kaltinamasis palikti už persekiojimo“ (BTT 188 straipsnio 2 dalis). 
Parengiamąjį tardymą atlikdavo tardytojas arba „prokuratūrai pasiūlius apygardos teismo nutarimu“ 
valsčiaus teisėjas. Tardytojas buvo teismų sistemos (teisminės valdžios) dalis (BTT 184 straipsnis). 
Atlikdamas parengiamąjį tardymą jis siekė objektyviai ištirti praeityje buvusias aplinkybes (BTT 
188 straipsnio 2 dalis). Baigęs parengiamąjį tardymą, tardytojas baudžiamosios bylos medžiagą iš-
siųsdavo prokurorui ir apie parengiamojo tardymo pabaigimą informuodavo kaltinamąjį. Ikiteismi-
nis tyrimas buvo baigiamas arba nutraukimu, arba kaltinamojo akto surašymu. Ikiteisminio tyrimo 
nutraukimą nukentėjęs asmuo turėjo teisę apskųsti „prokuratūros aukštesniems valdininkams“, o 
jų sprendimą – teismui. Jei nukentėjusiojo skundai būdavo atmetami, tai „viešasis kaltinimas tega-
lėjo būti iškeltas tik pasiremiant naujais dalykais arba įrodymų priemonėmis“ (BTT 172 straipsnio  
2 dalis). Kaltinamąjį aktą surašydavo prokuroras ir siųsdavo jį bei visą surinktą baudžiamosios bylos 
medžiagą teismui, kuriam teisminga konkreti baudžiamoji byla. 

3.1.5. Baudžiamosios bylos nagrinėjimas teisme ir teismo  
 sprendimų kontrolė

Baudžiamosios bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme ir teismo sprendimų kontrolė 
ar, kitaip tariant, apskundimo procesas tiek pagal Baudžiamojo proceso įstatymą, tiek pagal Bau-
džiamosios teisenos tvarką yra atskiros, savarankiškos baudžiamojo proceso stadijos, todėl toliau jos 
aptariamos atskirai. 

3.1.5.1. Baudžiamosios bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme

Pagal Baudžiamojo proceso įstatymą teisminis baudžiamosios bylos nagrinėjimas pirmosios 
instancijos teisme – tiek pas taikos teisėją, tiek apygardos teisme – susidėjo iš keturių santykinai sava-
rankiškų procesinių etapų: parengiamojo, teisminio tardymo (įrodymų tyrimo teisme), proceso šalių 
kalbų bei sprendimo priėmimo ir paskelbimo. 

Taikos teisėjas „pradeda žiūrėti bylas: 1) privatiniams asmenims, kuriems padaryta žalos ar 
nuostolių, pasiskundus, 2) teismo įstaigoms, prokuratūrai bei teismo tardytojams pranešus, 3) polici-
jai ir kitiems administracijos organams <...> pranešus ir 4) pats pamatęs nusikalstamuosius darbus, 
baudžiamus be privatinių asmenų skundų“ (BPĮ 42 straipsnis). Kaltinamojo asmeniškas tiesioginis 
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dalyvavimas teisiamajame posėdyje priklausė nuo nusikalstamos veikos ir už ją gresiančios bausmės. 
Taigi „kaltinamasis visose taikos teisėjo (apylinkės teismo) nagrinėjamose bylose galėjo nestoti teis-
man; stoti turėjo tik tada, kai grėsė jam kalėjimas ir taikos teisėjas (apylinkės teismas) raginime bus 
pažymėjęs, kad stoti būtinai reikia“572. „Sprendžiant bylas taikos teismuose, prokuratūros atstovai 
patys nedalyvaudavo, tačiau, jei išranda reikalinga, jie galėjo duoti policijos valdininkams nurodymų 
kaltinimo reikalu pažymėtose bylose“ (BPĮ 641 straipsnis). Teisminis tyrimas pradedamas kaltinimo 
pagarsinimu ir kaltinamojo pozicijos dėl pareikšto kaltinimo išsiaiškinimu. Tolesnis išsamus teismi-
nis tyrimas vykdavo tik tada, jei kaltinamasis neprisipažindavo kaltas ar jei kaltinamojo prisipažini-
mas sukeldavo abejonių (BPĮ 92 straipsnis). Įrodinėjimas pas taikos teisėją buvo gana struktūrizuotas 
ir priminė labiau bendrosios teisės tradicijai būdingą įrodinėjimo proceso skirstymą į „kaltinimo 
įrodinėjimą“ ir „gynybos įrodinėjimą“: pagal BPĮ 92 straipsnį taikos teisėjas apklausia „iš pradžios 
nukentėjusį dėl nusikalstamojo darbo asmenį, kad ir būtų jis byloje kaltintojas arba civilinis ieškovas, 
paskui kaltintojo liudytojus, o po to klausia ir kaltinamąjį, kuo jis gali pasiteisinti, ir išklauso tiek jį 
patį, tiek ir jo nurodytus liudytojus“. Apklausiant liudytojus dominuoja taikos teisėjas, ne proceso ša-
lys. Taikos teisėjas gali užduoti klausimus ne tik kaltinamajam, bet ir kaltintojui (BPĮ 101 straipsnis). 
Po įrodymų tyrimo prasidėdavo šalių kalbos ir tada taikos teisėjas „sprendė kaltinamojo kaltumo ar 
nekaltumo klausimą savo vidaus įsitikinimu, pagrįstu visomis bylą sprendžiant paaiškėjusiomis aplin-
kybėmis“ (BPĮ 119 straipsnis). „Bylose, kurios galėjo pasibaigti šalių susitaikymu, taikos teisėjas turėjo 
jas taikinti ir, tik kai jam tatai nepasisekdavo, imdavo daryti sprendimą <...>.“ (BPĮ 120 straipsnis) 

Apygardos teismuose baudžiamosios bylos prasidėdavo: „1) arba Apeliacinių rūmų nutarimu 
kaltinamąjį atiduoti teismui, 2) arba prokuroro kaltinamuoju aktu, pristatytu apygardos teismui,  
3) arba privatinio kaltintojo skundu“ (BPĮ 543 straipsnis). Dėl kiekvienos bylos šiose bylose iš pradžių 
buvo šaukiamas „tvarkomasis posėdis“ (BPĮ 547 straipsnis), kuriame išsprendžiami gauti prašymai, 
nustatomas bylos teismingumas ir pan. Nors Baudžiamojo proceso įstatymas buvo paremtas funda-
mentaliomis prancūziškosios procesinės tradicijos maksimomis, vis dėlto parengiamasis teisminio 
bylos nagrinėjimo etapas buvo artimesnis vokiškajai procesinei tradicijai įprastai atidavimo teismui 
stadijai: šiame proceso etape teismo kolegijos pirmininkas „neatidėliojant įteikdavo kaltinamajam: 
1) kaltinamojo akto arba privatinio kaltintojo skundo nuorašą ir 2) sąrašą asmenų, kuriuos manoma 
pašaukti teisman“ (BPĮ 556 straipsnis), nurodydavo kaltinamajam, kad jis turi pranešti teismui, ar 
turės gynėją ir kas juo bus, ar norės ką apklausti kaip liudytoją ar ekspertą ir ką šis asmuo gali paliu-
dyti ir t. t. Kaltinamojo dalyvavimas apygardos teisme buvo būtinas. „Teismo tardymas“ pradedamas 
kaltinamojo akto ar privatinio kaltintojo skundo pagarsinimu (BPĮ 678 straipsnis). Tolesnė teisminio 
nagrinėjimo eiga vėlgi priklausė nuo kaltinamojo pozicijos dėl pareikšto kaltinimo: jei kaltinamasis 
prisipažindavo ir „kaltinamojo prisipažinimas nesukeldavo jokių abejojimų“, teismas, „nedarydamas 
toliau tardymo, galėjo leisti galutinius ginčus“ (BPĮ 681 straipsnis). Teismo tardymas buvo baigia-
mas „kalbomis dėl išžiūrėtų bei patikrintų įrodymų esmės“ (BPĮ 735 straipsnis). Pirmiausia kalbėjo 
prokuroras ar privatinis kaltintojas, po to civilinis ieškovas ir paskutinis kaltinamojo gynėjas (BPĮ 
736 straipsnis). Pasakytina, jog „prokuroras savo kaltinamoje kalboje neturėjo nei nušviesti bylą vie-
našališkai, imdamas iš jos tik teisiamąjį kaltinančias aplinkybes, nei perdėti esančių byloje įrodymų 
reikšmės arba nusikalstamojo darbo svarbumo“ (BPĮ 739 straipsnis), o „jei prokuroras išranda teisia-
mojo pasiteisinimus patenkintinus, tad turi, nepalaikydamas kaltinamojo akto, sugriauto per teismo 
tardymą, sąžiningai pareikšti apie tai teismui“ (BPĮ 740 straipsnis). Paskutinį žodį kiekvienu atveju 
turėjo teisiamasis arba jo gynėjas. 

Pagal Baudžiamosios teisenos tvarką „baudžiamosios bylos nagrinėjimas pirmosios instanci-
jos teisme“ apėmė dvi savarankiškas proceso stadijas: 1) atidavimą teismui ar „teisiamosios teisenos 
atidarymo išsprendimą“ ir 2) patį baudžiamosios bylos nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme, kuria-
me buvo skiriamas pasiruošimas teisiamajam posėdžiui, įrodymų ar teisminis tyrimas, baigiamosios 
kalbos ir baigiamojo teismo akto – išteisinamojo, nuteisiamojo ar teiseną nutraukiančio sprendimo – 
priėmimas ir paskelbimas. Atidavimo teismui stadijoje, prieš priimdamas sprendimą, lemsiantį tolesnę 

572 Kriščiukaitis, A. Baudžiamojo proceso paskaitos. Kaunas: Lietuvos universiteto Teisių fakultetas, 1928, p. 49.



Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

628

proceso eigą, teismo pirmininkas atlikdavo tam tikrą visumą privalomų (būtinų) ir nuo situacijos 
priklausančių proceso veiksmų ir sprendimų, pavyzdžiui, įteikdavo kaltinamajam kaltinamąjį aktą 
ir nustatydavo terminą, per kurį kaltinamasis turėjo „pareikšti, ar jis norėtų prašyti, kad būtų imtasi 
atskirų įrodymų iškėlimo prieš teisiamąjį posėdį arba pateikti savo prieštaravimus prieš teisiamosios 
teisenos atidarymą“ (BTT 199 straipsnio 1 dalis) ir t. t. „Teismas nutardavo teisiamosios teisenos 
atidarymą, jei pagal parengiamojo tardymo davinius arba, jei tokio neįvyko, pagal paruošiamosios 
teisenos davinius kaltinamasis išrodo ganėtinai įtariamas baudžiamuoju veiksmu.“ (BTT 201 straipsnio 
1 dalis) Taigi lemianti šios baudžiamojo proceso stadijos sąvoka buvo „pakankamas įtarimas“. Teismas 
turėjo teisę šioje proceso stadijoje procesą „laikinai atidėti“ (sustabdyti), jei tolesnei proceso eigai 
„kliudo <...> kaltinamojo nebuvimas arba ta aplinkybė, kad jis po nusikaltimo yra įkritęs į proto ligą“ 
(BTT 203 straipsnis), arba netgi ir baudžiamąjį procesą apskritai nutraukti tiek dėl „faktiškų“, tiek dėl 
„teisinių pamatų“ (BTT 202 straipsnis). Teismui priėmus nutartį „atidaryti teiseną“, buvo pereinama 
į trečiąją baudžiamojo proceso stadiją – baudžiamosios bylos nagrinėjimą pirmosios instancijos 
teisme. Struktūriškai įrodymų (teisminis) tyrimas buvo pradedamas kaltinamojo „apklausimu 
apie jo ameniškus santykius ir nutarimo perskaitymu apie teisiamosios teisenos atidarymą“ (BTT  
242 straipsnio 1 dalis). Tada, jei kaltinamasis sutikdavo duoti parodymus, vykdavo kaltinamojo 
apklausa – jam buvo pranešama, kuo jis kaltinamas, išsiaiškinama, ar jis „norėtų ką į kaltinimą atsakyti“ ir  
t. t. (BTT 242 straipsnio 3 dalis). Baigus įrodymų tyrimą prasidėdavo proceso šalių baigiamosios kalbos 
ir replikos ar, kalbant baudžiamosios teisenos žodžiais, proceso šalių „išvedžiojimai ir pasiūlijimai“ 
(BTT 257 straipsnio 1 ir 2 dalis), o kaltinamajam suteikiamas paskutinis žodis (BTT 257 straipsnio 
2 dalis). Baudžiamasis procesas pirmosios instancijos teisme buvo baigiamas „sprendimo išleidimu“, 
kuris galėjo būti „tik išteisinąs, nuteisiąs arba teiseną nutraukiąs“ (BTT 259 straipsnio 1 dalis). 

3.1.5.2. Pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolė

Pagrindinės pirmosios instancijos teismo baigiamojo akto apskundimo procesinės formos pa-
gal Baudžiamojo proceso įstatymą buvo apeliacija ir kasacija (neatsižvelgiant į tai, ar pirmąja instan-
cija baudžiamąją bylą išnagrinėjo taikos teisėjas, ar apygardos teismas). Baudžiamojo proceso teisės 
doktrina skyrė paprastąjį ir nepaprastąjį apskundimą: „paprastasis apskundimas – tai normalinis 
proceso eigos elementas su aprėžtu laiku, kuriam išėjus, apskundimo teisė nyksta“, o „nepaprastas 
– apskundimas įsiteisėjusių sprendimų, arba kitaip sakant, baigtos bylos atnaujinimas“573. Pagal ju-
ridinę reikšmę apskundimas galėjo būti devoliucinis, „kada skundas perkelia bylą į aukštesniąją ins-
tanciją“, ir nedevoliucinis, „kada tokio perkėlimo nėra“574, taip pat stabdomasis (suspendinis) ir nestab-
domasis, atsižvelgiant į tai, ar skundas sustabdo, ar nesustabdo skundžiamo sprendimo vykdymą575. 
„Pagal savo pobūdį sprendimai buvo skirstomi į negalutinius, kurie dar galėjo būti peržiūrimi iš 
esmės, t. y. apeliacine tvarka, ir galutinius, kurie tegalėjo būti peržiūrimi ne iš esmės, o tik dėl jų tei-
sėtumo, t. y. kasacine tvarka.“576. 

Pagal BPĮ 145 straipsnio 1 dalį taikos teisėjo „negalutinius sprendimus galėjo apskųsti abi šalys 
visais bylos dalykais, kurie jas liečia“. „Visi pirmosios instancijos teismo sprendimai yra negalutiniai“, 
todėl „visose bylose leidžiama skųstis apeliacine tvarka.“577 „Apeliacinis apskundimas – devoliucinis 
ir suspendinis.“578 Paduotas apeliacijos skundas sustabdydavo pirmosios instancijos teismo sprendi-
mo vykdymą (BPĮ 151 straipsnis). Apeliacinės instancijos teisme buvo galimas įrodinėjimas: pagal 
BPĮ 159 straipsnio 1 dalį „apygardos teismas negalėjo atsisakyti apklausti: 1) taikos teisėjo klaustų liu-
dytojų, kuriuos šalys atsivedė, 2) tų liudytojų, kurie netaisyklingai buvo taikos teisėjo atmesti“. Liudy-
tojus apygardos teismas galėjo šaukti ir ex officio (BPĮ 1591 straipsnis). „Apygardos teismo sprendimu 

573 Kriščiukaitis, A. Baudžiamojo proceso paskaitos. Kaunas: Lietuvos universiteto Teisių fakultetas, 1928, p. 54. 
574 Ibid. 
575 Ibid. 
576 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 434.
577 Kriščiukaitis, A. Baudžiamojo proceso paskaitos. Kaunas: Lietuvos universiteto Teisių fakultetas, 1928, p. 55.
578 Ibid. 



Trečia dalis. Lietuvos baudžiamosios justicijos raida 1918–2018 m.

629

arba patvirtinamas taikos teisėjo sprendimas, arba padaromas naujas sprendimas skundo ribose, 
bet teismas, nepareinamai nuo šalių nurodymų, atitaiso peržengtą bylos priklausomybę ir pašalina 
netaisyklingą baudžiamojo įstatymo pritaikymą, jei per tai kaltinamasis yra nubaustas už darbą, 
kuris nėra baudžiamas, arba jam pritaikyta bausmė, įstatymų nenustatyta teisiamam darbui, arba 
jei suklysta įstatymuose, nustatant nusikalstamąjį darbą. Bausmė kaltinamajam negali būti padidin-
ta, kaltintojui to nereikalaujant.“ (BPĮ 168 straipsnis) Taikos teisėjų galutiniai sprendimai galėjo būti 
apskųsti kasacijos tvarka šalių skundais ir prokuroro padėjėjo protestais (BPĮ 173 straipsnis). „Galu-
tiniai sprendimai“ buvo „tie, kuriais byla išspręsta iš esmės ir kurių nebegalima apskųsti apeliacijos 
tvarka“579. Pagal BPĮ 174 straipsnį „skundai bei protestai prieš galutinius taikos teisėjų sprendimus 
galima paduoti: 1) kai yra aiškiai iškreipta tiesioginė įstatymų prasmė ir jie netaisyklingai išaiškin-
ti, nustatant nusikalstamąjį darbą bei bausmės rūšį, 2) kai yra peržengtos tokios esminės proceso 
procedūros ir formos, dėl kurių nesilaikymo sprendimui negalima pripažinti teismo sprendimo ga-
lios, 3) kai yra peržengta įstatymų nustatyta taikos teisėjo kompetencija. „Svarbiausieji procesiniai  
įstatymo pažeidimai įstatyme nenurodyti. Bet teismo praktika jais yra pripažinusi: 1) netaisyklingą 
teismo sąstatą, 2) neteisingą šalių varžymą pristatyti įrodymus, 3) neatidėjus teismą, atsiradus naujų 
aplinkybių, 4) šalims nedavus žodžio, 5) teisme nedalyvavus prokurorui ar nepasakius kaltinama-
jam kalbos ir kai kurie kiti.“580 

Dėl visų apygardos teismų, kaip pirmosios instancijos teismų, padarytų sprendimų kaltina-
mieji, privatiniai kaltintojai ir civiliniai ieškovai galėjo paduoti skundus, o prokuratūros atstovai 
protestus (BPĮ 853 straipsnis). Dėl negalutinio sprendimo („visi apygardos teismo, kaipo 1-os instan-
cijos teismo, sprendimai“ buvo „negalutiniai“581) teisiamasis turėjo teisę paduoti apeliacijos skundą 
„visais jį liečiančiais bylos dalykais ir kiekvienu netaisyklingumu, padarytu žiūrint bylą arba darant 
sprendimą“ (BPĮ 856 straipsnis). „Sprendžiant bylas Apeliaciniuose rūmuose, laikomasi tų pat tai-
syklių, kurios yra nustatytos apygardos teismams, su nustatytomis <...> išimtimis ir papildymais“  
(BPĮ 878 straipsnis), pavyzdžiui, „kaltinamųjų ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų neatvykimas ne-
sustabdo bylos sprendimo“ (BPĮ 879 straipsnis), neskaitomas kaltinamasis aktas (BPĮ 886 straipsnis), 
proceso šalių „kalbos ir pats bylos išžiūrėjimas neturi išeiti iš skundo arba protesto ribų“ (BPĮ 889 
straipsnis) ir t. t. Kasacijos skundus ir protestus galima buvo duoti tik dėl galutinių sprendimų, kurie 
negalėjo būti skundžiami apeliacijos tvarka (BPĮ 905 straipsnis). „Galutiniais“ pripažįstami visi Ape-
liacinių rūmų sprendimai (BPĮ 854 straipsnis). Skundus ir protestus dėl galutinių sprendimų galėjo 
paduoti tie asmenys, kurie turėjo teisę paduoti skundus ir protestus dėl negalutinių sprendimų (BPĮ 
906 straipsnis). Kas „nėra padavęs apeliacijos skundo ar protesto dėl apygardos teismo negalutinio 
sprendimo, tas negali skųsti kasacijos tvarka Apeliacinių rūmų galutinį toj pat byloj sprendimą, jei 
šiuo patvirtintas pirmos instancijos teismo sprendimas“ (BPĮ 907 straipsnis), tačiau „jei Apeliaci-
niai rūmai pakeitė apygardos teismo sprendimą, tad skųsti Apeliacinių rūmų galutinį sprendimą 
kasacijos tvarka gali visi bylos dalyviai, neišskiriant ir tų, kurie nebuvo apskundę apeliacijos tvarka“  
(BPĮ 908 straipsnis). Skundus ir protestus dėl galutinių Apeliacinių rūmų sprendimų buvo gali-
ma paduoti tais pačiais kasacijos pagrindais, kaip ir dėl apygardos teismų sprendimų (BPĮ 174, 912 
straipsnis). Kasacijos skundus Vyriausiasis Tribunolas „iš pradžių išžiūri tvarkomajam posėdy ir 
nutaria, kurie iš jų svarstytini ir kurie nesvarstytini, kadangi juose nėra nurodyta kasacijos vadų“582. 
Bylos dalyviai į Vyriausiojo Tribunolo posėdį nebuvo kviečiami, tačiau jiems nebuvo ir uždraus-
ta dalyvauti583. Kasacinio bylos nagrinėjimo metu pirmininkaujantis teismo posėdžiui referuoda-
vo apie bylos esmę, buvo išklausomi proceso dalyviai, prokuroro išvada dėl „bylos šalių pareikštų 

579 Kavolis, M. et al. Baudžiamojo proceso įstatymas su komentarais, sudarytais iš Rusijos Senato bei Lietuvos Vyriau-
siojo Tribunolo sprendimų ir kitų aiškinimų, liečiančių Didž. Lietuvos ir Klaipėdos Krašto baudžiamojo proceso teisę. 
Kaunas: Literatūra, 1933, p. 170. 

580 Ibid. 
581 Kavolis, M. et al. Baudžiamojo proceso įstatymas su komentarais, sudarytais iš Rusijos Senato bei Lietuvos Vyriau-

siojo Tribunolo sprendimų ir kitų aiškinimų, liečiančių Didž. Lietuvos ir Klaipėdos Krašto baudžiamojo proceso teisę. 
Kaunas: Literatūra, 1933, p. 510. 

582 Kriščiukaitis, A. Baudžiamojo proceso paskaitos. Kaunas: Lietuvos universiteto Teisių fakultetas, 1928, p. 56.
583 Vansevičius, S. Lietuvos baudžiamoji teisė ir procesas 1919–1940 metais. Vilnius: Justitia, 1996, p. 75.
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vadų nuosprendžiui panaikinti“, suteikiamas paskutinis žodis kaltinamajam ir referuojantis teisėjas 
suformuluodavo kasacinėje instancijoje spręstinus klausimus, kurie turės būti atsakyti pasitarimų 
kambaryje584. Nagrinėjant baudžiamąją bylą kasacijos tvarka, kasaciniai skundai ir protestai galėjo 
būti atmesti tvarkomajame posėdyje kaip neleistini (BPĮ 9161 straipsnio 1 punktas) arba atmesti kaip 
nepagrįsti (BPĮ 932 straipsnis), taip pat apskųstasis teismo sprendimas galėjo būti panaikintas ir byla 
siunčiama „teismui, kuris buvo išsprendęs ją, arba kitam tos pat instancijos teismui, kad spręstų iš 
naujo, pradėdamas nuo to veiksmo, dėl kurio sprendimas buvo panaikintas“ (BPĮ 928 straipsnis). 
Pats Vyriausiasis Tribunolas bylą išspręsdavo tada, kai „nebuvo reikalo toliau aiškintis bylos aplin-
kybes“585. „Dėl Vyriausiojo Tribunolo sprendimų skundai jokiu atveju neleidžiami ir niekas negali 
jų priimti.“ (BPĮ 927 straipsnis) „Visi Vyriausiojo Tribunolo sprendimai bei nutarimai, kuriais išaiš-
kinama tikroji įstatymų prasmė, skelbiami visų žiniai, kad įstatymai būtų vienodai aiškinami bei 
taikomi.“ (BPĮ 933 straipsnis) 

Sekant vokiškąja procesine tradicija, pagrindinės pirmosios instancijos teismo baigiamojo akto 
teisėtumo patikrinimo ar tiesiog apskundimo formos taip pat buvo apeliacija ir revizija (kasacija). 
Vertinant formaliai, apskundimui Baudžiamosios teisenos tvarka skyrė Trečiąją knygą, pavadintą 
„Teisinės priemonės“. Skųsti galėjo abi proceso šalys – tiek kaltinamasis, tiek prokuroras, o pastarasis 
netgi ir „kaltinamojo naudai“ (BTT 338 straipsnis). Be to, „kiekviena prokuratūros paduota teisinė 
priemonė (skundas – aut. past.)“ turėjo „tą veikimą, kad skundžiamasis išsprendimas ir kaltinamojo 
naudai gali būti pakeistas ar panaikintas“ (BTT 343 straipsnis). Pagal BTT 354 straipsnį „apeliacija 
vyksta prieš valsčiaus teisėjo ir prisėdų teismo sprendimus“. Apeliacija „sutrukdydavo“ pirmosios ins-
tancijos teismo sprendimo įsiteisėjimą (BTT 357 straipsnio 1 dalis). Baudžiamosios bylos dokumentai 
iš pirmosios instancijos teismo į apeliacinės instancijos teismą būdavo perduodami per prokuratūrą 
(BTT 362 straipsnis). Apeliacijoje nebuvo draudžiama įrodinėti naujais įrodymais, tačiau įrodymų 
tyrimas nebuvo privalomas apeliacijos proceso etapas (BTT 364 straipsnio 3 ir 5 dalis). Apeliaci-
nės instancijos teismas galėjo atmesti apeliaciją kaip neleistiną (BTT 363 straipsnis) ar nepagrįstą 
arba pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teis-
mui (BTT 369 straipsnio 2 ir 3 dalis), arba pats išspręsti bylą iš esmės (BTT 369 straipsnio 1 dalis). 
„Kasacija įvyksta prieš apygardos teismo ir prisiekusiųjų posėdininkų teismo sprendimus“ (BTT 374 
straipsnis) arba prieš sprendimus, kurių pagal BTT 354a straipsnį nebuvo galima skųsti apeliaci-
ne tvarka (vadinamoji „substitucinė kasacija“) (BTT 374a straipsnis). „Sprendimas, kuriam leidžia-
ma apeliacija, gali būti apskųstas vietoje apeliacijos kasacija“ (vadinamoji „peršokančioji kasacija“) 
(BTT 374b straipsnis). „Kasacija gali būti paremta tiktai tuo, kad sprendimas yra pagrįstas įstatymo 
įžeidimu“, t. y. jei „teisės norma nėra arba netiksliai yra pritaikyta“ (BTT 376 straipsnis). BTT 377 
straipsnis formulavo absoliučius kasacijos pagrindus586, pavyzdžiui, „jei teismas neteisėtai sau kom-
petenciją pripažino“ (4 punktas) ar „jei sprendimas neturi jokių išsprendimo motyvų“ (7 punktas). 
„Jei kaltinamasis priesiekusiųjų posėdininkų yra paskelbtas nekaltu, tai prokuratūra gali kasuoti tik 
tuo atveju, jei tai gali būti pagrįsta tam tikrais absoliučiais kasacijos pagrindais, nurodytais BTT 377 
straipsnio 1, 2, 3 ir 5 punktais arba „klausimų statymu ar nestatymu.“ (BTT 379 straipsnis) Tinkamas 
kasacijos pateikimas taip pat „sutrukdydavo“ sprendimo įsiteisėjimą (BTT 383 straipsnio 1 dalis). Ka-
sacija privalėjo būti motyvuota konkrečiais kasacijos pagrindais (BTT 384 straipsnis). Pagal BTT 385 
straipsnį „kasacijos prašymą“ galėjo pateikti tik prokuroras ir kaltinamojo advokatas. Kaltinamasis 
pats negalėjo paduoti kasacijos prašymo. Kaltinamasis pats galėjo tik savo kasacijos prašymą pareikš-
ti žodžiu teismo raštinėje ir paprašyti, kad tai būtų užprotokoluota. Baudžiamosios bylos dokumen-
tų perdavimas kasacinės instancijos teismui taip pat vykdavo per prokuratūrą (BTT 388 straipsnio  
3 dalis). Kasacinės instancijos teismas galėjo kasacinį skundą atmesti kaip neleistiną (BTT 389 
straipsnio 1 dalis) ar nepagrįstą (BTT 389 straipsnio 1 dalis) arba panaikinti apskųstąjį sprendimą  

584 Vansevičius, S. Lietuvos baudžiamoji teisė ir procesas 1919–1940 metais. Vilnius: Justitia, 1996, p. 75. 
585 Ibid. 
586 Kavolis, M. et al. Baudžiamojo proceso įstatymas su komentarais, sudarytais iš Rusijos Senato bei Lietuvos Vyriau-

siojo Tribunolo sprendimų ir kitų aiškinimų, liečiančių Didž. Lietuvos ir Klaipėdos Krašto baudžiamojo proceso teisę. 
Kaunas: Literatūra, 1933, p. 170. 
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(BTT 393 straipsnis) ir pats išspręsti bylą (BTT 394 straipsnio 1 dalis), arba grąžinti bylą iš naujo svarstyti  
(BTT 394 straipsnio 2 ir 3 dalis). „Paprastai kasacinis teismas pats bylos iš esmės nesprendžia, bet ją 
grąžina žemesniam teismui iš naujo spręsti.“587 

Apibendrinant pasakytina, kad atkūrus Lietuvos valstybės nepriklausomybę iki nepriklauso-
mybės praradimo galioję baudžiamojo proceso įstatymai – didžiojoje Lietuvos valstybės teritorijos 
dalyje galiojęs carinės Rusijos imperijos 1864 m. Baudžiamojo proceso įstatymas, o Klaipėdos kraš-
te – Vokietijos 1877 m. Baudžiamosios teisenos tvarka – legitimavo klasikinį mišriojo baudžiamojo 
proceso modelį (tai visiškai atitiko to meto Vakarų Europos valstybių teisinę patirtį), kurio ikiteis-
minio tyrimo etape dominavo tiriamajam (inkviziciniam) baudžiamojo proceso modeliui būdingi 
požymiai, o teisminėse baudžiamosios bylos nagrinėjimo stadijose – klasikinio rungimosi modelio 
procesinės maksimos. Teisinės tradicijos požiūriu Lietuvos baudžiamojo proceso modelis nebuvo 
vientisas – didžiojoje Lietuvos valstybės teritorijos dalyje galiojusiame Baudžiamojo proceso įsta-
tyme reglamentuotas baudžiamojo proceso modelis atitiko kontinentinės Europos teisinės tradicijos 
prancūziškosios procesinės šeimos baudžiamojo proceso modelį, o Baudžiamosios teisenos tvarkoje 
apibrėžtas baudžiamasis procesas priskirtinas tai pačiai teisinei tradicijai – kontinentinės Europos 
teisinei tradicijai, tačiau jau vokiškajai procesinei šeimai. 

3.2. Baudžiamojo proceso teisė 1940–1990 m.

3.2.1. Sovietinių baudžiamojo proceso teisės šaltinių raidos aspektai

1940–1941 m. Lietuvos baudžiamojo proceso teisės nuoseklus vystymasis nutrūko dėl šalies 
valstybingumo praradimo. Lietuvos valstybės politikai, teisininkai, valdininkai kelis dešimtmečius 
kūrė, tobulino valstybės teisinę sistemą, ugdė aukštos kvalifikacijos teisėjus, prokurorus, ikiteisminio 
tyrimo pareigūnus, advokatus, reikalingus baudžiamojo proceso tinkamam funkcionavimui. Nepri-
klausomybės praradimas ir prievartinis Lietuvos inkorporavimas į Sovietų Sąjungą reiškė Lietuvos 
baudžiamosios justicijos institucijų sugriovimą. Teisinių institucijų sunaikinimo 1940–1941 m. pro-
cesas santykinai skirstomas į kelis etapus: 1) 1940 m. birželio 17 d. – rugpjūčio 3 d. (iki prievartinio 
inkorporavimo į Sovietų Sąjungą); 2) 1940 m. rugpjūčio 3 d. – gruodžio 1 d. (prievartinis inkorpora-
vimas į Sovietų Sąjungą; dar neįsigaliojo RTFSR baudžiamojo proceso kodeksas); 3) 1940 m. gruodžio 
1 d. – 1941 m. birželio 22 d. (įsigaliojo RTFSR baudžiamojo proceso kodeksas; laikotarpis tęsėsi iki 
nacistinės Vokietijos okupacijos)588.

Pirmajame etape buvo naikinami nepriklausomos Lietuvos įstatymai ir priimami nauji Res-
publikos Prezidento aktai, kurių „turinys privalėjo atitikti vadinamųjų socializmo pagrindų kūrimo 
turinį“589. 1940 m. liepos 1 d. buvo priimtas Laikinas teismų santvarkos įstatymo pakeitimas, sutei-
kiantis teisę teisingumo ministrui paskirti teismo pirmininku, antrininku ar skyriaus pirmininku, 
teisėju, teismo tardytoju, teismo kandidatu, prokuroru ar jo padėjėju, advokatu asmenis, neturinčius 
Teismų santvarkos įstatyme nustatyto mokslo cenzo ar reikiamo tarnybos stažo arba neišlaikiusius 
egzamino. Svarbiausias kriterijus būti teisininku tuo laikmečiu buvo „lojalumas sovietų tvarkai“590. 
Tuo metu buvo pakeistas ir nepriklausomoje Lietuvoje galiojęs Baudžiamojo proceso įstatymas591. 
Pirmiausia buvo panaikinti šio įstatymo straipsniai dėl įvardytos „išskirtinės“ dvasininkų procesinės 
padėties. Antai buvo panaikinti 1017–1029 straipsniai, kurie nustatė tam tikrus dvasininkų padarytų 
nusikaltimų teisminio nagrinėjimo ypatumus; taip pat panaikintas 93 straipsnio 2 punktas, kuria-

587 Kavolis, M. et al. Baudžiamojo proceso įstatymas su komentarais, sudarytais iš Rusijos Senato bei Lietuvos Vyriau-
siojo Tribunolo sprendimų ir kitų aiškinimų, liečiančių Didž. Lietuvos ir Klaipėdos Krašto baudžiamojo proceso teisę. 
Kaunas: Literatūra, 1933, p. 173. 

588 Žiemelis, V. Prokuratūros raida Lietuvoje: nuo ordinarinio iki konstitucinio instituto. Daktaro disertacija. Socialiniai 
mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2011, p. 50.

589 Ibid. 
590 Ibid. 
591 Baudžiamojo proceso įstatymas. Lietuvos Vyriausybės žinios. 1940, Nr. 723-5820.
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me buvo nurodyta, kad dvasininkas negali liudyti apie tas žinias, kurias jis išgirdo per išpažintį, ir 
kt. Be to, vietoj liudytojo priesaikos (713 straipsnis) buvo nustatytas liudytojo įspėjimas. Dar kitais 
pakeitimais buvo siekta panaikinti normas „demonstruojančias valdančiųjų klasių arba pasiturin-
čiųjų asmenų privalumą, sprendžiant vienokius ar kitokius klausimus“592. Pavyzdžiui, buvo pakeistas  
109 straipsnis, numatantis, jog kviestiniais šaukiami namų, krautuvių, prekybos bei pramonės įstai-
gų savininkai arba jų vedėjai bei įgaliotiniai, taip pat valsčių ar kaimų valdininkai. Pirmasis Lietuvos 
teisinės sistemos naikinimo etapas baigėsi Lietuvos prievartiniu inkorporavimu į Sovietų Sąjungą 
pagal 1940 m. rugpjūčio 3 d. Įstatymą dėl LTSR priėmimo į TSRS.

Antrojo etapo metu buvo pradėta iš esmės pertvarkyti teismų sistemą, prokuratūrą. 1940 m. 
rugsėjo 26 d. buvo priimtas nutarimas dėl Vyriausiojo Tribunolo ir Apeliacinių rūmų panaikinimo593. 
Šių teismų funkcijas nuo 1940 m. spalio 16 d. perėmė LTSR Aukščiausiasis Teismas594. 1940 m. lapkri-
čio 30 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaku595 buvo įtvirtinta trijų pakopų so-
vietų bendrosios kompetencijos teismų sistema: liaudies teismai, apskričių teismai ir LTSR Aukščiau-
siasis Teismas. Taip pat buvo sukurta prokuratūros organų struktūra pagal tuometinį administracinį 
teritorinį susiskirstymą: Lietuvos TSR prokuratūra, Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio miestų pro-
kuratūros, dvidešimt dviejų apskričių prokuratūros596. Antrajame etape okupuotos Lietuvos teritori-
joje jau faktiškai buvo pradėti taikyti 1924 m. TSRS ir sąjunginių respublikų baudžiamojo proceso 
pagrindai, RTFSR BPK nuostatai597. 

Trečiajame etape buvo nutarta lakinai, iki bus priimtas sąjunginis Baudžiamojo proceso ko-
deksas, taikyti RTFSR baudžiamojo proceso kodeksą. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezi-
diumas 1940 m. lapkričio 30 d. įsaku „Dėl laikino taikymo RTFSR baudžiamųjų, civilinių ir darbo 
įstatymų Lietuvos TSR teritorijoje“ nutarė taikyti Lietuvos TSR teritorijoje RTFSR baudžiamojo pro-
ceso kodeksą nuo 1940 m. gruodžio 1 d.598 Visos baudžiamosios bylos, išspręstos iki sovietų valdžios 
įvedimo, privalėjo būti peržiūrėtos pagal RTFSR baudžiamojo proceso kodeksą599.

1941–1944 m. Lietuvos teisinės sistemos, taip pat ir baudžiamosios justicijos, raida patyrė dar 
didesnius išbandymus. Prasidėjus karui, kuris nutraukė Lietuvos sovietinę okupaciją, susiformavusi 
Lietuvos Laikinoji Vyriausybė deklaravo šalies nepriklausomybę ir paskelbė atstatanti Lietuvos tei-
sinę sistemą600. Lietuvos Laikinosios Vyriausybės dėka Lietuvoje vėl pradėjo galioti 1938 m. Lietuvos 
Konstitucija, taip pat kiti teisės aktai, Baudžiamojo proceso įstatymas, galiojęs iki sovietinės okupa-
cijos. Laikinojo Ministrų Kabineto sprendimu (1941 m. liepos 2 d. nutarimu) visi įsiteisėję sovietinių 
teismų nuosprendžiai ir nutarimai baudžiamosiose bylose turėjo būti peržiūrėti ir suderinti su Lietu-
vos baudžiamojo proceso įstatymu. 

1941 m. rugpjūčio 5 d. nacistinės Vokietijos okupacinė valdžia paleido Lietuvos Laikinąją Vy-
riausybę, prasidėjo okupacinis režimas. Nacistinės Vokietijos okupacijos laikotarpiu buvo stengiama-
si kuo daugiau apriboti atkurtą Lietuvos baudžiamosios justicijos teisinį reguliavimą, tačiau „susidarė 

592 Danisevičius, P.; Kazlauskas, M.; Palskys, E. Lietuvos TSR baudžiamasis procesas. Vilnius: Mintis, 1978, p. 26.
593 TSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimas „Dėl Vyriausiojo Tribunolo ir Apeliacinių rūmų panaikinimo“. LTSR 

Aukščiausiosios Tarybos žinios. 1940, Nr. 3-53.
594 LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakas „Dėl LTSR Aukščiausiojo teismo laikinų nuostatų“. LTSR Aukš-

čiausiosios Tarybos žinios. 1941, Nr. 1-3.
595 LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo įsakas „Dėl Lietuvos Teismų sistemos pertvarkymo“. Lietuvos TSR Aukš-

čiausiosios Tarybos žinios. 1941, Nr. 1 (3).
596 Žiemelis, V. Prokuratūros raida Lietuvoje: nuo ordinarinio iki konstitucinio instituto. Daktaro disertacija. Socialiniai 

mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2011, p. 54.
597 Liakas, A. Baudžiamojo proceso ir teismų santvarkos įstatymų raidos Lietuvoje 1940–1941 metais klausimu. Teisė. 

1966, VI, p. 160. Cituota pagal Žiemelis, V. Prokuratūros raida Lietuvoje: nuo ordinarinio iki konstitucinio instituto. 
Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2011, p. 54–55.

598 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakas „Dėl laikino taikymo RTFSR baudžiamųjų, civilinių ir 
darbo įstatymų Lietuvos TSR teritorijoje“. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos žinios. 1940, Nr. 3.

599 Liakas, A. Baudžiamojo proceso ir teismų santvarkos įstatymų raidos Lietuvoje 1940–1941 metais klausimu. Teisė. 
1966, VI, p. 160–161; Žiemelis, V. Prokuratūros raida Lietuvoje: nuo ordinarinio iki konstitucinio instituto. Daktaro 
disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2011, p. 55–58.

600 Maksimatis, M. Lietuvos Vyriausiasis Tribunolas XX amžiuje. Jurisprudencija. 2014, 21 (2), p. 455.
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ekstraordinarinė situacija, kai, įstatymų leidžiamąją ir vykdomąją valdžią Lietuvoje pasisavinus oku-
pantams, į okupacinį „teisingumą“ vykdančių institucijų rankas neperėjusi jos teisminė valdžia toliau 
vadovavosi lietuviškais įstatymais ir savo sprendimus skelbė Lietuvos Respublikos vardu (vokiečiams 
vėliau tai uždraudus, jie imti skelbti įstatymų vardu). Teismas šiuo atveju vadovavosi konstituciniu tei-
sėjų nepriklausomumo principu, sudariusiu teisines prielaidas tęsti Lietuvos teisingumo valdžią, net ir 
esant sutrikdytoms kitoms valstybės valdžios funkcijoms.“601 Prokuratūra taip pat savo veikloje rėmėsi 
Lietuvos įstatymais, galiojusiais iki 1940 m. birželio 15 d., taip pat ir Baudžiamojo proceso įstatymu. 
Tačiau nacistinės Vokietijos valdžia apribojo tam tikras prokuratūros veiklos sritis. Pavyzdžiui, dėl 
„nusikaltimų, įvykdytų Vokietijos piliečių ir vokiečių kilmės asmenų arba už kurių padarymą buvo 
numatyta bausmė, didesnė kaip 5 metų kalėjimo, tyrimas priklausė vokiškųjų prokurorų kompetenci-
jai“602. Taigi nacistinės Vokietijos okupacijos laikotarpiu (1941–1944 m.) Lietuvos teritorijoje baudžia-
masis persekiojimas ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimas vyko pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus 
su tam tikromis nacių valdžios nustatytomis išimtimis.

Pasitraukus vokiškiesiems okupantams ir Lietuvą pakartotinai okupavus Sovietų Sąjungai, 
Lietuvos teritorijoje vėl buvo įvesti RTFSR baudžiamieji ir proceso įstatymai. Pokario laikotarpiu 
pagrindinis okupacinės valdžios tikslas buvo nubausti „liaudies priešus“. Todėl negalima nepaminėti 
stalinizmo laikotarpio baudžiamojo proceso „ypatumo“ – RTFSR baudžiamojo proceso kodekso 34 
skirsnio „Bylų dėl kontrrevoliucinio kenkimo ir diversijų nagrinėjimas“. Šio skirsnio normos įtvirti-
no „ypatingą“ proceso tvarką baudžiamosiose bylose dėl teroristinių aktų ir diversijų. Tokiose bylose 
parengtinis tyrimas turėjo būti baigiamas ne vėliau kaip per dešimt dienų, kaltinamoji išvada galėjo 
būti įteikta kaltinamajam prieš vieną parą iki bylos nagrinėjimo teisme, bylos teisme buvo nagrinėja-
mos, nedalyvaujant prokurorui ir gynėjui, kasacinis apskundimas buvo neleidžiamas, nuosprendžiai, 
kuriais buvo nuteisiama sušaudyti, buvo įvykdomi tuojau atmetus nuteistųjų malonės prašymus ir 
kt.603 Tik 1956 m. lapkričio 17 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas panaikino mi-
nėtas Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas, kuriomis remiantis buvo susidorojama su nekaltais 
žmonėmis604.

1950–1960 m. sovietinė valdžia ėmėsi peržiūrėti įstatymų leidybos klausimus ir nusprendė ko-
deksų, taip pat ir baudžiamojo proceso, leidybą perduoti sąjunginėms respublikoms. Lietuvos TSR 
Aukščiausioji Taryba 1961 m. birželio 26 d. patvirtino Lietuvos TSR baudžiamojo proceso kodeksą, 
jis įsigaliojo tų pačių metų rugsėjo 1 dieną605. 

Šis Baudžiamojo proceso kodeksas „pilnas partinės – policinės sistemos dvasios“ <...> buvo „ryš-
kus kontrastas tarp įstatymo retorikos ir praktinių realijų, tarp žmogaus teisių deklaravimo popieriuje 
ir ciniško jų ignoravimo gyvenime.“606 Baudžiamojo proceso uždaviniai buvo paremti „socialistinio 
teisėtumo“ dvasia ir komunistinės visuomenės kūrimo ideologija: „Baudžiamasis procesas turi padėti 
stiprinti socialistinį teisėtumą, užkirsti kelią nusikaltimams ir juos visiškai likviduoti, auklėti piliečius, 
kad jie nenukrypstamai laikytųsi tarybinių įstatymų ir gerbtų socialistinio bendro gyvenimo taisykles.“ 
(BPK 2 straipsnio 2 dalis)

Taigi nuo 1961 m. rugsėjo 1 d. okupuotos Lietuvos teritorijoje baudžiamojo proceso tvarką nu-
statė TSR Sąjungos ir sąjunginių respublikų baudžiamojo proceso pagrindai, taip pat jais remiantis 
leidžiami kiti TSR Sąjungos įstatymai ir Lietuvos TSR baudžiamojo proceso kodeksas (BPK 1 straips-
nis). Baudžiamojo proceso įstatymai buvo skirstomi į sąjunginius ir respublikinius. Prie sąjunginių 
įstatymų buvo priskiriami: TSR Sąjungos ir sąjunginių respublikų baudžiamojo proceso pagrindai, 
kuriuose buvo nustatytos bendrosios baudžiamojo proceso teisės normos; TSR Sąjungos sąjungi-
nių ir autonominių respublikų teismų santvarkos įstatymų pagrindai; TSR Sąjungos Aukščiausiojo 

601 Maksimaitis, M. Iš Lietuvos teismų istorijos: Apeliaciniai rūmai (1933–1944). Jurisprudencija. 2014, 21 (1), p. 38.
602 Žiemelis, V. Prokuratūros raida Lietuvoje: nuo ordinarinio iki konstitucinio instituto. Daktaro disertacija. Socialiniai 

mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2011, p. 67.
603 RTFSR Baudžiamojo proceso kodekso 466–473 straipsniai. 
604 Ancelis, P. Baudžiamojo proceso ikiteisminio tyrimo etapas. Vilnius: Saulelė, 2007, p. 39.
605 LTSR Baudžiamojo proceso kodeksas [interaktyvus]. <www.e-tar.lt>.
606 Jovaišas, K. Baudžiamojo proceso kodeksas: problemos ir sprendimai (1). Teisės apžvalga. 1990, 4, p. 3.
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Teismo nuostatai; Karo tribunolų nuostatai; Prokurorinės priežiūros TSR Sąjungoje nuostatai. Prie 
respublikinių įstatymų buvo priskiriami kiekvienoje sąjunginėje respublikoje kartu su sąjunginiais 
baudžiamojo proceso įstatymais galioję respublikiniai įstatymai. Sąjunginių respublikų baudžiamojo 
proceso kodeksai buvo priimti 1959–1961 metais. Kaip jau minėta, Lietuvos TSR baudžiamojo pro-
ceso kodeksas buvo priimtas 1961 metais. Priėmimo metu šį Kodeksą sudarė 7 skyriai, 34 skirsniai, 
439 straipsniai607. Nuo to laiko kodeksas buvo daug kartų keistas608. Baudžiamojo proceso kodekso su 
pakeitimais ir papildymais, padarytais iki 1989 m. sausio 1 d., struktūra buvo tokia: pirmas skyrius 
„Bendrieji nuostatai“; antras skyrius „Baudžiamosios bylos iškėlimas; trečias skyrius „Kvota ir pa-
rengtinis tardymas“; ketvirtas skyrius „Bylų procesas pirmosios instancijos teisme“; penktas skyrius 
„Bylų procesas kasacinėje instancijoje“; šeštas skyrius „Nuosprendžio vykdymas“; septintas skyrius 
„Įsiteisėjusių teismo nuosprendžių, nutarčių ir nutarimų peržiūrėjimas“; aštuntas skyrius „Medžiagos 
ikiteisminio paruošimo protokolinė forma“.

Be Baudžiamojo proceso kodekso, baudžiamojo proceso teisės normų šaltiniais okupacijos 
laik mečiu laikyti ir Lietuvos TSR teismų santvarkos įstatymas, Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo 
nuostatai, Lietuvos TSR advokatūros nuostatai ir kiti teisės aktai609. 

Ypatingą vietą sovietinių baudžiamojo proceso teisės šaltinių hierarchijoje užėmė TSR Aukš-
čiausiojo Teismo plenumo, taip pat Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo plenumo vadovaujantieji nu-
tarimai. Nurodyti teismai duodavo „vadovaujančius išaiškinimus teismams įstatymų taikymo, nagri-
nėjant bylas, klausimais“610. Minėtų teismų nurodymai, kaip taikyti baudžiamojo proceso įstatymus, 
buvo privalomi visiems proceso dalyviams611.

Panašią reikšmę sovietinių baudžiamojo proceso teisės šaltinių hierarchijoje užėmė ir TSR ge-
neralinio prokuroro įsakymai, instrukcijos bei Lietuvos TSR prokuroro įsakymai, metodiniai raštai. 
Šių teisės aktų svarbiausias tikslas buvo užtikrinti, kad prokuratūros ir parengtinio tyrimo instituci-
jos vienodai taikytų baudžiamojo proceso įstatymus612.

Paminėti ir kiti baudžiamojo proceso teisės šaltiniai nustatė vienodą ir privalomą proceso tvarką 
visose baudžiamosiose bylose, visoms sovietinėms kvotos, parengtinio tardymo, prokuratūros ir teismo 
institucijoms, taip pat ir karinės justicijos institucijoms, veikusioms okupuotos Lietuvos teritorijoje. 

3.2.2. Baudžiamojo proceso formos klausimai pagal 1961 m.  
 Baudžiamojo  proceso kodeksą

Ilgą laiką sovietinio baudžiamojo proceso modelis buvo pagrįstas „vieningo proceso“, „vie-
ningos procesinės formos“ dėl visų nusikaltimų idėja. Tačiau šeštojo dešimtmečio pabaigoje Sovietų 
Sąjungos baudžiamojo proceso moksle dėl įvairių priežasčių buvo pradėta diskutuoti apie proceso 
diferenciaciją613. Baudžiamojo proceso bendrumo ir jo diferencijavimo klausimu nebuvo vieno su-
tarimo, tačiau iš esmės buvo laikomasi nuomonės, kad esant dideliam ir įvairiam nusikalstamumui, 
skirtingoms nusikaltimų padarymo aplinkybėms, nevienodam nusikalstamas veikas padariusių as-
menų statusui neįmanoma veiksmingai kontroliuoti nusikalstamumo, nustatant ir taikant vieną ben-
drą baudžiamąją procesinę formą. Todėl pradėta kalbėti apie vyraujančią bendrąją (įprastą) baudžia-
mojo proceso formą, pagal kurią yra tiriama ir nagrinėjama didžioji dalis nusikaltimų, ir specifines 
(ypatingas) baudžiamojo proceso formas, nustatomas baudžiamosioms byloms, pasižyminčioms tam 
tikrais ypatumais, tirti bei nagrinėti.

607 Danisevičius, P.; Kazlauskas, M.; Palskys, E. Lietuvos TSR baudžiamasis procesas. Vilnius: Mintis, 1978, p. 36–39.
608 Kodekso pakeitimai: Valstybės žinios. 1961, Nr. 18-148; 1975, Nr. 30-300; 1978, Nr. 21-249; 1980, Nr. 21-297; 1982, 

Nr. 36-400; 1984, Nr. 6-66; 1985, Nr. 7-61, Nr. 16-178, Nr. 33-370; 1986, Nr. 18-184; 1987, Nr. 27-323; 1988, Nr. 
11-76.

609 Danisevičius, P.; Kazlauskas, M.; Palskys, E. Lietuvos TSR baudžiamasis procesas. Vilnius: Mintis, 1978, p. 40.
610 Ibid., p. 47.
611 Ibid., p. 47–48.
612 Ibid., p. 48–49.
613 Ažubalytė, R. Alternatyvūs baudžiamojo konflikto sprendimo būdai nagrinėjant bylą teisme. Jurisprudencija. 2008, 

6 (108), p. 41.
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Specifinių baudžiamojo proceso formų 1961 m. Baudžiamojo proceso kodekse nebuvo daug. 
1966 m. Baudžiamojo proceso kodekse buvo įtvirtinta supaprastinta kvota, vadinamąja protokoline 
forma dėl chuliganizmo atvejų, kuri 1977 m. buvo išplėsta ir tiriant smulkius grobimus, o nuo 1985 
m. tokia tvarka pradėti tirti ir kiti mažiau pavojingi nusikaltimai, kurie buvo laikomi „akivaizdžiais“ 
ir jiems įrodyti nereikėjo atlikti tardymo veiksmų614. Aštuntas kodekso skyrius „Medžiagos ikiteis-
minio paruošimo protokolinė forma“ nustatė paprastesnę proceso eigą, t. y. protokolinę medžiagos 
apie nusikaltimus, numatytus 440 straipsnyje, rinkimo formą, specialią baudžiamųjų bylų dėl šių 
nusikaltimų iškėlimo tvarką, sutrumpintus bylos nagrinėjimo teisme terminus. Dėl „akivaizdžių“ 
nusikaltimų tam tikrais atvejais galėjo būti atliekama kvota (BPK 442 straipsnis) arba parengtinis 
tardymas (BPK 443 straipsnis)615. Medžiagos ikiteisminio paruošimo protokoline forma buvo siekia-
ma paspartinti mažiau pavojingų nusikaltimų tyrimą ir greitesnį teisės pažeidėjų nubaudimą. Tačiau 
dalį nesunkių nusikaltimų, kaip ir anksčiau, tirdavo kvotos organai. Procesinės formos supaprastini-
mas, išplečiant kvotos organų kompetenciją, tuomet sukėlė plačias diskusijas. Daugelio to laikotarpio 
mokslininkų teisininkų darbuose ypač dažnai kalbėta apie tyrimo formų santykį, ikiteisminio tyri-
mo subjektų atliekamų funkcijų atribojimą ir kita616

Procesinės formos diferenciacijos kriterijumi laikyta ir ypatinga asmens, padariusio nusikalti-
mą, padėtis. 

Atskirai BPK ketvirto skyriaus dvidešimt devintajame skirsnyje buvo įtvirtintas „Priverčia-
mųjų medicinos priemonių skyrimo procesas“. Šiame skirsnyje buvo nustatytos specialios normos, 
reguliuojančios bylų dėl nepakaltinamų asmenų padarytų pavojingų visuomenei veikų, taip pat nu-
sikaltimų, kuriuos padarę asmenys susirgo psichikos liga po nusikaltimo padarymo, parengtinio tar-
dymo bei teisminio nagrinėjimo ypatumus (BPK 355–364 straipsniai)617. 

Nepaisant to, kad 1961 m. Baudžiamojo proceso kodekso normos, nustatančios nepilnamečių 
bylų proceso ypatumus, buvo išdėstytos įvairiuose šio kodekso skirsniuose, sovietiniame baudžiamo-
jo proceso moksle šis procesas buvo išskiriamas kaip specifinė baudžiamojo proceso forma618. „Ne-
pilnamečių bylų procesui būdinga štai kas: įstatymo normos jį detaliau reglamentuoja; nepilnamečių 
bylose veikia nemaža papildomų proceso dalyvių (kaltinamojo teisėtas atstovas, pedagogas, įstaigų, 
organizacijų ar įmanonių, kur mokėsi ar dirbo nepilnametis, atstovai); nepilnametis kaltinamasis turi 
platesnes teises į gynybą (gynėjas byloje dalyvauja nuo kaltinimo pareiškimo momento); įstatymas šiose 
bylose išplečia įrodinėtinų byloje aplinkybių ratą; parengtinio tardymo organai, prokuroras ir teismas, 
esant tam tikroms sąlygoms, gali nutraukti baudžiamąją bylą, taikydami nepilnamečiui auklėjamojo 
pobūdžio priemones, ir t. t.“619

Tiek specifinės formos, tiek bendra (įprasta) baudžiamojo proceso forma pagal 1961 m. Bau-
džiamojo proceso kodeksą buvo įsprausta į griežtus įstatymo rėmus. Šių dienų baudžiamojo proceso 
mokslas patvirtina, kad „formos reikalavimai turi būti griežtai formalizuoti tik tais atvejais, kai jie 
turi prasmę. Tiriant ir nagrinėjant baudžiamąsias bylas turi būti vadovaujamasi normomis, kurios 
baudžiamojo proceso tikslus padeda pasiekti kuo greičiau ir mažesnėmis fizinėmis, intelektinėmis ir 
finansinėmis sąnaudomis“620, t. y. procesinė forma turi būti optimali. Sovietinio baudžiamojo proceso 
bendroji (įprasta) forma jokiu būdu neatitiko šio reikalavimo. Ją labiau charakterizuoja tokie apibū-
dinimai kaip „procesinė prabanga“ ar „lėtai veikianti teisingumo mašina“621. Tą patvirtina ir toliau 
darbe pateikiama trumpa baudžiamojo proceso pagal 1961 m. Baudžiamojo proceso kodeksą622 eigos 
ir stadijų charakteristika.

614 Ancelis, P. Baudžiamojo proceso ikiteisminio tyrimo etapas. Vilnius: Saulelė, 2007, p. 45.
615 LTSR Baudžiamojo proceso kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 1989, p. 401–409.
616 Ancelis, P. Baudžiamojo proceso ikiteisminio tyrimo etapas. Vilnius: Saulelė, 2007, p. 45–46.
617 Plačiau žr. LTSR Baudžiamojo proceso kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 1989, p. 314–326.
618 Danisevičius, P.; Kazlauskas, M.; Palskys, E. Lietuvos TSR baudžiamasis procesas. Vilnius: Mintis, 1978, p. 357.
619 Ibid., p. 358.
620 Goda, G. Baudžiamojo proceso forma: optimalių procesinių taisyklių paieškos galimybės ir ribos. Teisė. 2007, 65, p. 50.
621 Ibid., p. 52.
622 Pastaba. Toliau darbe yra vadovaujamasis Baudžiamojo proceso kodekso tekstu su pakeitimais ir papildymais, pa-

darytais iki 1989 m. sausio 1 d.
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3.2.3.  Sovietinio baudžiamojo proceso eiga (stadijos)

Sovietiniame baudžiamojo proceso teisės moksle buvo įprasta stadijas skirstyti į įprastines ir 
išim tines. Prie įprastinių stadijų buvo priskiriamos: baudžiamosios bylos iškėlimas, parengtinis tyri-
mas, atidavimas teismui, teisminis nagrinėjimas, kasacinis procesas, nuosprendžio vykdymas. Kaip 
išimtinės stadijos buvo įvardijamos bylų procesas priežiūros instancijoje ir baudžiamosios bylos at-
naujinimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Jos buvo laikomos išimtinėmis dėl to, kad byla galėjo 
būti peržiūrėta priežiūros tvarka arba dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių tik nuosprendžiui įsiteisėjus 
ir tik pagal specialiai tam įgalioto pareigūno paduotą protestą (išvadą)623.

3.2.3.1. Įprastinės stadijos

Baudžiamosios bylos iškėlimas. Pirmoji sovietinio baudžiamojo proceso stadija – baudžia-
mosios bylos iškėlimas. Sprendimas iškelti baudžiamąją bylą buvo gana formalizuotas, t. y. priima-
mas tardytojo, kvotos organo, prokuroro ar teismo tik nustačius BPK nurodytas vadas ir pagrindus 
baudžiamajai bylai iškelti. Kaip vados baudžiamajai bylai iškelti buvo laikomi konkretūs šaltiniai: 
„žodiniai ir rašytiniai piliečių pareiškimai; valstybinių ir visuomeninių įmonių, įstaigų, organizaci-
jų ir pareigūnų pranešimai; spaudoje paskelbti pranešimai; kaltininko atvykimas ir prisipažinimas 
padarius nusikaltimą; betarpiškas kvotos organo, tardytojo, prokuroro, teisėjo ar teismo iškėlimas 
aikštėn nusikaltimo požymių“ (BPK 125 straipsnio 1 dalis). Pagrindu iškelti baudžiamąją bylą buvo 
pripažįstami pakankami duomenys, gauti iš nurodytų vadų, rodantys, kad yra nusikaltimo požymiai 
(BPK 125 straipsnio 2 dalis). Tik iškėlus baudžiamąją bylą, prokuroras, tardymo ir kvotos organai ir 
teismas įgydavo teisę ir pareigą atlikti proceso veiksmus, numatytus Baudžiamojo proceso kodekse. 
Vienintelis tardymo veiksmas, kurį buvo leidžiama atlikti iki baudžiamosios bylos iškėlimo, buvo 
įvykio vietos apžiūra (BPK 199 straipsnio 2 dalis)624. Draudimas atlikti tardymo veiksmus, išskyrus 
įvykio vietos apžiūrą, baudžiamosios bylos iškėlimo stadijoje galiojo iki nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimo ir dar kurį laiką ją atkūrus625.

Baudžiamosios bylos iškėlimo stadija galėjo būti užbaigiama sprendimu iškelti baudžiamąją 
bylą arba sprendimu atsisakyti iškelti baudžiamąją bylą, arba sprendimu perduoti pareiškimą ar pra-
nešimą pagal tardyminį priklausomumą ar teismingumą (BPK 128 straipsnio 3 dalis).

Iškėlus baudžiamąją bylą, toliau atitinkamai kvotos organas pradėdavo kvotą, tardytojas – pa-
rengtinį tardymą, prokuroras perduodavo bylą tyrimui atlikti, o teisėjas ir teismas perduodavo bylą 
tyrimui atlikti arba, kai parengtinį tyrimą atlikti buvo nebūtina, bylą priimdavo nagrinėti iš esmės 
teisme (BPK 132 straipsnis).

Parengtinis tyrimas. Po baudžiamosios bylos iškėlimo ėjo parengtinio tyrimo stadija. Tyrimas 
buvo laikomas parengtiniu proceso baudžiamojoje byloje eigos prasme626. Parengtinis tyrimas buvo 
skirstomas į dvi rūšis – kvotą ir parengtinį tardymą. Savo ruožtu kvota dar buvo skirstoma į kvotą, 
atliekamą bylose, kuriose parengtinis tardymas buvo būtinas, ir į kvotą, bylose, kuriose parengtinis 
tardymas buvo nebūtinas. Toks ikiteisminio tyrimo modelis nebuvo perimtas kuriant nepriklauso-
mos Lietuvos baudžiamojo proceso kodeksą (2002), dėl ikiteisminio tyrimo įstaigų funkcijų dublia-
vimo, nereikalingų proceso dalyvių apklausinėjimų, jau anksčiau fiksuotų duomenų perrašymo, ty-
rimo veiksmų kartojimų, tikslinimų ir kitų priežasčių627.

Esant požymiams tokio nusikaltimo, dėl kurio parengtinį tardymą atlikti buvo būtina, kvotos 
organas iškeldavo bylą ir atlikdavo neatidėliotinus tardymo veiksmus: apžiūrą, kratą, poėmį, patik-

623 Danisevičius, P.; Kazlauskas, M.; Palskys, E. Lietuvos TSR baudžiamasis procesas. Vilnius: Mintis, 1978, p. 8.
624 Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 1965 m. kovo 13 d. įsaku (Valstybės žinios. 1965, Nr. 8-69) 1961 m. 

BPK 199 straipsnis buvo papildytas antrąja dalimi.
625 Kuconis, P. Ikiteisminio tyrimo pradėjimo ir atsisakymo jį pradėti teisinio reguliavimo probleminiai aspektai. Ne-

priklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: VU, 2012, 
p. 457.

626 Danisevičius, P.; Kazlauskas, M.; Palskys, E. Lietuvos TSR baudžiamasis procesas. Vilnius: Mintis, 1978, p. 165.
627 Ancelis, P. Baudžiamasis persekiojimas sąvokomis ir vadybiniu aspektu. Jurisprudencija. 2005, 70 (62), p. 93.
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rinimą, įtariamųjų sulaikymą ir apklausą, nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausą. Atlikęs nurodytus 
ne atidėliotinus tardymo veiksmus, kvotėjas toliau kvotos medžiagą perduodavo tardytojui, kad šis 
atliktų parengtinį tardymą (BPK 135 straipsnis). Kvota šiuo atveju turėjo būti pabaigiama per dešimt 
dienų nuo baudžiamosios bylos iškėlimo momento (BPK 139 straipsnio 1 dalis). 

Kvotą, bylose, kuriose buvo nebūtinas parengtinis tardymas, iš esmės reguliavo BPK 136 
straipsnis. Parengtinį tardymą atlikti buvo nebūtina bylose dėl nusikaltimų, kurių sąrašas buvo nuro-
dytas BPK 143 straipsnio 1 dalyje. Esant požymiams nurodytų nusikaltimų, kvotos organas iškeldavo 
baudžiamąją bylą ir atlikdavo visus reikalingus proceso veiksmus siekiant išsiaiškinti ir ištirti nusi-
kaltimo aplinkybes. Atliekant šios formos kvotą iš esmės buvo remiamasi BPK įtvirtintomis, proceso 
dalyvių teises pažeidžiančiomis nuostatomis, kad darant kvotą, „gynėjui dalyvauti neleidžiama, o 
nukentėjusysis ir jo atstovas, civilinis ieškovas, civilinis atsakovas arba jų atstovai, baigus kvotą, nesu-
sipažįsta su bylos medžiaga ir tik pranešama jiems apie kvotos pabaigą ir perdavimą prokurorui“ (BPK 
136 straipsnio 1 dalis). Kvota bylose, kuriose parengtinį tardymą atlikti buvo nebūtina, buvo baigia-
ma kaltinamosios išvados surašymu. Kvotėjas, baigęs kvotą, bylos medžiagą perduodavo prokurorui, 
kuris patvirtindavo kaltinamąją išvadą ir toliau perduodavo bylą nagrinėti teismui. Kvotos, kuriose 
parengtinį tardymą atlikti buvo nebūtina, terminas paprastai buvo vienas mėnuo nuo baudžiamosios 
bylos iškėlimo. BPK nurodytais atvejais šis terminas galėjo būti pratęstas (BPK 139 straipsnio 2 dalis). 
Tam tikrais atvejais parengtinis tyrimas bylose dėl nusikaltimų, išvardytų BPK 143 straipsnio 1 da-
lyje, neapsiribodavo tik kvota. Pavyzdžiui, jeigu buvo nustatoma, kad byla turi svarbią visuomeninę 
reikšmę, kai bylos aplinkybės yra sudėtingos ar kvota atlikta vienpusiškai ir t. t., tardytojas, prokuro-
ras ar teismas galėjo priimti motyvuotą sprendimą atlikti tardymą šiose bylose628.

Parengtinis tardymas buvo laikoma pagrindine parengtinio tyrimo rūšimi. Parengtinį tar-
dymą baudžiamosiose bylose atlikdavo prokuratūros tardytojai, vidaus reikalų organų tardytojai ir 
valstybės saugumo organų tardytojai (BPK 142 straipsnis). Tardytojas buvo įvardijamas specialios 
paskirties pareigūnu, kurio išimtinė funkcija baudžiamajame procese buvo parengtinio tardymo atli-
kimas. Būtinais atvejais atlikti atskirus tardymo veiksmus ar visą tyrimą baudžiamojoje byloje turėjo 
teisę ir prokuroras. Tokiais atvejais prokuroras vykdė tardytojo funkcijas629.

Sovietmečiu ypatingai buvo akcentuojamas tardytojo procesinis savarankiškumas. Tačiau taip 
įvardijamas tuometinis tardytojo procesinis savarankiškumas vargu ar derėjo su šiuolaikiniais žmo-
gaus teisių apsaugos standartais. Parengtinis tardymas buvo atliekamas kišantis į piliečių asmeninį 
gyvenimą, žmogaus asmeninis gyvenimas buvo besąlygiškai pajungtas tardymo interesams. Antai 
tėvas buvo verčiamas liudyti prieš sūnų, brolis prieš brolį, kaltinamasis prieš save patį ir pan.630

Parengtinis tardymas baudžiamojoje byloje turėjo būti baigtas ne vėliau kaip per du mėnesius 
(BPK 150 straipsnio 1 dalis). Šis terminas galėjo būti įstatymo numatyta tvarka pratęstas (BPK 150 
straipsnio 2–4 dalys). Galutinė termino pratęsimo riba nebuvo nustatyta, tačiau ji buvo susijusi su 
su ėmimo terminu, jei kaltinamajam buvo paskirta ši kardomoji priemonė. Numatyti parengtinio 
tardymo terminai jokiu būdu neužtikrino greito nusikaltimų aplinkybių tyrimo, t. y. proceso greitu-
mo. Paprastai ir nesudėtingose bylose parengtinis tardymas buvo atliekamas per leistiną 2 mėnesių 
terminą.

Už parengtinio tyrimo priežiūrą buvo atsakingas prokuroras. Jam buvo suteikti platūs prie-
žiūros įgaliojimai. Prokuroras turėjo teisę: duoti nurodymus tardytojams dėl tardymo veiksmų, kar-
domosios priemonės kaltinamajam parinkimo, pakeitimo ar panaikinimo; reikalauti pateikti patik-
rinimui baudžiamosios bylos medžiagą; Kodekse numatytais atvejais sankcionuoti kratos darymą, 
kaltinamojo nušalinimą nuo pareigų ir kitas procesines prievartos priemones; pratęsti tyrimo ar kar-
domosios priemonės suėmimo terminus ir kt. (BPK 159 straipsnis „Prokuroro įgaliojimai prižiūrint, 
kad parengtinio tardymo organai vykdytų įstatymus“).

628 LTSR Baudžiamojo proceso kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 1989, p. 137.
629 Ibid., p. 135.
630 Jovaišas, K. Baudžiamojo proceso kodeksas: problemos ir sprendimai (1). Teisės apžvalga. 1990, 4, p. 4.



Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

638

Be to, gana plačias kontrolines teises tardytojų atžvilgiu turėjo ir tardymo skyriaus viršinin-
kas (BPK 48 (1) straipsnis). Jis turėjo teisę tikrinti baudžiamąsias bylas, duoti tardytojui nurodymus 
dėl parengtinio tardymo atlikimo, dėl patraukimo kaltinamuoju, dėl nusikaltimo kvalifikavimo ir 
kaltinimo apimties, dėl bylos perdavimo, taip pat dėl atskirų tardymo veiksmų atlikimo, perduoti 
bylą iš vieno tardytojo kitam, pavesti tirti bylą keliems tardytojams, taip pat dalyvauti parengtiniame 
tardyme kaip tardytojas ir kt. Tardymo padalinio viršininkas negalėjo panaikinti tardytojų priimtų 
sprendimų, nes tai buvo išimtinė prokuroro kompetencija. 

Parengtinis tardymas buvo baigiamas kaltinamosios išvados arba nutarimo perduoti bylą į teis-
mą dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo, arba nutarimo nutraukti bylą, arba nutarimo 
nutraukti bylą, perduodant medžiagą į teismą administracinėms nuobaudoms skirti surašymu (BPK 
224 straipsnis). Sprendimas užbaigti tam tikra nurodyta forma parengtinį tardymą priklausė nuo to, 
kokie buvo nustatomi teisiniai ir faktiniai pagrindai. Pagrindine parengtinio tardymo pabaigimo 
forma laikyta kaltinamosios išvados surašymas ir baudžiamosios bylos perdavimas į teismą per pro-
kurorą. Tardytojas galėjo surašyti kaltinamąją išvadą tik įsitikinęs, kad byloje surinkta pakankamai 
patvirtinančių duomenų, jog kaltinamasis yra kaltas padaręs nusikaltimą. „Jei tardytojas tuo dar nėra 
įsitikinęs, jis privalo tęsti parengtinį tardymą, kol kaltinamojo kaltumas jam nebekels abejonių.“631 Tar-
dytojo įsitikinimą dėl kaltinamojo kaltumo dar kartą patikrindavo prokuroras, o tada teismas, kuris, 
išnagrinėjęs bylą, spręsdavo kaltinamojo kaltumo klausimą nuosprendyje632. Būtent kaltės klausimo 
išsprendimas ikiteisminio tyrimo metu suponavo tai, kad „teismai nusišalino nuo aktyvios tiriamosios 
veiklos baudžiamajame procese“633. Dažniausiai teismo veikla pasireikšdavo kaltinamosios išvados per-
rašymu teismo nuosprendyje. Žinoma, jie buvo keičiami ir pildomi, tačiau „pirminis kaltinamosios 
išvados kaltinimas“ juose dažnai nesikeisdavo. Tokia padėtis devalvavo teisingumo supratimą bei 
vykdymą634.

Atidavimas teismui. Baigus parengtinį tyrimą baudžiamoji byla buvo atiduodama teismui. Ati-
davimo teismui stadijoje teisėjas arba tvarkomajame posėdyje635 teismas privalėjo išspręsti klausimą, 
ar byloje pakanka faktinių duomenų ir ar yra teisinis pagrindas atiduoti kaltinamąjį teismui ir nagri-
nėti bylą teisiamajame posėdyje636. Remiantis TSRS Aukščiausiojo Teismo pl. 1980 m. lapkričio 28 d. 
nutarimu Nr. 8 „Dėl teismų praktikos taikant įstatymus dėl kaltinamojo atidavimo teismui“ teismai 
turėjo spręsti kaltinamojo atidavimo teismui klausimą tvarkomajame posėdyje bylose dėl nusikalti-
mų, kuriuos padarė nepilnamečiai, ar už kuriuos kaip bausmė gali būti skiriama mirties bausmė, taip 
pat jeigu teisėjas nesutikdavo su kaltinamojoje išvadoje daromomis išvadomis ar jeigu prireikdavo 
pakeisti kaltinamajam parinktą kardomąją priemonę637.

Šios stadijos uždaviniai buvo įvardijami kaip kontrolinio (BPK 248 straipsnis) ir paruošiamojo 
(BPK 250 straipsnis) pobūdžio638. Atidavimo teismui stadija baigdavosi arba teisėjo nutarimu atiduoti 
kaltinamąjį teismui (BPK 251 straipsnis), arba teismo nutartimi (BPK 252 straipsnis). Teismas tvarko-
majame posėdyje priimdavo vieną iš nutarčių: atiduoti kaltinamąjį teismui ir paskirti bylą nagrinėti 
teisiamajame posėdyje; nutraukti bylą; grąžinti bylą tyrimui papildyti; sustabdyti bylą; perduoti bylą 
pagal teismingumą (BPK 252 straipsnis).

Tokia formalizuota baudžiamosios bylos atidavimo teismui tvarka atvedė į bylų vilkinimą. 
Neatsitiktinai ši procedūra daugumai pasirodė esanti netikslinga. Todėl kuriant nepriklausomos 
Lietuvos Baudžiamojo proceso kodeksą (2002 m.) buvo siekiama sukurti paprastesnį parengiamą-
jį bylos nagrinėjimo etapą, pabrėžiant labiau pasirengimo teisminiam nagrinėjimui dalykus, o ne 

631 Danisevičius, P.; Kazlauskas, M.; Palskys, E. Lietuvos TSR baudžiamasis procesas. Vilnius: Mintis, 1978, p. 231.
632 Ibid.
633 Stungys, K. Ar reikia laukti teisės reformos? Socialistinė teisė. 1989, 1, p. 41.
634 Ibid.
635 Iki 1958 m. visos baudžiamosios bylos atidavimo teismui stadijoje turėjo būti patikrinamos teismo tvarkomajame 

posėdyje. Danisevičius, P.; Kazlauskas, M.; Palskys, E. Lietuvos TSR baudžiamasis procesas. Vilnius: Mintis, 1978,  
p. 245.

636 Ibid., p. 244.
637 Lietuvos TSR aukščiausiojo plenumo 1988 m. balandžio 1 d. nutarimas Nr. 1. Socialistinė teisė. 1988, 2, p. 63.
638 LTSR Baudžiamojo proceso kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 1989, p. 224–227.
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kontrolinius klausimus639. Bylos atidavimas teismui kaip savarankiška stadija 2002 m. Baudžiamojo 
proceso kodekse išnyko. 

Teisminis nagrinėjimas. Sovietiniame baudžiamajame procese teisminio nagrinėjimo stadija 
buvo laikoma pagrindine, svarbiausia baudžiamojo proceso stadija. Iš esmės teismo pagrindinis už-
davinys buvo patikrinti parengtinio tyrimo parengtą medžiagą. „Baudžiamoji byla, prieš patekdama 
į teismą, praeina būtinas teisminio nagrinėjimo paruošimo stadijas: baudžiamosios bylos iškėlimą, 
parengtinį tyrimą ir atidavimą teismui. Šios stadijos yra būtinos tam, kad būtų reikiamai paruošiama 
byla teisminiam jos nagrinėjimui.“640 Teisminis nagrinėjimas susidėjo iš penkių dalių: parengiamo-
sios, teisminio tardymo, teisminių ginčų, teisiamojo paskutinio žodžio, nuosprendžio priėmimo ir 
paskelbimo641. Pag rindiniais teisminio nagrinėjimo dalyviais pirmosios instancijos teisme buvo įvar-
dijami teisėjas ir du liaudies tarėjai. Be to, teisminiame nagrinėjime dalyvavo prokuroras (valstybinis 
kaltintojas), visuomeninis kaltintojas, teisiamasis, gynėjas, nukentėjusysis, civilinis ieškovas, civilinis 
atsakovas ir jų atstovai ir t. t. Taip pat teisminiame nagrinėjime galėjo dalyvauti „asmenys, neturin-
tys savarankiškų interesų baudžiamojoje procesinėje veikloje“ – liudytojas, ekspertas, specialistas, 
pedagogas, bei asmenys, atliekantys pagalbines funkcijas – vertėjas, teisiamojo posėdžio sekretorius 
ir kt.642 

Teisminis nagrinėjimas baudžiamojoje byloje paprastai buvo užbaigiamas apkaltinamojo arba 
išteisinamojo nuosprendžio priėmimu (BPK 339 straipsnis). 

Nors okupuotoje Lietuvoje ir plačiai buvo deklaruojami svarbiausi baudžiamojo proceso prin-
cipai, tarp jų ir teismo nepriklausomumas, teismo nešališkumas, teisėjo neliečiamumas, tačiau sovie-
tinė ideologija ir jai tarnaujanti valstybės doktrina nepripažino klasikinio valdžių padalijimo, „todėl 
nebuvo leistina statyti „dirbtinių kliūčių“, skiriančių vieną valdžios šaką nuo kitų; visos valdžios šakos 
privalančios dirbti išvien ir vienam tikslui, komunistų partijai vadovaujant“643. Nagrinėjant bylą iš 
teisėjo buvo reikalauta teismo procesą vesti taip, kad teisminio nagrinėjimo dalyviai ir kiti teismo 
salėje esantys asmenys pajustų „pagarbą teismui, kaip tarybų valstybės organui“644. Pasak B. Nemicko, 
teisingumas ir teisėtumas sovietinėje sistemoje buvo negalimas dėl to, kad visa valdžios galia buvo 
sutelkta nekonstitucinio, bet iš esmės viešpataujančio ir visą politinį gyvenimą lemiančio komparti-
jos politinio biuro rankose, o valdžios, valdymo ir teismo institucijos buvo tik besąlygiškai klusnūs 
įrankiai jo rankose645.

Pagrindinis teisminio nagrinėjimo tikslas, kurį privalėjo įgyvendinti okupuotos Lietuvos tei-
sėjai, – „nustatyti materialistiškai interpretuojamą „objektyvią tiesą“, – „materialaus pasaulio, objek-
tyvios realybės atspindį žmogaus sąmonėje, kurios turinys visada yra objektyvus, nepriklausantis nei 
nuo sub jekto, nei nuo žmogaus, nei nuo žmonijos“646. „Teisėjai privalėjo tik „objektyviai taikyti teisę, 
kurią kurti ir sankcionuoti leista vien sovietinei valstybei. Bet koks nukrypimas nuo šio reikalavimo 
vertintinas kaip profesinis aplaidumas ar „tinkamų“ asmeninių savybių trūkumas.“647

Bylų procesas kasacinėje instancijoje. 1975 m. Lietuvos TSR baudžiamojo proceso teisės vado-
vėlyje bylų procesas kasacinėje instancijoje buvo apibrėžiamas kaip proceso stadija, „kurioje antro-
sios instancijos teismas pagal proceso dalyvių kasacinius skundus ir prokurorų kasacinius protestus 

639 Kazlauskas, M. Naujo Baudžiamojo proceso kodekso projekto koncepcija ir sistema. Teisė. 2000, 37, p. 71.
640 Danisevičius, P.; Kazlauskas, M.; Palskys, E. Lietuvos TSR baudžiamasis procesas. Vilnius: Mintis, 1978, p. 255.
641 LTSR Baudžiamojo proceso kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 1989, p. 262–314.
642 Danisevičius, P.; Kazlauskas, M.; Palskys, E. Lietuvos TSR baudžiamasis procesas. Vilnius: Mintis, 1978, p. 255–256.
643 Andriulis, V. et al. Dėl tarėjų instituto Lietuvos Respublikoje įsteigimo tikslingumo ir galimybių. Vilnius: Teisės insti-

tutas, 2004, p. 31. 
644 Likas, A. Teismo proceso kultūra. Vilnius, 1974, p. 9. Cituota pagal Andriulis, V. et al. V. Dėl tarėjų instituto Lietuvos 

Respublikoje įsteigimo tikslingumo ir galimybių. Vilnius: Teisės institutas, 2004, p. 32.
645 Nemickas, B. Pavergtos Lietuvos valdymo sąranga. Naujoji viltis. 1975, 8, p. 2–3. Cituota pagal Maksimaitis, M.; 

Miliauskaitė, K.; Šapoka, G. Valstybės ir teisės problemos lietuvių išeivijos publikacijose (1944–1990). Vilnius: MRU, 
p. 107.

646 Likas, A. Teismo proceso kultūra. Vilnius, 1974, p. 9. Cituota pagal Andriulis, V. et al. Dėl tarėjų instituto Lietuvos 
Respublikoje įsteigimo tikslingumo ir galimybių. Vilnius: Teisės institutas, 2004, p. 32.

647 Andriulis, V. et al. Dėl tarėjų instituto Lietuvos Respublikoje įsteigimo tikslingumo ir galimybių. Vilnius: Teisės insti-
tutas, 2004, p. 32.
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patikrina neįsiteisėjusių pirmosios instancijos teismo nuosprendžių ir nutarčių bei teisėjo nutarimų 
teisėtumą ir pagrįstumą“648. Neįsiteisėjusį pirmosios instancijos liaudies teismo nuosprendį galėjo ap-
skųsti nuteistasis, jo gynėjas, įstatyminis atstovas, nukentėjusysis, civilinis ieškovas, civilinis atsa-
kovas bei jų atstovai paduodami kasacinius skundus, o prokuroras – kasacinį protestą Lietuvos TSR 
Aukščiausiajam Teismui (BPK 365 straipsnis). Paprastai skundas ir protestas dėl teismo nuosprendžio 
galėjo būti paduodamas per septynias dienas nuo nuosprendžio paskelbimo dienos (BPK 367 straips-
nio 1 dalis). 

Baudžiamosiose bylose, kurias Aukščiausiasis Teismas nagrinėjo pirmąja instancija, proceso 
dalyviams nebuvo paliekama teisė skųsti šio teismo priimtus nuosprendžius aukštesnės instancijos 
teismui (BPK 365 straipsnio 5 dalis). Taip buvo apribojama asmens teisė apskųsti teismo baigiamąjį 
aktą bent vienam aukštesnės instancijos teismui ir taip pažeidžiama viena iš pagrindinių asmens 
teisių į teisminę gynybą649. 

Pagal tam tikrus požymius bylų procesas kasacinėje instancijoje pagal 1961 m. Baudžiamojo 
proceso kodeksą yra panašus į 2002 m. Baudžiamojo proceso kodekse įtvirtintą bylų procesą apelia-
cinės instancijos teismuose. Lietuvos TSR Aukščiausiasis Teismas privalėjo pirmosios instancijos pri-
imtą sprendimą patikrinti tiek teisėtumo, tiek pagrįstumo aspektais. Be to, teismas nebuvo saistomas 
paduoto skundo ir patikrindavo baudžiamosios bylos medžiagą visa apimtimi, visų nuteistųjų atžvil-
giu, taip pat ir tų, kurie skundų nepadavė, ir kurių atžvilgiu buvo nepaduotas kasacinis protestas arba 
nukentėjusiojo skundas650 (t. y. negaliojo tantum devolutum quantum appelantum principas). Tačiau 
galiojo non reformato in peius pricipas, draudžiantis pabloginti asmens padėtį, palyginti su ta, kuri 
buvo nustatyta pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu (BPK 380 straipsnis „Neleidžiamumas ka-
sacinėje instancijoje pagriežtinti nuteistajam bausmę ar pritaikyti jam įstatymą, numatantį sunkesnį 
nusikaltimą“)651.

Išnagrinėjęs bylą kasacine tvarka, teismas priimdavo vieną iš šių sprendimų: palikti nuospren-
dį nepakeistą, o skundą ar protestą atmesti; panaikinti nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo tirti arba 
iš naujo nagrinėti teisme; panaikinti nuosprendį ir nutraukti bylą; pakeisti nuosprendį (BPK 382 
straipsnio 1 dalis). Jei kasacinės instancijos teismas nenustatydavo nuosprendžiui panaikinti ar pa-
keisti pagrindų (BPK 383–388 straipsniai) ar vadų (BPK 380, 381 straipsniai), jis priimdavo nutartį 
palikti nuosprendį nepakeistą, o skundą ar protestą atmesti. Nutartis panaikinti nuosprendį ir per-
duoti bylą tirti iš naujo buvo priimama tada, kai buvo nustatomi BPK 384 (Parengtinio tyrimo ar 
teisminio tardymo vienpusiškumas ar nepilnumas), 386 (Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo 
pažeidimai) ir 387 (Netinkamas baudžiamojo įstatymo pritaikymas) straipsniuose nurodyti pagrin-
dai nuosprendžiui panaikinti, o padarytų klaidų negalėjo pašalinti tiek kasacinės instancijos, tiek 
pirmosios instancijos teismas. Nuo sprendis buvo panaikinamas ir byla perduodama nagrinėti iš nau-
jo tada, kai buvo nustatomi pagrindai nuosprendžiui panaikinti (BPK 384–388 straipsniai), tačiau 
bylos tirti iš naujo nereikėjo652. Atitinkamai BPK 390 straipsnis reguliavo kasacinės instancijos teismo 
sprendimą panaikinti apkaltinamąjį nuo sprendį ir bylos nutraukimą, o 391 straipsnis – sprendimą 
nuosprendį pakeisti653.

Nuosprendžio vykdymas. Šioje baudžiamojo proceso stadijoje teismas perduodavo nuosprendį 
ar nutartį vykdyti, kontroliuodavo, kaip jis vykdomas, nagrinėdavo ir spręsdavo su vykdymu susi-
jusius klausimus. Nuosprendžiai paprastai buvo vykdomi, kai jie įsiteisėdavo. Išteisinamasis nuos-
prendis ir nuosprendis, atleidžiantis nuteistąjį nuo bausmės, buvo vykdomi tuoj pat juos paskelbus. 
Nuosprendis, kuris galėjo būti apskųstas ar užprotestuotas kasacine tvarka, įsiteisėdavo, pasibaigus 
kasacinio apskundimo ir užprotestavimo terminui, jeigu jis nebūdavo apskųstas ar užprotestuotas. 
Padavus kasacinį skundą ar protestą, nuosprendis, jeigu jis būdavo nepanaikinamas, įsiteisėdavo  

648 Danisevičius, P.; Kazlauskas, M.; Palskys, E. Lietuvos TSR baudžiamasis procesas. Vilnius: Mintis, 1978, p. 306.
649 Griškevič, L. 1990–1992 metų teismų reforma Lietuvoje. Teisė. 2011, 81, p. 95.
650 LTSR Baudžiamojo proceso kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 1989, p. 340.
651 Ibid., p. 340–341.
652 Ibid., p. 342.
653 Ibid., p. 350–354.
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kasacinės instancijos teismui išnagrinėjus bylą (BPK 398 straipsnis). Nuosprendis, kuris negalėjo būti 
apskundžiamas kasacine tvarka, įsiteisėdavo nuo jo paskelbimo momento654.

Nuosprendį, nutartį ar nutarimą perduodavo vykdyti juos priėmęs teismas (BPK 401 straips-
nis). Prokuroras privalėjo prižiūrėti nuosprendžio vykdymo teisėtumą, tikrinti, kaip teismas perduo-
da nuosprendį vykdyti, kontroliuoti jį vykdančių institucijų (pataisos darbų, vidaus reikalų įstaigų, 
teismo vykdytojų ir kt.) veiklos teisėtumą (BPK 404 straipsnis)655.

3.2.3.2. Išimtinės stadijos

Be įprastinės – ordinarinės teismų sprendimų kontrolės formos kasacijos, sovietiniame bau-
džiamajame procese buvo numatytos ir dvi išimtinės-ekstraordinarinės formos – bylų procesas prie-
žiūros instancijoje bei baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

Bylų procesas priežiūros instancijoje. Šioje baudžiamojo proceso stadijoje buvo patikrinamas 
įsiteisėjusių pirmosios instancijos teismo, taip pat aukštesnių teismų sprendimų teisėtumas ir pagrįs-
tumas, užprotestavus teismo sprendimus asmenims, kuriems tokią teisę buvo suteikęs įstatymas656. 
Protestus priežiūros tvarka turėjo teisę paduoti tik nurodyti BPK 417 straipsnyje prokurorai, teismo 
pirmininkai ir jų pavaduotojai, atitinkamai Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo Teisminei baudžia-
mųjų bylų kolegijai, Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo prezidiumui, TSRS Aukščiausiojo Teismo 
Teisminei baudžiamųjų bylų kolegijai, Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo plenumui, TSRS Aukš-
čiausiojo Teismo plenumui. Protestai dėl Lietuvos teritorijoje veikiančių karinių tribunolų nuospren-
džių buvo paduodami Karinių tribunolų nuostatų nustatyta tvarka.

Pats nuosprendžio užprotestavimas ir bylos peržiūrėjimas priežiūros tvarka nebuvo ribojamas 
terminais, išskyrus apkaltinamąjį nuosprendį, jeigu buvo siekiama pabloginti nuteistojo padėtį, taip 
pat išteisinamąjį nuosprendį. Tokiais atvejais peržiūrėti nuosprendį buvo galima tik per vienerius 
metus po jo įsiteisėjimo (BPK 418 straipsnis). Pasibaigus šiam terminui, tokios bylos galėjo būti per-
žiūrimos tik atnaujinus jas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių (BPK 433–439 straipsniai).

Priešingai nei nagrinėjant bylą kasacine tvarka, nagrinėjant bylą priežiūros instancijoje, nuteis-
tasis, išteisintasis, jų gynėjai, teisėti nepilnamečių atstovai, nukentėjusysis ir jo atstovai, civilinis ieš-
kovas, civilinis atsakovas ir jų atstovai į teismo posėdį buvo kviečiami tik reikiamais atvejais. Teismas 
spręsdavo, ar reikia nurodytus asmenis kviesti duoti paaiškinimų (BPK 424 straipsnis).

Priežiūros tvarka buvo peržiūrima nedaug bylų. Dažniausiai buvo peržiūrimos kasacinės ins-
tancijos teismo nutartys, kuriomis teismo nuosprendžiai nepagrįstai būdavo palikti galioti arba ne-
pagrįstai panaikinti ar pakeisti657. Iš esmės šis procesas dubliavo bylų procesą kasacinės instancijos 
teisme, kadangi abiem instancijoms buvo vienodi pagrindai nuosprendžiams panaikinti ir pakeisti658, 
abiejuose buvo peržiūrima visa baudžiamosios bylos medžiaga, patikrinamas tiek teismo sprendimo 
teisėtumas, tiek pagrįstumas. Be to, įstatyme suteikta teisė tik tam tikriems subjektams pateikti pro-
testą priežiūros tvarka jokiu būdu neužtikrino tiek nuteistojo teisių, tiek kitų proceso dalyvių teisių ir 
nesudarė tinkamų sąlygų atkurti teismo sprendimo teisingumą.

Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių. Nūdienos teisinėje litera-
tūroje „baudžiamojo proceso atnaujinimas“ ar „baudžiamosios bylos atnaujinimas“ „yra įvardijamas 
kaip ekstraordinarinis įsiteisėjusių teismų sprendimų peržiūros būdas ar forma arba kaip atsarginė 
galimybė ar vienintelė galimybė, išnaudojus visus kitus būdus, kilus abejonėms dėl teismo sprendimo 
teisingumo, patikrinti jo teisėtumą ir pagrįstumą, kai teismo sprendimas jau įgijęs res judicata, t. y. tei-
sinę galią“659. Šiandienos įvairių valstybių baudžiamuosiuose procesuose paprastai išskirtinos kelios 

654 Danisevičius, P.; Kazlauskas, M.; Palskys, E. Lietuvos TSR baudžiamasis procesas. Vilnius: Mintis, 1978, p. 325.
655 LTSR Baudžiamojo proceso kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 1989, p. 366.
656 Danisevičius, P.; Kazlauskas, M.; Palskys, E. Lietuvos TSR baudžiamasis procesas. Vilnius: Mintis, 1978, p. 337.
657 Ibid., p. 339.
658 Žr. BPK 426 ir 383 str.
659 Randakevičienė, I. Baudžiamojo proceso atnaujinimas: samprata ir pagrindinės rūšys. Jurisprudencija. 2007, 1 (91), 

p. 79–80.
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baudžiamojo proceso atnaujinimo rūšys: klasikinis baudžiamojo proceso atnaujinimas (dėl naujai 
paaiškėjusių aplinkybių); baudžiamojo proceso atnaujinimas, kuriuo siekiama ištaisyti baudžiamojo 
įstatymo netinkamo taikymo ar baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimo pasekmes, taip pat api-
mantis ir įsiteisėjusių teismų sprendimų peržiūros formas, egzistuojančias keliose valstybėse; bau-
džiamojo proceso atnaujinimas esant Europos Žmogaus Teisių Teismo ar Jungtinių Tautų Žmogaus 
teisių komiteto sprendimui siekiantis įgyvendinti restitutio in integrum660. Sovietinis baudžiamasis 
procesas numatė tik vieną baudžiamosios bylos atnaujinimo rūšį – „baudžiamosios bylos atnaujinimą 
dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių“.

Bylos atnaujinimo dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių stadijoje buvo peržiūrimas įsiteisėjęs 
teismo sprendimas, jeigu buvo nustatomos teismui bylos nagrinėjimo metu nežinomos aplinkybės, 
liudijančios apie priimto sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą. BPK 433 straipsnyje buvo nuro-
dyti pagrindai baudžiamajai bylai atnaujinti dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių: žinotinas liudytojo 
ar nukentėjusiojo parodymų arba eksperto išvados melagingumas, taip pat kitų įrodymų, kuriais pa-
remtas nuosprendis ar nutartis, netikrumas; nusikalstami teisėjų piktnaudžiavimai, buvę nagrinėjant 
tą bylą; nusikalstami atlikusių byloje tyrimą asmenų piktnaudžiavimai, dėl kurių priimtas neteisėtas 
ir nepagrįstas teismo nuosprendis arba nutartis nutraukti bylą; kitokios aplinkybės, kurios teismui 
buvo nežinomos, priimant nuosprendį ar nutartį, ir kurios atskirai ar kartu su pirmiau nustatytomis 
aplinkybėmis įrodydavo, kad nuteistasis yra nekaltas arba kad jis padarė lengvesnį ar sunkesnį nusi-
kaltimą negu tas, už kurį jis buvo nuteistas, taip pat kurios įrodydavo, kad išteisintasis arba asmuo, 
kurio byla buvo nutraukta, yra kaltas.

Peržiūrėti išteisinamąjį teismo nuosprendį, nutartį ir nutarimą nutraukti bylą, taip pat peržiū-
rėti apkaltinamąjį nuosprendį, nutartį ir nutarimą bausmės švelninimo ar reikalingumo pritaikyti 
nuteistajam įstatymą, numatantį sunkesnį nusikaltimą, motyvais buvo leidžiama tik per Lietuvos 
TSR baudžiamojo kodekso 49 straipsnyje nustatytus traukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties 
terminus ir ne vėliau kaip per vienerius metus nuo naujų aplinkybių paaiškėjimo dienos (BPK 434 
straipsnis). Antai teismo sprendimas nurodytais įstatyme motyvais negalėjo būti peržiūrėtas dėl nau-
jai paaiškėjusių aplinkybių, kai praeidavo dešimt metų nuo tos dienos, kai buvo padarytas nusikal-
timas, už kurį pagal įstatymą galėjo būti skiriama griežtesnė bausmė negu laisvės atėmimas penke-
riems metams. Tačiau teismas turėjo teisę savo nuožiūra atnaujinti bylą ir praėjus dešimt metų nuo 
nusikaltimo padarymo, jeigu už tą nusikaltimą galėjo būti skiriama mirties bausmė.

Bylos atnaujinimo dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių klausimą spręsdavo Lietuvos TSR Aukš-
čiausiojo Teismo Teisminė baudžiamųjų bylų kolegija, Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo prezidi-
umas ar Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo plenumas, t. y. ta šio teismo instancija, kuri buvo aukš-
tesnė už sprendimą priėmusį teismą (BPK 437 straipsnis). Pati baudžiamoji byla buvo nagrinėjama 
teisiamajame posėdyje pagal taisykles, kurios buvo nustatytos bylų procesui priežiūros instancijoje 
(BPK 424 straipsnis). Jei byla anksčiau buvo nagrinėta kasacine ar priežiūros tvarka, tokią bylą nagri-
nėjant dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, galėjo dalyvauti ta pati atitinkamo teismo sudėtis661. Vargu, 
ar tai derėjo su teismo nešališkumo principu.

3.2.4. Įtariamojo, kaltinamojo (teisiamojo) ir nukentėjusiojo teisinės   
 padėties bruožai sovietiniame baudžiamajame procese

Teisės normos teisinėje valstybėje turi atitikti tam tikrus žmogaus teisių apsaugos standartus. 
Kalbant apie žmogaus teisių apsaugą baudžiamajame procese, paprastai didžiausias dėmesys skiria-
mas baudžiamojo proceso dalyvių įtariamojo, kaltinamojo ir nukentėjusiojo teisių apsaugos stan-
dartams. Sovietiniame baudžiamajame procese nebuvo kategoriškai atmetamas pastarųjų proceso 
dalyvių teisių apsaugos vaidmuo, bet ten jos svarba akivaizdžiai mažesnė nei šiuolaikiniame procese, 

660 Randakevičienė, I. Baudžiamojo proceso atnaujinimas: samprata ir pagrindinės rūšys. Jurisprudencija. 2007, 1 (91), 
p. 83.

661 LTSR Baudžiamojo proceso kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 1989, p. 397, 399.
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nepaisant visų sovietinių deklaracijų apie pagarbą žmogaus teisėms bei laisvėms. Suprantama, kad 
tam turėjo įtakos sovietinis režimas ir jo ideologija.

3.2.4.1. Įtariamasis, kaltinamasis (teisiamasis)

Įtariamuoju buvo laikomas trumpalaikis ikiteisminio tyrimo dalyvis iki tapimo kaltinamuoju. 
Asmuo įgydavo įtariamojo procesinį statusą dviem atvejais: 1) kai buvo sulaikomas BPK 137 straips-
nio nustatyta tvarka; 2) kai jam buvo skiriama kardomoji priemonė BPK 97 straipsnio numatyta 
tvarka (BPK 59 straipsnis)662. 

BPK 59 straipsnyje buvo išvardytos ir pagrindinės įtariamojo procesinės teisės: duoti byloje pa-
aiškinimus; pareikšti prašymus; apskųsti kvotėjo, tardytojo ir prokuroro veiksmus. Apie įtariamojo 
teisę į gynybą, įskaitant teisę turėti gynėją, tiesiogiai Baudžiamojo proceso kodekse nebuvo kalbama, 
nors kodekso komentare buvo nurodyta, kad įtariamasis, kaip ir kitas parengtinio tyrimo dalyvis 
kaltinamasis, turi teisę į gynybą663. Svarbiausios įtariamojo pareigos buvo: šaukiamam atvykti pas 
kvotėją, tardytoją, prokurorą; nevengti tardymo ir teismo; netęsti nusikalstamos veikos, netrukdyti 
nustatyti tiesą baudžiamojoje byloje664.

Įtariamojo statusą turintis asmuo vėliau, dažniausiai parengtinio tyrimo metu,tapdavo kalti-
namuoju. Remiantis BPK 52 straipsniu kaltinamuoju buvo laikomas asmuo, kurio atžvilgiu įstatymo 
nustatyta tvarka buvo priimtas nutarimas patraukti kaltinamuoju. Atiduotas teismui kaltinamasis 
buvo vadinamas teisiamuoju (1 dalis). Kaltinamojo teisės buvo išvardytos to paties straipsnio 2 da-
lyje: žinoti, kuo kaltinamas, ir duoti paaiškinimus dėl pareikšto jam kaltinimo; teikti įrodymus; pa-
reikšti prašymus; baigus parengtinį tardymą, susipažinti su visa bylos medžiaga; turėti gynėją; daly-
vauti teisminiame nag rinėjime pirmosios instancijos teisme; pareikšti nušalinimą; apskųsti kvotėjo, 
tardytojo, prokuroro ir teismo veiksmus bei sprendimus. Kitos kaltinamojo, teisiamojo teisės buvo 
detalizuojamos kituose BPK straipsniuose (pavyzdžiui, BPK 5, 6 (1), 15, 267 ir kt. straipsniuose). Kal-
tinamasis turėjo ne tik teises, bet ir pareigas. Kvotėjo, tardytojo, prokuroro ir teismo šaukiamas, jis 
privalėdavo atvykti paskirtu laiku, o jam be svarbios priežasties neatvykus, kvotėjo, tardytojo, proku-
roro nutarimu ar teismo nutartimi, galėjo būti atvesdinamas arba jam galėjo būti paskirta ar pakeista 
kardomoji priemonė. Kaltinamajam buvo privalomas tardytojo nutarimas dėl patikrinimo (BPK 202 
straipsnis), dėl pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo (BPK 206 straipsnis), dėl dalyvavimo, pati-
krinant parodymus vietoje (BPK 204 straipsnis), ir kt.665

Pateiktas kaltinamojo teisių katalogas, be jokios abejonės, neatitinka šiuolaikinių traukiamo 
baudžiamojon atsakomybėn asmens teisių apsaugos standartų pagal 1950 m. Žmogaus teisių konven-
cijos 5, 6 ir 8 straipsnius. Svarbiausia kaltinamojo teisė į gynybą, įskaitant teisę turėti gynėją, buvo iš 
esmės suvaržyta. Antai gynėjui buvo leidžiama dalyvauti byloje tik nuo to momento, kai kaltinama-
jam buvo paskelbiama apie parengtinio tardymo pabaigimą ir jam buvo pateikiama susipažinti visa 
byla. Išimtiniais atvejais prokuroras savo iniciatyva arba kaltinamojo prašymu motyvuotu nutarimu 
galėjo leisti gynėjui dalyvauti byloje nuo kaltinimo pareiškimo momento (BPK 53 straipsnio 1 dalis). 
Tokį nutarimą prokuroras priimdavo tik tuomet, kai įsitikindavo, kad „gynėjo dalyvavimas parengti-
niame tardyme padės visapusiškai ir objektyviai ištirti bylos aplinkybes“666. Bylose, kuriose parengtinis 
tardymas nebuvo atliekamas, gynėjas kvotos metu iš viso nedalyvavo. Tokiose bylose jam buvo lei-
džiama dalyvauti tik nuo kaltinamojo atidavimo teismui momento (BPK 53 straipsnis). Taip pat pro-
cesinių prievartos priemonių skyrimas ir taikymas kaltinamajam neatitiko Konvencijos reikalavimų. 
Antai kardomąjį kalinimą suėmimą įstatymas leido sankcionuoti prokurorui (BPK 104 straipsnis)667. 

662 LTSR Baudžiamojo proceso kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 1989, p. 54–55. 
663 Ibid., 1989, p. 55.
664 Liakas, A. Baudžiamosios procesinės veiklos dalyviai. Vilnius: LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo minis-

terija. Vilniaus V. Kapsuko universitetas, 1973, p. 36.
665 Ibid., p. 30.
666 LTSR Baudžiamojo proceso kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 1989, p. 49.
667 Kardomojo kalinimo (suėmimo) skyrimo ir taikymo tvarkos pakeitimas buvo padarytas tik nepriklausomoje Lietu-

voje 1996 m. ratifikavus ŽTK .
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Apskritai daugumą prievartos priemonių įtariamajam ar kaltinamajam turėjo teisę skirti pats kvotė-
jas ar tardytojas – nebuvo jokios teisminės kontrolės.

Kaltinamojo padėtis sovietiniame baudžiamajame procese taikliai apibūdinama Lietuvos išei-
vijos publikacijose. V. Rastenis šioje plotmėje reiškė apgailestavimą, kad sovietinis baudžiamasis pro-
cesas yra netgi prastesnis nei kadaisę buvęs carinėje Rusijoje, nes kaltinamajam suteikiama nedaug 
teisių, pasigendama nekaltumo prezumpcijos668. Tai patvirtina to meto teisinėje literatūroje išsakytos 
mintys: „Kai tardytojas pasirašo kaltinamąją išvadą, jis jau nesivadovauja nekaltumo prezumpcija – 
teiginiu, pagal kurį asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltė nebus įrodyta įstatymo nustatyta tvarka – 
kadangi surinktų įrodymų pagrindu jis įsitikinęs (vidinis įsitikinimas), kad visi gynybos argumentai 
teisingai nuneigti, įkaltintas asmuo yra kaltas. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo kaltinamąjį laiko nekaltu 
ne tardytojas, ne prokuroras, o valstybė kaip kriminalinės bausmės teisių subjektas, reikalaujant, kad 
tardytojo, prokuroro išvados būtų patikrintos teisminio tardymo metu.“669 Be to, V. Rastenis pabrėžė, 
kad sovietinis baudžiamasis procesas neatitinka demokratinių teisingumo principų ir dėl to kalti-
namasis ir jo gynėjas su kaltinimo medžiaga gali susipažinti tik parengtinio tardymo pabaigoje670. 
Galiausiai kaltinamojo procesinė padėtis apibūdinama „kaip nykštuko prieš milžiną“671.

Sovietinio baudžiamojo proceso pagrindu buvo laikoma aktyvi parengtinio tyrimo institucijų, 
prokuratūros ir teismų veikla, nukreipta į socialistinio teisingumo užduočių vykdymą. Įtariamasis, 
kaltinamasis, net jei jie ir buvo nekalti, negalėjo atlaikyti bendro valstybės pareigūnų spaudimo. Šiuo 
atveju teiginys, kad minėtos institucijos griežtai laikosi įstatymo raidės dėl proceso dalyvių teisių 
užtik rinimo, mažai kuo galėjo padėti įtariamajam ar kaltinamajam672.

3.2.4.2. Nukentėjusysis 

Baudžiamajame procese rungimosi principas gali būti įgyvendinamas tik tada, kai yra realizuo-
jamos ne tik baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens, bet ir nuo nusikalstamų veikų nukentėju-
siųjų asmenų teisės ir jų interesai. 1961 m. sovietinio Baudžiamojo proceso kodekso antrajame straips-
nyje, kuris apibrėžė baudžiamojo proceso uždavinius, buvo nurodoma: „greitai ir pilnutinai išaiškinti 
nusikaltimus, įkaltinti kaltininkus ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad kiekvienas nusikaltimą padariusis 
asmuo būtų teisingai nubaudžiamas ir nė vienas nekaltas asmuo nebūtų patraukiamas baudžiamojon 
atsakomybėn ir nuteisiamas“. Čia apie nusikaltimo aukos interesus nekalbama. Laipsniškai sovietinia-
me baudžiamajame procese susiklostė keista situacija, kurioje atsidūręs nukentėjęs nuo nusikaltimo 
asmuo turėjo gerokai menkesnes galimybes apginti savo teisėtus insteresus nei įtariamas, kaltinamas 
ar teisiamas asmuo.

Nukentėjusiuoju pagal BPK 60 straipsnį buvo pripažįstamas tik fizinis asmuo, kuriam nusikal-
timu buvo padaryta moralinės, fizinės ar turtinės žalos. Juridinis asmuo, kuriam nusikaltimu buvo 
padaroma turtinė žala, galėjo būti pripažįstamas baudžiamojoje byloje tik civiliniu ieškovu, (BPK  
61 straipsnis). Jei dėl nusikaltimo nukentėjusysis mirė, tai jo kaip nukentėjusiojo teises perimdavo 
vienas iš jo artimųjų giminaičių. Šiuo atveju artimasis giminaitis tapdavo ne tik nukentėjusiojo ats-

668 Rastenis, V. „Kupranugarių kaustymas“ nepanaikintas. Dirva. 1961, 108. p. 3. Cituota pagal Maksimatis, M.; Mi-
liauskaitė, K.; Šapoka, G. Valstybės ir teisės problemos lietuvių išeivijos publikacijose (1940–1990). Vilnius: MRU, 
2011, p. 107. Lietuvoje pirmą kartą nekaltumo prezumpcijos principas, draudimas versti duoti asmenį parodymus 
prieš save, savo šeimos narius ar artimus giminaičius, asmeniui, įtariamam ar kaltinamam nusikaltimo padarymu, 
nuo sulaikymo arba pirmosios apklausos momento garantuota teisė turėti gynėją buvo įtvirtinta 1992 m. Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 31 straipsnyje. Šios konstitucinės asmens teisių apsaugos garantijos vėliau buvo perkeltos 
į Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą.

669 Liakas, A. Baudžiamosios procesinės veiklos dalyviai. Vilnius: LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo minis-
terija. Vilniaus V. Kapsuko universitetas, 1973, p. 31.

670 Rastenis, V. „Kupranugarių kaustymas“ nepanaikintas. Dirva. 1961, 108, p. 3. Cituota pagal Maksimatis, M.; Mi-
liauskaitė, K.; Šapoka, G. Valstybės ir teisės problemos lietuvių išeivijos publikacijose (1940–1990). Vilnius: MRU, 
2011, p. 107.

671 Ibid.
672 Gušauskienė, M. Lygių procesinių teisių įgyvendinimo problemos ikiteisminiame tyrime. Jurisprudencija. 2005, 67 

(59), p. 57.
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tovu, bet ir nukentėjusiuoju, „nes jam nusikaltimu padaryta sunki moralinė žala, kadangi jis neteko 
artimo, brangaus jam žmogaus (nužudytas jo vaikas, žmona, vyras ir pan.)“673.

Asmens pripažinimas nukentėjusiuoju nepriklausė nuo jo amžiaus, fizinės ar psichikos sveika-
tos būklės. Tačiau jei nukentėjusysis buvo nepilnametis, neveiksnus ar ribotai veiksnus asmuo, procese 
privalėjo dalyvauti tokio asmens atstovas pagal įstatymą. Taip pat byloje kaip nukentėjusiojo atstovai 
galėjo dalyvauti advokatai, nukentėjusiojo artimieji giminaičiai, taip pat visuomeninių organizacijų ar 
darbo kolektyvų paskirti asmenys bei kiti asmenys, teismo nutartimi arba teisėjo, tardytojo ar kvotėjo 
nutarimu (BPK 63 straipsnis). Nukentėjusiojo atstovas įgydavo visas atstovaujamo asmens teises, išsky-
rus teisę duoti parodymus. Tačiau nukentėjusiojo atstovas pagal įstatymą galėjo būti apklausiamas kaip 
liudytojas674.

BPK 60 straipsnio 3 dalyje buvo įtvirtintos tokios nukentėjusiojo ir jo atstovo teisės: „teikti 
įrodymus; pareikšti prašymus; susipažinti su visa bylos medžiaga nuo to momento, kai pabaigtas pa-
rengtinis tardymas; dalyvauti teisminiame nagrinėjime; pareikšti nušalinimus; apskųsti kvotėjo, tar-
dytojo, prokuroro ir teismo veiksmus, taip pat apskųsti teismo nuosprendį arba nutartis ir liaudies 
teisėjo nutarimus; palaikyti kaltinimą teisminiame nagrinėjime“. Nukentėjusysis turėjo teisę palaikyti 
kaltinimą ne tik privataus kaltinimo bylose (BPK 126 straipsnio 1 ir 4 dalis), bet ir bet kurioje kitoje 
baudžiamojoje byloje, jeigu joje nedalyvavo prokuroras675 ir kt.

Be teisių, BPK numatė ir nukentėjusiojo pareigas. Nukentėjusysis privalėjo duoti parodymus ir 
atsakyti už atsisakymą arba vengimą duoti parodymus (BPK 82 straipsnis), taip pat visais atvejais at-
sakė už akivaizdžiai melagingus parodymus lygiai kaip ir liudytojas (BPK 60 straipsnio 4 dalis) ir kt.

Nukentėjusiojo teisinę padėtį pagal 1961 m. BPK galima būtų charakterizuoti kaip „pamirš-
tas“ nukentėjusysis676. Sovietinis baudžiamasis procesas veikė kaip „valstybė – nusikaltėlis“ sistema, o 
nusikaltimų aukų interesai, jų teisės likdavo už teisėsaugos institucijų dėmesio ribų. Nuketėjusiajam 
nebuvo garantuojama nemokama teisinė pagalba ar kitokia reikalinga parama. Taip pat nukentėjusy-
sis, dėl nusikaltimo patyręs ne tik turtinės, bet ir neturtinės žalos, neturėjo teisės į jos atlyginimą. Tuo 
metu apie „moralinės žalos“ atlyginimą nebuvo kalbama. Pagal 1961 m. BPK 65 straipsnį pareikšti 
civilinį ieškinį galėjo asmuo, dėl nusikaltimo turėjęs tik „materialinės žalos“. Nusikaltimu padaryta 
„moralinė žala“ nebuvo pagrindas asmenį pripažinti civiliniu ieškovu. Įstatymuose nebuvo numatyta 
nei „moralinės žalos“ sąvoka, nei galimybių ją atlyginti. Komunistinė moralė draudė prašyti atlyginti 
„moralinę žalą“ pinigais, t. y. neleido žmogaus garbę matuoti pinigais677.

Sovietiniai įstatymai, reguliuojantys nukentėjusiojo teisinę padėtį, kurie neužtikrino reikia-
mos nusikaltimų aukų teisinės apsaugos, galiojo dar ne vienerius metus ir nepriklausomoje Lietuvoje. 
Tokia situacija buvo nesuderinama su teisinės valstybės paskirtimi. Tačiau laipsniškai esamos nusikal-
timo aukų teisinės apsaugos reguliavimo spragos buvo pašalintos, išspręstos kitos teisinės, socialinės, 
psichologinės, materialinės ir organizacinės problemos, kurios nukentėjusiuosius atstumdavo nuo tei-
singumo sistemos. 

Apibendrinant pasakytina, kad sovietinio baudžiamojo proceso formos reikalavimai, paremti 
„socialistinio teisėtumo“ ideologija, buvo beprasmiškai griežtai formalizuoti, o tai lėmė gana dideles 
proceso fizines, intelektines ir finansines sąnaudas bei neužtikrino žmogaus teisių standartų. Ikiteis-

673 Liakas, A. Baudžiamosios procesinės veiklos dalyviai. Vilnius: LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo minis-
terija. Vilniaus V. Kapsuko universitetas, 1973, p. 50.

674 LTSR Baudžiamojo proceso kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 1989, p. 58.
675 Liakas, A. Baudžiamosios procesinės veiklos dalyviai. Vilnius: LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo minis-

terija. Vilniaus V. Kapsuko universitetas, 1973, p. 51.
676 Plačiau apie nukentėjusiojo teisinės padėties pagal 1961 m. BPK problematiką žr. Kuklianskis, S.; Juzukonis, S. 

Nukentėjusiojo statuso problema baudžiamajame procese. Jurisprudencija. 2001, 19 (11), p. 173–182.; Juzukonis, 
S. Civilinis ieškinys baudžiamajame procese: nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo santykis. Jurisprudencija. 2002,  
24 (16), p. 133–146; Ancelis, P. Nukentėjusiojo padėtis, pasikeitus baudžiamiesiems įstatymams. Jurisprudencija. 2003,  
49 (41), p. 97–104; Zabiela, V. Nukentėjusiojo teisių užtikrinimas baudžiamajame procese. Žmogaus teisių problema 
baudžiamojoje teisėje ir baudžiamajame procese. Konferencijos medžiaga. Vilnius: Lietuvos teisininkų draugija, 
1995, p. 38–45.

677 Juzukonis, S. Nukentėjusiojo teisių apsauga baudžiamajame procese. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). 
Vilnius: LTU, 2002, p. 112.
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minio tyrimo metu buvo dubliuojamos ikiteisminio tyrimo įstaigų funkcijos, atliekami bereikalingi 
proceso veiksmai. Atliekant nusikaltimų tyrimą buvo remiamasi BPK įtvirtintomis, proceso daly-
vių teises pažeidžiančiomis nuostatomis, asmens privatus gyvenimas buvo besąlygiškai „pajungtas“ 
tardymo interesams. Kaltės klausimo išsprendimas ikiteisminio tyrimo metu devalvavo teisingumo 
supratimą bei vykdymą, o formalizuota baudžiamosios bylos atidavimo teismui tvarka atvedė į bylų 
vilkinimą. Teisė teisminio nagrinėjimo metu buvo taikoma tik „objektyviai“, siekiant nustatyti mate-
rialistiškai interpretuojamą „objektyvią tiesą“. Baudžiamosiose bylose, kurias Aukščiausiasis Teismas 
nagrinėjo pirmąja instancija, proceso dalyviams buvo apribojama asmens teisė apskųsti teismo bai-
giamąjį aktą bent vienam aukštesnės instancijos teismui ir taip buvo pažeidžiama viena iš pagrindi-
nių asmens teisių į teisminę gynybą. Taip pat dubliavosi teismo sprendimų kontrolės formos – bylų 
procesas priežiūros tvarka ir bylų procesas kasacinės instancijos teisme. Teisė tik tam tikriems su-
bjektams pateikti protestą priežiūros tvarka neužtikrino nei nuteistojo teisių, nei kitų proceso dalyvių 
teisių ir nesudarė tinkamų sąlygų atkurti teismo sprendimo teisingumą. Įgyvendinant įtariamojo, 
kaltinamojo, teisiamojo teises, ribotai veikė nekaltumo prezumpcijos ir teisės į gynybą principai. Nu-
sikaltimų aukų interesai, jų teisės likdavo už teisėsaugos institucijų dėmesio ribų. Nuketėjusiajam 
nebuvo garantuojama nemokama teisinė pagalba ar kitokia reikalinga parama.

3.3. Baudžiamojo proceso teisės raida 1990–2018 m. 

3.3.1. Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai Lietuvai atkūrus  
 nepriklausomybę

Baudžiamojo proceso teisės raidos 1990–2018 m. laikotarpiu socialinis bei teisinis scenarijus 
yra suponuotas retrospektyvinių ir perspektyvinių aspektų, kurie jau buvo užprogramuoti Lietuvos 
Respub likos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. akte „Dėl Lietuvos nepriklausomos vals-
tybės atstatymo“ (toliau – Nepriklausomybės Aktas). Akto nuostatos, kalbančios apie tarptautinės 
teisės principų pripažinimą, žmogaus teisių gintį, leidžia suprasti, kad nepriklausoma Lietuva kaip 
savo teisės šaltinius pripažįsta tiek 1918 m. vasario 16 d. aktu įtvirtintas vertybines nuostatas, tiek ir 
Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus, kurie nepriklausomos valstybės kūrimo perspektyvoje taps 
vienais pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugos instrumentarijų. Galima teigti, jog Nepriklau-
somybės Aktas tam tikru požiūriu tapo pagrindiniu įrankiu, atskleidusiu nepriklausomos Lietuvos 
teisės šaltinių formavimosi perspektyvas, kurios, žinoma, yra neatsiejamos nuo istoriškai patikrintų 
vertybinių teisinių nuostatų. Tai galima pasakyti ir apie baudžiamojo proceso teisės šaltinių raidą bei 
vystymąsi, kadangi politinės, socialinės ir, žinoma, teisinės santvarkos lūžiai bei determinacijos tuo 
metu privalomai turėjo keistis, idant valstybės pagrindai būtų formuojami teisinės valstybės princi-
pu. Tiesa, reikia pasakyti, kad bend rosios prielaidos teisės sistemos, o kartu ir teisės šaltinių reformai 
Lietuvoje pradėta kurti dar Atgimimo ir Sąjūdžio aktyvios veiklos laikotarpiu (1998–1990 m.), kai 
buvo koreguojamos sovietinės konstitucijos nuostatos, blokuojančios Lietuvos Respublikos atkūri-
mą, ir iš dalies pradėta keisti kai kurie įstatymai678. 

Taigi kalbant apie pirminių baudžiamojo proceso teisės šaltinių, t. y. Lietuvos Respublikos Kons-
titucijos, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktų, Lietuvos ratifikuotų tarptautinių sutarčių, 
baudžiamojo proceso įstatymų (BPK) ir kitų su baudžiamuoju procesu susijusių įstatymų, jų lydimųjų 
teisės aktų, taip pat antrinių šaltinių, t. y. teisminės praktikos (teisės precedentų) formavimosi prielai-
das, dėsningumus bei reikšmę atkurtos valstybės baudžiamajam procesui, akcentuotini bene pagrin-
diniai nepriklausomos Lietuvos teisės ir teisinės sistemos įvykiai. Šie įvykiai ir jų socia linės, teisinės 
transformacijos ilgainiui suformavo ne tik baudžiamojo proceso teisės šaltinių sistemą, bet ir parodo, 
kaip palaipsniui keitėsi ir kūrėsi paties teisės šaltinio samprata, šaltinio įtaka baudžiamajai procesinei 
veiklai. 

678 Dapšys, A.; Ragauskas, P. Lietuvos teisėkūros būklė ir perspektyvos. Teisės problemos. 2000, 2, p. 35.
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Anot G. Švedo, Lietuvos teisės, taigi ir baudžiamojo proceso teisės, kūrimosi pradžios „<...> 
etapą užbaigė referendumas, kurio metu buvo priimta naujoji Lietuvos Respublikos Konstitucija, 
kurios priėmimas logiškai sąlygojo būtinumą rengti ir priimti Konstitucijoje numatytus įstatymus, 
darančius didelę įtaką žmogaus teisėms ir laisvėms <...>; suderinti galiojančius įstatymus su Kons-
titucijos nuostatomis (Operatyvinės veiklos įstatymą, Baudžiamąjį, Baudžiamojo proceso, Civilinį, 
Administracinių teisės pažeidimų kodeksus ir t. t.).“679 Taigi akivaizdu, kad baudžiamojo proceso 
teisės vystymąsi esmingai lėmė ne tik Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatos, bet ir tarptauti-
niai įsipareigojimai, kurie pereinamuoju laikotarpiu iš esmės lėmė baudžiamosios procesinės veiklos 
principus, procesines formas, teisinių santykių turinį bei galiausiai suvokimą, kokia turi būti bau-
džiamojo proceso paskirtis teisine siekiančia tapti valstybėje. 

Lietuvos teisės derinimas prie tarptautinių organizacijų, ginančių žmogaus teises ir laisves, 
vertybinių nuostatų, Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimas lėmė, kad ir baudžiamojoje justi-
cijoje privalu vadovautis ne tik nacionaliniais, bet ir tarptautinės teisės aktais. Tuometinio Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo pirmininko M. Lošio teigimu, „po 1990 m. kovo 11 d. tapo būtina pertvarkyti 
Lietuvos teisines institucijas, tarp jų ir teismus, kurie buvo priderinti sovietmečio poreikiams. Paly-
ginti per trumpą laiką Lietuvos Aukščiausioji Taryba, be Lietuvos Respublikos Konstitucijos – pag-
rindinio valstybės įstatymo, <...>, priėmė daugelį įstatymų, reguliuojančių teisinių institucijų vei-
klą: Prokuratūros, Policijos, Valstybės kontrolės ir kitus įstatymus. Dar senoji Aukščiausioji Taryba  
(1990 m. vasario mėn.), jau paveikta bręstančių naujų politinių įvykių Lietuvoje, priėmė kelis įstaty-
mus, vienaip ar kitaip susijusius su teismų veiklos reglamentavimu, iš kurių svarbiausias – tai Teismų 
santvarkos ir teisėjų statuso įstatymas.“680 Taigi Lietuvos teisinės sistemos reforma ryškesnius kontū-
rus įgavo tik 1992 m. spalio 25 d. referendume priėmus Lietuvos Respublikos Konstituciją. Galiausiai  
1993 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Teisinės sistemos reformos metmenis. 
1994 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Teisinės sistemos reformos įgyven-
dinimo programą681. 

Baudžiamojo proceso teisės šaltinių raidos ciklams esminės reikšmės turėjo ir teisinės sistemos 
reformos682 poreikis, kadangi ilgainiui suvokta, jog be konceptualių pokyčių nebus įmanoma žings-
nis po žingsnio, sistemingai plėtoti nacionalinės teisės vystymąsi. Dar 1995 m.M. Kazlauskas rašė, 
kad „<...> metmenyse užprogramuota optimalaus ikiteisminio tyrimo idėja. Optimalus baudžiamasis 
procesas reiškia: pirma, kad proceso veiksmai turi būti atliekami ir procesiniai sprendimai priimami 
greitai; antra, baudžiamosios bylos rezultatas turi būti pasiekiamas minimaliomis intelektualiomis 
ir fizinėmis sąnaudomis. <...> Metmenyse numatyta, kad, įgyvendinant teisinę reformą, vienintele 
ikiteisminio tyrimo forma turi tapti naujo turinio kvota. <...> iš esmės tai vakarietiško proceso mo-
delis, kuris geriausiai atitiktų mūsų valstybės politines bei socialines sąlygas ir, svarbiausia, grėsmin-
gą kriminogeninę situaciją. Tokiomis sąlygomis veiksminga yra tik tokia proceso forma, kuri gali 
užtikrinti ryžtingą, operatyvią, racionalią ir suderintą teisėsaugos įstaigų veiklą ikiteisminio tyrimo 
stadijoje.“683 Taigi pati teisinės sistemos reforma vykdyta trimis etapais. Pirmajame teisinės sistemos 
reformos etape buvo numatyta parengti teisinę bazę. Šiame etape, be kita ko, papildžius Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės departamento 
ir Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnams pagal kompetenciją suteikiami kvotėjų įgaliojimai. 
Antrajame teisinės sistemos reformos etape buvo numatyta galutinai suformuoti teisinę bazę ir re-
formuoti teismus bei teisėsaugos institucijas. Šis etapas numatė priimti baudžiamojo bei civilinio 
procesų įstatymus. Priėmus baudžiamojo bei civilinio procesų įstatymus, pradėjo veikti Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje numatyta teismų sistema, taip pat funkcionuoti įstatymuose numatyta 
prokuratūra prie Lietuvos apeliacinio teismo ir prokuratūros prie apygardų teismų. Priėmus Lietuvos 

679 Švedas, G. Kada Lietuva ratifikuos Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvenciją? Teisės problemos. 1994, 3, 
p. 5–6.

680 Lošis, M. Teismų valdžios kūrimo Lietuvoje problemos. Teisės problemos. 1994, 2, p. 34. 
681 Kūris, P. Lietuvos teisinės sistemos vystymosi problemos. Teisės problemos. 1996, 1, p. 5.
682 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl teisinės sistemos reformos įgyvendinimo programos“. Valstybės 

žinios. 1994, Nr. 45-840.
683 Kazlauskas, M. Teisėsaugos institucijų sąveika ir kriminalinė politika. Teisės problemos. 1995, 2, p. 58.
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Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, kvota tapo svarbiausiąja tyrimo forma iki teismo, kvotą 
vykdė policijos ir kiti kvotėjai vadovaujami prokurorų. Galiausiai trečiajame teisinės sistemos refor-
mos etape numatyta analizuoti, kaip veikia nauja teisinė sistema, ir ją tobulinti. Šių metmenų turinys 
yra kompleksiškas ir daugialypis, nes, anot M. Kazlausko, „šiame dokumente iš esmės aptarti visi 
teisinės sistemos reformos pagrindiniai bruožai. Metmenys yra gera proga aptarti įvairius teisinės 
sistemos reformos aspektus ir juos išdiskutuoti.“684

Tęsiant mintį apie baudžiamojo proceso teisės šaltinius Lietuvai atkūrus nepriklausomybę 
pirmiausia pažymėtina, kad tiesioginis šios teisės šaltinis, žinoma, buvo galiojantis Lietuvos Res-
publikos baudžiamojo proceso kodeksas, kurio prigimtinės šaknys, savaime suprantama, buvo  
1961 m. redakcijos sovietinis Baudžiamojo proceso kodeksas. Suprantama, Nepriklausomybės at-
kūrimo procesas bei Lietuvos teisės kūrimas lėmė, jog sovietinio paveldo požymių turintis Baudžia-
mojo proceso kodeksas nuolat buvo keičiamas bei peržiūrimas atsisakant sovietinės teisės elementų, 
terminologijos, tam tikrų su Lietuvos Respublikos Konstitucija nesuderinamų nuostatų. Vis dėlto, 
nors ir buvo patvirtinti Teisinės sistemos reformos metmenys, tačiau „nuosavo“, autentiško Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo proceso kodekso teko laukti iki 2002 m., kai buvo priimtas naujos kokybės 
ir nieko bend ro su 1961 m. redakcijos kodeksu neturintis baudžiamojo proceso teisės aktas – Lietuvos 
Respub likos baudžiamojo proceso kodeksas685. Apie tai, jog yra nekantriai laukiama modernaus ir 
europie tiškomis tradicijomis pagrįsto Baudžiamojo proceso kodekso, buvo rašoma dar 1994 m. šal-
tiniuose – „teisėtvarkos įstaigų darbuotojai nekantriai laukia naujojo Baudžiamojo proceso kodekso 
<...>, nes galiojantis, nors ir daug kartų taisytas ir pildytas, 1961 m. Kodeksas neatitinka nūdienos 
reikalavimų. Tikimasi, kad priėmus naują BPK baudžiamasis persekiojimas taps efektyvesnis: bus 
lengviau išaiškinti nusikaltimus, o juos padarę asmenys bus teisingai baudžiami.“686

Taigi turint omenyje, kad iki 2003 m. gegužės 1 d.687 Lietuvoje galiojo sovietinės teisės šaknų 
turintis Baudžiamojo proceso kodeksas, pirmiausia tikslinga aptarti kitus Lietuvos baudžiamojo pro-
ceso teisės vystymuisi esminės reikšmės turėjusius teisės šaltinius.

Teisinės sistemos reformos pagrindu buvo numatytos ir baudžiamojo proceso teisės vystymosi 
pagrindinės gairės, tiesiogiai siejamos su Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatomis. Štai re-
ferendume priimtos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 straipsnyje nurodyta, kad žmogaus teisės 
ir laisvės yra prigimtinės. 20 straipsnis nustato, kad žmogaus laisvė neliečiama. Niekas negali būti 
savavališkai sulaikytas arba laikomas suimtas. Niekam neturi būti atimta laisvė kitaip, kaip tokiais 
pagrindais ir pagal tokias procedūras, kokias yra nustatęs įstatymas. Nusikaltimo vietoje sulaikytas 
asmuo per 48 valandas turi būti pristatytas į teismą, kur sulaikytajam dalyvaujant sprendžiamas su-
laikymo pagrįstumas. Jeigu teismas nepriima nutarimo asmenį suimti, sulaikytasis tuojau pat pa-
leidžiamas. 22 straipsnis skelbia, kad žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas. Asmens susirašinė-
jimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami. Informacija apie 
privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą. 
Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir 
šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą. Pagal Konstitucijos 23 straipsnį nuosavybė yra 
neliečiama. Nuosavybės teises saugo įstatymai. Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta 
tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama. Taigi tik fragmentinis konstitucinių nuostatų 
pateikimas rodo, kad šios nuostatos buvo laikomos esminiais baudžiamosios procesinės veiklos šal-
tiniais, jie buvo detalizuojami pačiame Baudžiamojo proceso kodekse. Kitos konstitucinės nuosta-
tos, o būtent tai, kad asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka 
ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu; asmuo, kaltinamas padaręs nusikaltimą, turi teisę, 
kad jo bylą viešai ir teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas; draudžiama versti 

684 Kazlauskas, M. Teisėsaugos institucijų sąveika ir kriminalinė politika. Teisės problemos. 1995, p. 50.
685 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 37-1341.
686 Goda, G. Baudžiamasis procesas teisinėje valstybėje. Teisės problemos. 1994, 3, p. 11.
687 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, patvirtinto 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968, Baudžiamojo 

proceso kodekso, patvirtinto 2002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr. IX-785, ir Bausmių vykdymo kodekso, patvirtinto 2002 m. 
birželio 27 d. įstatymu Nr. IX-994, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 112-4970.
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duoti parodymus prieš save, savo šeimos narius ar artimus giminaičius; bausmė gali būti skiriama 
ar taikoma tik remiantis įstatymu; niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kar-
tą; asmeniui, kuris įtariamas padaręs nusikaltimą, ir kaltinamajam nuo jų sulaikymo arba pirmo-
sios apklausos momento garantuojama teisė į gynybą, taip pat ir teisė turėti advokatą (Konstitucijos  
31 straipsnis) – buvo pagrindinės gairės kuriant ir tobulinant baudžiamojo proceso įstatymų nuosta-
tas, užtikrinančias proceso dalyvių teises ir laisves. 

Kalbant apie tarptautinės teisės dokumentus kaip teisės šaltinius, turėjusius įtakos baudžiamo-
jo proceso teisės vystymuisi, bene esminės įtakos turėjo Europos žmogaus teisių ir pagrindinių lais-
vių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) nuostatos. Šiai Konvencijai tapus kartu ir baudžiamo-
jo proceso teisės šaltiniu, anot šaltinių, Konvencija įsiliejo į Lietuvos teisės sistemą, keisdama įprastą 
teisės šaltinių doktriną ir atsinešdama tarptautinį teismo precedentą. Pasak E. Bieliūno, „Konvencijos 
supratimas ir jos taikymas neįsivaizduojam be Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų. Tačiau, 
nors jie ir būtų, kad ir nelengvai, prieinami, precedentas, kaip naujas teisės šaltinis, dar neturi dera-
mos vietos mūsų teisės doktrinoje ir teismų praktikoje ir verčia peržiūrėti iki šiol lyg ir neginčytas 
Lietuvos teisėje nusistovėjusias vertybes.“688 Tiesa, šiam tarptautinės teisės dokumentui tapus Lie-
tuvos teisės šaltiniu, neišvengta ir nuogąstavimų, kad Konvencijos taikymas praktinėje teisėsaugos 
institucijų ir teismų veik loje taps fragmentiškas, ne toks drąsus ir įprastas reiškinys. Apie tai rašė ir 
teisės mokslininkai, kurie teigė, jog „Ratifikuota Konvencija ir jos protokolai tapo ne tik sudėtine 
Lietuvos teisės sistemos dalis, bet ir tiesioginiai taikymo aktas, savo teisine galia prioritetą teikiantis 
Konstitucijai, tačiau lenkiantis kitus įstatymus. Deja, Lietuvos teismai, vykdydami teisingumą, labai 
nedrąsiai ryžtasi remtis šiais tarptautiniais (o kartu ir vidaus teisės) dokumentais. <...> visos Konven-
cijos normos, nustatančios teises ir laisves, yra pakankamai konkrečios ir turi būti Lietuvos teismų 
taikomos tiesiogiai, nepriklausomai nuo to, ar jos turi būti taikomos baudžiamojoje teisėje ir procese 
(pavyzdžiui, Konvencijos 5, 6 ir 7 str. normos), ar civilinėje teisėje ir procese.“689

Išdėstyti teiginiai iliustruoja, kad Konvencijos nuostatų, taip pat ir Europos Žmogaus Teisių 
Teismo (toliau – EŽTT) jurisprudencija, kad ir pamažu, tačiau tapo realiais ir tiesiogiai taikomais 
šaltiniais Lietuvos baudžiamojo proceso teisėje. Teisminės praktikos apžvalga rodo, kad nūdienoje 
praktiškai neįsivaizduojama, jog baudžiamosios bylos būtų sprendžiamos ignoruojant Konvencijos 
nuostatas, Europos Žmogaus Teisių Teismo precedentus, tiesiogiai lemiančius ne tik Lietuvos teisės 
nuostatų aiškinimą, bet ir teisėkūros vystymąsi. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Konvencijos, kitų tarptautinių teisės aktų nuostatos, Eu-
ropos Žmogaus Teisių Teismo praktika kaip baudžiamojo proceso teisės šaltiniai yra tiesiogiai susiję 
su paties Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija baudžiamojo proceso teisinių 
santykių klausimais. Pažymėtina, kad laikotarpiu nuo 1997 iki 2017 m. pabaigos EŽTT buvo pateikta 
per 300 peticijų prieš Lietuvą, tarp jų peticijos, susijusios su teisės į teisingą teismą pažeidimais (teisės 
į teisinį procesą per įmanomai trumpiausią laiką, suėmimo proporcingumo, teismo nešališkumo, 
teisės į gynybą, nekaltumo prezumpcijos ir kiti pažeidimai)690. Taigi pripažintina, kad Konstitucinio 
Teismo praktika laikytina taip pat veržliu ir teisingą teisinį procesą lemiančiu baudžiamojo proceso 
teisės šaltiniu. Pavyzdžiui, viename pirmųjų šio Teismo nutarimų, t. y. 1993 m. gruodžio 13 d. nu-
tarime „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 148 straipsnio antrosios dalies ir Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 93 straipsnio 1 ir 2 punktų atitikimo Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai“691 buvo sprendžiama, ar tuo metu galiojusi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 

688 Bieliūnas, E. Europos Žmogaus Teisių Konvencijos interpretavimas ir Lietuvos teisės tradicijos. Teisės reforma Lie-
tuvoje ir Lenkijoje ir Europos Žmogaus Teisių Konvencija. Konferencijos medžiaga. 1998 m. spalio 2–3 d. Vilnius: 
Lietuvos žmogaus teisių centras, 1999, p. 49. Taip pat žr. Birmontienė, T. Žmogaus teisės Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje. Konstitucija, žmogus, teisinė valstybė. Konferencijos medžiaga. Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių cent-
ras, 1998, p. 133. 

689 Ibid.; Kūris, P. Lietuva ir Europos Žmogaus Teisių Teismas. Mokslas ir gyvenimas. 1998, 7, p. 15; Vadapalas, V. Tarp-
tautinės sutartys Lietuvos teisės sistemoje. Konstitucija, žmogus, teisinė valstybė. Konferencijos medžiaga. Vilnius: 
Lietuvos žmogaus teisių centras, 1998, p. 191. 

690 EŽTT nutarimai ir sprendimai pagal metus [interaktyvus]. <http://lrv-atstovas-eztt.lt>.
691 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1993 m. gruodžio 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1993, Nr. 70-1320.
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kodekso 93 straipsnio 1 punkto nuostata, kur numatyta, kad kaltinamajam priklausantys nusikaltimo 
įrankiai turi būti konfiskuojami ir perduodami atitinkamoms organizacijoms arba sunaikinami, ne-
prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Šioje konstitucinės justicijos byloje Teismas sprendė, 
kad vis dėlto žmonių, visuomenės ar valstybės interesams pakenkiama, kai turtas naudojamas ne 
tik kaip nusikaltimo priemonė, bet ir kaip nusikaltimo dalykas (neteisėtai pervežant per valstybės 
sieną medžiagas, daiktus, valiutą ir kt.). Be to, anot Teismo, kai kurios medžiagos ir daiktai kelia 
tiesioginę grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar saugumui. Turto kontrabanda daro žalą ekonomi-
niams žmonių ir visuomenės interesams. Teismas padarė išvadą, kad įstatymuose pagrįstai yra nu-
statytas tokių daiktų konfiskavimas. Kitame Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarime692, 
priimtame 1994 m. lapkričio 18 d., taip pat padaryta išvada, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
proceso kodekso 58 straipsnio antrosios dalies 3 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Kons-
titucijai. Pasakytina, kad jau šioje konstitucinės justicijos byloje Konstitucinis Teismas, nurodydamas, 
kad „teisė į gynybą yra visuotinai pripažinta ir deklaruojama tarptautiniuose dokumentuose. Ji pa-
prastai įtvirtinama ir valstybių įstatymuose. Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinės Asamblėjos 
1989 m. kovo 13 d. rezoliucija (A/RES/43/1173) patvirtinto „Visų bet kokia forma sulaikytų ar įka-
lintų asmenų gynybos principų sąvado“ 17 principe skelbiama, kad sulaikytas asmuo turi teisę gauti 
teisinę advokato pagalbą; netrukus po arešto kompetentingas organas jį informuoja apie šią teisę ir 
jam suteikiamos protingos galimybės pasinaudoti ja. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos 6 straipsnio 3 punkte nurodyta: „Kiekvienas asmuo, kaltinamas nusikaltimo 
padarymu, turi teisę mažiausiai į šias garantijas: a. kad jam būtų skubiai ir nuodugniai pranešta tokia 
kalba, kurią jis supranta, apie pareiškiamo jam kaltinimo pagrindą ir motyvus; b. kad jis turėtų pa-
kankamai laiko ir galimybių pasirengti savo gynybai; c. kad jis galėtų gintis pats arba per savo paties 
pasirinktą gynėją arba, jei jis neturi pakankamai lėšų tam gynėjui atsilyginti, turi gauti pagalbą ne-
mokamai, kai to reikalauja teisingumo interesai; d. kad jis galėtų apklausti kaltinimo liudytojus arba 
turėtų teisę, kad tie liudytojai būtų apklausti, ir turėtų teisę, kad gynybos liudytojai būtų iškviesti ir 
apklausti tomis pat sąlygomis, kokios taikomos kaltinimo liudytojams; e. kad jis galėtų nemokamai 
naudotis vertėjo pagalba, jeigu jis nesupranta ar nekalba teismo procese vartojama kalba“, tiesiogiai 
vadovaujasi ir remiasi vienais iš baudžiamojo proceso teisės šaltinių, t. y. Jungtinių Tautų Organi-
zacijos dokumentais bei Konvencijos nuostatomis. Skvarbus Konstitucinio Teismo aktų turinys ir 
plėtra aiškinant tarptautinės ir nacionalinės teisės nuostatas parodo, jog šis šaltinis turėjo ypatingos 
reikšmės baudžiamojo proceso modernizavimui. Taigi Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 
interpretuodamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos, tarptautinių teisės aktų nuostatas, Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo proceso kodekso normas ir taip kurdamas konstitucinę jurisprudenciją, 
lėmė baudžiamojo proceso teisės šaltinių sistemos raidą. 

Kitas reikšmingas baudžiamojo proceso teisės šaltinių vystymuisi ir raidai etapas prasidėjo 
1998 m., kai buvo patvirtinti naujos redakcijos Teisinės sistemos reformos metmenys693, vykdomi re-
miantis tęstinumo ir perimamumo principais, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Organizacijos, Europos 
Sąjungos ir Europos Tarybos reikalavimus bei rekomendacijas. Nauja Metmenų redakcija patikslino 
pagrindines tolesnio teisinės reformos įgyvendinimo nuostatas ir principus. Pagrindinis dėmesys 
Metmenyse skirtas teismams, administraciniams teismams, prokuratūrai, advokatūrai, policijai, val-
dymo institucijoms ir kt. Metmenyse buvo numatyta, kad naujajame Baudžiamojo proceso kodekse 
turi būti gerokai pakeičiama baudžiamųjų bylų tyrimo ir nagrinėjimo tvarka. Numatyta, kad atsa-
komybė už ikiteisminio tyrimo kokybę teks prokurorui. Prokuroras bus nedelsiant informuojamas 
apie kiekvieną iškilusį aikštėn nusikaltimo padarymo faktą ir kiekvienu atveju jis nuspręs, kokius 
tyrimo veiksmus toje byloje reikia atlikti ir kas tuos veiksmus atliks. Policija, mokesčių inspekcija 
ir kitos institucijos, dalyvaujančios ikiteisminiame baudžiamųjų bylų tyrime, privalės vykdyti visus 
prokuroro nurodymus bei informuoti apie atliktų tyrimo veiksmų rezultatus; ypač sudėtingose bylo-
se visus ar dalį tyrimo veiksmų prokuroras galės atlikti pats. Tik prokuroras galės priimti sprendimą 

692 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1994, Nr. 91-1789.
693 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Teisinės sistemos reformos metmenų (nauja redakcija) ir jų įgyvendi-

nimo“. Valstybės žinios. 1998, Nr. 61-1736.
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dėl ikiteisminio tyrimo užbaigimo ir bylos perdavimo į teismą. Priėmęs tokį sprendimą, prokuroras 
pats privalės surašyti kaltinamąjį aktą. Jei prokuroras atliks visus ar daugumą ikiteisminio tyrimo 
veiksmų, jo kaltinamąjį aktą tvirtins aukštesnis pagal pareigas prokuroras. Tam tikras funkcijas iki-
teisminio tyrimo stadijoje, gavęs prokuroro prašymą, vykdys teisėjas. 

Naujos redakcijos Metmenys numato, kad turi būti įtvirtinama nukentėjusiojo teisė apskųsti 
atsisakymą iškelti baudžiamąją bylą arba baudžiamosios bylos nutraukimą teismui. Numatomos ne-
pilnamečių asmenų bylų nagrinėjimo ypatybės. Atidavimo teismui stadija taps ne tokia formalizuota 
ir greitesnė. Teisminio nagrinėjimo stadijoje įgyvendinamas rungimosi principas, tačiau išsaugant 
teismo pareigą nustatyti byloje tiesą. Apeliacinis procesas kiek įmanoma pagreitinamas. Šioje sta-
dijoje tikrinami pirmosios instancijos teismo priimti nuosprendžiai ir nutartys faktiniu bei teisiniu 
aspektais. Kasacine tvarka yra skundžiami įsiteisėję teismų nuosprendžiai ir nutartys. Kasacija yra 
sutelkiama tik Lietuvos Aukščiausiajame Teisme. Kasacine tvarka yra nagrinėjamos bylos tik teisiniu 
aspektu. Įtvirtinamas privalomos gynybos, nagrinėjant bylą kasacine tvarka, institutas. Nesudėtin-
gos baudžiamosios bylos tiriamos ir nagrinėjamos supaprastinta tvarka. Taikomos dvi supaprastinto 
proceso formos: sumarinis procesas ir baudžiamasis įsakymas. Sumarinis procesas išlieka panašus 
į šiuo metu galiojančiame Kodekse numatytą supaprastintą procesą, tačiau ikiteisminis tyrimas dar 
labiau sutrumpinamas, o įstatymo numatytais atvejais ir sąlygomis iš viso neatliekamas. Atidavimo 
teismui stadijos vienais atvejais visai atsisakoma, o kitais ji supaprastinama. Baudžiamasis įsaky-
mas – tai tokia proceso forma, kai bausmė nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui, jei jis sutinka, 
gali būti skiriama be teisminio nagrinėjimo. Tokiu įsakymu gali būti paskirta tik piniginė bauda. As-
muo turi teisę nesutikti su šia proceso forma ir reikalauti, kad vyktų įprastas teisminis nagrinėjimas, 
tačiau tokiu atveju teismas savo nuosprendžiu galės skirti ir griežtesnę bausmę, palyginti su ta, kuri 
buvo skiriama baudžiamuoju įsakymu694.

Šių naujos redakcijos Teisinės sistemos reformos metmenų pagrindu Lietuvos teisė buvo ku-
riama laikantis europietiškos tradicijos, Lietuvos istorinės patirties, prie dabartinių teisės standartų 
derinant skirtingus teisinio reguliavimo metodus. Šiame reformos etape buvo kodifikuojama viešoji 
(Baudžiamasis, Baudžiamojo proceso, Administracinių teisės pažeidimų ir proceso kodeksai) ir pri-
vatinė teisė. Rengiamuose teisės aktų projektuose atsispindi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir 
EŽTK principai, garantuojantys bei ginantys žmogaus teises ir laisves695. 

Ir štai 2002 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Seimas priima naujos redakcijos Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą (toliau – BPK). Jo projekto696 Aiškinamajame rašte buvo 
nurodyta, kad projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucijos, naujojo Bau-
džiamojo kodekso, Seimo patvirtintų Teisinės sistemos reformos metmenų reikalavimus. Pažymima, 
kad Projektas suderintas su 1950 m. Konvencijos, jos papildomų protokolų bei Europos Žmogaus 
Teisių Teismo sprendimų nuostatomis. Be to, Projektas suderintas su Europos Tarybos konvencijo-
mis dėl ekstradicijos; pagalbos baudžiamosiose bylose; nuteistųjų perdavimo; su Europos Sąjungos 
konvencijomis dėl ekstradicijos; dėl supaprastintos ekstradicijos procedūrų; dėl pagalbos baudžiamo-
siose bylose; su Jungtinių Tautų konvencija prieš organizuotą tarptautinį nusikalstamumą, su Romos 
Tarptautinio baudžiamojo teismo statutu ir t. t. Projekte, rengiant atskiras jo dalis, panaudota Vakarų 

694 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Teisinės sistemos reformos metmenų (nauja redakcija) ir jų įgyvendi-
nimo“. Valstybės žinios. 1998, Nr. 61-1736.

695 Dapšys, A.; Ragauskas, P. Lietuvos teisėkūros būklė ir perspektyvos. Teisės problemos. 2000, 2, p. 37.
696 Autoriai J. Prapiestis ir G. Goda nurodo, kad Lietuvos Respublikai atkūrus nepriklausomybę reikėjo naujai įvertinti 

ir apžvelgti ne tik ekonomines, socialines, etikos ir moralės normas, tačiau ir parengti teisės normas naujos visuome-
nės koegzistavimui užtikrinti. Tam Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1990 m. liepos 18 d. nutarimu „Dėl darbo 
grupių sudarymo parengti BK, BPK, CK, CPK, Bausmių vykdymo, Santuokos ir šeimos kodekso projektus“ sudarė 
darbo grupes atitinkamų sričių teisės reglamentacijai parengti. BPK projektas turėjo būti parengtas ir pateiktas Lie-
tuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Teisinės sistemos komisijai ne vėliau kaip iki 1992 m. sausio 1 d. Aiš-
ku, kad toks fundamentalus, modernus, konsoliduojantis ir implementuojantis Lietuvos ir užsienio šalių aktualijas 
norminis aktas negalėjo būti parengtas per porą metų. 1999 m. projektas pateiktas visuomenei vertinti (Plačiau žr. 
Juodkaitė-Granskienė, G. et al. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui – 10 metų. Recenzuotų mokslinių 
straipsnių, skirtų Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės ir kriminalistikos aktualijoms 
ir problematikai, rinkinys. Vilnius: Vilniaus panda, 2012).
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Europos valstybių baudžiamojo proceso įstatymuose sukaupta patirtis, tačiau tai buvo daroma ne 
mechaniškai implantuojant užsienio kodeksų nuostatas, o atrenkant tik tokias idėjas, kurios gali būti 
realiai panaudotos mūsų šalies sąlygomis, todėl Projektas laikytinas nacionalinio įstatymo projektu. 

Aiškinamajame rašte buvo nurodyta, kad pagrindinę Projekto idėją galima suvesti į tris esmi-
nius dalykus: 1) proceso optimalumas, 2) asmens teisių apsauga, 3) diskrecinis pradas. Optimalumas 
reiškia, kad procesiniai veiksmai turi būti atliekami ir procesiniai sprendimai turi būti priimami grei-
tai ir minimaliomis intelektinėmis ir fizinėmis sąnaudomis. Todėl Projekte teisėsaugos įstaigų veikla 
sukonstruota taip, jog per trumpesnį laiką galima būtų ištirti, išnagrinėti bei išspręsti gerokai daugiau 
baudžiamųjų bylų negu vadovaujantis galiojančiu procesiniu įstatymu. Žinoma, greitumo principo 
baudžiamajame procese taikymas jokiu būdu negali pateisinti proceso dalyvių teisių nepaisymo. As-
mens teisių apsauga Projekte išryškinta nustatant proceso dalyvių statusą, apibrėžiant jų teises bei 
pareigas. Šiuo požiūriu Projekto normos pagrįstos tarptautinių sutarčių nuostatomis bei Europos 
Žmogaus Teisių Teismo praktika. Pabrėžtina ir tai, kad Projekte numatytos asmenybės garantijos yra 
viena iš sąlygų nustatyti byloje tiesą ir priimti teisėtus bei pagrįstus sprendimus. Diskrecinis pradas 
pasireiškia tokioje projekto normų konstrukcijoje, kuri leidžia teisėjui ar kitam teisėsaugos pareigūnui 
baudžiamojoje byloje veikti ir priimti sprendimus savo nuožiūra. Įstatyme negalima (ir nereikia) už-
programuoti milžiniškos procesinių situacijų įvairovės, todėl atitinkamos diskrecinės normos suteikia 
didesnę galimybę jų taikytojams veikti vadovaujantis protingumo kriterijais. Tačiau procesinės nor-
mos, reglamentuojančios procesinės prievartos priemonių taikymą, yra sukonstruotos labai konkre-
čiai, tiksliai nustatant tokių priemonių taikymo pagrindus, trukmę, apskundimo tvarką ir pan.

Šaltiniuose buvo nurodoma, kad „BPK projektas – tai naujo, originalaus, išties nacionalinio 
įstatymo projektas. Tiesa, jame išliko 1961 m, Baudžiamojo proceso kodekso nuostatų, kurios ko-
dekse buvo įtvirtintos po 1990 m. arba veikė ir sovietiniu laikotarpiu, tačiau daugiausiai tai buvo 
procedūrinio pobūdžio normos, turinčios europietiško universalumo požymių. Galiojančio kodekso 
normos, atitinkamai pakeitus, yra perkeltos į Projektą gana pragmatiškais tikslais, nes būtent jos 
išlaikė laikmečio reikalavimus bei pasiteisino teisinėje praktikoje ir, antra vertus, nesikirto su nau-
jo įstatymo koncepcija.“697 Taigi 2003 m. įsigaliojęs BPK daugiau ar mažiau turėjo įtakos suvokiant 
naujus šiuolaikinius žmogaus teisių apsaugos standartus Lietuvoje, taikant Europos Žmogaus Teisių 
Teismo jurisprudenciją. Be to, teisinė sistemos reformos ir pereinamumo principų įgyvendinimas 
pareikalavo daug laiko ir pastangų atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Organizacijos, Europos Sąjungos 
ir Europos Tarybos reikalavimus bei rekomendacijas698. 

Naujojo BPK priėmimas 2002 m. ir šio kodekso praktinio taikymo pradžia 2003 m., galima sa-
kyti, sutapo ir su kitu Lietuvai reikšmingu įvykiu, esmingai lėmusiu ir baudžiamojo proceso šaltinių 
sistemą, jų taikymą ir šios teisės srities vystymosi perspektyvas. Būtent, kalbama apie 2004 m. gegu-
žės 1 d., kai Lietuva tapo visateise Europos Sąjungos (toliau – ES) nare. Nors kuriant naująjį Lietuvos 
BPK jau buvo vadovaujamasi šios Sąjungos teisės principais, tačiau visateisis Lietuvos narystės ES 
vaidmuo kartu lėmė ir tai, kad Lietuvos baudžiamojo proceso teisės šaltiniais tapo ir ES teisės aktai – 
pagrindų sprendimai, direktyvos ir kt., taip pat ES Teisingumo Teismo jurisprudencija. Tai, jog ES 
teisės aktai yra itin svarbūs šaltiniai užtikrinant minimalias procesines garantijas baudžiamojo pro-
ceso dalyviams, taip pat sustiprinant efektyvų bendradarbiavimą baudžiamuosiuose procesuose tarp 
ES valstybių narių, įgyvendinant kitas šio bendradarbiavimo formas, rodo ir šiuo metu į Lietuvos 
nacionalinę teisę, o būtent – baudžiamojo proceso teisės sritį, perkeltų ES teisės aktų gausa. 

Rengiant šį leidinį BPK yra suderintas su ES teisės aktais, reglamentuojančiais ir nustatan-
čiais nukentėjusiųjų teisinės padėties svarbiausius aspektus; tarpvalstybinio bendradarbiavimo su 
Eurojustu pagrindus ir procedūras stiprinant kovą su sunkiais nusikaltimais; Europos arešto orderio 
perdavimo tarp valstybių narių tvarką; turto arba įrodymų arešto aktų vykdymo Europos Sąjungos 
valstybių narių baudžiamuosiuose procesuose procedūras; abipusio pripažinimo principo taikymo 

697 Kazlauskas, M.; Goda, G. Naujojo Baudžiamojo proceso kodekso projektas: kūrimo prielaidos, struktūra, naujovės. 
Teisės problemos. 1999, 3, p. 5–6.

698 Jurka, R. Teisė į teisingą teismą. Žmogaus teisės Lietuvoje. Vilnius: Naujos sistemos, 2005, p. 34.
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finansinėms baudoms; nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taiky-
mo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones aspektus; asmenų 
procesines teises bei skatinantis tarpusavio pripažinimo principo taikymą sprendimams; jurisdikci-
jos įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose procesuose prevencijos ir sprendimų priemones; teisės į 
vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese ir kt. 

ES teisės aktų kaip baudžiamojo proceso teisės šaltinių reikšmė Lietuvos baudžiamajam pro-
cesui yra neabejotinai reikšminga, kadangi šie šaltiniai ne tik sudaro prielaidas lietuviškąjį baudžia-
mąjį procesą suartinti su Europos valstybių baudžiamaisiais procesais, kiek tai reikalinga siekiant 
užtikrinti atitinkamų baudžiamojo proceso dalyvių procesines garantijas, bet ir veiksmingai kovoti 
su nusikalstamumu, neretai peržengiančiu vienos valstybės sienas. 

Savaime suprantama, kad prie baudžiamojo proceso teisės šaltinių privalu priskirti ir Lietuvos 
teismų praktiką, kuri po 2006–2007 m. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimų konk-
rečioje bylose įgijo visaverčio teisės šaltinio – precedento galią. Konstitucinis Teismas dar 2006 m. kovo 
28 d. nutarime699 yra nurodęs, kad vienas iš veiksnių, turinčių lemiamą reikšmę užtikrinant bendro-
sios kompetencijos teismų praktikos vienodumą (nuoseklumą, neprieštaringumą), taigi ir jurispru-
dencijos tęstinumą, yra tai, kad bendrosios kompetencijos teismų praktika atitinkamų kategorijų 
bylose gali būti koreguojama ir nauji teismo precedentai tų kategorijų bylose gali būti kuriami tik 
tada, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, taip pat tai, kad toks bendrosios kompetencijos 
teismų praktikos koregavimas (nukrypimas nuo teismus ligi tol saisčiusių ankstesnių precedentų) 
visais atvejais turi būti deramai (aiškiai ir racionaliai) argumentuojamas atitinkamuose bendrosios 
kompetencijos teismų sprendimuose. 

Esami aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sukurti precedentai atitinkamų 
kategorijų bylose susaisto ne tik žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismus, priimančius 
sprendimus analogiškose bylose, bet ir tuos precedentus sukūrusius aukštesnės instancijos bendrosios 
kompetencijos teismus (inter alia Lietuvos apeliacinį teismą ir Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą). Kons-
titucinis Teismas pažymėjo, kad nuo esamų precedentų gali būti nukrypstama ir nauji precedentai 
gali būti kuriami tik tais ypatingais išimtiniais atvejais, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, 
konstituciškai pagrindžiama ir pateisinama, ir tik deramai (aiškiai ir racionaliai) argumentuojant. 
Nei naujų teismo precedentų kūrimas, nei teismo precedentų argumentavimas (pagrindimas) negali 
būti tokie valiniai aktai, kurie nėra racionaliai teisiškai motyvuoti. Jokio naujo teismo precedento 
sukūrimo ar argumentavimo negali lemti atsitiktiniai (teisės atžvilgiu) veiksniai. Iš Lietuvos Respu-
blikos Konstitucijos išplaukia, kad būtent tokį – tik tada, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai bū-
tina, atliekamą ir visais atvejais deramai (aiškiai ir racionaliai) argumentuojamą – bendrosios kom-
petencijos teismų praktikos koregavimą pagal savo kompetenciją turi užtikrinti atitinkamai Lietuvos 
apeliacinis teismas ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Jeigu priimant teismų sprendimus minėtų iš 
Konstitucijos kylančių reikalavimų yra nesilaikoma, ne tik yra sudaromos prielaidos nesuderinamu-
mui ir nenuoseklumui bendrosios kompetencijos teismų praktikoje ir teisės sistemoje atsirasti, ne tik 
teismų jurisprudencija tampa mažiau prog nozuojama, bet ir duodamas pagrindas kilti abejonėms, 
ar atitinkami bendrosios kompetencijos teismai, priimdami tuos sprendimus, nebuvo šališki, ar tie 
sprendimai nebuvo kitais atžvilgiais subjektyvūs. 

Šiame kontekste paminėtina, kad, kaip yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, baigiamieji teis-
mo aktai turi būti aiškūs byloje dalyvaujantiems ir kitiems asmenims, o jeigu šio reikalavimo nepai-
soma, tai nėra teisingumo vykdymas, kurį įtvirtina Konstitucija700.

Apibendrinant matyti, kad laikotarpiui nuo 1990 m., kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, iki 
2018 m. būdinga didelė teisės reformos dinamika, žingsnis po žingsnio buvo formuojama baudžiamo-
jo proceso teisės šaltinių sistema. Tiek Lietuvos Respublikos Konstitucija, tiek tarptautinės sutartys, 
ES teisės aktai, Lietuvos Respublikos teisės aktai, tarptautinių ir nacionalinių teismų jurisprudencija, 
taip pat ir teisės mokslas kaip baudžiamojo proceso teisės šaltiniai nuolat tarpusavyje kogeneruojasi, 

699 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-1292.
700 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 7-254.
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sudaro bendrą ir integralią sistemą, be kurios Lietuvos baudžiamasis procesas taptų stagnuojančiu 
teisinių procedūrų rinkiniu. 

3.3.2. Baudžiamojo proceso formos vystymasis ir tendencijos

Nepriklausomybės atkūrimas kaip procesas, siekis ir pasiekimas lėmė ne tik valstybės teisės 
atgimimą, bet kartu ir jos pozityvųjį „sukrėtimą“, persilaužimo prielaidas ar net esmines ateities 
projekcijas, lėmusias nuo pat pirmųjų nepriklausomumo dienų teoretikų, praktikų, valdžios atstovų 
diskusijas, kaip prisitaikant prie naujų politinių, socialinių, ekonominių sąlygų optimizuotai vystyti 
ir baudžiamosios justicijos reglamentavimą, jos praktinį taikymą. Prieš tai apžvelgtų baudžiamojo 
proceso teisės šaltinių raida, plėtra bei vystymasis parodė, kad nors šis teisės vystymosi kelias buvo 
pakankamai integralus, o tai pareikalavo nemažai intelektinių ir laiko sąnaudų, tačiau kalbant apie 
galiojusio BPK tobulinimo, naujojo BPK rengimo viziją sulaukta įvairiausių idėjų, nuomonių, apo-
logetikos bei kritikos vienais ar kitais BPK teisėkūros, praktinio taikymo klausimais. Žinoma, buvo 
aiškiai suvokta, jog Lietuvos baudžiamasis procesas per metus netaps „grynuoju“ lietuviškuoju pro-
cesu, juk tam siekti prireikė ko ne dvylikos metų, tačiau kita vertus, Lietuvos mokslininkai ir prakti-
kai matė šio proceso viziją kuriant teisinę valstybę. Šiandien tuometinės Lietuvos teisinės literatūros 
šaltiniai iliustruoja, jog buvo aktyviai diskutuojama, kokia yra reikalinga baudžiamojo proceso teisės 
reforma, kaip ji turi vykti, kokie esminiai šios reformos principai, kaip turi būti vystoma baudžiamo-
jo proceso forma, ko atsisakyti ir ko ne. 

Štai po nepriklausomos Lietuvos atkūrimo teisinėje literatūroje, didžiąja dalimi skirtoje at-
kurtos Lietuvos baudžiamojo proceso teisės reformai bei vystymuisi, buvo rašoma, kad „proceso 
reforma savo ruožtu yra svarbus demokratinių teisių garantas, nes iš principo naujai, rungtyniš-
kumo procedūros pagrindu reglamentuoja kriminalinės bausmės skyrimo tvarką. Taigi kardinali 
baudžiamojo proceso reforma – neatidėliotina šiandienos aktualija. Tai ne diskusijų dalykas; disku-
sijų dalykas – kokia turi būti reforma, jos orientacija, numatomos permainos, įgyvendinimo etapai. 
<...> Civilizacijos aprobuoti baudžiamojo proceso institutai Respublikoje turi pradėti veikti kūrybiš-
kai, palaipsniui, atsižvelgiant į šio proceso prielaidas: politinės ir ekonominės sistemos liberalizavi-
mą, žmogaus interesų prioriteto įtvirtinimą prieš valstybės interesus, visuomenės teisinės sąmonės 
evoliuciją.“701 Anot K. Jovaišo, reformuoto baudžiamojo proceso netobulumas ir vientisumo stoka 
„neturėtų šokiruoti“. Autoriaus nuomone, „formalios logikos ir juridinės technikos požiūriu galima 
sukurti nepriekaištingą ir bent jau vizualiai patrauklų, gražiai suręstą BPK. Kitas klausimas – ar 
bus gyvybingas, veikiantis toks kodeksas? Alternatyva negailestinga: arba mes sukuriam steriliai ne-
priekaištingą, bet neveikiantį, arba neišbaigtą, bet veikiantį baudžiamąjį procesą. <...> Baudžiamasis 
procesas turi adekvačiai atspindėti gyvenimo ir teisines realijas, jų vystymosi tendencijas. Radikalūs 
struktūriniai pokyčiai visuomenėje leidžia prognozuoti, kad artimiausioje ateityje jis bus tik sąlyginai 
stabilus. Kartu, kaip teisės sistema, komentuojamas procesas jungia savyje glaudžiais tarpusavio ry-
šiais ir abipuse priklausomybe susijusius, logiškai neprieštaringus institutus bei normas.“702 L. Žukas 
tuo metu rašė, kad „mokslininkai ir teisininkai praktikai seniai suprato, kad tolesnis baudžiamojo 
proceso įstatymo tobulinimas „lopymu“ yra netikęs. Pakitusios Lietuvos politinės ir socialinės sąly-
gos tapo akstinu kurti naują baudžiamojo proceso įstatymą, panaudojant naujausius teisės mokslo 
laimėjimus, pažangų užsienio valstybių patyrimą. <...> Demokratizuojant baudžiamojo proceso įsta-
tymą, atskirose naujojo BPK normose reikėtų apibrėžti tokius svarbius baudžiamojo proceso prin-
cipus, kurių praktiškai nebuvo ankstesniame kodekse – nekaltumo prezumpciją, viešumo, asmens 
teisių ir laisvių apsaugą, pagarbą asmenybės orumui, rungtyniškumą.“ Pasak autoriaus, „<...> vidinis 
jausmas sako, kad procesinį reguliavimą reikėtų išvaduoti iš begalinių formalių reikalavimų. Norisi 
kuo labiau supaprastinti ir pagreitinti parengtinio ir teisminio nagrinėjimo procedūrą. Tačiau šiuo 
atveju jausmais vadovautis negalima. Žinoma, labai daug galimybių įstatymų leidėjo valioje – galima 

701 Jovaišas, K. Baudžiamojo proceso kodeksas: problemos ir sprendimai (2). Teisės apžvalga. 1991, 1, p. 9, 11.
702 Ibid., 2, p. 10, 12. 
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išplėsti įrodymų šaltinių sąrašą, sukurti jų teisinio mechanizmo gynimą <...>. Bet ar neatsiras pavo-
jus, kad nauji įrodymų šaltiniai gali tapti abejotinais, ar negali supaprastinta ir pagreitinta procedūra 
nuvesti į primityvizmą? Baudžiamojo proceso primityvizmas gali sąlygoti daugelį teisėtumo pažei-
dimų, pasireiškiančių žmogaus teisių suvaržymu <...>, o tai jau netinka kuriant teisinės valstybės 
pagrindus. Kad mūsų baudžiamojo proceso įstatymas būtų teisinės valstybės pagrindų įtvirtintojas 
ir teisėtumo valstybėje laikymosi garantija, reikėtų atsisakyti „laisvybių“ ir, vadovaujantis demokra-
tiniais teisėtumo, nekaltumo prezumpcijos, <...> ir kitais principais, kurti jį klasikiniu stiliumi.“703 
Apie baudžiamojo proceso įstatymų struktūrą, baudžiamojo proceso principų reglamentacijos as-
pektus rašęs E. Palskys taip pat pastebėjo, kad „baudžiamojo proceso principai turi būti išdėstyti vie-
noje vietoje – atskirame kodekso skirsnyje. Dabar (t. y. 1992 m. – aut. past.) galiojančio BPK pirmojo 
skyriaus pirmojo skirsnio „Pagrindiniai nuostatai“ struktūra visiškai netikusi. Be proceso principų, 
įrašyta nemažai normų, reglamentuojančių ne pamatinius, konceptualius proceso dalykus, o atski-
rybes, šalutinius klausimus. <...> Viename skirsnyje sujungus principines, pamatines nuostatas su 
normomis, reglamentuojančiomis paprastus, praktinius proceso klausimus, sunku nustatyti teisės 
normų hierarchiją, sumenkinama principų reikšmė, pažeidžiami elementarūs teisėkūros, įstatymų 
leidybos technikos reikalavimai.“704 Pasak šio autoriaus, naujojo BPK koncepcijos kūrėjai turi spręsti, 
kokie principai yra laikytini pamatinėmis proceso nuostatomis, kokie ir kiek tokių principų turi būti 
nurodyta BPK, būtina išspręsti, kaip jie turi būti pateikiami įstatyme. Anot autoriaus, „konstruoda-
mi principų sistemą ir atskleisdami konkrečių principų turinį, autoriai vadovavosi dviem pagrindi-
niais teiginiais. Pirma: tai, kas traktuotina kaip baudžiamojo proceso principas, turi būti susiję su 
konstitucinėmis nuostatomis, Konstitucijos (Laikinojo Pagrindinio Įstatymo) dvasia, turi atspindėti 
<...> Respublikoje vykstančių esminių pokyčių tikslus ir esmę. Antra: tos principinės nuostatos savo 
verbaline išraiška, terminija, įtvirtintomis teisės normomis turi adekvačiai išreikšti tikrąjį įstatymų 
leidėjo ketinimą ir valią.“705

Galiausiai suvokta, jog pagrindinių Lietuvoje vykdomos teisės sistemos reformos krypčių tei-
singumą patvirtina gyvenimas, jis turi atitikti demokratinių Europos valstybių tradicijas706. To meto 
mokslininkai ir iškilūs teisininkai diskutavo tiek bendraisiais, tiek ir konkrečiais baudžiamojo proceso 
teisės formų vystymosi klausimais. Antai buvęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas P. Kūris 
pastebėjo, kad „<...> kelia nerimą tai, kad nors Lietuva, ratifikuodama Konvenciją, ir yra padariusi 
išlygą, leidžiančią vienerius metus po Konvencijos įsigaliojimo Lietuvos Respublikoje prokurorams 
„sankcionuoti asmenų, įtariamų padarius nusikaltimą, suėmimą“, tačiau tos išlygos veikimas baigiasi 
jau 1996 m. birželio mėnesį, ir per mažai ruošiamasi tam, kad pagaliau įsigaliotų Lietuvos Konsti-
tucijos 20 str. 3 dalis, nustatanti, kad kiekvienas nusikaltimo vietoj sulaikytas asmuo turi būti per  
48 valandas pristatytas teisėjui. Tik teisėjai galės spręsti kardomosios priemonės – suėmimo taikymo 
klausimą.“707 M. Lošis dar 1994 m. rašė, kad „priėmus naują Konstituciją, kuri yra tiesioginio taikymo 
aktas, teismai ir prokuratūra atsidūrė paradoksalioje situacijoje. Pagal Konstitucijos 118 str. prokura-
tūra palaiko valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose, vykdo baudžiamąjį persekiojimą ir kontro-
liuoja kvotos organų veiklą. Taigi prokuratūra neturėtų vykdyti teisminės priežiūros, teikti civilinius 
ieškinius, protestuoti administracinių organų ir pareigūnų priimtus nutarimus ir pan. Tačiau, deja, 
iki šiol ji iš inercijos vykdo senas funkcijas, motyvuodama tuo, kad turi būti priimtas naujas Proku-
ratūros įstatymas, aiškiai nustatantis jos funkcijas. Nediskutuojant dėl to, vis dėlto pažymėtina, kad 
delsimas išspręsti šį klausimą tikrai nedaro garbės nei įstatymų leidėjams, o juo labiau – neprisideda 
prie teisminės valdžios stiprinimo Lietuvoje.“708

Iš pateiktų šaltinių fragmentų matyti, jog ilgainiui buvo suprasta, kad sovietų okupacijos teisės 
standartai jokiomis prasmėmis negalėjo būti toliau taikomi nepriklausomos Lietuvos baudžiamojo 

703 Žukas, L. Baudžiamojo proceso įstatymų tobulinimo tendencijos. Teisės apžvalga. 1991, 2, p. 13–15.
704 Palskys, E. Baudžiamojo proceso principai naujojo Lietuvos Respublikos BPK projekte. Teisė. 1992, 26, p. 179.
705 Ibid.
706 Kūris, P. Lietuvos teisinės sistemos vystymosi problemos. Teisės problemos. 1996, 1, p. 7.
707 Ibid., p. 12. 
708 Lošis, M. Teismų valdžios kūrimo Lietuvoje problemos. Teisės problemos. 1994, 2, p. 37. 
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proceso teisėje. Todėl žingsnis po žingsnio galiojęs BPK buvo peržiūrimas, keičiamas, pildomas sie-
kiant kuo labiau priartėti prie EŽTK nuostatų turinio, suformuluoti tokį baudžiamąjį procesą, kurio 
nuostatos užtikrintų sąžiningo teisinio proceso garantijas, sudarytų prielaidas proceso paskirtį įgy-
vendinti demokratinės ir teisinės valstybės principais. Šiuo aspektu verta apžvelgti kai kuriuos bene 
svarbiausius galiojusio BPK raidos pavyzdžius, kuo puikiausiai iliustruojančius, kaip keitėsi ir vystėsi 
baudžiamoji procesinė forma tiek in abstracto, tiek ir in concreto. 

Pavyzdžiui, 1990 m. lapkričio 15 d. senojo BPK pataisomis709 buvo numatyta, kad tiriant bylą 
suėmimas negali trukti ilgiau kaip du mėnesius. Esant pagrindui šį terminą iki trijų mėnesių galėjo 
prailginti rajono (miesto) vyriausiasis prokuroras. Dėl ypatingo bylos sudėtingumo suėmimo truk-
mės terminą iki devynerių mėnesių galėjo prailginti Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras 
arba jo pavaduotojai. Išimtiniais atvejais suėmimo trukmės terminą iki aštuoniolikos mėnesių galėjo 
prailginti Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras. Tik 1995 m. liepos 3 d. įstatymu710 galiojusio 
BPK 104 straipsnis buvo pakeistas numatant, kad asmenims iki aštuoniolikos metų suėmimas taiko-
mas tik teisėjo nutarimu ar teismo nutartimi. Galiausiai tik 1996 m. gegužės 28 d. BPK buvo pakeis-
tas711 numatant, kad kardomąjį kaltinimą (suėmimą) skiria teismas arba teisėjas, o kitas kardomąsias 
priemones  – kvotėjas, tardytojas, prokuroras, teismas arba teisėjas. Kartu šiomis pataisomis BPK 
buvo papildytas ir suėmimo skyrimo tvarkos procedūromis (BPK 1041–1044 straipsniai), suimtojo ir 
jo gynėjo galimybe apskųsti nutartį dėl suėmimo paskyrimo (BPK 1091 straipsnis). 

1991 m. gruodžio 10 d. įstatymu712 į BPK įtrauktas naujas Aštuntasis skyrius „Bylų sumarinis 
procesas“, pagrįstas šiomis pagrindinėmis nuostatomis: „1) ikiteisminis bylų parengimas sumarinio 
proceso tvarka atliekamas tik tais atvejais, kai nusikaltimas yra akivaizdus ir nusikaltimo aplinkybėms 
nustatyti nereikia naudoti sudėtingos tyrimo metodikos, didelių intelektualinių ir fizinių pastangų;  
2) sumarinio proceso tvarka tiriami tik tokie nusikaltimai, kurie pagal baudžiamąjį įstatymą nėra 
sunkūs ir už kuriuos numatyta bausmė – laisvės atėmimas iki 5 metų; 3) sumarinis procesas apima 
tik parengtinio tyrimo ir atidavimo teismui stadijas; teisminio bylų nagrinėjimo procedūra lieka to-
kia pat kaip ir visų kitų bylų.“713 

Nuo 1992 m. sausio 1 d. įstatymu714 buvo esmingai pakeistos senojo BPK nuostatos, reglamen-
tuojančios Lietuvos Respublikos teismų, prokuratūros, parengtinio tardymo ir kvotos organų su-
sižinojimo su atitinkamomis užsienio valstybių įstaigomis procesinės nuostatos, kartu apėmusios 
ir asmens išdavimo užsienio valstybei ribas, pagrindus bei sąlygas, išduoto asmens baudžiamosios 
atsakomybės ribas ir pan. (BPK 20–222 straipsniai). Taip pat pakeistos teisinės nuostatos, susijusios 
su teisės į gynybą įgyvendinimu (BPK 53–58 straipsniai). Kodeksas papildytas nuostatomis, įtvirti-
nančiomis specialiųjų žinių panaudojimo formas, o būtent – patikrinimu, specialisto išvada, revizija 
(BPK 841–843, 2061–2062 straipsniai). Kardomųjų priemonių sistema papildyta nauja kardomąja prie-

709 Lietuvos Respublikos 1990 m. lapkričio 15 d. įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 
106 straipsnio pakeitimo“. Lietuvos aidas. 1990, Nr. 126.

710 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 104 straipsnio papildy-
mo“. Valstybės žinios. 1995, Nr. 57-1421.

711 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 10, 222, 29, 643, 781, 95, 96, 97, 99, 1011, 104, 105, 106, 107, 112, 
137, 160, 212, 239 ir 455 straipsnių pakeitimo ir papildymo 223–224, 1041-1044, 1091-1093 straipsniais įstatymas. 
Valstybės žinios. 1996, Nr. 53-1248.

712 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo“. 
Valstybės žinios. 1992, Nr. 3-31. 

713 Kazlauskas, M.; Goda, G. Supaprastintos procesinės formos problema baudžiamojo proceso teisėje. Teisė. 1993, 27, 
p. 24. Pažymėtina, kad anot šio šaltinio autorių, „Europos Tarybos rekomendacijos Lietuvos gautos tik 1992 metais. 
Tačiau darbo grupė BPK projektui rengti buvo sudaryta dar 1990 metais, remdamasi tardymo ir teismų praktikos 
poreikiais ir turėdama tam tikrą, nors ir fragmentišką informaciją apie užsienio civilizuotų valstybių baudžiamojo 
proceso įstatymų būklę ir jų tobulinimo perspektyvas, ne tik rengė naujojo kodekso koncepciją bei kūrė šio įsta-
tymo projekto normas, bet kartu tyrinėjo galiojančio baudžiamojo proceso kodekso normas ir ištisus institutus, 
formulavo ir teikė įstatymų leidėjui įstatymo tobulinimo siūlymus. Dalis siūlymų kaip tik buvo skirta supaprastinti 
galiojančią procesinę formą. Įstatymų leidėjas juos realizavo ir priėmė įstatymus dėl Baudžiamojo proceso kodekso 
pakeitimo ir papildymo.“ 

714 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo“. 
Valstybės žinios. 1992, Nr. 3-31.
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mone – užstatu (BPK 1011 straipsnis). Įtvirtinta kvotėjo, tardytojo ar prokuroro veiksmų ir sprendimų 
apskundimo tvarka (BPK 2441 straipsnis). Taip pat nauja redakcija išdėstytas bylų sumarinio proceso 
institutas (BPK Aštuntasis skyrius).

1993 m. sausio 28 d. įstatymu715 galiojęs BPK papildytas procesine prievartos priemone – tech-
ninių priemonių panaudojimu atliekant operatyvinius veiksmus (BPK 1981 straipsnis), taip pat nusta-
tyta speciali įslaptinto liudytojo ar nukentėjusiojo apklausos tvarka (BPK 3171 straipsnis). 

1994 m. liepos 19 d. įstatymu716 galiojęs BPK papildytas nuostatomis, reglamentuojančiomis 
atvejus, kai asmenys, kurie tik jiems sutikus galėjo būti apklausiami kaip liudytojai (BPK 781 straips-
nis), nauja kardomąja priemone – namų areštu (BPK 1012 straipsnis). Kodeksas taip pat pakeistas 
naujos redakcijos 134 straipsniu, numačiusiu kvotos organų sąrašą, t. y. policija, valstybės saugumo 
įstaigos, karinių dalinių bei junginių vadai, pataisos darbų įstaigų, tardymo izoliatorių ir kt. virši-
ninkai, valstybinės priešgaisrinės apsaugos organai, pasienio apsaugos tarnyba, muitinių tarnyba, 
esančių tolimajame plaukiojime jūros laivų kapitonai, valstybės kontrolės ir mokesčių inspekcijos 
įstaigos.  

1995 m. gruodžio 20 d. įstatymu717 BPK papildytas nuostatomis (BPK 1941–1942 straipsniai), 
leidžiančiomis laikinai apriboti nuosavybės teises siekiant užtikrinti civilinį ieškinį, galimą turto 
konfiskavimą ar baudos išieškojimą.

2000 m. vasario 15 d. BPK papildytas718 nuostatomis, reglamentuojančiomis teorijoje vadina-
mo proceso in absentia, t. y. kaltinamajam nedalyvaujant, atnaujinimo procedūras.

2001 m. rugsėjo 11 d. BPK pataisomis719 buvo numatyta galimybė dar parengtinio tyrimo metu 
kreiptis į apylinkės teismo teisėją dėl liudytojo ir nukentėjusiojo apklausos šioje ikiteisminėje stadi-
joje, kai buvo manoma, jog liudytojo, nukentėjusiojo nebus įmanoma apklausti nagrinėjimo teisme 
metu arba jeigu manoma, kad liudytojas ir nukentėjusysis nagrinėjimo teisme metu gali pakeisti 
parengtinio tyrimo metu duotus parodymus (BPK 1781, 3172 straipsniai). Šiomis pataisomis galiojęs 
BPK papildytas ir kita svaria nagrinėjimo teisme stadiją pagreitinančia nuostata – galimybe atlikti su-
trumpintą teisminį tardymą, jeigu kaltinamasis nebuvo kaltinamas sunkaus nusikaltimo padarymu, 
paskelbus kaltinamąją išvadą pripažino kaltę bei pageidauja tuoj pat duoti parodymus ir sutinka, kad 
kiti įrodymai po jo apklausos nebūtų tiriami ir pan. (BPK 3091 straipsnis). 

Galiausiai 2002 m. sausio 25 d. BPK pataisomis ir papildymais720 Lietuvos baudžiamajame pro-
cese įtvirtinta speciali proceso forma, reglamentuojanti juridinių asmenų padarytų nusikaltimų tyri-
mą ir nagrinėjimą (BPK Tryliktasis skyrius).

Nurodytos galiojusio BPK pataisos konkrečiais atvejais parodo, kaip laikas po laiko suvo-
kiant baudžiamojo proceso teisės aktualijas, poreikį užtikrinti veiksmingą nusikaltimų tyrimą bei 
atskleidimą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugos svarbą, keitėsi baudžiamojo proceso principinės ir 
specialiosios nuostatos. Tiek mokslininkai, tiek ir praktikai nuolat diskutavo, kaip turi keistis BPK 
tiek formos, tiek ir turinio aspektais. Taigi tiek išorinis, tiek ir vidinis baudžiamojo proceso formos, 
taip pat specialių formų vystymosi procesas buvo sąlygotas įvairiausių veiksnių. Žinoma, esminiai 
veiksniai, lėmę BPK raidą nuo 1990 m., buvo tarptautiniai teisės aktai ir jų reikšmė, kitų valstybių 
vyraujančios teorijos ir geroji patirtis. Tam tikru požiūriu lėmė ir tai, kad atkūrus nepriklausomybę 
Lietuvoje trūko konceptua lių baudžiamosios politikos tyrimų. Baudžiamojo proceso raidai įtakos 

715 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo, baudžiamojo proceso ir administracinių 
teisės pažeidimų kodeksų pakeitimo ir papildymo“. Valstybės žinios. 1993, Nr. 22-0. 

716 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo, pataisos darbų ir baudžiamojo proceso 
kodeksų pakeitimo ir papildymo“. Valstybės žinios. 1994, Nr. 60-1182.

717 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo, baudžiamojo proceso, civilinio proceso ir 
administracinių teisės pažeidimų kodeksų pakeitimo ir papildymo“. Valstybės žinios. 1995, Nr. 104-2325.

718 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 264, 266, 283, 368, 378 straipsnių papildymo, 3691 straipsnio pa-
keitimo bei Kodekso papildymo 4011 straipsniu ir Tryliktuoju skyriumi įstatymas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 20-490.

719 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas. Valstybės žinios. 2001,  
Nr. 82-2830.

720 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 222, 37, 440 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 226, 227 
straipsniais bei Tryliktuoju skyriumi įstatymas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 15-556.



Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

658

turėjo ir grynai pragmatiniai, materialieji aspektai, kaip antai vis labiau augančios baudžiamojo per-
sekiojimo išlaidos ir kt.721

Atskirai vertėtų apžvelgti ir specialiųjų proceso formų raidos nuo 1990 m. iki naujojo BPK 
priėmimo 2002 m. ypatumus. 

Senajame BPK iki 1992 m. reglamentuota ir parengtinio tyrimo stadijoje taikyta specialioji 
protokolinė forma buvo pakeista bylų sumariniu procesu. Tuo metu buvo teigiama, kad ši forma 
savo esme bei paskirtimi atitinka užsienio valstybių panašius baudžiamojo proceso institutus, ta-
čiau kartu yra ir savita, kadangi esmingai keitė iki tol taikytą protokolinę proceso formą722. Taigi 
sumarinis procesas kaip specialioji procesinė forma nebuvo laikoma visiškai originaliu ir naujovišku 
baudžiamojo proceso teisės institutu, kadangi sumariniame procese buvo pabandyta palikti gerąsias 
protokolinės formos savybes ir atsisakyti nuostatų, neatitikusių baudžiamojo proceso principų. Taigi 
sumariniame procese pagrindinis proceso subjektas, buvęs atsakingas už šio proceso vyksmą, buvo 
kvotos organas, kuris ne tik iškeldavo baudžiamąją bylą, bet kartu ir surašydavo pranešimą teismui, 
kuriuo teisės pažeidėjas buvo perduodamas teismui. Duomenų apie įvykį ir atsakomybėn traukiamą 
asmenį rinkimą neatliekant kitų tardymo veiksmų atlikdavo vadinamoji sumarinė kvota, kuri tu-
rėdavo būti užbaigta ne vėliau kaip per penkiolika dienų. Sumarinis procesas buvo modifikuota bei 
patobulinta supaprastinta baudžiamoji procesinė forma, kurios pamatas buvo prieš tai galiojusi pro-
tokolinė forma723. Tiesa, teorijoje ir praktikoje kartkarčiais kildavo diskusijų, ar sumarinis procesas 
iš tiesų atitiko kai kuriuos baudžiamojo proceso principus, ar taikant šią formą nebuvo painiojamos 
procesinės funkcijos ir kt. Esminių šios specialiosios proceso formos pasikeitimų įvyko 2001 m., kai 
galiojęs BPK buvo papildytas nuostatomis, pakeitusiomis iki tol taikytą sumarinį procesą. Naujos 
sumarinio proceso nuostatos lėmė esminius pasikeitimus prokuroro ir kvotos organo procesiniuo-
se santykiuose. Pavyzdžiui, galiojusio BPK 441–442 straipsniuose buvo numatyta, kad akivaizdus 
nusikaltimas yra toks nusikaltimas, kai jo darymo metu ar padarius yra aiškus nusikaltimą pada-
ręs asmuo. Duomenys, duodantieji pagrindą manyti, kad šis asmuo padarė nusikaltimą, yra tokie:  
1) asmens užklupimas jam bedarant nusikaltimą arba tuoj po nusikaltimo padarymo; 2) mačiusiųjų, 
tarp jų ir nukentėjusiųjų, tiesioginis nurodymas į asmenį, kaip padariusį nusikaltimą; 3) ant asmens 
ar jo drabužių, prie jo arba jo būste aiškių nusikaltimo pėdsakų suradimas; 4) asmens atvykimas ir 
prisipažinimas padarius nusikaltimą. Dėl akivaizdžių nusikaltimų, išvardytų kodekso 440 straipsny-
je, daroma kvota, kurią atlieka policija ir kiti kvotos organai. 

Skirtingai nei iki 2001 m. BPK pataisų, kvota turėjo būti pabaigiama ne vėliau kaip per septy-
nias dienas nuo bylos iškėlimo momento, ir visa bylos medžiaga su nutarimu iškelti baudžiamąją bylą 
perduodama prokurorui. Atitinkamai prokuroras, gavęs bylą, ne vėliau kaip per dvi dienas nuo bylos 
gavimo momento priima vieną iš šių sprendimų: 1) pareiškimu kreiptis į teismą, kuriam ta byla pa-
gal kompetenciją priklauso, nagrinėti bylą sumarinio proceso tvarka; 2) perduoti bylą parengtiniam 
tardymui atlikti; 3) nutraukti baudžiamąją bylą BPK numatytais atvejais. Prokuroras taip pat galėjo 
pavesti kvotos organui surinkti ir pateikti papildomą medžiagą, susijusią su tiriama byla. Prokuroras, 
iš surinktos medžiagos matydamas pakankamą pagrindą perduoti bylą teismui nagrinėti sumarinio 
proceso tvarka, surašydavo pareiškimą teismui (galiojusio BPK 448–4482 straipsniai). 

Akivaizdžių nusikaltimų bylose atidavimo teismui klausimus spręsdavo teisėjas tvarkomajame 
posėdyje. Išnagrinėjęs bylą tvarkomajame posėdyje, teisėjas galėdavo priimti vieną iš nutarčių – arba 
atiduoti kaltinamąjį teismui ir surengti nagrinėjimą teisme tuoj pat, arba atiduoti kaltinamąjį teismui 
ir paskirti kitą nagrinėjimo teisme dieną, arba perduoti bylą parengtiniam tardymui atlikti, arba  

721 Sakalauskas, G. et al. Baudžiamoji politika Lietuvoje: tendencijos ir lyginamieji aspektai. Vilnius: Teisės institutas, 
2012, p. 24–35.

722 Jurgaitis, R. Supaprastinta baudžiamoji procesinė forma. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: 
LTU, 2004, p. 52–67; Kazlauskas, M. Baudžiamųjų bylų sumarinis procesas. Teisė. 1992, 26, p. 160; Riepšas, K. Kai 
kurios įstatymų, reguliuojančių bylų sumarinį procesą, taikymo problemos. Nusikalstamumo prevencija ir baudžia-
moji politika pereinant į rinkos ekonomiką. Vilnius: Teisės institutas, 1995, p. 147.

723 Jurgaitis, R. Supaprastinta baudžiamoji procesinė forma. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: 
LTU, 2004, p. 54.
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nutraukti baudžiamąją bylą. Taip pat teisėjas priimdavo nutartį pripažinti nukentėjusiuoju ar civili-
niu ieškovu, ir patraukti civiliniu atsakovu, bei nutartį paskirti ar pakeisti kardomąją priemonę. Tei-
sėjas taip pat turėjo teisę priimti sprendimą atmesti prokuroro pareiškimą nagrinėti bylą sumarinio 
proceso tvarka. Galiausiai teisėjui nutarus nagrinėti bylą teisme procesas vykdavo įprastine tvarka, 
išskyrus išimtis, būdingas tik sumariniam procesui. 

Taigi bendrosios ir specialiosios (supaprastintos) baudžiamojo proceso formų iki 2002 m. raida 
rodo, kad galiojęs BPK palaipsniui keitėsi, kartu vis labiau ir labiau artėdamas prie kardinalių pokyčių 
2002 m. gegužės 1 d. priėmus reformuotą ir kardinaliai kitokį BPK. Tiesa, nors prieš tai galiojusio BPK 
raidos apžvalgoje pateiktos tik kai kurios atskiros procesinės formos, tačiau analizuojant šiuo metu,  
t. y. 2017 m., galiojančio BPK bendrosios ir specialiųjų procesinių formų visumą matyti, kad tam 
tikri senojo BPK nuostatų liekamieji požymiai juntami ir naujai priimtame, 2017 m. galiojančiame, 
BPK. Žinoma, tai nėra koks nors trūkumas. Priešingai, praktikos patikrintos kai kurios baudžiamojo 
proceso nuostatos su tam tikromis modifikacijomis išliko ir rengiant šį leidinį galiojančiame įstaty-
me. Tai leidžia teigti, kad įstatymų leidėjas, priimdamas naująjį BPK, nesiekė kardinaliai su šaknimis 
„išrauti“ gerosios procesinės praktikos. Netgi priešingai – tokiu būdu buvo išlaikytas tam tikras bau-
džiamosios procesinės veiklos formų pereinamumas, turėjęs atitikti šiuolaikinės teisinės valstybės 
principus. 

Kaip ir minėta, nuo 2003 m. praktikoje ėmęs galioti naujasis BPK tiek formos, tiek ir turinio 
aspektais pakeitė pozityvųjį baudžiamąjį procesą. Galima teigti, kad šie pasikeitimai buvo esminiai 
tiek bendrosios proceso formos, tiek ir specialiųjų proceso formų kontekste. Jau vien tai, kad iš esmės 
pasikeitė pati įstatymo struktūra, lėmė, jog BPK nuostatų struktūrinė sandara ir sistema tapo gerokai 
aiškesnė. Naująjį BPK sudaro vienuolika dalių. 

Pirmoji dalis skirta bendrosioms nuostatoms, apimančioms tokius klausimus kaip baudžia-
mojo proceso paskirtis ir pagrindinės taisyklės, reglamentuojančios tiek baudžiamojo proceso nega-
limumo pagrindus, tiek kodekso galiojimo laike, erdvėje ir asmenų atžvilgiu aspektus, pagrindinius 
principus, nuostatos, reglamentuojančios asmens teisių užtikrinimą (gynyba, nušalinimas, apskun-
dimas ir atstovavimas), taip pat Lietuvos Respublikos teismų ir prokuratūros susižinojimo su užsie-
nio valstybių įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijoms klausimai. Naujajame BPK buvo atsisakyta 
įrodymų šaltinių sąrašo. Laikomasi nuostatos, kad kiekvienu konkrečiu atveju, ar tam tikri duo-
menys laikytini įrodymais, sprendžia teismas, kurio žinioje yra baudžiamoji byla. Suprantama, kad 
šie esminiai pasikeitimai moksle ir praktikoje sulaukė įvairiausių vertinimų. Pavyzdžiui, šaltiniuose 
buvo rašoma, kad „keičiant įrodymų sąvoką <...> darosi neaiškūs bylos nagrinėjimo dalykas ir ribos, 
nes įrodinėtinų aplinkybių ir įrodymų pakankamumo klausimai paliekami teismo ir kaltinimo nuo-
žiūrai. Vertinant kaltinimo ir gynybos procesines galimybes bei aktyvų teismo vaidmenį įrodinėji-
mo procese, pastebima ryški disproporcija tarp kaltinimo ir žmogaus galimybių ginti savo teises.“724 
Tačiau laikui bėgant tiek baudžiamojo proceso mokslas, tiek ir teisinė praktika galiausiai išgrynino 
įrodymų sąvokos, įrodymams keliamų reikalavimų turinį naujojo teisinio reguliavimo principų kon-
tekste. Todėl natūralus senųjų, naujųjų įstatymų pareinamasis keitimosi laikotarpis, kartu lėmęs ir 
baudžiamąjį procesą vykdančių subjektų adaptavimosi procesą, leido prigyti ne tik naujoms nuosta-
toms, bet ir prie jų aiškinimo bei taikymo prisitaikyti teisės praktikams. 

Antroji kodekso dalis iš esmės skirta vien tik nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo 
klausimams reglamentuoti nustatant dvi tokio žalos atlyginimo formas – kai civilinis ieškinys bau-
džiamojoje byloje nepareiškiamas ir kai toks ieškinys yra pareikštas. Nauja yra tai, kad, skirtingai nei 
iki 2003 m. gegužės 1 d. galiojusio senojo BPK nuostatose (pavyzdžiui, BPK 65 straipsnis, skelbęs, 
kad asmuo, dėl nusikaltimo turėjęs materialinės žalos, turi teisę baudžiamojoje byloje pareikšti kal-
tinamajam arba asmenims, materialiai atsakantiems už kaltinamojo veiksmus, civilinį ieškinį, kurį 
teismas nagrinėja kartu su baudžiamąja byla), naujasis BPK įtvirtino galimybę iš kaltininko reikalau-
ti atlyginti nusikalstama veika padarytą ne tik turtinę, bet ir neturtinę žalą. Tai padaryta siekiant tiek 
įgyvendinti Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijas, numatančias nukentėjusio asmens 

724 Stungys, K. Įrodymų samprata Baudžiamojo proceso kodekso projekte. Jurisprudencija. 2000, 16 (8), p. 23.
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teisę reikalauti iš kaltininko atlyginti ne tik turtinę, bet ir neturtinę žalą, bet ir atsižvelgiant į grynai 
pragmatines priežastis palengvinti ir pagreitinti tame pačiame teisiniame procese nukentėjusiam as-
meniui reikalauti nusikalstama veika padarytos žalos, neatsižvelgiant į jos pobūdį, atlyginimo. 

Trečioji dalis reglamentuoja procesinių prievartos priemonių, kurios yra skaidomos į kardomą-
sias ir kitas prievartos priemones, taikymo pagrindus ir sąlygas. Būtent šios dalies XI skyrius reglamen-
tuoja gerokai daugiau kardomųjų priemonių, palyginti su senuoju BPK. Priimant naująjį BPK buvo 
numatytos šios kardomosios priemonės (BPK 120 straipsnis): suėmimas, namų areštas, užstatas, do-
kumentų paėmimas, įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, rašytinis pasižadėjimas 
neišvykti. Kariui kaip kardomoji priemonė gali būti skiriamas karinio dalinio, kuriame jis tarnauja, 
vadovybės stebėjimas, o nepilnamečiui – atidavimas tėvams, rūpintojams arba kitiems fiziniams ar 
juridiniams asmenims, kurie rūpinasi vaikais, prižiūrėti. Tačiau jau 2004 m. lapkričio 9 d. (su atitin-
kamomis pataisomis 2015 m. gegužės 7 d.) kardomųjų priemonių sistema buvo papildyta nauja prie-
mone – įpareigojimu gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo ir (ar) nesiartinti prie nukentėjusiojo arčiau 
nei nustatytu atstumu. Šios kardomosios priemonės įtvirtinimą lėmė tai, kad tokio pobūdžio nuostatos 
įtvirtintos Jungtinių Tautų, Europos Tarybos dokumentuose, o analogiškos teisinės nuostatos taikomos 
praktikoje daugelyje Europos Sąjungos valstybių narių. Europos Tarybos Žmogaus teisių komisaras po 
2004 m. vasario mėn. vykusio vizito Lietuvoje ataskaitoje itin akcentavo smurto šeimoje problemą ir 
nurodė, kad poveikio priemonės smurtautojams, jų izoliavimas nuo nukentėjusios šeimos yra reko-
menduojamos kaip neatidėliotinos priemonės725. 2013 m. liepos 2 d. BPK įtvirtinta dar viena nauja 
kardomoji priemonė – intensyvi priežiūra. 

Šioje dalyje reglamentuojamos kitos procesinės prievartos priemonės (XII skyrius) yra skirtos 
palengvinti baudžiamąją procesinę veiklą siekiant rinkti reikšmingus ikiteisminiam tyrimui ir bylos 
nagrinėjimui duomenis tiek viešomis, tiek ir neviešomis procesinėmis priemonėmis. Svarbu pažy-
mėti, kad kai kurios šioje dalyje numatytos procesinės prievartos priemonės yra visiškai naujos, jų 
senajame BPK nebuvo numatyta (pavyzdžiui, slaptas sekimas (BPK 160 straipsnis), savo tapatybės 
neatskleidžiančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmai (BPK 158 straipsnis) ir kt.). 

Pirmosios baudžiamojo proceso stadijos – ikiteisminio tyrimo bendrosios ir specialiosios 
nuostatos įtvirtintos BPK IV dalyje. Ikiteisminio tyrimo procesinė forma, palyginti su senuoju BPK, 
pasikeitė iš esmės atsisakant bylos iškėlimo, kvotos bei parengtinio tardymo etapų. Taip ikiteisminė 
proceso stadija, už kurią nuo pradžios iki pabaigos yra atsakingas tyrimą organizuojantis, kontro-
liuojantis bei jam vadovaujantis prokuroras, tapo iš esmės paruošiamąja bylos stadija, skirta parengti 
baudžiamąją bylą, kad šią teismas nagrinėjimo metu galėtų išsamiai ir nešališkai išnagrinėti ir pri-
imti teisėtą bei pagrįstą procesinį sprendimą (nuosprendį arba nutartį). Tai vientisa proceso stadija, 
sudaranti prielaidas greitesniam bylos tyrimui. 

Šią dalį sudaro keturi etapai – bendrosios ikiteisminio tyrimo nuostatos; ikiteisminio tyrimo 
veiksmai; ikiteisminio tyrimo nutraukimas bei ikiteisminio tyrimo pabaiga kaltinamojo akto sura-
šymu. Pasakytina, kad pirminėje naujojo BPK redakcijoje nebuvo numatyta, per kokius terminus 
ikiteisminis tyrimas turi būti užbaigtas. Laikytasi nuostatos, kad toks tyrimas turi būti atliekamas 
per įmanomai trumpiausius terminus, o konkrečiu atveju ikiteisminio tyrimo trukmę turi kontro-
liuoti ir prižiūrėti tyrimui vadovaujantis prokuroras. Tačiau dar 2010 m. rugsėjo 21 d. atskiros BPK 
nuostatos buvo pakeistos numatant konkrečius ikiteisminio tyrimo atlikimo terminus, pavyzdžiui, 
tyrimas turi būti atliktas per kuo trumpiausius terminus, bet ne ilgiau kaip: dėl baudžiamojo nusi-
žengimo – per tris mėnesius; dėl nesunkių, apysunkių ir neatsargių nusikaltimų – per šešis mėnesius; 
dėl sunkių ir labai sunkių nusikaltimų – per devynis mėnesius. Šios bendrosios ikiteisminio tyrimo 
procesinės formos fragmentinį pasikeitimą lėmė tai, kad remiantis 2010 m. duomenimis buvo nu-
statyta, kad septynerių metų praktika (nuo naujo BPK įsigaliojimo) parodė, kad ikiteisminis tyri-
mas neretai atliekamas nesilaikant BPK 176 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo – ikiteisminį 
tyrimą atlikti per kuo trumpiausius terminus. To priežastimi laikyta tai, kad kodekse nėra įtvirtinti 

725 Aiškinamasis raštas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 120, 121, 126 straipsnių pakeitimo ir 
Kodekso papildymo 1321 straipsniu įstatymo projekto“ [interaktyvus]. <https://e-seimas.lrs.lt>. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.234589?jfwid=-wd7z6lluv
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ikiteisminio tyrimo atlikimo terminai ir pakankama jų laikymosi kontrolė. Nustatyta, kad Europos 
Sąjungos šalyse įvairiai nustatomi ikiteisminio tyrimo terminai (Seimo Parlamentinių tyrimų de-
partamentas šia tema atliko apžvalgą): kai kuriose valstybėse terminai nustatyti pagal nusikaltimų 
sunkumą ar kitus kriterijus, kai kuriose valstybėse konkrečių terminų taip pat nėra, tačiau laikomasi 
Konvencijos nuostatų ir iš Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos išplaukiančių rekomendacijų, 
kad tyrimas būtų atliktas kuo greičiau, ne ilgiau nei per 6 mėnesius, o jei tyrimas tęsiasi ilgiau negu 
6 mėnesius, atliekama šio tyrimo griežta kontrolė. Taigi įvertinus praktiką bei kitų valstybių patirtį 
baudžiamajame procese, darbo grupė726 BPK 176 straipsnį papildė nuostatomis, kad ikiteisminis ty-
rimas būtų ribojamas terminais, atsižvelgiant į nusikalstamos veikos sunkumą, taip pat numatant 
galimybę šiuos terminus pailginti727.

Svarbus šios dalies teisinio reguliavimo aspektas yra tai, kad ikiteisminio tyrimo bendrosios 
nuostatos numato naujo proceso dalyvio – ikiteisminio tyrimo teisėjo teisinę padėtį, įgaliojimus. Dar 
1994 m., kai jau buvo įgyvendinama pirmoji Teisinės sistemos reformos metmenų redakcija, buvo 
rašoma, kad „tikslinga įvesti ir tyrimo teisėjo pareigybę. Tyrimo teisėjas leistų taikyti procesines prie-
vartos priemones, nes, <...> tiek Lietuvos Respublikos Konstitucija, tiek Europos Tarybos Konvencija 
numato, kad labiausiai žmogaus teises apribojančių priemonių taikymas priskirtinas teisėjo preroga-
tyvai. Be to, tyrimo teisėjas galėtų būtinais atvejais atlikti kai kuriuos tyrimo veiksmus ir tokiu būdu 
garantuoti, kad įrodymai, gauti parengtinio tyrimo metu, bus panaudoti teisminiame nagrinėjime. 
Tai įgalintų laikytis „sąžiningo proceso“ principo <...>.“728 Teisinėje literatūroje apie tyrimo teisėjo 
vaidmenį naujajame BPK 1995 m. buvo rašoma ir taip: „ikiteisminio tyrimo teisėjo kompetencija 
naujajame baudžiamojo proceso įstatyme turėtų būti formuluojama remiantis tokiais kriterijais. Pir-
ma, ikiteisminio tyrimo teisėjas perims dabartinius prokuroro įgaliojimus ir vykdys ikiteisminio ty-
rimo teisėtumo priežiūrą. Antra, ikiteisminio tyrimo teisėjo procesinė veikla bus kvotos ir teisminio 
tardymo sąveikos išraiška.“729 Taigi matyti, kad dar idėjų lygmeniu ikiteisminio tyrimo teisėjo pro-
cesinės misijos naujajame BPK turinys daugiau ar mažiau išliko, o tai rodo, jog ikiteisminio tyrimo 
teisėjo reikšmė ikiteisminės stadijos struktūroje ir eigoje tikrai pasiteisino, buvo galima užtikrinti 
šioje stadijoje priimamų sprendimų ir atliekamų veiksmų teisėtumo kontrolės mechanizmą, procesi-
nės prievartos naudojimo svertų analizę, ikiteisminio tyrimo pabaigos kai kurių formų konkrečioje 
byloje teisėtumą ir pagrįstumą ir kita.

Taigi BPK IV dalies nuostatos, skaičiuojančios penkioliktus metus nuo naujojo BPK įsigaliojimo, 
procesinės formos požiūriu nors ir keitėsi, tačiau šie pasikeitimai nebuvo ypač kardinalūs. Procesinių 
formų keitimąsi daugiau lėmė tiek praktikos formuluojami pasiūlymai optimizuoti vienas ar kitas 
teisines nuostatas, tiek ir poreikis stiprinti proceso dalyvių procesinių teisių ir teisėtų interesų gintį730.

BPK V–VIII dalys, atitinkamai reglamentuojančios teisminį nagrinėjimą pirmosios, apeliaci-
nės ir kasacinės instancijų teismuose, taip pat nuosprendžio ar nutarties vykdymo klausimus, pro-
cesinės formos aspektu nuo 2003 m. vidurio išliko esmingai nepakitusios. Tiesa, vis dėlto vertėtų 
pažymėti, kad, pavyzdžiui, nors naujai priimto BPK pirminėje redakcijoje nebuvo numatyta galimybė 
grąžinti iš teismo bylą tyrimui papildyti, kadangi, „teisminį nagrinėjimą reglamentuojančių taisyklių 
visuma šalina rimtesnį loginį ar teisinį pagrindą bylų grąžinimui į ankstesnę stadiją. Pagaliau pats 

726 Lietuvos Respublikos Seimo valdyba, atsižvelgdama į Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto siūlymą, 2010 m. sausio  
15 d. sprendimu Nr. SV-S-533 sudarė darbo grupę Baudžiamojo proceso kodeksui tobulinti. 

727 Aiškinamasis raštas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 166, 168, 171, 176 straipsnių pakeiti-
mo ir papildymo įstatymo projekto ir Baudžiamojo kodekso 235 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto“ [interak-
tyvus]. <https://e-seimas.lrs.lt>. 

728 Goda, G. Baudžiamasis procesas teisinėje valstybėje. Teisės problemos. 1994, 3, p. 15.
729 Kazlauskas, M. Teisėsaugos institucijų sąveika ir kriminalinė politika. Teisės problemos. 1995, 2, p. 62.
730 Pvz., Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. kovo 14 d. Baudžiamojo proceso kodekso 186, 188, 272, 280 ir 283 

straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIII-217, kuris turi įsigalioti 2018 m. liepos 1 d., įtvirtino nuostatą, kad tiek iki-
teisminio tyrimo metu, tiek ir teisme į nepilnamečio liudytojo ar nepilnamečio nukentėjusiojo apklausą privalo būti 
kviečiamas psichologas, kuris padeda apklausti nepilnametį, atsižvelgdamas į jo socialinę ir psichologinę brandą, 
taip pat valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas, kuris iš kitos patalpos stebi, ar apklausos metu nepa-
žeidžiamos nepilnamečio liudytojo ar nepilnamečio nukentėjusiojo teisės [interaktyvus]. <https://e-seimas.lrs.lt>. 
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žodis „procesas“ <...> reiškia „žengimą pirmyn“731, tačiau jau 2003 m. balandžio 10 d. BPK pataisomis 
tokios idėjos buvo atsisakyta. Tokių pataisų atsiradimą lėmė tai, kad teismas turi turėti galimybę per-
duoti bylą prokurorui papildyti ikiteisminį tyrimą, kai yra prokuroro prašymas arba kai pats teismas 
nustato, kad ikiteisminio tyrimo metu padarytas esminis BPK pažeidimas, kurio negalima ištaisyti 
teisme, ir tai trukdo išnag rinėti bylą. Priešingu atveju teismas būtų labai suvaržytas, jei byloje bus 
procesinių pažeidimų, kurių nebebus galima ištaisyti teisme, arba jei byla prokuroro bus netinkamai 
paruošta, taip pat jei nebus galimybės perduoti bylą prokurorui atlikti papildomus procesinius veiks-
mus (kurių teisme atlikti faktiškai neįmanoma) ir taip bus nesilaikoma reikalavimo visapusiškai iš-
tirti bylos aplinkybes. Minėtais atvejais teismas negalės tinkamai išnagrinėti baudžiamąją bylą. BPK 
287 straipsnio nuostata leidžia teismui pavesti atlikti ar organizuoti bet kokių procesinių veiksmų at-
likimą ikiteisminio tyrimo teisėjui, tačiau ši nuostata neturėtų būti taikoma tais atvejais, kai proceso 
veiksmai turėjo būti atlikti ikiteisminio tyrimo metu732. 

Taip pat viena iš esminių naujovių, lėmusių teisminio nagrinėjimo pirmosios, apeliacinės ir 
kasacinės instancijos teismuose procesinės formos kaitą, buvo tai, jog 2014 m. kovo 13 d. įstatymu 
buvo pakeistos nuostatos, reglamentuojančios teisminio nagrinėjimo, pertraukų tarp teismo posė-
džių trukmę ir pan. Šiuos pakeitimus lėmė tai, kad BPK 243 ir 244 straipsniai nenumatė maksimalaus 
teisiamojo posėdžio pertraukos ar bylos nagrinėjimo atidėjimo laiko. Galiojančio BPK autoriai teigė, 
kad rengiant BPK tai nebuvo padaryta manant, jog principinis reikalavimas išnagrinėti bylą per kuo 
trumpesnį laiką bus teisingai suvoktas ir teismai imsis visų priemonių, kad teisminė proceso stadija 
truktų kuo trumpiau. Minėtų BPK nuostatų taikymas teismų praktikoje parodė, kad tokie BPK ren-
gėjų lūkesčiai nebuvo pateisinti, todėl siekiant paspartinti bylų nagrinėjimą teismuose buvo tikslinga 
inicijuoti BPK pataisas, numatančias teisiamojo posėdžio pertraukų terminus. Taigi BPK pataisose 
apibrėžiami teisiamojo posėdžio pertraukų ir bylos nagrinėjimo atidėjimo terminai – BPK 243 ir 
244 straipsniuose siūloma numatyti, kad skiriama ne ilgesnė nei vieno mėnesio pertrauka, tokiam 
pačiam laikotarpiui gali būti atidedamas bylos nagrinėjimas733.

Kitas reikšmingas BPK teisinių nuostatų pasikeitimas įvyko 2015 m. birželio 23 d. įstatymu 
pakeitus BPK 255 ir 256 straipsnių nuostatas, reglamentuojančias nagrinėjimo teisme ribų ir kalti-
nimo keitimo klausimus siekiant pašalinti šių nuostatų prieštaravimą Lietuvos Respublikos Kons-
titucijai734. Būtent, siekiant pašalinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo konstatuotą prieš-
taravimą Konstitucijai, BPK 255 straipsnio 2 dalyje, kuriai esant galima nuteisti asmenį pagal kitą 
baudžiamąjį įstatymą, numatantį lengvesnę nusikalstamą veiką, jeigu faktinės aplinkybės iš esmės 
nesiskiria nuo kaltinamajame akte išdėstytųjų, iš anksto jam nepranešus, buvo pasiūlyta BPK 255 
straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „numatantį sunkesnį nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą“. 
Tokiu reguliavimu pašalinta neatitiktis Konstitucijai, t. y. BPK 255 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad 
kaltinamasis negali būti nuteistas pagal kitą baudžiamąjį įstatymą arba dėl nusikalstamos veikos, 
kurios faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo kaltinamajame akte išdėstytųjų, jeigu apie tokią gali-
mybę teisiamajame posėdyje jam iš anksto nebuvo pranešta. Tokia nuostata reiškia, kad kaltinamasis 
negali būti nuteistas pagal bet kokį baudžiamąjį įstatymą (tiek numatantį sunkesnę, tiek lengvesnę 
nusikalstamą veiką), taip pat dėl nusikalstamos veikos, kurios faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi 
nuo išdėstytų kaltinamajame akte, jeigu apie tokią galimybę teisiamajame posėdyje jam iš anksto ne-
buvo pranešta. Atitinkamai koreguota ir BPK 256 straipsnio 2 dalis, t. y. nurodoma, kad prokuroras, 
privatus kaltintojas ir nukentėjusysis turi teisę iki įrodymų tyrimo teisme pabaigos pateikti rašytinį 

731 Kazlauskas, M.; Goda, G. Naujo Baudžiamojo proceso kodekso projektas: kūrimo prielaidos, struktūra, naujovės. 
Teisės problemos. 1999, 3, p. 14.

732 Aiškinamasis raštas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, patvirtinto 2002 m. kovo 14 d. įstaty-
mu Nr. IX-785, 37, 48, 50, 52, 105, 127, 163, 181, 212, 214, 217, 218, 220, 232, 233, 234, 235, 237, 244, 254, 255, 256, 
266, 276, 287, 318, 319, 322, 323, 326, 329, 332, 351, 353, 362, 440, 456, 458, 459 straipsnių pakeitimo ir papildymo 
bei Kodekso papildymo nauju 3621 straipsniu įstatymo projekto“ [interaktyvus]. <https://e-seimas.lrs.lt>. 

733 Aiškinamasis raštas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 102, 243, 244, 261, 273, 314, 361, 362, 
3621, 364, 367, 440, 441, 442 pakeitimo ir papildymo ir kodekso papildymo 2421 straipsniu įstatymo projekto“ [in-
teraktyvus]. <https://e-seimas.lrs.lt>.

734 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2013, Nr. 119-6550.
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prašymą pakeisti kaltinime nurodytos veikos kvalifikavimą pritaikant bet kokį kitą baudžiamąjį įsta-
tymą (numatantį sunkesnę ar lengvesnę nusikalstamą veiką). Siekiant pašalinti konstatuotą priešta-
ravimą Konstitucijai, BPK 256 straipsnio 1 dalyje, kuria vadovaudamasis teismas neturėjo galimybės 
savo iniciatyva pakeisti kaltinime nurodytos veikos faktinių aplinkybių iš esmės skirtingomis, pa-
siūlyta nustatyti, kad teismas, ne tik gavęs prokuroro, privataus kaltintojo ir nukentėjusiojo prašymą 
kaltinime nurodytos veikos faktines aplinkybes pakeisti iš esmės skirtingomis, bet taip pat ir pats nu-
statęs, kad kaltinime nurodytos veikos faktinės aplinkybės gali būti pakeistos iš esmės skirtingomis, 
apie tai nedelsdamas praneša nagrinėjimo teisme dalyviams. Taip pakeitus galiojančią BPK nuostatą 
sudarytos prielaidos užtikrinti teismo galimybę būti ne tik pasyviu bylų proceso stebėtoju. Teismas, 
siekdamas objektyviai, išsamiai ištirti visas bylos aplinkybes ir nustatyti joje tiesą, dabar turi galimy-
bę pats atlikti reikiamus proceso veiksmus arba pavesti juos atlikti reikiamoms institucijoms. Taip 
pat šiais atvejais įtvirtinama nuostata, kad apie galimybę keisti kaltinime nurodytos veikos faktines 
aplinkybes iš esmės skirtingomis pranešama nagrinėjimo teisme dalyviams. Taip siekiama, kad bau-
džiamojo proceso dalyviai, siekiant užtikrinti jų teises ir interesus baudžiamojo proceso metu, būtų 
informuoti apie bet kokius galimus veikos kvalifikavimo pasikeitimus735.

Kalbant apie teisminio nagrinėjimo apeliacinės ir kasacinės instancijų teismuose procesinių 
nuostatų esminius pasikeitimus, derėtų atkreipti dėmesį į 2011 m. birželio 21 d. įstatymu numatytą 
galimybę sudaryti ir mišrią teisėjų, kurie nagrinės bylą apeliacine ar kasacine tvarka, kolegiją. Taip 
BPK buvo numatyta galimybė į mišrią teisėjų kolegijos sudėtį įtraukti tiek Baudžiamųjų, tiek ir Civi-
linių bylų skyriaus teisėjus. 

Kita apeliacijos ir kasacijos procesinėms formoms svarbi naujovė – tai rašytinės proceso formos 
atsiradimas pirmiausia kasacinės instancijos teisme, o vėliau ir apeliaciniame procese. Taigi pirmiau-
siai kasaciniame procese atsirado galimybė bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Šį pasikeitimą 
lėmė 2007 m. birželio 28 d. BPK pataisos, kuriomis buvo siūloma keisti ir kasacinių bylų nagrinėjimo 
tvarką. Iki tol numatytą vienintelę – žodinio bylų nagrinėjimo tvarką buvo siūloma naudoti tik tam 
tikrais specialiai įstatyme numatytais atvejais, pavyzdžiui, kai kasacinis skundas paduotas asmens 
teisinę padėtį bloginančiais pagrindais, kai bylą nagrinėja išplėstinė septynių teisėjų kolegija arba 
skyriaus plenarinė sesija, kai bylą pirmosios instancijos teisme nagrinėja apygardos teismo trijų tei-
sėjų kolegija ir pan. (BPK 3742 straipsnis). Kitais atvejais byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka,  
t. y. nedalyvaujant proceso dalyviams, taip sutaupant teisėjų, proceso dalyvių laiką ir, neretai – proce-
so išlaidas. Tam, kad nagrinėjant bylą rašytinio proceso tvarka būtų užtikrintos proceso dalyvių tei-
sės, numatoma galimybė jiems raštu pateikti atsiliepimus į kasacinį skundą. Pažymėtina, kad šiomis 
įstatymo pataisomis kasaciniame procese buvo įvesta ir dar viena naujovė – kasacinių skundų teisėjų 
atrankos kolegija. Tokio pasikeitimo priežastis – toks skundų atrankos mechanizmas užtikrins, kad 
kasacine tvarka būtų sprendžiami tik teisės klausimai ir kad kasacija nebūtų antroji apeliacija, kaip 
kad dažnai buvo pagal ir šiuo metu galiojantį baudžiamojo proceso įstatymą736.

Ir tik 2016 m. birželio 30 d. BPK pataisomis rašytinio bylos nagrinėjimo procesinė forma buvo 
įvesta ir apeliaciniame procese. Iki tol BPK nebuvo įtvirtinta galimybė rašytinio proceso tvarka nag-
rinėti apeliacinius skundus, kuriais tik prašoma, pavyzdžiui, pakeisti nuosprendį dėl netinkamai pri-
taikyto baudžiamojo įstatymo ar sušvelninti paskirtą bausmę, sumažinti priteisto civilinio ieškinio 
dydį, kai kaltinamasis, gynėjas ir kiti proceso dalyviai su tuo sutinka, įrodymų tyrimas nėra būti-
nas, toks procesas neprieštarauja teisingumo interesams, teismas nemato žodinio proceso būtiny-
bės. Tiesa, teisės mokslininkai dar 2012 m. savo darbuose nurodė, kad rašytinis procesas apeliaci-
niame procese galimas, kai nauji įrodymai tokiame procese netiriami bei nėra pagrindo manyti, kad 

735 Aiškinamasis raštas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 188, 189, 246, 255, 256 ir 272 straips-
nių pakeitimo ir Kodekso papildymo 91 straipsniu įstatymo projekto“ [interaktyvus]. <https://e-seimas.lrs.lt>. 

736 Aiškinamasis raštas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 37, 40, 48, 53, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 73, 
80, 82, 90, 93, 108, 110, 11, 130, 131, 132, 139, 140, 141, 142, 151, 154, 160, 161, 166, 168, 171, 178, 186, 199, 212, 214, 
217, 225, 232, 233, 234, 254, 256, 276, 287, 296, 300, 302, 303, 308,310, 312, 316, 317, 318, 320, 324, 326, 327, 329, 333, 
358, 367, 368, 370, 372, 373, 374, 375, 377, 380, 381, 382, 384, 385, 413, 414, 439, 447, 448, 454, 460 straipsnių pakei-
timo ir papildymo, 306 straipsnio pripažinimo netekusiu galios bei Kodekso papildymo naujais 801, 3741, 3742, 4121 
straipsniais įstatymo projekto ir jo įsigaliojimo bei įgyvendinimo projekto“ [interaktyvus]. <https://e-seimas.lrs.lt>. 
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žodiškumas yra būtinas siekiant geriau suvokti bylą; žodiškumas neturi būti garantuojamas spren-
džiant tik teisės klausimus, jei nagrinėjimas šia forma buvo užtikrintas pirmosios instancijos teisme; 
rašytinis procesas gali užtikrinti teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, kai proceso dalyviams suteikiama 
teisė pateikti įvairius paaiškinimus ir rašytinius dokumentus ar asmeniui užtikrinama teisė prašyti 
surengti žodinį bylos nagrinėjimą737. 

Dėmesio verta ir kita su kasaciniu bylos nagrinėjimu susijusi naujovė, kuri įstatymu buvo 
įtvirtinta 2014 m. kovo 13 d. Šiomis pataisomis BPK 367 straipsnio 3 dalyje atsisakyta nuostatos, 
pagal kurią kasacine tvarka neskundžiami nuosprendžiai ir nutartys, priimti bylą išnagrinėjus pri-
vataus kaltinimo tvarka. Šių bylų specifika ir galiojantis reguliavimas iš esmės buvo suprantamas iki  
2008 m., tačiau vėliau, įstatymų leidėjui priėmus sprendimus sukurti bylų atrankos sistemą Lietu-
vos Aukščiausiajame Teisme, tapo prasminga sudaryti galimybes Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 
reikšmingai prisidėti prie teismų praktikos formavimo tokiose bylose, tą iki 2005 m. šis teismas ilgą 
laiką darė teikdamas konsultacijas Lietuvos teismams. 

2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojus BPK radikaliai esminių pasikeitimų procesinės formos raiškos 
aspektu neįvyko kalbant ir apie kitas, t. y. IX–XI, BPK dalis, atitinkamai apimančias baudžiamojo 
proceso ypatumus tiriant ir nagrinėjant atskirų kategorijų bylas (t. y. bylų procesas dėl juridinių as-
menų padarytų nusikalstamų veikų; priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas; priva-
taus kaltinimo bylų procesas; bylų supaprastintas procesas, apimantis teismo baudžiamojo įsakymo 
priėmimo procesą ir pagreitintą procesą; bylų procesas kaltinamajam nedalyvaujant); žemesniųjų 
teismų nutarčių apskundimą aukštesniesiems teismams ir baudžiamosios bylos atnaujinimo procesą. 
Tiesa, praėjus daugiau kaip 14 metų nuo BPK įsigaliojimo, po ilgų ir įvairiausių diskusijų Lietuvos 
baudžiamojo proceso teisėje galiausiai buvo atsisakyta ilgametes tradicijas turėjusios vienos iš speci-
aliosios procesinės formos – privataus kaltinimo bylų instituto738. Tokį principinį teisėkūros sprendi-
mą lėmė tai, jog teismų praktikoje dažniausiai buvo kreipiamasi dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo 
arba fizinio skausmo sukėlimo, šmeižimo, įžeidimo, svetimo turto sunaikinimo ar sugadinimo. Įsta-
tymų leidėjo nuomone, privatus kaltintojas praktikoje susidurdavo su pagrindine problema – įrody-
mų, reikalingų kaltinimui pagrįsti, surinkimu, todėl net ir šmeižimo atveju dažnai buvo atliekami 
ikiteisminio tyrimo veiksmai siekiant nustatyti nusikalstamą veiką padariusį asmenį. Teismai taip 
pat susidurdavo su tuo, kad privatūs kaltintojai dažnai nesugebėdavo tinkamai suformuluoti kal-
tinimo, pagrįsti jo tinkamais įrodymais, o teismas negalėdavo pažeisti rungtyniškumo principo ir 
savo inicia tyva pradėti rinkti įrodymų, reikalingų kaltinimui pagrįsti. Taigi prieita prie išvados, kad 
privataus kaltinimo institutas yra istorinis reliktas, kylantis iš viduramžių teisės sistemų739.

Nors šioje dalyje pateikiami tik, autoriaus manymu, esminiai baudžiamojo proceso formos 
vystymosi, kaitos ir raiškos fragmentai, tačiau apibendrinant galima teigti, kad nuo nepriklausomy-
bės atkūrimo iki šių dienų Lietuvos baudžiamojo proceso bendroji ir specialiosios procesinės formos 
nėra ir neturi būti nepajudinamos, t. y. statiškos. Priešingai, tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjun-
gos teisės, tarptautinių teismų, konstitucinės jurisprudencijos, nacionalinių teismų praktikos, mokslo 
pasiekimų bei teisėkūros dinamika leidžia manyti, kad teisinis procesas baudžiamosiose bylose nėra 
vienalytis, jis yra gyvenimiškai kintantis ir tiesiogiai priklausomas nuo visuomeninių santykių rai-
dos. Žinoma, BPK nuostatų, o ypač principinių, tvarumas tam tikra prasme yra siekiamybė, tačiau 
kita vertus, nereikia pamiršti, kad gyvojoje teisėje, kuri supa kiekvieną teisinių santykių subjektą, taip 
pat galioja visuomeninių santykių viena iš lemiančių dogmų – tai perpetuum mobile.

737 Jurka, R.; Rimšelis, E. Baudžiamojo proceso optimizavimas: rašytinio proceso prielaidos ir galimybės. Jurispruden-
cija. 2012, 19 (2), p. 14.

738 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3, 22, 57, 58, 167, 256, 293, 312, 317, 320, 322, 324 straipsnių 
pakeitimo ir 34 straipsnio ir XXX skyriaus pripažinimo netekusiais galios įstatymas. TAR. 2017, Nr. 12575.

739 Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3, 22, 57, 58, 256, 293, 312, 317, 320, 322 
ir 324 straipsnių pakeitimo, 34 straipsnio ir XXX skyriaus pripažinimo netekusiais galios ir Baudžiamojo kodekso 139, 
140, 148, 152, 154, 165, 168, 188, 313 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto [interaktyvus]. <https://e-seimas.lrs.lt>.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/2cb11f62ea8a11e59b76f36d7fa634f8?jfwid=5w7avjdc6
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3.3.3. Baudžiamojo proceso stadijų sistema ir jų kaita,  
 proceso subjektai

Minėta, kad atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir toliau su atitinkamomis pataisomis liko ga-
lioti 1961 m. redakcijos BPK. Jis su tam tikrais mažiau ar daugiau svarbiais pakeitimais galiojo iki 
2003 m. gegužės 1 d., kai pradėtas taikyti dar 2002 m. priimtas nacionalinis BPK. Taigi bene trylika 
metų su sovietinės teisinės minties palikimo nuotrupomis galiojantis BPK reglamentavo baudžiamo-
sios procesinės veiklos stadijas, kurios sudarė vientisą šios procesinės veiklos sistemą su tam laikme-
čiui būdingais etapais, procesinėmis formomis bei santykiais. Gali atrodyti, kad kai kurios iki 2003 m. 
gegužės 1 d. galiojusiame kodekse numatytas proceso stadijos, palyginti su šiuo metu, t. y. 2017 m., 
galiojančio BPK reglamentuojamomis proceso stadijomis, buvo perteklinės, jose trūko sisteminių tei-
sinių nuostatų, tačiau išsamesnis jų apibūdinimas leidžia jas vertinti kaip anam laikmečiui būdingus 
baudžiamojo proceso eigos elementus. 

Atsižvelgiant į tai, kad kiekviena baudžiamojo proceso sistemos stadija turi tik jai būdingus 
požymius: tikslą, uždavinius, specifinę baudžiamojo proceso principų išraiškos formą, vidinę sta-
dijos struktūrą, apibrėžtą dalyvaujančių asmenų ratą, specifinius procesinius teisinius santykius, 
procesinės veiklos metodus, specifinius procesinius veiksmus, procesinių veiksmų atlikimo formą, 
procesinius sprendimus, pradžios ir pabaigos momentus, tęstinumą laike, baigiamuosius procesinius 
sprendimus740, tikslinga būtų ne tik įvardyti, kokios stadijos sudarė baudžiamąją procesinę veiklą 
atskirais nepriklausomos Lietuvos laikotarpiais iki 2018 m., bet ir atskleisti, kaip ilgainiui keitėsi šių 
stadijų sistema, kokios stadijos buvo panaikintos, kurios jų išliko, kokios atsirado naujos stadijos ir 
kas lėmė tokius pokyčius ir jų priežastingumą. 

Atkreiptinas dėmesys, kad iš karto po 1990 m. kovo 11 d. BPK numatyta proceso stadijų ir jų 
etapų sistema liko nepakitusi. Nepaisant to, kad jau Lietuvos Respublikos 1991 m. gruodžio 10 d. 
įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo“741 buvo 
atsisakyta sovietinės tradicijos terminologijos, pavyzdžiui, tokių terminų kaip „tarybinis“, „TSR Są-
junga“ ar „TSRS generalinis prokuroras“ ir pan., vis dėlto proceso stadijų sistema kito gana lėtai. 
Taigi į nepriklausomybę įžengusios Lietuvos baudžiamojo proceso sistemą sudarė šios septynios 
proceso stadijos: baudžiamosios bylos iškėlimas, parengtinis tyrimas (apimantis kvotą ir parengtinį 
tardymą), kaltinamojo atidavimas teismui ir pasiruošimas teisiamajam posėdžiui, bylų procesas pir-
mosios instancijos teisme (apimantis pasirengimą bylos nagrinėjimui, teisminį tardymą, teisminius 
ginčus, teisiamojo paskutinį žodį ir nuosprendžio priėmimą), bylų procesas kasacinėje instancijoje, 
nuosprendžio vykdymas, įsiteisėjusių teismo nuosprendžių, nutarčių ir nutarimų peržiūrėjimas (api-
mantis bylų procesą priežiūros instancijoje, baudžiamosios bylos atnaujinimą dėl naujai paaiškėjusių 
aplinkybių).

Pirmosios stadijos – baudžiamosios bylos iškėlimo esmę sudarė tai, kad specialūs tam įgalioti 
subjektai (vadinti organais) bei pareigūnai (kvotos organas, tardytojas, prokuroras ar teismas), išnag-
rinėję gautą medžiagą, nuspręsdavo pradėti tyrimą baudžiamojoje byloje, jeigu toje medžiagoje buvo 
duomenų, kad padarytas nusikaltimas, arba atsisakydavo iškelti baudžiamąją bylą, jeigu procesui 
nėra pagrindo (BPK 125 straipsnis). Taigi savo esme ši stadija neapsiribojo vien tik sprendimu kelti ar 
ne baudžiamąją bylą, bet jos metu galėjo būti sprendžiami įvairūs procesinio pobūdžio klausimai – 
atliekamos apžiūros, ekspertizės ir kt. 

Baudžiamosios bylos iškėlimas pagal tuometinį BPK lėmė antros stadijos – parengtinio ty-
rimo, apimančio kvotą ir parengtinį tardymą, juridinį pagrindą. Parengtinio tyrimo stadijos kaip 

740 Plačiau žr. Mišeikis, Ž. Ikiteisminio tyrimo pradėjimas kaip atskira baudžiamojo proceso stadija. Jurisprudencija. 
2005, 67 (59), p. 47. Anot šios publikacijos autoriaus, baudžiamojo proceso stadija – savarankiška baudžiamojo 
proceso sistemos dalis, turinti savo vidinę struktūrą, kuri ribojama laiko ar atskaitos taškais ir kurioje, atsižvelgiant į 
bendrą baudžiamojo proceso tikslą bei uždavinius, sprendžiami tik tai stadijai būdinti tikslai ir uždaviniai. Kiekvie-
na stadija užbaigiama jai būdingu sprendimu, įforminamu specialiu aktu. 

741 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo“. 
Valstybės žinios. 1992, Nr. 3-31.
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savarankiško proceso veiklos elemento, atliekamo reformuota inkvizicine (kaltinimo) forma742, už-
davinys buvo – surinkti ir pateikti teismui kokybišką nusikaltimo tyrimo medžiagą, kad teismas 
galėtų spręsti nusikaltimą padariusio asmens kaltės klausimą. Anot literatūros šaltinių, „kvotos ir 
tardymo organų atliekamas tyrimas vadinamas parengtiniu todėl, kad šioje stadijoje padarytos išva-
dos (nusikaltimo kvalifikavimas, kaltinimo pareiškimas, baudžiamosios atsakomybės ribos ar pan.) 
turi būti betarpiškai patikrinamos teisminio nagrinėjimo metu. <...> Parengtinis tyrimas – tai įsta-
tymo nustatyta kvotos organų, tardytojo ar prokuroro procesinę veikla renkant, tvirtinant ir verti-
nant įrodymus, kuria siekiama greitai ir pilnutinai išaiškinti nusikaltimus, patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn kaltininkus ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad būtų paruoštos visos sąlygos nagrinėti 
baudžiamąją bylą teisme.“743 Kaip ir minėta, ši stadija apėmė du etapus, t. y. kvotą ir parengtinį tar-
dymą. Kvota laikyta tokia procesinė veikla, kurios metu surandant ir užfiksuojant nusikaltimo pėd-
sakus siekiama greitai ir iki galo išaiškinti nusikaltimus, sulaikyti įtariamuosius. Tuo buvo siekiama 
sudaryti visas sąlygas parengtinio tyrimo organams atlikti išsamų tyrimą. Parengtinis tardymas – tai 
tokia tardytojo procesinė veikla, kurios metu renkant, įtvirtinant ir vertinant įrodymus siekiama 
greitai ir iki galo i ištirti nusikaltimą, patraukti baudžiamojon atsakomybėn kaltininkus bei tinka-
mai pritaikyti baudžiamąjį įstatymą, kad būtų paruoštos visos sąlygos bylos nagrinėjimui pirmosios 
instancijos teisme. 

Šių dviejų stadijų pagrindiniai subjektai, be kitų proceso subjektų, kurie buvo atsakingi už 
baudžiamąją procesinę veiklą, buvo kvotėjas, tardytojas ir prokuroras. Kvotėjui buvo pavedama imtis 
reikiamų operatyvinių ir paieškos priemonių siekiant išaiškinti nusikaltimo požymius ir nusikalti-
mą padariusį asmenį, taip pat atlikti įstatymo numatytus tardymo veiksmus. Kvotėjo vaidmuo įro-
dinėjant baudžiamosios bylos aplinkybes dažnai priklausė nuo to, ar toje byloje buvo būtina atlikti 
parengtinį tardymą, ar ne. Tuo tarpu tardytojas buvo pagrindinis įrodinėjimo subjektas parengtinio 
tyrimo stadijoje. Jo svarbiausia teisė ir pareiga buvo atlikti parengtinį tyrimą baudžiamojoje bylo-
je, t. y. visapusiškai ir objektyviai ištirti visas bylos aplinkybes, apklausti asmenis, sulaikyti, atlikti 
kratas, poėmius, apžiūras, kitus tardymo veiksmus. Atlikdamas parengtinį tardymą tardytojas visus 
sprendimus dėl tardymo krypties ir dėl tardymo veiksmų atlikimo priimdavo savarankiškai, išsky-
rus atvejus, kai tai priklausydavo nuo prokuroro. Prokuroras vykdė įrodinėjimo proceso priežiūrą, 
kurios paskirtis buvo užtikrinti teisėtumo laikymąsi šioje veikloje. Baudžiamosios bylos iškėlimo 
ir jos parengtinio tyrimo stadijose prokuroras privalėjo griežtai kontroliuoti, kad nė vienas asmuo 
nebūtų neteisėtai ir nepagrįstai traukiamas baudžiamojon atsakomybėn ar kad nebūtų kitaip ne-
teisėtai varžomos jo teisės ir t. t.744 Įtariamuoju buvo laikomas asmuo, sulaikytas įtariant, kad jis 
padarė nusikaltimą, arba asmuo, kuriam paskirta kardomoji priemonė prieš pareiškiant kaltinimą, 
arba asmuo, kuris apklausiamas apie jo padarytą nusikalstamą veiką. Kaltinamuoju buvo laikomas 
asmuo, kurio atžvilgiu įstatymo nustatyta tvarka yra priimtas nutarimas patraukti kaltinamuoju ar 
nutarimas iškelti jam baudžiamąją bylą sumarinio proceso tvarka; atiduotas teismui kaltinamasis va-
dintas teisiamuoju; kaltinamasis, kurio atžvilgiu yra priimtas apkaltinamasis nuosprendis, vadintas 
nuteistuoju; kaltinamasis, kurio atžvilgiu yra priimtas išteisinamasis nuosprendis, vadintas išteisin-
tuoju. Nukentėjusiuoju buvo pripažįstamas asmuo, kuriam nusikaltimu padaryta moralinės, fizinės 
ar turtinės žalos. Asmuo nukentėjusiuoju buvo pripažįstamas kvotėjo, tardytojo, prokuroro, teisėjo 
nutarimu ar teismo nutartimi.

Pasibaigus parengtinio tyrimo stadijai kaltinamasis būdavo perduodamas teismui, kuriame 
buvo atliekami paruošiamieji teisiamajam posėdžiui veiksmai. Taigi šioje proceso stadijoje, vadina-
moje – kaltinamojo atidavimas teismui ir pasiruošimas teisiamajam posėdžiui – teisėjas vienasme-
niškai arba tvarkomajame posėdyje analizuodavo ir įvertindavo parengtinio tyrimo metu surinktus 

742 Kazlauskas, M. Gynybos ir kaltinimo šalių lygiateisiškumas ir jo reikšmė žmogaus teisių apsaugai. Žmogaus teisių 
problema baudžiamojoje teisėje ir baudžiamajame procese. Konferencijos medžiaga. Vilnius: Lietuvos teisininkų 
draugija, 1995, p. 31, 32. 

743 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso komentaras. Pirmasis leidimas 2001 03 12. Sud. Goda, G. Vilnius: 
Teisinės informacijos centras, 2001, p. 177–178.

744 Rinkevičius, J. Procesiniai įrodinėjimo baudžiamojoje byloje pagrindai. Vilnius: VU, 1990, p. 54–57.
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duomenis siekdamas nustatyti, ar yra pakankamas pagrindas bylą nagrinėti teisiamajame posėdyje. 
Būtent iki 2003 m. galiojusiame kodekse buvo numatyta, kai yra pakankamas pagrindas bylą nagri-
nėti teisiamajame posėdyje, teisėjas, iš anksto nenuspręsdamas kaltumo klausimo, priima nutarimą 
atiduoti kaltinamąjį teismui. Jeigu teisėjas nesutikdavo su kaltinamojoje išvadoje daromomis išvado-
mis, taip pat jeigu reikėdavo pakeisti kaltinamajam parinktą kardomąją priemonę, byla turėjo būti 
nagrinėjama tvarkomajame teismo posėdyje (BPK 245 straipsnis).

Pagrindinė proceso stadija buvo ir yra bylų procesas pirmosios instancijos teisme. Šios stadi-
jos esmė – teisingumo įvykdymas baudžiamojoje byloje sprendžiant nusikaltimą padariusio asmens 
kaltės ir kitus klausimus. Tiesa, tuo metu ši stadija apėmė pasirengimo bylos nagrinėjimui, teisminio 
tardymo, teisminių ginčų, teisiamojo paskutinio žodžio ir nuosprendžio priėmimo etapus. Teisminis 
tardymas kaip antroji ir pagrindinė teisminio nagrinėjimo dalis buvo skirta patikrinti parengtinio 
tyrimo metu surinktus, proceso dalyvių pristatytus ir paties teismo išreikalautus įrodymus. Tik teis-
minio tardymo metu ištirtais įrodymais galima buvo vadovautis priimant nuosprendį. Pabaigus teis-
minį tardymą teisminiai ginčai, kaip numatė galiojusio BPK 326 straipsnis, prasidėdavo kalbomis, 
kurias pasakydavo dalyvaujantys byloje valstybinis, taip pat civilinis ieškovas, civilinis atsakovas ar 
jų atstovai, gynėjas, visuomeninis gynėjas ar pats teisiamasis, jeigu gynėjas teisiamajame posėdyje 
nedalyvaudavo. Galiausiai ir šiems ginčams pasibaigus teisiamajam buvo suteikiamas paskutinis žo-
dis. Pagrindinė proceso stadija – teisminis nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme buvo baigiama 
nuosprendžio priėmimu. Teisminiam nagrinėjimui pirmininkaujantis teisėjas buvo atsakingas už va-
dovavimą teisiamajam posėdžiui, BPK numatytų priemonių visoms bylos aplinkybėms visapusiškai, 
iki galo ir objektyviai ištirti ir tiesai nustatyti įgyvendinimą, pareigą šalinti iš teisminio nagrinėjimo 
visa tai, kas neturi ryšio su nagrinėjama byla, ir auklėjamąjį teismo proceso poveikį.

Neįsiteisėjusius teismų nuosprendžius buvo galima skųsti kasacine tvarka, t. y. kasaciniai skun-
dai ir protestai dėl neįsiteisėjusio teismo nuosprendžio buvo paduodami kasacinės instancijos teismui 
per tą teismą, kuris priėmė nuosprendį (galiojusio BPK 366 straipsnis). Teisiamasis, jo gynėjas ir 
įstatyminis atstovas, taip pat nukentėjusysis ir jo atstovas turėjo teisę apskųsti teismo nuosprendį ka-
sacine tvarka. Prokuroras privalėdavo užprotestuoti kasacine tvarka kiekvieną neteisėtą ar nepagrįs-
tą nuosprendį. Civilinis ieškovas, civilinis atsakovas ir jų atstovai turėjo teisę apskųsti nuosprendį, 
kiek jis būdavo susijęs su civiliniu ieškiniu. Teismo išteisintas asmuo galėjo apskųsti kasacine tvarka 
išteisinamąjį nuosprendį, kiek jis liečia išteisinimo motyvus ir pagrindus. Taigi tuometinė kasacijos 
stadija buvo skirta patikrinti neįsiteisėjusių teismo nuosprendžių pagrįstumą ir teisėtumą. 

Galiojęs BPK numatė, kad nuosprendis įsiteisėja pasibaigus kasacinio apskundimo ir užpro-
testavimo terminui, jeigu jis nėra apskųstas ar užprotestuotas. Padavus kasacinį skundą ar kasacinį 
protestą, nuosprendis, jeigu jis nepanaikintas, įsiteisėdavo kasacinės instancijos teismui išnagrinėjus 
bylą. Nuosprendis, kuris negalėdavo būti apskundžiamas kasacine tvarka, įsiteisėdavo nuo jo paskel-
bimo momento.

Galiausiai paskutinė proceso stadija – įsiteisėjusių teismo nuosprendžių, nutarčių ir nutarimų 
peržiūrėjimas – buvo skirta kontroliuoti galutinių procesinių sprendimų teisėtumą Lietuvos Aukš-
čiausiajame Teisme. 

Teisinės sistemos raida ir reforma lėmė, kad palaipsniui kito ir baudžiamojo proceso stadi-
jų sistema – kai kurių atsisakyta, kitomis buvo papildytas galiojęs BPK. Štai dar 1994 m. lapkričio 
17 d. įstatymu745 galiojęs BPK papildytas Penktuoju skyriumi „Bylų procesas apeliacinės instancijos 
teisme“. Būtent, BPK 365 straipsnis, be kita ko, numatė, kad baudžiamąsias bylas dėl neįsiteisėjusio 
nuosprendžio ar nutarties apeliacine tvarka nagrinėja apygardų teismai kaip apeliacinė instancija 
ir Lietuvos apeliacinis teismas. Kita tuo metu reikšminga BPK pataisa buvo tai, kad proceso stadijų 
sistemoje buvo įvesta ir kasacijos, kurios metu buvo tikrinami įsiteisėję galutiniai procesiniai sprendi-
mai baudžiamojoje byloje, stadija kaip teismų sprendimų kontrolės viena iš formų. Galiausiai 1994-ieji 
Lietuvos baudžiamajam procesui buvo reikšmingi ir tuo, kad baudžiamojo proceso kasacinėje stadijoje 

745 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo“. 
Valstybės žinios. 1994, Nr. 95-1862.
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buvo galima ir atnaujinti baudžiamąsias bylas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Šis kasacinės stadijos 
etapas savarankiška baudžiamojo proceso stadija tapo 1996 m. liepos 9 d. įstatymu746 galiojusį BPK 
papildžius Dvyliktuoju skyriumi „Bylų procesas Aukščiausiojo Teismo Senate ir dėl naujai paaiškė-
jusių aplinkybių“. Būtent šio skyriaus keturiasdešimtasis skirsnis numatė baudžiamųjų bylų atnauji-
nimo dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių stadiją, kurios pagrindai buvo išdėstyti BPK 464 straipsnyje. 

2001 m. rugsėjo 11 d. įstatymu747 ne tik buvo pakeistas baudžiamųjų bylų atnaujinimo stadijos 
pavadinimas – „Išnagrinėtų baudžiamųjų bylų proceso atnaujinimas“, reglamentuotas BPK Dvylikta-
jame skyriuje, bet ir ši stadija buvo papildyta dviem naujais institutais – Baudžiamosios bylos proceso 
atnaujinimas dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo (Keturiasdešimt antrasis skirs-
nis) ir Baudžiamosios bylos proceso atnaujinimas dėl Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo. 

Iki 2003 m. gegužės 1 d. galiojusio BPK baudžiamojo proceso stadijų kaitą iš esmės lėmė ne 
tik objektyvus poreikis modernizuoti Lietuvos baudžiamąjį procesą sisteminant jo veiklos sudėti-
nius elementus, siekiant procesą padaryti veiksmingesnį ir operatyvesnį, bet ir teisės principų turinio 
plėt ra bei aiškinimas. Šie ir kiti proceso stadijų kaitos priežastingumą lemiantys veiksniai iliustruoja, 
kad paties baudžiamojo proceso stadijų konstrukcija turi būti tokia, jog būtų galima užtikrinti ne 
tik teisingą baudžiamųjų įstatymų taikymą, bet ir galutinių procesinių baigiamųjų aktų teisėtumą ir 
pagrįstumą, baudžiamųjų bylų peržiūrėjimą atnaujinimo institutų pagrindu. Taigi ilgainiui „daugelis 
baudžiamojo proceso specialistų suvokė, kad pasikeitus socialinei tikrovei, keisis ir požiūris į nusi-
kalstamas veikas bei jų tyrimo ir nagrinėjimo procesą, kuriam reguliuoti būtini nauji baudžiamieji 
ir baudžiamojo proceso įstatymai.“748 Būtent požiūrio į nusikalstamų veikų tyrimo ir nagrinėjimo 
procesą pasikeitimas lėmė, kad naujajame – nuo 2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojusiame BPK buvo nu-
matyta jau kitokia baudžiamojo proceso stadijų sistema, jų tarpusavio veikimo konstrukcija. Čia iš 
tiesų pritartina R. Ažubalytės teiginiams, jog „nepaisant to, kad dar galiojant senajam Baudžiamojo 
proceso kodeksui daugelis baudžiamojo proceso institutų jau buvo reformuoti <...>, taip pat buvo 
sukurti nauji institutai (pavyzdžiui, apeliacinės, kasacinės instancijų sistema, teisminės ikiteisminio 
tyrimo kontrolės institutas), naujo Baudžiamojo proceso kodekso priėmimą ir įsigaliojimą vis dėlto 
galima laikyti tam tikro nepriklausomos Lietuvos valstybės baudžiamojo proceso teisės bei doktri-
nos vystymosi etapo pabaiga ir kito etapo pradžia. Naujo Baudžiamojo proceso kodekso priėmimu 
baudžiamojo proceso teisės kūrimas ne tik kad nesibaigė, bet iš tikrųjų prasidėjo, nes tik individua-
laus pobūdžio sprendimai <...> aktyvuoja pirminių teisės šaltinių nuostatas: iki tol atitinkamos teisės 
normos ar principai formaliai galiojo, dabar – ir veikia, t. y. turi potencijos būti įgyvendinti. Keičian-
tis tradicinių baudžiamojo proceso institutų teisiniam reguliavimui, taip pat atsirandant naujiems 
baudžiamojo proceso institutams ar normoms, paprastai preziumuojama, kad jie subordinuojami 
pagal baudžiamojo proceso principus, o šie savo ruožtu turi būti aiškinami taip, kad padėtų kryp-
tingai siekti baudžiamojo proceso paskirties.“749 Taigi Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas lėmė ir 
baudžiamojo proceso „atsitraukimą“ nuo sovietinės teisinės sistemos liekanų, buvo akstinas pamažė-
le formuotis baudžiamosios procesinės veiklos stadijų sistemai, palaipsniui kintant ne tik atskiroms 
stadijoms, bet ir atsirandant naujų. Galima sakyti, kad tam tikra konstanta proceso stadijų sistemoje 
nusistovėjo tik 2002 m. priėmus naująjį BPK, kuriame numatytos stadijos iki 2017 m. yra išlikusios 
nepakitusios, nors jų nuostatos pagal poreikį kinta. 

Jau šešioliktus metus skaičiuojantis naujasis BPK numato kitokią nei iki tol galiojęs senasis BPK 
baudžiamojo proceso stadijų sistemą. Pirmoji proceso stadija ikiteisminis tyrimas iš esmės yra skirta 
parengti baudžiamąją bylą teisminiam nagrinėjimui pirmosios instancijos teisme, t. y. išsamiai su-
rinkti veiksmingam bylos nagrinėjimui teisme reikalingus duomenis, tinkamai teisiškai kvalifikuoti 
įtariamą padarytą nusikalstamą veiką, surinkti reikšmingus duomenis, kurie bus reikalingi teismui 

746 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo“. 
Valstybės žinios. 1996, Nr. 67-1605.

747 Ibid., 2001, Nr. 82-2830.
748 Ažubalytė, R. Baudžiamojo proceso paskirties interpretavimo kaita Lietuvai atgavus Nepriklausomybę. Mesonis, G. 

et al. Regnum Est. 1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Vilnius: MRU, 2010, p. 511. 
749 Ibid., p. 511–512.
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tiek individualizuojant teisinę atsakomybę, tiek ir ginant nukentėjusiųjų pažeistus teisėtus interesus. 
Ši stadija, skirtingai nei buvo nustatyta senajame BPK, nebeapima tokių etapų kaip kvota ar pareng-
tinis tardymas. Priešingai, tai toks proceso vyksmo elementas, kuriame ikiteisminio tyrimo įstaigos, 
prokuroras bei ikiteisminio tyrimo teisėjas, veikdami kogeneruotai, siekia išsamiai ir visapusiškai 
imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista 
nusikalstama veika. Kaip nurodoma literatūros šaltiniuose, dar rengiant naujojo BPK projektą buvo 
atsisakyta baudžiamosios bylos iškėlimo kaip procesinio veiksmo ir kaip stadijos. Tokia stadija ne-
reikalinga todėl, kad „dažnai nuo pat pirmo signalo apie padarytą nusikalstamą veiką gavimo yra 
būtina atlikti pilnaverčius baudžiamosios bylos tyrimo veiksmus, siekiant surasti ir užfiksuoti įrody-
mus teisminiam nagrinėjimui“750. Be to, baudžiamosios bylos iškėlimą, kvotą ir tardymą nuspręsta 
„sujungti į vieną proceso stadiją – ikiteisminį tyrimą ir taip nereikalingai nedubliuoti proceso veiks-
mų“751. Tai yra vientisa proceso stadija. Tiesa, naujos procesinės formos ikiteisminis tyrimas teisinėje 
literatūroje iš pradžių kėlė tiek nuostabą, tiek ir nerimą, tačiau laikui bėgant tiek teoretikai, tiek ir 
teisėsaugos institucijų darbuotojai prisitaikė prie naujų ikiteisminių procedūrų752. 

Už šią proceso stadiją atsakingas ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis, jį organizuojantis ir 
kontroliuojantis prokuroras, priimantis esminius ir pagrindinius tyrimo krypties, eigos ir pabaigos 
sprendimus. Nors BPK numato, kad prokuroras turi galimybę pats atlikti ikiteisminį tyrimą, tačiau 
teisės aktų nustatyta tvarka ikiteisminius tyrimus bylose pagal kompetenciją atlieka BPK 165 straips-
nyje įvardytos ikiteisminio tyrimo įstaigos, kurių pagrindinė ir universali yra policija. Kitos gi šiame 
straipsnyje įvardytos įstaigos, t. y. Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Specialiųjų tyrimų tarnyba, 
Karo policija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Lietuvos Respublikos muitinė, Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamentas atlieka tyrimą, kai tiriamos nusikalstamos veikos, išaiškėjusios 
šioms institucijoms atliekant tiesiogines funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose įstaty-
muose. Ikiteisminį tyrimą taip pat atlieka tolimajame plaukiojime esančių jūros laivų kapitonai – dėl 
laivo įgulos narių ir keleivių nusikalstamų veikų, padarytų tolimojo plaukiojimo metu, Kalėjimų de-
partamento pareigūnai, areštinių, kardomojo kalinimo ir pataisos įstaigų direktoriai arba jų įgalioti 
pareigūnai – dėl šiose įstaigose padarytų nusikalstamų veikų. Svarbią reikšmę ikiteisminio tyrimo 
stadijoje užima ir ikiteisminio tyrimo teisėjas, kurio įgaliojimus apibrėžia BPK 173 straipsnis. Ikiteis-
minio tyrimo teisėjas užtikrina, kad nebūtų pažeisti procese dalyvaujančių asmenų interesai, kad šie 
laikytųsi galiojančių įstatymų ir kt.753

Antroji ir pagrindinė proceso stadija yra baudžiamosios bylos nagrinėjimas pirmosios instanci-
jos teisme, jos metu teismas išsprendžia esminį proceso klausimą – kaltinamas nusikalstamos veikos 
padarymu asmuo yra kaltas arba ne. Iš esmės ši stadija daug kuo yra panaši į iki 2003 m. galiojusiame 
BPK numatytą teisminio nagrinėjimo stadiją, tačiau skiriasi tuo, kad šioje dabartinėje stadijoje esama 
nuostatų, palengvinančių, spartinančių teisminį nagrinėjimą. 

750 Kazlauskas, M.; Goda, G. Naujojo Baudžiamojo proceso kodekso projektas: kūrimo prielaidos, struktūra, naujovės. 
Teisės problemos. 1999, 3, p. 11.

751 Goda, G. Protingumo kriterijus baudžiamajame procese. Juodkaitė-Granskienė, G. et al. Lietuvos Respublikos bau-
džiamojo proceso kodeksui – 10 metų. Recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamojo 
proceso, baudžiamosios teisės ir kriminalistikos aktualijoms ir problematikai, rinkinys. Vilnius: VU, 2012, p. 40. 

752 Pvz., pasak P. Ancelio, „atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Baudžiamojo proceso kodekso normos keistos ir pildy-
tos turbūt dažniausiai <...>. Iki 2002 metų senojo BPK buvo pakeista per 800 straipsnių, o kai kurie iš jų keisti po 
daugelį kartų. Bent jau iki 2002 metų pradžios nemažai teoretikų ir praktikų manė, kad būsimojo BPK turinys, ypač 
nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo procesinė forma, pernelyg nesiskirs nuo modifikuoto ir gana moderni-
zuoto išvakarėse galiojusiojo Baudžiamojo proceso kodekso, nes jau tada buvo įtvirtintas teisėjo dalyvavimas <...>. 
Beveik visi tyrimo veiksmai tapo galimi iki bylos pradžios, praktinėje veikloje kvotos pareigūnai dirbo koordinuotai 
su parengtinio tardymo padaliniais, netgi buvo įteisintas valstybinės teisinės pagalbos skyrimas proceso dalyviams, 
įskaitant ir nukentėjusįjį. <...> Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso <...> turinys daugelį specialistų 
nustebino, nes nemažai kuo skyrėsi nuo anksčiau skelbto projekto, juo labiau kad naujausias projekto tekstas iki 
priimant kodeksą platesnei visuomenei nebuvo žinomas, nes buvo publikuotas teisės mokslo leidinyje mažu tiražu  
1999 m.“ Ancelis, P. Baudžiamasis persekiojimas sąvokomis ir vadybiniu aspektu. Jurisprudencija. 2005, 70 (62), p. 90.

753 Plačiau žr. Gušauskienė, M. Ikiteisminio tyrimo teisėjas – žmogaus teisių garantas. Jurisprudencija. 2004, 57 (49),  
p. 118–131.
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Trečioji, ketvirtoji ir penktoji stadijos, t. y. bylų nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme, 
nuosp rendžio ir nutarties vykdymas ir bylų nagrinėjimas kasacinės instancijos teisme, be kai ku-
rių pasikeitimų, iš esmės liko mažiau ar daugiau panašios į tas stadijas, kurios buvo numatytos iki  
2003 m. gegužės 1 d. galiojusio BPK nuostatose, galiojusiose naujojo BPK priėmimo išvakarėse. Kal-
bant šiek tiek plačiau apie procesą kasacinės instancijos teisme derėtų pažymėti, kad BPK įtvirtintas 
kasacijos modelis turi daug bendrų bruožų su daugelio Europos valstybių įstatymuose nustatytomis 
kasacinių skundų nagrinėjimo taisyklėmis. Kasacinį procesą įprasta suvokti kaip proceso etapą, ku-
rio metu, nekartojant ankstesnėje proceso stadijoje atliktų įrodymų tyrimo veiksmų, sprendžiami 
tik teisės aiškinimo ir taikymo klausimai754. Tiesa, vertinant istoriškai, dar beveik penkerius metus 
po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vykdė funkcijas, kurios jam buvo 
pavestos pagal iki 1990 m. kovo 11 d. priimtus įstatymus. Šiuo laikotarpiu, kaip nurodo G. Goda, 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas baudžiamąsias bylas nagrinėjo kaip pirmosios instancijos teismas, 
taip pat kasacine tvarka bei vadinamąja priežiūrine tvarka. Lyginant kasacinį procesą pirmaisiais 
po nepriklausomybės atkūrimo metais su dabartiniu kasaciniu procesu galima rasti tam tikrų pa-
našumų ir skirtumų. Pavyzdžiui, bylos nagrinėjimas kasacine tvarka buvo inicijuojamas skirtingais 
teisiniais pagrindais – prokuroro protestais arba proceso dalyvių pateikiamais kasaciniais skundais. 
Kadangi tuomet galiojusios baudžiamojo proceso įstatymų nuostatos įpareigojo nagrinėjant kasacine 
tvarka bylą tikrinti ne tik teisėtumo, bet ir pagrįstumo aspektu, tai ir bylos nagrinėjimo kasacine 
tvarka pagrindai buvo formuojami plačiau. Be šiuo metu BPK įtvirtintų kasacijos pagrindų (BPK 
369 straipsnis), buvo numatyti dar trys – parengtinio tyrimo ar teisminio tardymo vienpusiškumas 
ir nepilnumas; nuosprendyje išdėstytų teismo išvadų neatitikimas faktinių bylos aplinkybių; teismo 
paskirtos bausmės neatitikimas nusikaltimo sunkumo ir nuteistojo asmenybės755. Nagrinėjant bylas 
kasacine ar priežiūros tvarka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse pateikiami motyvai nebuvo 
vertinami kaip prisidedantys prie vienodos teismų praktikos formavimo, o pati kasacinė praktika 
nebuvo laikoma baudžiamojo proceso teisės šaltiniu. 

Ir štai tik 1995 m. sausio 1 d., kai pradėjo veikti Konstitucijoje nustatyta teismų sistema, bau-
džiamajame procese atsirado ir bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka stadija. 1995 m. sausio 1 d. įsiga-
liojusiose BPK pataisose buvo numatyta, kad bylas kasacine tvarka nagrinėja Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas bei apygardų teismai. Priėmus šio Kodekso 1996 m. liepos 9 d. pataisas kasacinės instancijos 
teismu tapo ir Lietuvos apeliacinis teismas, kuriam buvo pavesta kasacine tvarka nagrinėti bylas dėl 
apygardos teismuose apeliacine tvarka išnagrinėtų baudžiamųjų bylų. Taigi nuo 1995 m. pradžios 
Lietuvoje baudžiamąsias bylas kasacine tvarka nagrinėjo dviejų grandžių teismai, o štai nuo 1996 m. 
liepos 9 d. – trijų grandžių teismai. 1998 m. gruodžio 10 d. tokio teisinio reguliavimo buvo atsisakyta. 

2002 m. BPK buvo numatyta, kad vienintelė kasacinė instancija Lietuvoje – tai Lietuvos Aukš-
čiausiasis Teismas, o apeliacine tvarka baudžiamąsias bylas nagrinėja tiek apygardų teismai, tiek ir 
Lietuvos apeliacinis teismas. Kartu buvo atsisakyta ir nuostatos, kad kasacinės instancijos teismas 
galėjo nagrinėti ne tik pagal paduotus kasacinius skundus, bet ir pagal kasacinės instancijos teis-
mo pirmininko ar šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko teikimus, kuri, vadovaujantis 
Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, buvo nesuderinama su esminiais baudžiamojo proceso 
principais. Būtent EŽTT Daktaras prieš Lietuvą byloje pripažino esant teismo šališkumui dėl to, kad 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko sudaryta teisėjų kolegija kasacine tvarka bylą nagrinėjo 
pagal šio Teismo pirmininko teikimą, iš kurio turinio buvo aišku, kad pirmininkas inicijuoja bylos 
nagrinėjimą kasacine tvarka siekdamas pabloginti nuteistojo teisinę padėtį756. 

Galiausiai tam tikrais požymiais panaši liko ir paskutinė – baudžiamųjų bylų atnaujinimo sta-
dija, šiuo metu apimanti baudžiamųjų bylų atnaujinimą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, baudžia-

754 Goda, G. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo funkcijos baudžiamajame procese. Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuo-
jant Lietuvos teisinę sistemą. Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Teisės institutas, 2016, p. 297–301.

755 Ibid.
756 Ibid.
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mosios bylos atnaujinimą dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo ir baudžiamosios 
bylos atnaujinimą dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto arba EŽTT sprendimų. 

Baudžiamojo proceso stadijų kaitą ir jos priežastingumą 1990–2018 m. laikotarpiu lėmė įvairūs 
veiksniai: socialiniai, politiniai, kultūriniai pokyčiai, teisinės sistemos reformos prielaidos, Lietuvos 
tarptautinių įsipareigojimų plėtra, dalyvavimas tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos teisės 
įgyvendinimas nacionalinėje teisėje, tarptautinių teismų, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
jurisprudencijos, nacionalinių teismų praktikos įtaka, mokslo doktrina ir kt. 

Galima skirti du Lietuvos baudžiamojo proceso teisės raidos 1990–2018 m.laikotarpius, t. y. 
1990–2003 ir 2003– 2018 metų. Pirmasis šių laikotarpių geriausiai atspindi atkurtos nepriklausomos 
Lietuvos baudžiamojo proceso teisės išsiveržimą iš sovietinės teisės palikimo ir tradicijų, savaran-
kišką kūrimąsi ir nepriklausomumą nuo primestos teisės idėjų. Galima teigti, kad 1990–2003 m. 
vadinamasis pereinamasis, autentiškas Vakarų teisės tradicijomis paremtas Lietuvos baudžiamosios 
justicijos formavimasis įveikė sunkiausias teisinės valstybės, žmogaus teisių ir laisvių ginties prio-
ritetų užduotis, kurioms įveikti buvo privalu perimti ir tarptautinės teisės, Europos Sąjungos teisės 
principus bei nuostatas. Ilgainiui ir nuo 2003 m., kai prasidėjo naujasis baudžiamojo proceso teisės 
laikotarpis, minėtų uždavinių įgyvendinimas dėl modernėjančios visuomenės poreikių, europeizaci-
jos, globalizacijos nulemtų teisinės tradicijos pokyčių tapo ne mažiau aktualus ir reikšmingas. Taigi 
prireikė ketvirčio amžiaus, kol Lietuvos baudžiamasis procesas tapo vakarietiškų, ilgametes tradicijas 
turinčių, o kartu ir nuolat modernėjančių teisinių procesų tradicijų šeimos dalimi, kurios integralu-
mą ypač skatina ir puoselėja tarptautinių įsipareigojimų laikymasis ir jų stiprinimas. 
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IV.

LIETUVOS BAUDŽIAMOJO PROCESO  
TEISĖS MOKSLO RAIDA 1918–2018 M.

Lietuvos baudžiamojo proceso srityje mokslo ir teisės šakos, kurios normų sistema paprastai 
yra kodifikuota, santykis buvo gana komplikuotas. Nors baudžiamojo proceso moksliniai tyrimai 
buvo vykdomi ir tarpukario Lietuvoje, ir Lietuvos okupacijų metais, atliekami ir šiuo laikotarpiu, ta-
čiau 2003 m. įsigaliojęs BPK yra pirmas savarankiškai sukurtas mūsų valstybės baudžiamojo proceso 
įstatymas. Nepaisant to, baudžiamojo proceso mokslinių tyrinėjimų analizės struktūra yra siejama 
su Baudžiamojo proceso kodeksų, galiojusių atitinkamais valstybės raidos etapais, nuostatomis, taip 
pat su naujomis baudžiamojo proceso teisės raidos tendencijomis. Čia bus aptariami tik pagrindiniai 
moksliniai tyrimai, kurie turėjo ir turi įtakos tiek baudžiamojo proceso teisėkūros procesui, tiek be-
siformuojančiai teismų praktikai, tiek baudžiamojo proceso doktrinos raidai, taip pat kai kurie kiti 
šaltiniai: vadovėliai, mokomosios priemonės, kodeksų komentarai, kurie, nors ir nelaikomi mokslo 
darbais, paprastai yra grįsti nemažu moksliniu įdirbiu ir pasižymi sistemišku, paprastu (bet ne pras-
tu) temos atskleidimu.

Šioje studijos dalyje siekiama atskleisti kelis mokslinių tyrimų baudžiamojo proceso srityje 
aspektus: įvertinti baudžiamojo proceso teisės ir baudžiamojo proceso mokslo tarpusavio santykį; 
atskleisti pagrindines mokslinių tyrimų kryptis atskirais baudžiamojo proceso teisės raidos etapais 
bei identifikuoti kryptis, kuriose baudžiamojo proceso tyrimai turėtų vykti toliau.

4.1. Baudžiamojo proceso teisės mokslo užuomazgos  
 tarpukario Lietuvoje757

Spartus baudžiamojo proceso teisės virsmas ir tapsmas visuomenės ir žmogaus teisių didesnės 
apsaugos teise, Lietuvos Respublikai tapus nepriklausoma valstybe, negalėjo apsieiti be tam tikros 
teisės mokslų doktrinos. Nors M. Kavolis Baudžiamojo proceso įstatymo vertimo prakalboje rašė, 
kad „<...> tuo tarpu kai svetur matome besidžiaugiant įstatymų pilnumu, plačiai išvystyta teismo 
praktika ir teisinės literatūros gausumu, kurie ten kartais virsta jau sunkiai nugalima našta, mes viso 
to dar nesuspėjome pasigaminti“758, tačiau palaipsniui pradėjo rastis publikacijų, skirtų baudžiamojo 
proceso doktrininėms ir teisės taikymo problemoms. 

4.1.1. Baudžiamojo proceso optimizavimas 

Baudžiamojo proceso trukme arba, kaip nurodo J. Brazinskas, „baudžiamosios teisenos lėtu-
mu, ypač po 1935–1936 m. didžiųjų bylų‘‘759, visuomenė ir bylininkai buvo nepatenkinti tiek praė-
jusiame amžiuje, tiek šiuo metu. Analizuojant publikacijas taip pat galima daryti išvadą, kad buvo 
aktualūs proceso funkcijų dermės, tiesiogiai lemiančios tiek proceso efektyvumą, tiek asmenų teisių 
užtikrinimą, klausimai. Taigi baudžiamojo proceso literatūroje nemažai dėmesio buvo skiriama ir 
ikiteisminio baudžiamosios bylos tyrimo (parengimo teismui), ir bylos nagrinėjimo teisme optimi-
zavimui. Įdomu, kad bent jau proceso paprastinimo paieškų laukas beveik sutampa su XX a. pa-
baigoje – XXI a. pradžioje atsinaujinusiomis Lietuvos mokslininkų diskusijomis. Pažymėtina, kad 

757 Ši dalis parengta pagal Ažubalytė, R.; Tamošiūnienė, E. Civilinė ir baudžiamoji justicija 1918–1940 m. Iš Teisės rai-
da: retrospektyva ir perspektyva. Liber Amicorum Mindaugui Maksimaičiui. Vilnius: MRU, 2013, p. 200–255.

758 Kavolis, M. Prakalba. Kavolis, M. et al. Baudžiamojo proceso įstatymas su komentarais, sudarytais iš Rusijos Senato 
bei Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimų ir kitų aiškinimų, liečiančių Didž. Lietuvos ir Klaipėdos Krašto bau-
džiamojo proceso teisę. Kaunas: Literatūra, 1933. p. XVII.

759 Brazinskas, J. Baudžiamosios teisenos įstatymo pakeitimo reikalu. Teisė. 1937, 40, p. 407.
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Lietuvos baudžiamojo proceso teisės raida nebuvo atsieta nuo Europos baudžiamosios teisės ir pro-
ceso tendencijų – štai „Teisės“ žurnale buvo skelbiamos Tarptautinio baudžiamojo ir penitenciarinio 
kongreso rezoliucijos, kuriose aptariamos baudžiamojo proceso teisės perspektyvos760. Baudžiamojo 
proceso (tiek iki teismo, tiek teisme) greitinimo ir paprastinimo paieškos, kurios buvo aktualios tarp-
tautiniu lygiu: t. y. galimybė atmesti kaltinimus, kurie neturi reikšmės galutiniam teismo sprendimui, 
legaliteto principo švelninimas, atskirų teismo sprendimų apskundimas tik kartu su galutiniu teismo 
sprendimu ir kitos, lygiai taip buvo diskutuojamos ir Lietuvos baudžiamojo proceso specialistų761. 

4.1.2. Kvotos ir rengiamojo tardymo išsamumas ir greitumas

Daugiausiai diskusijų sukėlė baudžiamojo proceso įstatymo pakeitimai, susiję su kvotos veiks-
mų prilyginimu tardymo veiksmams. Baudžiamosios teisenos įstatymo 249-5 straipsnis numatė: 
„Kvotos veiksmai yra lygūs rengiamojo tardymo veiksmams.“ Vieni autoriai palaikė šią novelą teig-
dami, kad tų pačių veiksmų kartojimas policijoje ir pas tardytoją trukdė bylos eigą, vargino žmones 
ir tarsi reikšdavo nepasitikėjimą įvairiais tos pačios valstybės organais762, kiti gi abejojo, ar toks su-
lyginimas dera su valstybės funkcijų atskyrimu. Al. Bulotienė teigė, kad „sulyginimas kvotos veiks-
mų su tardymo veiksmais ir suteikimas policijai tardymo teisių įveda į teisinį gyvenimą visai naują 
dėsnį, nes policijai, t. y. vykdomosios valdžios organams, pavedama atlikti iš esmės teisinį darbą“763 ir 
atsižvelgiant į tai, kad „teismo organų atskyrimas nuo kitų valdymo organų <...> tapo pagrindiniais 
juridinio mokslo dėsniais <..>, mažiausias tų principų pakeitimas baudžiamojo proceso srityje, kuri 
tampriausiai susijusi su asmens teisėmis ir padėtimi valstybėje, tuoj įgauna principinės reikšmės ir 
įneša į gyvenimą visą eilę žymių padarinių“764. Šiai pozicijai pritarė ir P. Leonas, pridurdamas, kad 
baudžiamosiose bylose sprendžiama „dėl brangiausių žmogaus gėrybių: jo medžiaginės padėties, jo 
laisvės, o kartais net jo gyvybės“765. Vis dėlto J. Brazinskas po kelerių metų pasiūlė dar labiau plėsti 
policijos įgaliojimus, atkreipdamas dėmesį į pagerėjusį jos darbuotojų išsilavinimą ir įgytą patirtį 
dirbant „teismo srities darbą“766.

Kitas svarbus bylų tyrimo aspektas buvo jo greitumas (lėtumas) ir formalizmas. P. Veteikis, 
atkreipęs dėmesį į bylų „užsigulėjimą“ pas tardytojus, siūlė kelis sprendimus. Visų pirma tai buvo 
organizacinio-techninio pobūdžio siūlymai, susiję su tardytojų krūvio mažinimu, taip pat draudimo 
neišsamią kvotą grąžinti policijai naikinimas767. Į šią publikaciją reagavo K. Laucius. Jis, pripažinda-
mas nurodytas problemas, siūlė „nespausti“ policijos, nes ji ir dabar turi per daug krūvio. Buvo pri-
minta, kad geriau reiktų spręsti etatų didinimo, kvalifikacijos kėlimo (nes policijoje paprastai dirbo 
ne teisininkai), atlyginimo klausimus768.

Kitas gana plačiai diskutuotas klausimas yra susijęs su privalomo baudžiamojo persekioji-
mo kaip pagrindinio baudžiamosios atsakomybės neišvengiamumo idėjos realizavimo instrumen-
to efektyvumu. Legaliteto ir tikslingumo (oportuniteto) pradų peržiūros būtent tikslingumo naudai 
idėja, siūloma J. Brazinsko769 ir vėliau aktyviai diskutuota 1995–2002 m., plačiai realizuota 2002 m. 
priimtame Baudžiamojo proceso kodekse, kuriame numatyta daug galimybių nutraukti baudžiamąjį 

760 Žalkauskas, V. Tarptautinio Baudžiamojo ir Penitenciarinio kongreso, įvykusio 1935 m. rugpjūčio mėn. Berlyne, 
priim tos rezoliucijos. Vertimas. Teisė. 32, p. 480–487. Tarptautinės Baudžiamosios ir Penitenciarinės Komisijos 
nusikaltėlių išdavimo reikalu pavyzdinės sutarties projektas. Vertimas. V. Žalkauskas. Teisė. 1932, 22, p. 128–140. 

761 Brazinskas, J. Tikslingumo sistema keliant baudžiamąsias bylas. Teisė. 1935, 31, p. 353–356; Žagrakalys, J. Susitaiki-
nimai baudžiamosiose bylose. Teisė. 1935, 32, p. 431–435; Brazinskas, J. Baudžiamosios teisenos įstatymo pakeitimo 
reikalu. Teisė. 1937, 40, p. 406–428.

762 Brazinskas, J. Penkerių metų praktika Baudž. proc. įst. II dal. I skyr. pakeitus. Teisė. 1934, 28, p. 361–365.
763 Bulotienė, Al. Rengiamojo tardymo 1929 m. lapkričio12 d. pakeitimo reikšmė. Teisė. 1935, 30, p. 114.
764 Ibid., p. 115.
765 Leonas, P. Kai kurie Lietuvos teismų santvarkos ir baudžiamosios teisės įstatymų trūkumai. Teisė. 1936, 34, p. 157.
766 Brazinskas, J. Baudžiamosios teisenos įstatymo pakeitimo reikalu. Teisė. 1937, 40, p. 416.
767 Veteikis, P. Rengiamojo tardymo bylų eigos pagreitinimas. Teisė. 1939, 46, p. 177–182.
768 Laucius, K. Dėl straipsnio „Rengiamojo tardymo pagreitinimas“ Teisė. 1939, 48, p. 375–380.
769 Brazinskas, J. Tikslingumo sistema keliant baudžiamąsias bylas. Teisė. 1935, 31, p. 353–356; Brazinskas, J. Baudžia-

mosios teisenos įstatymo pakeitimo reikalu. Teisė. 1937, 40, p. 409–410.
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procesą, nors kaltininkas de facto byloje yra nustatytas ir byla, tikėtina, baigtųsi apkaltinamuoju 
nuosprendžiu (pavyzdžiui, BPK 212 straipsnis). J. Brazinskas pabrėžė, kad nors tikslingumo principo 
privalumas yra lankstumas reaguojant į besikeičiantį gyvenimą, bet, kita vertus, iš viešojo kaltinimo 
pareigūnų reikalauja žymiai daugiau prityrimo, nes kitaip iš visuomenės galima susilaukti priekaištų 
dėl atskirų asmenų nelygybės770. Vienas iš tikslingumo principo legalizavimo siūlomų variantų buvo 
susitaikymas viešojo kaltinimo bylose. J. Žagrakalys teigė, kad plačiausia dirva susitaikyti yra kūno 
sužalojimų srityse, taip pat įžeidimų bylose, turtinių nusikaltimų atvejais. Autorius pabrėžia, kad 
susitaikymas baudžiamojoje byloje yra naudingas ir nukentėjusiajam: „nukentėjusieji neretai bevelija 
greičiau gauti nors ir mažesnę sumą, negu teistis ir nežinoti, ar pavyks priteistoji suma išieškoti“, 
ir valstybei: „nenaudojamos lėšos, reikalingos tyrimui vykdyti“, ir visuomenei: „tarp šalių atstato-
mi geri santykiai, ir tolesnis sugyvenimas vėl eina normalia vaga, iš esamų bylų nebeugdomi vienų 
antriems keršto jausmai, nebekyla nauji nesusipratimai, o tai socialiniame gyvenime vaidina labai 
svarbų vaidmenį“771. Šias įžvalgas galima laikyti moderniomis – štai susitaikyti viešojo kaltinimo 
bylose pagal galiojantį BPK galima beveik dėl 80 proc. nusikalstamų veikų, numatytų galiojančiame 
Baudžiamajame kodekse772.

Teismo proceso pagrindas, brėžiantis teisminio nagrinėjimo ribas, ir dokumentas, kuriuo re-
miantis kaltinamasis organizuoja savo gynybą, yra kaltinamasis aktas. J. Brazinskas, plačiai remda-
masis Vyriausiojo Tribunolo, buvusia Senato praktika bei doktrinos nuostatomis, polemizuoja su Vy-
riausiuoju Tribunolu dėl kaltinamojo akto reikšmės. Nors, kaip nurodo autorius, kaltinamasis aktas, 
Vyriausiojo Tribunolo nuomone, yra tik „projektas dėl kaltinimo organo, o atžvilgiu teismo proce-
dūros – tik prokuroro programa“773, tačiau vis dėlto siūlo prokurorams laikytis ankstesnės praktikos, 
pagal kurią kaltinamasis aktas ir jo rezoliucinė dalis buvo pakankamai išsamūs: t. y. joje nurodomas 
ne tik įstatymo straipsnis, bet ir pagrindiniai faktiniai duomenys, reikalingi kaltinimui pagrįsti774. 
Kita vertus, kaltinamasis aktas negali būti be reikalo apsunkintas nereikalingais bylos sprendimui ar 
neįrodomais duomenimis775.

Straipsniuose taip pat buvo keliama aukštų valstybės pareigūnų patraukimo baudžiamojon at-
sakomybės neaiškaus reguliavimo problema, pavyzdžiui, kaip patraukti baudžiamojon atsakomybėn 
teisėją ar Valstybės gynėją776.

Nemažai buvo publikuojama straipsnių, kuriuose buvo gvildenama teisėjų, tardytojų, policijos 
pareigūnų darbo organizavimo, krūvio ir atlygio už darbą klausimai, tačiau jie, nors ir labai svarbūs, 
išlieka daugiau vadybiniai ir finansiniai nei teisiniai, todėl čia neanalizuojami. 

4.1.3. Tinkamas teismo proceso organizavimas – baudžiamojo proceso   
 optimizavimo ir žmogaus teisių užtikrinimo prielaida

Įvairiose publikacijose buvo rašoma apie teismo procesą, keliamos įvairios teorinės ir praktinės 
problemos – tačiau visus autorius vienijo noras padėti kuo optimaliau pasiekti baudžiamojo proceso 
tikslą – nustatyti tiesą, tačiau nepažeidžiant kaltinamųjų teisių ir kiek įmanoma apginant nukentė-
jusiųjų teises.

J. Brazinskas siūlė dar kartą sistemiškai peržiūrėti teismo proceso reguliavimą ir priimti kai 
kurias, jo nuomone, pateisinamas novelas. Buvo siūloma diskutuoti dėl apeliacijos ribojimo kai ku-
rių kategorijų bylose, kita vertus – dėl apeliacinės instancijos galių išplėtimo priimant sprendimus, 
kartais netgi nesilaikant apeliacinio skundo ribų; susitaikymo instituto viešojo kaltinimo bylose 

770 Brazinskas J. Tikslingumo sistema keliant baudžiamąsias bylas. Teisė. 1935, 31, p. 353–355.
771 Žagrakalys, J. Susitaikinimai baudžiamosiose bylose. Teisė. 1935, 32, p. 434–435.
772 Žr. Baranskaitė, A. Taikos sutartis baudžiamojoje teisėje. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir 

nukentėjusiajam susitaikius. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2007.
773 Brazinskas J. Kaltinamųjų aktų turinys ir forma. Teisė. 1937, 37, p. 43.
774 Ibid., p. 47–48.
775 Brazinskas, J. Baudžiamosios teisenos įstatymo pakeitimo reikalu. Teisė. 1937, 40, p. 423.
776 Mačys, Vl. Dėl valdininkų traukimo atsakomybės. Teisė. 1922, 2, p. 45–49.
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išplėtimo, kartu imantis didesnės nepilnamečių nukentėjusiųjų teisių apsaugos. Siekiant efektyvinti 
apylinkės teismų darbą J. Brazinskas siūlė paprastus, tačiau efektyvius sprendimus: skundėjas turėtų 
teismui pateikti kelis skundo egzempliorius, kurių vienas iš karto siunčiamas kaltinamajam ir jis į 
teismą atvyksta jau žinodamas kaltinimo esmę; taip pat siūlė keisti baudžiamojo proceso įstatymo 
normą, leidžiančią didesnių ar painesnių bylų atvejais sprendimo motyvus surašyti per tris dienas 
po rezoliucijos paskelbimo: galiojanti tvarka kartais sutrukdydavo bylininkui paduoti skundą, nes 
nebuvo spėjama surašyti motyvus ir „pagaminti nuorašus“, teisėjui taip pat nereikėtų gaišti, iš naujo 
prisimenant sprendimo priėmimo motyvus, kartu siūlant be reikalo nekartoti visos bylos medžiagos, 
surašant trumpus, aiškius motyvus777. Ši problema, kai teisėjai surašo rezoliuciją, tada rašo motyvus, 
dažnai jų dėl lėšų stygiaus nesiunčia bylininkams, o apskundimo terminui suėjus, sprendimą siunčia 
vykdyti – buvo pastebėta ir kitų teisininkų, kurie siūlė bent jau tarpinį šios problemos sprendimo 
būdą – numatyti aiškesnį priežasčių, dėl kurių turi būti atnaujinti apskundimo terminai, traktavi-
mą778. Kaip žinoma, tokią pačią galimybę, kuri buvo numatyta 2003 m. BPK, Konstitucinis Teismas 
pripažino neatitinkančia Konstitucijos779. Toliau kalbant apie reikalavimus teismo sprendimams, bū-
tina paminėti, kad sprendimas turi atitikti ne tik formaliuosius, tačiau ir teisinės etikos reikalavimus. 
J. Mičiulis pažymėjo, kad teismo sprendimai yra „ne vieta teisėjams demonstruoti savo mokslingumą 
ir erudiciją rašant sprendimus“, tačiau „ tam tikrus juridinius klausimus svarstant, ypačiai įstatymų 
prasmę, kartais pravartu ir vietoje panaudoti pripažintų teoretikų nuomones kaip pagalbinį šalti-
nį“780. Kitas neigiamas, autoriaus nuomone, aspektas yra tas, kad „teismo sprendimas panaudojamas 
pabarti ar papeikti žemesniajai instancijai, deja, ką ir mūsų teismai retkarčiais praktikuoja“781. Toks 
sprendimų turinys gali būti traktuojamas ne tik kaip teisėjo vidinio įsitikinimo varžymas, bet ir ne-
pagarbos teismui formavimas – nustačius atitinkamus teisėjų netinkamo elgesio faktus, J. Mičiulio 
įsitikinimu, turėtų būti laikomasi Teismų santvarkos įstatyme numatytų drausminės atsakomybės 
procedūrų. Aukštesnioji instancija, nustačius „ką neteisėto ar netaisyklingo, gali juos panaikinti ir 
nurodyti, kaip turėjo būti padaryta“782.

Atskiras teisininkų diskusijų aspektas buvo susijęs su „teismo atpalaidavimo nuo kaltinimo 
funkcijų“ klausimu. Visų pirma tai buvo siejama su teismo funkcija nutraukti baudžiamąsias bylas – 
buvo siūloma suteikti teisę prokurorui nutraukti bylas dėl senaties, amnestijos, kaltinamajam mirus, 
taip pat prokuroro nutarimus nutraukti kvotą ar tardymą pirmą kartą paduoti ne Apeliaciniams rū-
mams, o Apeliacinių rūmų prokurorui783. Antras aspektas, beje, dėl panašios nuostatos, buvusios iki 
2003 m. galiojusiame ir naujame BPK ir nagrinėtas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo784, yra 
susijęs su teismo įgaliojimais pavesti policijai suteikti reikalingas bylai žinias. Baudžiamojo proceso 
įstatymas, suteikdamas galimybę asmenims pateikti teismui ne tik rašytinį, tačiau ir žodinį skun-
dą785, kartu numatė, kad teismai (BTĮ 47 straipsnis) gali pavesti policijai suteikti reikalingas bylai 
žinias. A. Dilio manymu, įstatymas turėtų leisti teismui pavesti policijai ir „kvotas rašyti“, nors Vy-
riausiasis Tribunolas išaiškino, kad teismas negali kvotų policijai grąžinti, o tik žinių pareikalauti786. 

Problemą, kai, nepavykus įteikti šaukimo kaltinamajam, procesas yra stabdomas ir kiek vėliau 
nutraukiamas „dėl pasenėjimo“, K. Navasaitis siūlė spręsti taip: laikyti, kad šaukimas įteiktas (jei jis 
buvo siųstas paties kaltinamojo nurodytu adresu), ir dėl tam tikrų nusikaltimų teisti be kaltinamo-
jo dalyvavimo (ir to nelaikyti bylų teisimu už akių), nes paprastai tai kaltinamieji, nuteisti teismo 

777 Brazinskas, J. Baudžiamosios teisenos įstatymo pakeitimo reikalu. Teisė. 1937, 40, p. 412–414, 427.
778 Dilys, A. Praleisto apskundimui laiko atstatymas baudžiamosiose bylose. Teisė. 1939, 47, p. 244–248. 
779 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 102-3957, 

atitaisymas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 127; 2006, Nr. 137. 
780 Mičiulis, J. Teismų sprendimai. Teisė. 1938, 43, p. 281.
781 Ibid., p. 282.
782 Ibid., p. 282–283.
783 Brazinskas, J. Baudžiamosios teisenos įstatymo pakeitimo reikalu. Teisė. 1937, 40, p. 421.
784 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. vasario 5 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1999, Nr. 15-402; Lie-

tuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 7-254
785 Dilys, A. Apylinkės teismų teisiamoji tvarka yra reikalinga pakeitimų. Teisė. 1938, 43, p. 288.
786 Ibid.
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įsakymu ir paprašę jų bylą nagrinėti teisme787. Literatūroje užsimenama ir apie galimybę įstatymuose 
numatyti, kaip rašo autorius, „amerikonišką bylų sprendimą“, o būtent, sulaikius asmenį, darantį 
nusikaltimą, tuoj pat pristatyti jį į teismą, kur jo byla išsprendžiama tuoj pat788. Teismams, nagrinė-
jantiems baudžiamąsias bylas ir skiriantiems bausmes, siūlyta suteikti daugiau diskrecijos nustatant 
reikšmingas aplinkybes, kurios lemtų bausmių vykdymo atidėjimą gimdyvėms ir nėščiosioms; ligo-
niams, asmenims, turintiems sunkumų dėl šeimos ir ūkio aplinkybių789.

Kai kuriuose straipsniuose atkreipiamas dėmesys tiesiog į nelabai efektyvų teismo darbo nagri-
nėjant baudžiamąsias bylas organizavimą790. 

Teismų sprendimų kontrolės formoms buvo skirta palyginti nedaug dėmesio: „Teisėje“ publi-
kuoti keli straipsniai, skirti apeliacijai, karinių teismų nagrinėjamų bylų kasacijai ir bylos atnaujini-
mui. Apeliacijoje buvo siūloma atsisakyti nuostatos, kad, prieš teismui darant sprendimą, prokuroro 
padėjėjas aiškina įrodymų reikšmę, nurodo tinkamus bylai įstatymus ir pareiškia savo nuomonę dėl 
jų pritaikymo šiam atvejui, nes abejojama, ar teismui reikia „juriskonsulto“, kuris nėra šalimi791. Pulk. 
Mieželis, išsamiai išnagrinėjęs kasacinės instancijos ištakas ir kaimyninių šalių karo teismų sistemą, 
nurodė kai kuriuos taisytinus dalykus karo teismų sprendimų kasacijos sistemoje792. V. Lurjė išsa-
miai ir metodiškai išanalizavo teismo klaidos tikimybę kaip baudžiamųjų bylų atnaujinimo instituto 
būtinybės pagrindą, taip pat bylos atnaujinimo procedūras793. J. Byla svarstė Vyriausiojo Tribunolo 
jurisdikcijos (apeliacija ar kasacija) sprendžiant nusikaltimų valstybės saugumui klausimą794.

Kalbant apie specialias teisenas, galima teigti, kad iš esmės tarpukariu buvo analizuota tik pri-
vataus kaltinimo bylų teisena795 ir mažamečių justicijos problematika796. J. Kairys analizavo pagrin-
dinius bruožus, būdingus mažamečių baudžiamajai teisenai, t. y. socialinė tokių procesų orientacija, 
įskaitant reikalavimą teisėjams, tardytojams ir prokurorams turėti specialių žinių, teismo posėdžių 
viešumo ribojimas, didesnė teismo diskrecija skiriant bausmes ar kitas poveikio priemones, apskun-
dimo ribojimas797 – šios įžvalgos atliepia ir šiandienos diskusijas dėl požiūrio į nepilnamečių bau-
džiamąjį procesą. Lygiai kaip ir Z. Toliušio, tyrinėjusio baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio siste-
mą, kuo mažesnės intervencijos į mažamečių laisvę idėja. Z. Toliušio teigimu, „beveik 80 proc. viso 
mažamečių kalinių skaičiaus sudaro tardomieji ir tiktai 1/5 nusmerktųjų. Ką tai reiškia? Vien tik tai, 
kad teismas, gerai suprasdamas ir matydamas tvirkinamą kalėjimų įtaką mažamečiams, stengiasi 
griebtis tos priemonės tiktai išimtinais atsitikimais ir išleidžia iš kalėjimų mažamečius, pagautus net 
padariusius stambesnių nusikaltimų“798, „antra vertus, reikia pažymėti, kad plačiai vartojamas pas 
mus suėmimas mažamečių iki teismo (paprastai milicijos) yra smerktinas dalykas“799. 

787 Navasaitis, K. Nereikalingas baudž. bylų stabdymas – vilkinimas apylinkės teismuose. Teisė. 1935, 32, p. 459–461. 
Panašų pasiūlymą, tik susijusį su privataus kaltinimo procesu, teikia ir Laucius, K. Reikia pakeisti baudžiamosios 
teisenos įstatymo 48, 51, 51-1, 59-1, 76, 77 str.. Teisė. 1939, 47, p. 263–268.

788 Kan. Dėl didesnių bausmių skyrimo. Teisė. 1937, 38, p. 256. 
789 Navasaitis, K. Baudžiamųjų bylų sprendimų vykdymo atidėjimas. Teisė. 1938, 43, p. 307–311.
790 Kairys, J. Liudytojų klausinėjimo tvarka. Teisė. 1939, 46, p. 200–202; Vazbys, St. Kaltės įrodymo sunaikinimo klau-

simu. Teisė. 1938, 44, p. 457.
791 Brazinskas, J. Baudžiamosios teisenos įstatymo pakeitimo reikalu. Teisė. 1937, 40, p. 415.
792 Tsn. Pulk. Mieželis Kasacinė instancija kariniams teismams. Teisė. 1933, 33, p. 51–42.
793 Lurjė, V. Baudžiamųjų bylų atnaujinimas. Teisė. 1939, 47, p. 258–263.
794 Byla, J. Teisimas nusik. darbų prieš valstybės saugumą. Teisė. 1935, 29, p. 61–66.
795 Ar reikia daryti rengiamąjį tardymą privatinio kaltinimo bylose? Ar galima tos rūšies bylas nutraukti dėl įrodymų 

stokos? Teisė. 1936, 33, p. 107–112; Laucius, K. Reikia pakeisti baudžiamosios teisenos įstatymo 48, 51, 51-1, 59-1, 
76, 77 str. str. Teisė. 1939, 47, p. 263–268; Laucius, K. Kokia tvarka turi būti persekiojamas valstybės tarnautojų įžei-
dimas. Teisė. 1938, 42, p. 23–237.

796 Toliušis, Z. Mažamečių nusikaltimai ir kova su jais Lietuvoje. Teisė, 1922, 2, p. 1–12; Kairys, J. Moderniosios maža-
mečių nusikaltėlių baudžiamosios teisenos bruožai. Teisė. 1937, 38, p. 247–249; Žalkauskas, V. Tarptautinio Bau-
džiamojo ir Penitenciarinio kongreso, įvykusio 1935 m. rugpjūčio mėn. Berlyne, priimtos rezoliucijos. Vertimas. 
Teisė. 1935, 32, p. 485–487.

797 Kairys, J. Moderniosios mažamečių nusikaltėlių baudžiamosios teisenos bruožai. Teisė. 1937, 38, p. 247–249.
798 Toliušis, Z. Mažamečių nusikaltimai ir kova su jais Lietuvoje. Teisė. 1922, 2, p. 8.
799 Ibid., p. 12.
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4.1.4. Baudžiamojo proceso dalyvių teisės, užtikrinančios teisingą procesą

Neatsitiktinai nagrinėjamu laikotarpiu daug dėmesio buvo skiriama gynėjo dalyvavimui bau-
džiamojoje byloje ir jo įgaliojimams. Lietuvos Respublikos Konstitucijose ir Baudžiamojo proceso 
įstatyme numatytos teisės į gynybą praktinis realizavimas kėlė nemažai klausimų: daugiausiai pub-
likacijose buvo nagrinėjamos teisės į gynybą800 ir nelegalios advokatūros problemos801. Pagrindinis 
mokslininkų ir praktikų keliamas klausimas buvo susijęs su gynėjo įstojimo į baudžiamąjį procesą 
momentu (vėliau bus paminėtos aštrios diskusijos praėjusio amžiaus devinto dešimtmečio pabaigoje 
lygiai tuo pačiu klausimu). Gynėjas baudžiamajame procese galėjo dalyvauti tik nuo momento, kai 
byla su kaltinamuoju aktu atsidūrusi teisme, ir kaip nurodoma straipsnyje, „rengiamojo tardymo 
metu, kaltinamasis, ir juo labiau įtariamasis, neturi tos teisės, ir <...> paliekamas pats vienas gintis“, 
nurodomi saugikliai, kurie užtikrintų, kad gynėjas netrukdytų procesui, siūloma galvoti apie nepasi-
turintiems būtinus „valdiškus gynėjus“, kaip buvo daroma teismuose802. Paradoksalu, tačiau siūlymas 
leisti kaltinamąjį ginti rengiamojo tardymo metu, o būtent nuo to momento, kai tardytojas laiko tar-
dymą baigtu ir kai tardymo medžiagą pateikia kaltinamajam, J. Brazinsko kaip tik buvo įvardijamas 
kaip vienas proceso pagreitinimo instrumentų803. Kalbant apie teisę į gynybą, reikia pažymėti, kad ne-
abejotinai daugiausiai gynybos institutą tyrinėjo prof. S. Beliackinas, kuris, be bendro teisės į gynybą 
turinio ir realizavimo procedūrų apibūdinimo804, nagrinėjo ir specifinius, tačiau svarbius klausimus, 
pavyzdžiui, gynėjo elgesį situacijoje, kai kaltinamasis nori prisipažinti, nors byloje nėra kaltės įrody-
mų, ir, gynėjo manymu, prisipažinimas iš esmės taptų apkaltinamojo nuosprendžio pag rindu805. 

Karo lauko teismuose gynėjas iš viso nedalyvavo, pulko teismuose, taip pat Kariuomenės teis-
me gynimas buvo leidžiamas ir gynėjas turėjo visas nurodytas bendras Baudžiamojo proceso įstaty-
mo teises ir negalėjo gynėjo pareigų atsisakyti806. Tačiau karių bylose dėl atitinkamų nusikaltimų gy-
nėjais galėjo būti tik kariai teisininkai. A. Zarinas, nurodęs praktines tokio reguliavimo problemas, 
siūlė leisti ginti ir lauko teismuose, idant būtų išvengta nepataisomų klaidų teisiant be gynėjo, taip pat 
leisti prisiekusiesiems advokatams dalyvauti visose bylose, taip pat ir visuose karo teismuose807. Pri-
pažįstant, kad „dabartiniame procese abi šalys padeda teismui atlikti jo aukštą uždavinį, kad gynėjo 
vaidmuo baudž. procese yra ne tik naudingas, bet ir labai svarbus, – Vakarų Europoje net rengiama-
jame tardyme leidžiama gynyba – tai reikia visais būdais remti gynėjo darbas: duoti gynėjams teisė 
laisvai tartis su suimtais klijentais ir t. t.“808

Apibendrinus diskusiją dėl gynėjo dalyvavimo baudžiamajame procese, galima teigti, kad vy-
ravo nuomonė, kad užtikrinant įtariamojo ir kaltinamojo teises būtina leisti gynėjui dalyvauti ir ren-
giamajame tardyme809 arba bent jau tokią teisę užtikrinti labiausiai pažeidžiamiems įtariamiesiems ir 
kaltinamiesiems, t. y. nebyliams, kurtiesiems ir nepilnamečiams, ir leisti juos ginti nuo momento, kai 
jie patraukti kaltinamaisiais810, taip pat valstybės mastu išspęsti atlyginimo advokatui klausimą, kai 
yra užtikrinama neišgalinčių mokėti už advokato paslaugas teisė į teisinę pagalbą811.

800 Beliackinas, S. Apie kaltinamojo prisipažinimą ir gynimą teisme. Teisė. 1930, 18, p. 111–114; Burkevičius, V. Advo-
kato dalyvavimas baudž. bylų rengiamojoje tardymo eigoj. Teisė. 1934, 28, p. 377–378; El. St. Advokatų dalyvavimas 
rengiamajame tyrime. Teisė. 1937, 38, p. 241–246; Zarinas, A. Reikalinga reforma. Teisė. 1928, 13, p. 35–37; Beliac-
kinas, S. Baudžiamųjų bylų gynimas. Kaunas: Lietuvos universiteto Teisių fakultetas, 1930.

801 Burkevičius, V. Kova su nelegalia advokatūra. Teisė. 1935, 30, p. 181–182; Januška, J. Kova su nelegalia advokatūra. 
Teisė. 1936, 34, p. 181–184; Burkevičius, V. Nelegali advokatūra. Teisė. 1937, 40, p. 478–483.

802 El. St. Advokatų dalyvavimas rengiamajam tardyme. Teisė. 1937, 38, p. 241–245.
803 Brazinskas, J. Baudžiamosios teisenos įstatymo pakeitimo reikalu. Teisė. 1937, 40, p. 425.
804 Beliackinas, S. Baudžiamųjų bylų gynimas. Kaunas: Lietuvos universiteto Teisių fakultetas, 1930.
805 Beliackinas, S. Apie kaltinamojo prisipažinimą ir gynimą teisme. Teisė. 1930, 18, p. 111–114.
806 Zarinas, A. Reikalinga reforma. Teisė. 1928, 13, p. 35–36.
807 Ibid., p. 36–37.
808 Ibid., p. 37.
809 El. St. Advokatų dalyvavimas rengiamajam tardyme. Teisė. 1937, 38, p. 245.
810 Brazinskas, J. Baudžiamosios teisenos įstatymo pakeitimo reikalu. Teisė. 1937, 40, p. 425.
811 Leonas, P. Kai kurie Lietuvos teismų santvarkos ir baudžiamosios teisenos įstatymų trūkumai. Teisė. 1936, 33, p. 29; 

Ibid., 34, p. 159.
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Literatūroje atkreiptas dėmesys ir į asmens sulaikymo reguliavimo ir taikymo problemą812: tei-
sininkai siūlė suderinti Baudžiamojo proceso įstatymo nuostatas su Konstitucijoje numatytu 48 val. 
terminu813, taip pat buvo siūloma, kad kardomasis kalinimas būtų įskaitomas į bausmę814. 

Pasakytina, kad nukentėjusiųjų teisių gynybai tarpukario literatūroje neskirta daug dėmesio – 
tačiau išskirtinas pozityvus požiūris į moralinės žalos atlyginimo problemą. Buvo siūloma įvesti į 
civilinius įstatymus straipsnius, numatančius moralinės žalos atlyginimą, o kol tokio reguliavimo 
nėra – diskutuojama apie teismų nuožiūrą interpretuojant principus priteisti moralinės žalos atlygi-
nimą, nurodant, kad įstatymo dvasia neprieštarauja moralinės žalos atlyginimo idėjai815.

Keli straipsniai buvo skirti kitų proceso dalyvių – liudytojų ir kviestinių – statusui ir jų pro-
cesinių teisių užtikrinimui. Liudytojų svarba baudžiamajam procesui tradiciškai nebuvo abejojama, 
tačiau pag rindinė problema, išskirta St. Vazbio straipsnyje, buvo liudijimo pareigos vengimas, t. y. 
neatvykimas į teismus. Liudytojo dalyvavimas teisme buvo suvokiamas kaip kaltinamojo teisės už-
duoti klausimus liudytojui ir teisėjo galimybės tiesiogiai ištirti svarbius įrodymus ir kritiškai įver-
tinti tardymo medžiagoje fiksuotus liudytojų parodymus, duotus neprisiekus816. Taigi buvo siūloma 
sureguliuoti liudytojų išlaidų atlyginimą; aiškiai nustatyti svarbias priežastis, dėl kurių liudytojas 
teisėtai gali neatvykti į teismo posėdį; suderinti atvejų, kai galima skaityti „teismo posėdyje nestoju-
sių liudytojų parodymus“817, reguliavimą. Pažymėtina, kad, be pozityvių liudytojų atvykimo į teismą 
užtikrinimo priemonių, buvo taikomos ir baudžiamosios – procesinės bei baudžiamosios atsakomy-
bės – priemonės: už neatvykimą į teismą liudytojas galėjo būti nubaustas bauda, nestojęs prieš teismą 
antrą kartą – policijos galėjo būti atvestas, atsisakęs liudyti – galėjo būti baudžiamas areštu iki vieno 
mėnesio arba bauda818. 

Taip pat buvo pateiktas siūlymas stenografuoti visus teismo posėdžius (ne tik sukėlusius re-
zonansą visuomenėje)819, kuris atliepia šių dienų aktualiją – fiksuoti teismo posėdžių eigą naudojant 
garso įrašymo techniką. 

Kviestiniai baudžiamajame procese, viena vertus, buvo reikalingi užtikrinti, kad veiksmas buvo 
atliktas sąžiningai ir visi jo rezultatai fiksuoti teisingai, tačiau, kaip nurodo P. Veteikis, tai buvo ir 
viena galimų visuomenės dalyvavimo teisingumo vykdyme formų: „Kviestiniai, būdami priešrefor-
minio įstatymo visuomenės atstovų baudžiamojoje teisenoje dalyvavimo liekana, būtų tarpinis ryšys 
tarp visuomenės ir atitinkamų teismo bei administracijos valdininkų, vedančių bylas bei kvotas.“820 

4.2. Baudžiamojo proceso teisės moksliniai tyrimai  
 Lietuvos okupacijos metais

Kaip nurodo M. Maksimaitis, „vos 1940 m. vasarą prasidėjus sovietinei okupacijai, visi socia-
linių-humanitarinių mokslų tyrimai susidūrė su anksčiau neregėtomis kliūtimis. Atsisakius akade-
minės laisvės, likvidavus atviros mokslinės diskusijos galimybę, sukūrus mokslui (ir apskritai vie-
šumui) draudžiamų zonų sistemą, atsiskleidė pagrindinė tų tyrimų kliūtis – totalitarinės valstybės 
pretenzijos į mąstymo monopolį.“821 Baudžiamojo proceso teisės publikacijų pirmaisiais sovietmečio 
dešimtmečiais apžvalga patvirtina nuomonę, kad „sovietmečio pradžioje nemaža pastangų ir laiko 
reikalavo Lietuvai primestos teisės perėmimas, apsipratimas su padėtimi ir prisitaikymas prie jos bei 

812 Vazbys, St. Asmens neliečiamybė mūsų įstatymų šviesoj. Teisė. 1932, 22, p. 107–110.
813 Brazinskas, J. Baudžiamosios teisenos įstatymo pakeitimo reikalu. Teisė. 1937, 40, p. 417; Vazbys, St. Asmens nelie-

čiamybė mūsų įstatymų šviesoj. Teisė. 1932, 22, p. 107–110.
814 Navasaitis, K. Baudžiamųjų bylų sprendimų vykdymo atidėjimas. Teisė. 1938, 43, p. 307–311.
815 El. St. Atlyginimas už moralinę žalą. Teisė. 1938, 44, p. 395–403, 441.
816 Vazbys, St. Liudytojai. Teisė. 1931, 19, p. 76.
817 Ibid., p. 77.
818 Januška, J. Liudytojų teisman šaukimas ir nestojusių liudytojų baudimas. Teisė. 1936, 36, p. 420–421.
819 Vazbys, St. Liudytojai. Teisė. 1931, 19, p. 78.
820 Veteikis, P. Kviestiniai baudžiamose bylose. Teisė. 1938, 44, p. 459.
821 Maksimaitis, M. Lietuvos naujosios teisės istorijos tyrimai: rezultatai ir problemos. Teisė. 2011, 78, p. 43.
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prie naujų ideologinių ir metodologinių reikalavimų bent tokiu mastu, kuris leistų ją laikyti rimtes-
nio mokslo tiriamojo darbo objektu“822, todėl jų buvo visiškai nedaug. 

Tam tikras publikacijų gausėjimas nuo XX a. septintojo dešimtmečio pradžios sietinas ir su 
teisės mokslo raidos tendencija, kad nuo aštuntojo dešimtmečio pradžios jau sovietizuotos Lietuvos 
teisės mokslus baigę mokslininkai pradėjo publikuoti savo darbus – tarp jų vadovėlius823, ir su nau-
jojo Baudžiamojo proceso kodekso (kaip ir kitų kodeksų) patvirtinimu. Lietuvos TSR Aukščiausioji 
Taryba 1961 m. birželio 26 d. patvirtino Lietuvos TSR baudžiamojo proceso kodeksą, ir tų pačių metų 
rugsėjo 1 d. jis įsigaliojo824. Kaip nurodoma literatūroje, rengiant šį kodeksą remiantis 1958 m. TSRS 
ir sąjunginių respublikų Baudžiamojo proceso pagrindais, priimtais TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
1958 m. gruodžio 25 d., dalyvavo „didelis teisininkų mokslininkų ir praktinių darbuotojų kolekty-
vas“ ir „buvo atsižvelgta į teisinės minties išsivystymą respublikoje“825.

Mokslininkai deklaravo, kad „Lietuvos TSR Baudžiamojo proceso kodekso normos keičiamos 
ar papildomos tik kruopščiai, visapusiškai ir moksliškai išanalizavus objektyvias įstatymo pakeiti-
mo prielaidas ir numačius procesines, psichologines bei socialines pasekmes, kurias gali sukelti toks 
pakeitimas.“826 Kita vertus, akivaizdu, kad jokie savarankiški siūlymai koreguoti BPK negalėtų būti 
įgyvendinami, nes „respublikos įstatymų leidėjas nekeičia baudžiamojo proceso principų bei kitų 
pagrindinių nuostatų ir nedaro pakeitimų, prieštaraujančių TSRS ir sąjunginių respublikų proceso 
pagrindams.“827 Nepaisant šių sąlygų, Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbuose „Teisė“, taip 
pat Lietuvos TSR teisingumo ministerijos biuletenyje „Socialistinė teisė“ buvo publikuojami darbai, 
kuriuose (vienuose daugiau moksliniu, kituose – daugiau praktiniu aspektais) buvo nagrinėjami ak-
tualūs baudžiamojo proceso klausimai, nustatomos tam tikros problemos ir siūlomi galimi jų spren-
dimo būdai, paprastai susiję su įstatymų taikymo praktikos tobulinimu ir dažnai pasitaikančiu siū-
lymu kelti teisėsaugos institucijų, teisėjų, taip pat liaudies tarėjų kvalifikaciją. Taip pat publikuojamas 
BPK komentaras ir vadovėlis. 

Taigi, 1976 m. publikuojamas 1961 m. Baudžiamojo proceso kodekso komentaras828, o  
1978 m. – vienintelis sovietiniais laikas baudžiamojo proceso teisės vadovėlis lietuvių kalba829, pa-
rengtas lietuvių mokslininkų P. Danisevičiaus, M. Kazlausko ir E. Palskio. Pažymėtina, kad nepaisant 
tarybinės ideologijos propagavimo, kuris buvo būtinas mokomųjų priemonių ir mokslinių straipsnių 
komponentas, savo struktūra tuometis vadovėlis nedaug kuo skyrėsi nuo dabartinių vadovėlių. Beje, iš  
S. Kuklianskio parašytos vadovėlio recenzijos galima daryti išvadą, kad net jei autoriai ir būtų norėję 
išsamiau nušviesti vieną ar kitą temą, jie to negalėtų padaryti, nes „tarybinio baudžiamojo proceso“ 
kaip disciplinos programa buvo rengiama TSRS Aukštojo mokslo ministerijos830. 

Paminėtina, kad pirmosios mokomosios priemonės buvo publikuotos šiek tiek anksčiau. Vienos 
pirmųjų lietuvių kalba parašytų mokomųjų priemonių yra V. Galinaičio, A. Liako, P. Danisevičiaus,  
P. Žalkausko parengtos ir skirtos parengtiniam tardymui, teismo nuosprendžiui, teisminiam  
nagrinėjimui831. Maždaug tuo pat metu buvo publikuota ir kitų studijoms skirtų priemonių, kuriose 

822 Maksimaitis, M. Lietuvos naujosios teisės istorijos tyrimai: rezultatai ir problemos. Teisė. 2011, 78, p. 44.
823 Ibid., p. 45.
824 Danisevičius, P.; Kazlauskas, M.; Palskys, E. Lietuvos TSR baudžiamasis procesas. Vadovėlis. Vilnius: Mintis, 1978,  

p. 31.
825 Ibid.
826 Kazlauskas, M. Lietuvos TSR baudžiamojo proceso teisės vystymasis. Pravo. 1980, XV, p. 40.
827 Ibid.
828 Lietuvos TSR Baudžiamojo proceso kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 1976; kitas BPK komentaro leidimas buvo 

publikuotas jau 1989 m.: Bataitis, A. et al. Lietuvos TSR Baudžiamojo proceso kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 
1989.

829 Danisevičius, P.; Kazlauskas, M.; Palskys, E. Lietuvos TSR baudžiamasis procesas. Vadovėlis. Vilnius: Mintis, 1978.
830 Kuklianskis, S. Pirmasis tarybinio baudžiamojo proceso vadovėlis lietuvių kalba. Pravo. 1980, XV, 2, p. 104.
831 Galinaitis, V. Parengtinis tardymas. Vilnius: Mintis, 1965; Liakas, A. Teismo nuosprendis. Vilnius: Mintis, 1965; Da-

nisevičius, P.; Žalkauskas, P. Teisminis baudžiamųjų bylų nagrinėjimas. Liaudies tarėjo bibliotekėlė. Vilnius: Mintis, 
1965, p. 41.
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P. Danisevičius ir A. Liakas aptarė pagrindinius įrodymų klausimus832, A. Liakas analizavo bylų 
procesą kasacinėje instancijoje ir baudžiamojo proceso dalyvių procesinį statusą833, M. Kazlauskas – 
parengtinio tardymo eigą834, A. Kairelis – prokurorinės priežiūros klausimus835, P. Danisevičius 
nagrinėjo parengtinio tardymo veiksmus – tardymo eksperimentą ir parodymų patikrinimą vietoje836.

Bylų proceso pirmosios instancijos teisme klausimus, bylos nagrinėjimą apskundus ar užpro-
testavus pirmosios instancijos teismo sprendimą, taip pat bylos peržiūrėjimą ne aukštesniuose teis-
muose (kaip įprasta šiuo metu), tačiau Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo prezidiume ir plenume, 
daugiausiai analizavo A. Liakas ir R. Čaika.

A. Liako straipsniuose buvo nagrinėjami teismų organizacijos klausimai, priėmus naują teismų 
santvarkos įstatymą, aptariama Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo prezidiumo ir plenumo kompe-
tencija nagrinėjant bylas ir vadovaujant teismams837, taip pat Prezidiumo kaip baudžiamųjų bylų teis-
minės priežiūros instancijos kompetencija nagrinėjant bylas pagal atitinkamų pareigūnų protestus 
ir veikla, vykdant reviziją: tikrinant, ar teismai savo teisminėje veikloje griežtai laikosi įstatymų838. 
M. Ignotas ir A. Liakas, atlikę klaidų, nustatytų 723 nuosprendžiuose, analizę, suskirstę juos pagal 
Lietuvos TSR BPK 383 straipsnyje numatytus pagrindus nuosprendžiui panaikinti ar pakeisti, teikė 
rekomendacijas, kaip jų išvengti. Įdomu, kad dauguma jų susijusios su teisininkų rengimo ir tolesnio 
jų kvalifikacijos kėlimo tobulinimu, taip pat teisės studijų literatūros rengimu839. Kitame A. Liako 
straipsnyje motyvuotai siūlomos iš šių dienų perspektyvos, regis, savaime aiškios įstatymų tobuli-
nimo kryptys, garantuosiančios proceso dalyvio teisę apskųsti teismo sprendimą: arba pertvarkyti 
teismų sistemą, sukuriant trijų grandžių sistemą – Lietuvos TSR Aukščiausiasis Teismas, apygardų 
teismai, rajonų (miestų) liaudies teismai, vietoj tuo metu veikusio Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teis-
mo (kuris kai kurias bylas, pavyzdžiui, dėl išžaginimų, nagrinėjo pirmąja instancija ir tokie spren-
dimai nebuvo skundžiami) ir rajonų (miestų) liaudies teismų; arba procesiniais įstatymais sukurti 
tokią bylų teismingumo ir / ar apskundimo sistemą, kad proceso dalyviai turėtų galimybę bent kartą 
apskųsti teismo, išnagrinėjusio bylą iš esmės, sprendimą, pavyzdžiui, pirmąja instancija išnagrinėjus 
baudžiamąją bylą Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo Teisminei baudžiamųjų bylų kolegijai, sprendi-
mą būtų galima skųsti arba užprotestuoti kasacine tvarka Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo prezi-
diumui840. Taip pat buvo keliami teisėjų ir kitų teisėsaugos pareigūnų atrankos, psichologinio paren-
gimo, kvalifikacijos kėlimo, specializacijos klausimai841. R. Čaika straipsnyje, išnagrinėjęs pirmosios 
instancijos teismo nutarčių reguliavimą, konstatavo, kad, esant gana neaiškiam, netgi prieštaringam 
reguliavimui, „reikia priimti bendras normas, reguliuojančias teismo nutarčių turinį ir formą. <...> 
jose reikia: 1) nurodyti, kad visos nutartys turi būti motyvuojamos, 2) išvardyti rašytines nutartis,  
3) reikalauti, kad rašytinės nutartys būtų priimamos tik pasitarimo kambaryje ir išdėstomos  

832 Danisevičius, P.; Liakas, A. Pagrindiniai teisminių įrodymų klausimai tarybiniame baudžiamajame procese. Vilnius: 
LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija. Vilniaus V. Kapsuko universitetas, 1971, p. 140.

833 Liakas, A. Baudžiamųjų bylų procesas kasacinėje instancijoje. Vilnius: LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo 
ministerija. Vilniaus V. Kapsuko universitetas, 1972; Liakas, A. Baudžiamosios procesinės veiklos dalyviai. Vilnius: 
LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija. Vilniaus V. Kapsuko universitetas, 1973, p. 70.

834 Kazlauskas, M. Parengtinis tardymas tarybiniame baudžiamajame procese. Vilnius: Vilniaus V. Kapsuko uiversite-
tas, 1976.

835 Kairelis, A. Prokurorinė priežiūra Tarybų Lietuvoje. Vilnius: Mintis, 1982.
836 Danisevičius, P. Tardymo eksperimentas. Vilnius: Vilniaus V. Kapsuko universitetas, 1987; Danisevičius, P. Parody-

mų patikrinimas vietoje. Vilnius: VU, 1989.
837 Liakas, A. Lietuvos TSR teismų organizacijos pertvarkymo klausimu. Lietuvos TSR Aukštųjų mokyklų mokslo dar-

bai. Teisė. 1963, III, p. 57–70.
838 Liakas, A. Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo Prezidiumas kaip baudžiamųjų bylų teisminės priežiūros instancija 

ir teismų valdymo organas. Teisė. 1965, V, p. 138–154.
839 Ignotas, M.; Liakas, A. Liaudies teismų nuosprendžių teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (Pagal Lietuvos TSR 

Aukščiausiojo Teismo Teisminės baudžiamųjų bylų kolegijos nutartis). Teisė. 1969, VIII, p. 159–171. 
840 Liakas, A. Teisingumo tobulinimo Lietuvos TSR pirmosios instancijos teismų organizacijoje ir veikloje, nagrinėjant 

baudžiamąsias bylas, klausimu. Teisė. 1970, IX, p. 145–149.
841 Ibid., p. 149–151.
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atskirame dokumente“842 – ši diskusija atliepia nūdienos aktualijas dėl teismų sprendimų motyvavi-
mo. R. Čaika taip pat nagrinėjo teismo procesinių aktų, tarp jų – teismo nuosprendžių, nutarčių, nu-
tarimų, protokolų, požymius ir jų procesinę paskirtį843. Taip pat nagrinėti, tiesa – dažniau praktikų, 
kiti su teismo procesu susiję klausimai: privataus kaltinimo klausimai844, valstybinis kaltinimas845, 
taip pat visuomenės dalyvavimas vykdant teisingumą846.

Parengtinio tardymo srityje paminėtinas M. Kazlausko įdirbis – straipsniuose jis daugiausia 
nagrinėjo parengtinio tardymo efektyvumo klausimus, įskaitant ir gynėjo dalyvavimo jame efekty-
vumą847. Ikiteisminio tyrimo stadijos efektyvumo, be kita ir formos, tyrimus M. Kazlauskas tęsė ir 
nepriklausomoje Lietuvoje. J. Blieka atkreipė dėmesį į specifinius baudžiamojo proceso tikslus tiriant 
nepilnamečių bylas – ne tik ištirti nusikaltimą, tačiau ir nustatyti jo priežastis, kad būtų surasti ge-
riausio poveikio konkrečiam nepilnamečiui būdai848, taip pat rašyta apie tardytojo statusą ir kitus 
klausimus849.

P. Danisevičius nagrinėjo daiktinių įrodymų sampratą, rūšis, požymius, skirtumus850, vėles-
niuose darbuose gilinosi į trasologiją. E. Palskys išskirtinai daug dėmesio skyrė technikos ir mokslo 
laimėjimų panaudojimo baudžiamajame procese teisinėms ir organizacinio pobūdžio galimybėms851, 
šį darbą, be kitų – naujų aktualijų tyrimų, tęsė ir atkūrus nepriklausomybę .

Gynybos institutas, nors ir neturėjęs dabartinės reikšmės baudžiamajame procese, vis dėlto 
buvo tyrimų objektas – čia paminėtinas Z. Šličytės straipsnis852, nors diskusijos šia tema aštresnės 
tapo jau 1988–1990 m. ir minimos vėliau.

Apibendrinant trumpą šio laikotarpio baudžiamojo proceso teisės tyrimų apžvalgą, galima 
pritarti išvadai, kad palyginti su labiausiai ideologizuotais ir politizuotais teoriniais istoriniais tei-
sės tyrinėjimais, baudžiamojo proceso tyrimai, nors ir su neišvengiamais ideologijos komponentais, 
buvo aktualūs, atliepiantys praktikos poreikius, juose sukaupta faktinė medžiaga tapo to meto teisės 
ir jos taikymo praktikos pažinimo šaltiniu853. Kita vertus, sukaupta mokslinio darbo patirtis leido ak-
tyviems mokslininkams produktyviai dalyvauti nepriklausomos Lietuvos teisinės sistemos kūrime.

842 Čaika, R. Pirmosios instancijos teismo nutarčių tarybiniame baudžiamajame procese klasifikavimo klausimu. Teisė. 
1972, X, p. 179.

843 Chajka, R. Nekotorye voprosy ponjatija i sushhnosti opredelenija suda pervoj instancii v sovetskom ugolovnom 
processe. Teisė. 1970, IX, p. 155–167.

844 Tomaševičius, J. Dėl nepilnamečių privataus kaltinimo bylų. Socialistinė teisė. 1988, 1, p. 19–21; Tomaševičius, J. 
Privataus kaltinimo bylų parengtinis tardymas. Socialistinė teisė. 1982, 3, p. 28–31.

845 Novikovas, A. Valstybinis kaltinimas respublikoje ir galimybės jį gerinti. Socialistinė teisė. 1982, 3, p. 12–17.
846 Ignotas, M.; Rinkevičius, J. Visuomenės atstovai baudžiamajame procese. Socialistinė teisė. 1989, 2, p. 23–29; Gram-

ba, J. Liaudies tarėjų procesinė padėtis. Socialistinė teisė. 1984, 4, p. 11–14.
847 Kazlauskas, M. Lietuvos TSR baudžiamojo proceso teisės vystymasis. Pravo. 1980, XV, p. 34–41; Kazlauskas, M. 

Kriterii i pokazateli effektivnosti predvaritelnogo sledstvija. Pravo. 1981, XVI, 1, p. 85–92; Kazlauskas, M. Gynėjo 
dalyvavimas parengtiniame tardyme efektyvumas. Socialistinė teisė.1985, 2, p. 44–47; Kazlauskas, M. Nusikaltimų 
išaiškinimo praktinės problemos. Socialistinė teisė. 1987, 3, p. 11–17.

848 Blieka, J. Kai kurie nepilnamečių baudžiamųjų bylų tyrimo ir nagrinėjimo teisme ypatumai. Teisė. 1963, II, p. 85–90.
849 Kuklianskytė, F.; Kuklianskis S. Tarybinis tardytojas. Socialistinė teisė. 1988, 2, p. 46–49; Topolis, L. Įtariamojo su-

laikymo tvarka. Socialistinė teisė. 1976, 4, p. 32–34. 
850 Danisevičius, P. Daiktinių įrodymų sąvoka tarybiniame baudžiamajame procese. Teisė. 1963, III, p. 109–120. 
851 Palskys, E. Processualno-pravovye principy ispolzovanija nauchno - tehnicheskih sredstv i nauchnyh metodov fik-

sacii sudebnyh dokazatelstv. Pravo. 1980, XV, 2, p. 81–92; Palskys, E. Vozniknovenie i razvitie tehnicheskih sredstv 
i nauchnyh metodov fiksacii sudebnyh dokazatelstv. Teisė. 1983, XVIII, p. 94–107; Palskys, E. Mokslo ir technikos 
priemonių panaudojimo, darant tardymo veiksmus, teisinio reguliavimo tobulinimo perspektyvos. Teisė. 1989, 22, 
p. 101–108; Palskys, E. Procesinė specialisto padėtis parengtiniame tardyme. Socialistinė teisė. 1968, 3.

852 Šličytė, Z. Advokato – teisiamojo gynėjo kasacinis skundas. Socialistinė teisė. 1982, 4, p. 51–55.
853 Machovenko, J.; Maksimaitis, M. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas 1641–2007 metais. Vilnius: VU, 2008, p. 223, 

226.
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4.3. Baudžiamojo proceso teisės mokslo doktrinos reikšmė naujos   
 baudžiamojo proceso teisės paradigmos įtvirtinimui atkūrus  
 Lietuvos nepriklausomybę

4.3.1. Baudžiamojo proceso teisės ir baudžiamojo proceso mokslo santykis

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, vienas iš svarbių uždavinių valstybei buvo teisinės siste-
mos reforma. Natūralu, kad Baudžiamojo proceso kodeksas, kaip ir kiti kodeksai, priimti XX a. vidu-
ryje, liko galioti, nuolat pildant ir keičiant. Kaip jau minėta, pirmasis originalus Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo proceso kodeksas buvo priimtas tik 2002 m. pavasarį, o įsigaliojo 2003 m. gegužės 1 d. 
Taigi mokslinėse publikacijose pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį iš esmės buvo nagrinėjamas 
1961 m. priimto, nuolat reformuoto ir iki 2003 m. galiojusio BPK atitiktis teisinės valstybės ir žmo-
gaus teisių koncepcijai, taip pat siūlymai tobulinti baudžiamojo proceso santykius reguliuojančias 
teisės normas. 

Prieš apsisprendžiant dėl naujo baudžiamojo proceso įstatymo turinio, labai svarbios buvo  
E. Palskio įžvalgos apie baudžiamojo proceso principų sistemą bei baudžiamojo proceso teisės raidą 
pirmaisiais nepriklausomybės metais854, taip pat G. Godos publikacijos, kuriose nagrinėjama bau-
džiamojo proceso teisinėje valstybėje paskirtis855. K. Jovaiša, L. Žukas savo publikacijose konstatavę 
poreikį tobulinti baudžiamojo proceso įstatymus, siūlė jų tobulinimo kryptis856. 

Jau nuo 1989–1990 m., iš esmės keičiantis požiūriui į žmogaus teises, mokslininkai savo straips-
niuose taip pat kėlė klausimą dėl proceso dalyvių857, tarp jų – daugiausiai įtariamojo (kaltinamojo) teisių 
užtikrinimo, ypatingai atkreipdami dėmesį į gynybos teises858 bei procesinės prievartos sampratą – štai 
G. Goda procesinės prievartos problematikai skyrė disertacinį tyrimą, kurio objektas buvo suėmimas859, 
laikino sulaikymo problematiką taip pat nagrinėjo A. Žurauskas, R. Burda ir kiti860. 

Baudžiamasis procesas yra tam tikra baudžiamųjų bylų tyrimo ir nagrinėjimo procedūra, tai-
gi M. Kazlausko, E. Palskio, S. Kuklianskio publikacijos, susijusios su baudžiamojo proceso formos 
optimizavimo galimybėmis, tikrai atliepė tiek baudžiamojo proceso mokslo, tiek teisėkūros, tiek 

854 Palskys, E. Baudžiamojo proceso principai naujojo Lietuvos Respublikos BPK projekte. Teisė. 1993, 26; Palskys, E. 
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso įstatymų raida 1990–1994 metais. Kriminalinė justicija. 1995, IV.

855 Goda, G. Baudžiamasis procesas teisinėje valstybėje. Teisės problemos. 1994, 3, p. 11–16; Goda, G. Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir Lietuvos Konstitucijos tiesioginio taikymo problemos. Teisės 
problemos. 1995, 3, p. 9–20; Stungys, K. Baudžiamojo proceso įstatymas – tiesos nustatymo metodas. Justitia. 1996, 1,  
p. 23–24. 

856 Jovaišas, K. Baudžiamojo proceso kodeksas: problemos ir sprendimai (1, 2, 3). Teisės apžvalga. 1990, 4, p. 3–7; 1991, 
1, p. 9–11; 1991, 2, p. 8–12; Žukas, L. Baudžiamojo proceso įstatymų tobulinimo tendencijos. Teisės apžvalga. 1991, 2,  
p. 13–15. 

857 Bernatonis, J. et al. Žmogaus teisės ir laisvės: Lietuvos Respublikos įstatymų ir 1950 m. Europos žmogaus teisių ir 
pag rindinių laisvių apsaugos konvencijos suderinamumo problemos.Vilnius: Lietuvos teisininkų draugija, 1995; 
Žmogaus teisių problema baudžiamojoje teisėje ir baudžiamajame procese: Konferencijos medžiaga. Vilnius: Lietuvos 
teisininkų draugija, 1995. 

858 Kazlauskas, M. Gynėjo dalyvavimo parengtiniame tardyme efektyvumo kriterijai ir rodikliai. Teisė. 1989, 22,  
p. 95–101; Ancelis, P. Kaltinimo pareiškimas ir gynėjo teisės. Socialistinė teisė. 1989, 4, p. 43–47; Lipeika, K. Kas 
leidžiama kaltinamojo gynėjui? Socialistinė teisė. 1989, 4, p. 47–49; Stungys, K. Ar reikia laukti teisės reformos? 
Socialistinė teisė. 1989, 1, p. 41–43; Žurauskas, A. Įtariamojo teisė į gynybą. Teisė. 1991, 25, p. 37–41; Pošiūnas, A. 
Gynėjo dalyvavimo atliekant parengtinį tardymą kriminalistiniai aspektai. Teisė. 1992, 26, p. 188–190; Riepšas, J. 
Liudytojo apsaugos nuo neteisėto poveikio ir teisės į gynybą problemos baudžiamajame procese. Žmogaus teisių 
problema baudžiamojoje teisėje ir baudžiamajame procese. Konferencijos medžiaga. Vilnius: Lietuvos teisininkų 
draugija, 1995; Kazlauskas, M. Gynybos ir kaltinimo šalių lygiateisiškumas ir jo reikšmė žmogaus teisių apsaugai. 
Žmogaus teisių problema baudžiamojoje teisėje ir baudžiamajame procese. Konferencijos medžiaga. Vilnius: Lietuvos 
teisininkų draugija, 1995. 

859 Goda, G. Kardomasis kalinimas ir žmogaus teisių apsauga (Lyginamoji teisinė analizė). Daktaro disertacija. Socia-
liniai mokslai (teisė). Vilnius: VU, 1995; G. Godos moksliniai straipsniai disertacijos tema, taip pat procesinės prie-
vartos tema.

860 Žurauskas, A. Procesinis sulaikymas teisinės reformos sąlygomis. Kriminalinė justicija. 1993, 1, p. 61–65; taip pat  
R. Burdos (kartu su bendraautoriais) moksliniai straipsniai.
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praktikos poreikius861. Atskirai išskirtini J. Rinkevičiaus tyrimai, skirti įrodymams bei įrodinėjimo 
procesui, kuriuose išanalizuoti principiniai įrodymų teisės aspektai išlieka aktualūs ir šiuolaikiniame 
moksle bei studijų procese862, taip pat P. Ancelio publikacijos ir disertacinis tyrimas, skirti ikiteis-
minio tyrimo problematikai: ikiteisminio tyrimo pradėjimui ir organizavimui, procesinių funkcijų, 
atliekamų ikiteisminio etapo metu, sistemai863.

E. Palskys savo straipsnyje 1995 m. yra konstatavęs, kad po nepriklausomybės atkūrimo  
1990–1994 m. galiojančiame Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse padaryta daugiau 
kaip 320 pakeitimų ir papildymų, ir padaręs išvadą, kad „BPK atrodo kaip blogai sudėliota mozaika: 
šalia atgyvenusių, pasenusių teisės normų jame nemažai ir visiškai naujų, pažangių, tarsi iš kitos civi-
lizacijos perkeltų normų. Natūralu, kad tos normos prieštarauja kitoms, todėl kodeksas nėra vieninga 
loginiais vidiniais ryšiais susieta sistema, konceptualus norminis aktas.“864 Vis dėlto tik 1999 m. teisės 
žurnale buvo paskelbtas Baudžiamojo proceso kodekso projektas865, lydimas mokslininkų, dalyvavu-
sių jį rengiant, publikacijų. M. Kazlauskas, G. Goda, P. Kuconis publikavo straipsnius, kuriuose buvo 
pristatyta naujo Baudžiamojo proceso kodekso koncepcija866, atskleisti procesinių prievartos priemo-
nių sistemos ir įrodinėjimo proceso konstravimo principai867. Į pristatytą visuomenei projektą moks-
linėmis įžvalgomis ir pasiūlymais reagavo ir kiti mokslininkai – štai K. Stungys savo publikacijose 
pateikė kitokį požiūrį į įrodymų sampratą868, ikiteisminio tyrimo modeliavimo klausimais pasisakė 
P. Ancelis869 ir kiti mokslininkai870. 

Pažymėtina, kad priėmus naują Baudžiamojo proceso kodeksą, iš karto buvo publikuotas Bau-
džiamojo proceso kodekso komentaras, po metų išleistas ir baudžiamojo proceso teisės vadovėlis871, 
kurie palengvino teisės taikytojų darbą bei studijas, nes jokios ikiteisminio tyrimo ar teismų prakti-
kos nebuvo ir teisės normų pritaikymas galėjo būti prognozuojamas tik remiantis ankstesne prakti-
ka, perteikta senojo kodekso komentaruose872, bei mokslininkų, rengusių BPK projektą, įdirbiu.

861 Kazlauskas, M. Baudžiamųjų bylų sumarinis procesas. Teisė. 1992, 26; Kazlauskas, M.; Goda, G. Supaprastintos 
procesinės formos problema baudžiamojo proceso teisėje. Teisė. 1993, 27. Taip pat E. Palskio, S. Kuklianskio ir  
E. Žurausko straipsniai ir pranešimai. Mokslininkų indėlis į baudžiamojo proceso teisės tobulinimą ne visada išreiš-
kiamas publikacijomis, dažnai tai būna pasiūlymai įstatymo leidėjui, pateikti kaip teisės akto projekto ekspertizė. 

862 Rinkevičius, J. Procesiniai įrodinėjimo baudžiamosiose bylose pagrindai. Vilnius: VU, 1990, 63 p.; Rinkevičius, J. 
Daiktiniai įrodymai. Vilnius: VU, 1996, 36 p.; Rinkevičius, J. Įrodymų samprata Lietuvos baudžiamojo proceso tei-
sėje. Teisė. 1993, 27; Rinkevičius, J. Įrodymų rinkimo būdai baudžiamajame procese. Jurisprudencija. 1998, 10 (2), 
kiti J. Rinkevičiaus moksliniai straipsniai. 

863 Ancelis, P. Ikiteisminio nusikaltimų tyrimo procesinės ir organizacinės problemos: (lyginamosios teisėtyros studija). 
Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: LTA, 1996; kiti P. Ancelio (taip pat ir su bendra autoriais) 
moksliniai straipsniai disertacijos tema, monografijų, vadovėlių dalys.

864 Palskys, E. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso įstatymų raida 1990–1994 metais. Kriminalinė justicija. 1995, 
IV, p. 95.

865 Lietuvos baudžiamojo proceso kodeksas. Projektas. Teisės problemos. 1999, 3, p. 41–174.
866 Kazlauskas, M.; Goda, G. Naujo Baudžiamojo proceso kodekso projektas: kūrimo prielaidos, struktūra, naujovės. 

Teisės problemos. 1999, 3, p. 5–18; Kazlauskas, M. Naujo Baudžiamojo proceso kodekso projekto koncepcija ir siste-
ma. Teisė. 2000, 37; Goda, G.; Kuconis, P. Nauja ikiteisminio nusikaltimų tyrimo koncepcija. Justitia. 1997, 4.

867 Goda, G. Procesinių prievartos priemonių Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso projekte samprata, 
klasifikacija ir turinys. Teisė. 2000; 35, p. 17–28; Kazlauskas, M.; Kuconis, P. Nauja įrodymų samprata Baudžiamojo 
proceso kodekso projekte. Justitia. 1998, 5.

868 Stungys, K. Įrodymų samprata Baudžiamojo proceso kodekso projekte. Jurisprudencija. 2000, 16 (8); Stungys, K. 
Nauja įrodymo samprata BPK projekte. Lietuvos aidas. 1999, 249.

869 Ancelis, P.; Grigolovičienė, D. Ikiteisminis tyrimas po naujos redakcijos teisinės reformos metmenų patvirtinimo. 
Jurisprudencija. 2004, 63 (55), p. 46–61; Ancelis, P. Baudžiamasis persekiojimas sąvokomis ir vadybiniu aspektu. 
Jurisprudencija. 2005, 70 (62), p. 89–98; Ancelis, P. Baudžiamojo proceso vystymosi tendencijos po 2003 m. Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo proceso kodekso įsigaliojimo. Jurisprudencija. 2008, 6 (108), p. 32–40.

870 Burda, R. Diskusiniai naujos ikiteisminio nusikaltimų tyrimo koncepcijos klausimai. Justitia. 2001, 1.
871 Goda, G. et al. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso komentaras. Vilnius: Teisinės informacijos cent-

ras, 2003, T. I-II; Goda, G.; Kazlauskas, M.; Kuconis, P. Baudžiamojo proceso teisė. Vadovėlis. Vilnius: Teisinės 
informacijos centras, 2005.

872 Goda, G. et al. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso komentaras. Oficialus tekstas su pakeitimais ir 
papildymais iki 2001 m. kovo 12 d. Pirmas leidimas. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2001.

https://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/?l=121082
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Nepaisant to, kad dar galiojant senajam Baudžiamojo proceso kodeksui daugelis baudžiamo-
jo proceso institutų jau buvo reformuoti, taip pat buvo sukurti nauji institutai, naujojo Baudžiamojo 
proceso kodekso priėmimą ir įsigaliojimą vis dėlto galima laikyti tam tikro nepriklausomos Lietuvos 
valstybės baudžiamojo proceso teisės bei doktrinos vystymosi etapo pabaiga ir kito etapo pradžia. Pri-
ėmus naują Baudžiamojo proceso kodeksą, baudžiamojo proceso teisės kūrimas ir kartu baudžiamojo 
proceso mokslo vystymasis ne tik nesulėtėjo, bet kaip tik suaktyvėjo: prasidėjo baudžiamojo proceso 
normų taikymo procesas, per kurį iki tol formaliai galioję teisės normos ir principai pradėjo realiai 
veikti, o mokslininkai įgijo dar vieną baudžiamojo proceso pažinimo instrumentą – teisinę praktiką. 

4.3.2. Pagrindinės baudžiamojo proceso mokslinių tyrimų kryptys po   
 Baudžiamojo proceso kodekso įsigaliojimo 2003 m. gegužės 1 d.

Be mokslinės diskusijos, kurios objektas iš esmės buvo rengiamo Baudžiamojo proceso ko-
dekso koncepcija arba atskiri jo institutai, o priėmus – diskusijos dėl kai kurių naujų normų, buvo ir 
yra atliekami kryptingi moksliniai tyrimai atskirose baudžiamojo proceso mokslo srityse. Apžvel-
gus paskutiniais XX a. ir pirmaisiais XXI a. metais publikuotus mokslinius tyrimus, galima teigti, 
kad jie buvo vykdomi keliomis santykinai skirtingomis kryptimis: jose buvo analizuojama proceso 
dalyvių teisių bei teisėtų interesų užtikrinimo ir baudžiamojo proceso kaip teisingumo paieškos ir 
įgyvendinimo procedūros tobulinimo problematika. Dažniausiai šių tyrimų rezultatas yra diserta-
ciniai darbai. 

Pirmos publikacijos, susijusios su proceso dalyvių padėtimi baudžiamajame procese, kaip jau 
minėta, buvo skirtos įtariamojo (kaltinamojo) teisių ir jų realizavimo garantijų analizei. Taip moks-
lininkai reagavo į besikeičiančią baudžiamojo proceso paradigmą, diegdami įstatymo leidėjo ir teisės 
taikytojo suvokimą, kad reformuotas baudžiamasis procesas atsirado kaip būtinybė apsaugoti kal-
tinamąjį ir įtariamojo teisių apsauga gali būti laikoma žmogaus teisių užtikrinimo matu. Vėlesnius 
tyrimus, susijusius su įtariamojo teisėmis bei jų realizavimu, paskatino vis nuodugnesnės Konsti-
tucijos studijos, Lietuvos prisijungimas prie EŽTK bei poreikis spręsti ne tik teisėkūros problemas, 
bet ir moksliniais tyrimais prisidėti prie tinkamos teisinės praktikos formavimo. Bene ryškiausias 
mokslinis indėlis į konstitucinį baudžiamojon atsakomybės traukiamo asmens statusą priskirtinas 
R. Merkevičiui873. Be abejo, ši tema tikrai neišsemta – kiti autoriai taip pat gilinasi į įtariamojo teisių 
realizavimo aspektus, daug dėmesio skirdami įtariamojo (kaltinamojo) teisei į tinkamą teismą874. Su-
siję yra M. Gušauskienės tyrimai, skirti teisei į gynybą, jos turinio elementams875, taip pat kitų autorių 
publikacijos, kuriose aptariama advokato veikla baudžiamajame procese876. Įtariamųjų (kaltinamųjų) 
su psichikos ir / ar fiziniais trūkumais procesinę padėtį bei su jų pažeidžiamumu susijusias papildo-
mas procesines garantijas analizuoja J. Zajanč kauskienė, kurios tyrimai yra glaudžiai susiję ir su kitų 
mokslų, tokių kaip psichiatrija, psichologija, pasiekimais877.

873 Merkevičius, R. Baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens samprata teisinės valstybės baudžiamajame procese. 
Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: VU, 2005; Merkevičius, R. Baudžiamasis procesas: įtariamo-
jo samprata. Vilnius: Registrų centras, 2008, 932 p.; R. Merkevičiaus moksliniai straipsniai disertacijos tema.

874 Kilinskas, V. Įtariamojo procesinis statusas. Teisė. 2003, 47; Kilinskas, V. Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekama įta-
riamojo apklausa. Teisė. 2005, 57; Jurka, R. Įslaptinti liudytojai ir kaltinamojo teisė į teisingą procesą. Teisės prob-
lemos. 2004, 2 (44); Goda, G. Kaltinamojo teisė duoti klausimus kaltinimo liudytojams kaip žmogaus teisė. Teisė. 
2000, 36; Goda, G. Agento provokatoriaus veikla ir žmogaus teisė į sąžiningą procesą. Teisė. 2000, 37. 

875 Gušauskienė, M. Teisė į gynybą atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas: teorinės teisinės prielaidos ir praktinio 
taikymo problemos. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2007; M. Gušauskienės moksliniai 
straipsniai disertacijos tema.

876 Merkevičius, R. Gynėjo paskirtis šiuolaikiniame baudžiamajame procese. Prapiestis, J. et al. Globalizacijos iššūkiai 
baudžiamajai justicijai. Vilnius: Registrų centras, 2014, p. 297–310; Dziegoraitis, A. Konstitucinė teisė į gynybą ir 
advokatūra teisinėje valstybėje. Justitia. 2000, 1, p. 6; Dziegoraitis, A. Teisė į gynybą ir advokatūra. Iš Baudžiamoji 
politika Lietuvoje. Realybė ir perspektyvos. Vilnius: Lietuvos kalinių globos draugija, 2002.

877 Kanapeckaitė, J. Baudžiamasis procesas dėl nusikalstamų veikų, kuriomis įtariami (kaltinami) asmenys su fiziniais 
ar psichikos trūkumais (sutrikimais). Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: LTU, 2004; J. Zajanč-
kauskienės (J. Kanapeckaitės) moksliniai straipsniai disertacijos tema. 
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Svarbūs įtariamojo (kaltinamojo) teisių užtikrinimo kontekste yra E. Losio tyrinėjimai, su-
siję su proporcingu procesinės prievartos taikymu878. Proporcingumas kaip baudžiamojo proceso 
principas bei kaip procesinės prievartos taikymo kriterijus Lietuvoje dar nenagrinėtas ir tarptautinė 
praktika, išanalizuota disertacijoje, turėtų būti naudinga praktikai bei pastūmėti kitus mokslininkus 
prisidėti prie tolesnio šios temos plėtojimo. Vis daugiau, nors ir pavienių mokslinių tyrimų procesi-
nės prievartos, jos proporcingumo tema, įskaitant slaptų tyrimo priemonių ir duomenų, gautų jas 
taikant, leistinumo mokslinę analizę, yra viena ryškesnių pastarojo dešimtmečio mokslinių tyrimų 
tendencijų879, tačiau kompleksinių tyrimų, be vienintelio – G. Bučiūno disertacijos ir publikacijų, 
skirtų slaptam sekimui880, vis dar trūksta.

Baudžiamasis procesas paprastai pradedamas dėl tikėtina pažeistų žmogaus (nukentėjusiojo) 
teisių ar valstybės interesų (procesas in rem), vėliau procesas gali tapti procesu prieš tam tikrą žmogų 
(įtariamąjį, kaltinamąjį) (procesas in personam) ir į jį, kartais net prieš jų valią, yra įtraukiami ir kiti 
žmonės (pavyzdžiui, liudytojai), todėl mokslinės analizės reikalauja ir šių proceso dalyvių teisinė pa-
dėtis. Taigi, remdamiesi tarptautiniu, o vėliau ir Europos Sąjungos reguliavimu, taip pat Konstitucinio 
Teismo ir tarptautinių teismų jurisprudencija, Lietuvos mokslininkai pradėjo aktyviai kelti nusikalti-
mo aukų teisių reglamentavimo spragas, jų įgyvendinimo problemas ir siūlyti sprendimus. S. Juzukonis 
disertacijoje išanalizavo nukentėjusiojo statuso teorinius pamatus881, P. Ancelis aktyviai kėlė praktinius 
nusikaltimo aukos teisių realizavimo probleminius klausimus882, taip pat nagrinėjami kiti nukentėju-
siojo teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimo aspektai883. Deja, išskirtinai aktualiam, t. y. nusikalstama 
veika padarytos žalos atlyginimo, kaip ir žalos kompensavimo, institutui iki šiol skiriama nedaug dė-
mesio – išskyrus A. Rudzinsko tarpšakinį disertacinį tyrimą884, yra tik kelios mokslinės publikacijos 
šia tema885, taip pat nagrinėjama teisė gauti kompensaciją ir pasinaudoti nemokama teisine pagalba886.

878 Losis, E. Procesinės prievartos priemonės baudžiamajame procese. Daktaro disertacija. Ssocialiniai mokslai (teisė). 
Vilnius: MRU, 2010; E. Losio (taip pat ir su bendraautoriais) moksliniai straipsniai. 

879 Goda, G. Teisė kreiptis į teismą dėl procesinių prievartos priemonių taikymo. Teisė. 2016, 98, p. 27–40; Goda, G. 
Absoliučiai draudžiami veiksmai baudžiamajame procese. Teisė. 2011, 80, p. 19–33; Goda, G. Nusikalstamos veikos 
imitacijos modelio kaip teisėto tyrimo veiksmo atskyrimas nuo draudžiamo provokavimo daryti nusikalstamą veiką. 
Teisė. 2009, 72; Belevičius L. Procesinių prievartos priemonių teisėtumo ir jų taikymo metu gautų įrodymų leistinumo 
probleminiai aspektai. Iš, Kurapka, V. E. et al. Baudžiamasis procesas: nuo teorijos iki įrodinėjimo (prof. dr. Eugenijaus 
Palskio atminimui). Mokslo studija. Vilnius: MRU, 2011, p. 325–360; Jurka, R. Slaptųjų tyrimo veiksmų procesinės 
formos darnos aspektai. Švedas, G. et al. Baudžiamoji justicija ir verslas. Recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamo-
sios teisės ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Vilnius: VU, 2016, p. 295–310; Jurka, R. Provokacijos formos 
renkant įrodymus baudžiamajame procese. Jurisprudencija. 2013, 20 (1); Bilius, M.; Stonys, J. Laikinojo nuosavybės 
teisės apribojimo problematika baudžiamajame procese: optimalaus sprendimo beieškant. Švedas, G. et al. Baudžia-
moji justicija ir verslas. Recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso klausimais 
rinkinys. Vilnius: VU, 2016, p. 381–398. 

880 Bučiūnas, G. Slaptas sekimas – tinkamos pusiausvyros paieška tarp visuomenės teisės būti saugia ir asmens teisės į 
privatumą. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Kaunas: VDU, 2014; G. Bučiūno moksliniai straipsniai 
disertacijos tema.

881 Juzukonis, S. Nukentėjusiojo teisių apsauga baudžiamajame procese. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). 
Vilnius: LTU, 2002; S. Juzukonio (taip pat ir su bendraautoriais) moksliniai straipsniai disertacijos tema.

882 Ancelis, P. Dėmesingumas nusikaltimo aukai kaip prielaida kuriant atvirą visuomenę. Jurisprudencija. 2000, 15 (7),  
p. 153–160; Ancelis, P. Nukentėjusiojo apklausos parengtinio tyrimo metu svarbiausi procesiniai, taktiniai, psi-
chologiniai aspektai. Ancelis, P. et al. Teisiniai medicininiai smurto aspektai. Monografija. Vilnius: LTU, 2002,  
p. 205–213; Ancelis, P. Nukentėjusiojo teisinė padėtis pasikeitus baudžiamiesiems įstatymams. Jurisprudencija. 
2003, 49 (41), p. 97–104.

883 Ažubalytė, R. Nukentėjusio nuo nusikalstamos veikos asmens teisė kreiptis į teismą kaip teisminės gynybos realiza-
vimo baudžiamajame procese prielaida. Jurisprudencija. 2010, 4 (122); kiti R. Ažubalytės straipsniai šia tema.

884 Rudzinskas, A. Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo materialiniai ir procesiniai teisiniai aspektai. Daktaro 
disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: LTU, 2001; A. Rudzinsko (taip pat ir su bendraautoriais) moksliniai 
straipsniai disertacijos tema.

885 Juzukonis, S. Civilinis ieškinys baudžiamajame procese: nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo santykis. Jurisprudencija. 
2002, 24 (16); Gavrilovienė, M. Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas taikant su laisvės atėmimu nesu-
sijusias bausmes. Jurisprudencija. 2006, 6 (84); Nadeika, J. Žalos atlyginimo baudžiamajame procese problemos. 
Kriminalinė justicija. 997, 7, 8.

886 Uscila, R. Nusikaltimų aukų teisių įgyvendinimo Lietuvoje vertinimas. Teisės problemos. 2004, 4 (46), p. 128–142; 
kiti R. Uscilos moksliniai straipsniai.



Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

686

Liudytojas ilgą laiką baudžiamojo proceso moksle laikytas nesuinteresuotu proceso dalyviu, 
kuris yra svarbus iš esmės tik kaip asmuo, galbūt žinantis svarbių procesui duomenų. R. Jurkos pub-
likacijos, disertacija bei monografija yra reikšmingos moksliškai pagrindžiant liudytojo statusą, at-
skleidžiant jo interesus baudžiamajame procese, iškeliant liudytojo saugumo klausimą, suvokiant 
liudytojo imuniteto prigimtį887. 

Viena pagrindinių baudžiamojo proceso mokslo sričių yra įrodymų teorija. Deja, nepaisant 
didžiulio tyrimų įrodymų teisės srityje poreikio, šioje srityje per pastaruosius beveik trisdešimt metų 
buvo atlikta ne itin daug mokslinių tyrimų. A. Juozapavičiaus disertacija ir straipsniai888, taip pat 
keli kitų autorių straipsniai, skirti įrodymų teisės problematikai, yra nepakankami tokio svarbaus 
klausimo analizei. Tiesa, mokslo studijoje, skirtoje profesoriaus E. Palskio atminimui, dominuoja 
bendra – įrodymų teisės – problematika, tačiau tai nėra vientisas įrodymų teisei skirtas mokslinis 
darbas, o atskirų sričių mokslinius tyrimus, kuriuos vienijanti gija yra įvairūs įrodinėjimo proceso 
aspektai, jungiantis kūrinys889. Taigi, įrodymų teorijos srityje paminėtini šie tyrimai: A. Panoma-
riovas analizavo tiesos, kaip įrodinėjimo tikslo, paieškos priemones890; įrodymų samprata, taip pat 
ypatingai aktuali teorinė ir praktinė problema – įrodymų leistinumas – buvo kelių autorių tyrimų 
objektu891, atskiri aktualūs įrodymų teisės aspektai yra nagrinėti ir kitų mokslininkų publikacijose892. 
Santykinai su įrodymų teorijos tyrimais sietini ir ikiteisminio tyrimo teisėjo instituto moksliniai 
tyrimai, nors ikiteisminio tyrimo teisėjo procesinės funkcijos taip pat svarbios ir analizuojant proce-
sinės prievartos teisėtumą893.

887 Jurka, R Liudytojas ir jo procesiniai interesai baudžiamajame procese. Vilnius: Registrų centras, 2009; R. Jurkos 
moksliniai straipsniai disertacijos tema.

888 Juozapavičius, A. Duomenų (įrodymų), gautų pažeidžiant teisę, naudojimo neleistinumas Lietuvos baudžiamajame 
procese. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: VU, 2012; E. Juozapavičiaus moksliniai straipsniai 
disertacijos tema.

889 Kurapka, V. E. et al. Baudžiamasis procesas: nuo teorijos iki įrodinėjimo (prof. dr. Eugenijaus Palskio atminimui). 
Vilnius: MRU, 2011.

890 Panomariovas, A. Tarpšakinė prejudicija baudžiamajame procese: tarp esamo ir galimo. Prapiestis, J. et al. Globali-
zacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai. Vilnius: Registrų centras, 2014, p. 371–382; Panomariovas, A. Tiesos paieš-
kos priemonė – fikcija, baudžiamojo proceso pavyzdžiu. Kurapka, V. E. et al. Baudžiamasis procesas: nuo teorijos iki 
įrodinėjimo (prof. dr. Eugenijaus Palskio atminimui). Vilnius: MRU, 2011, p. 51–88; kiti A. Panomariovo (taip pat ir 
su bendraautoriais) straipsniai šia tema.

891 Arlauskaitė-Rinkevičienė, U. Pažinimo proceso ir tiesos nustatymo baudžiamajame procese probleminiai aspek-
tai. Jurisprudencija. 2006, 11 (89); Arlauskaitė-Rinkevičienė, U. Įrodymų sampratos reglamentavimo baudžiamojo 
proceso kodekse trūkumai. Jurisprudencija. 2007, 4 (94); Cininas, A. Aktualios įrodymų sampratos ir jų leistinumo 
problemos Lietuvos baudžiamojo proceso praktikoje ir teorijoje. Jurisprudencija. 2001, 23 (15). 

892 Merkevičius, R. Baudžiamajame procese atsitiktinai gautos faktinės informacijos panaudojimas kitame baudžia-
majame procese (I, II). Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui 10 metų. Recenzuotų mokslinių straipsnių, 
skirtų baudžiamosios politikos ir baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ir 
nusikaltimų kvalifikavimo problematikai, rinkinys. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 395–458; , Kurapka, V. E. 
et al. Baudžiamasis procesas: nuo teorijos iki įrodinėjimo (prof. dr. Eugenijaus Palskio atminimui). Vilnius: MRU, 
2011; Rinkevičius, J. Dokumentų sąvoka baudžiamajame procese. Pagrindiniai reikalavimai pripažįstant dokumen-
tus įrodymais. Teisė. 2004, 52; Sabonis, D. Vidinis įsitikinimas kaip įrodymų ir duomenų vertinimo kriterijus. Teisės 
problemos. 2006, 2 (52); Žibaitė-Neliubšienė, R. Asmenų parodymų patikimumo probleminiai klausimai. Jurispru-
dencija. 2016, 23 (2); Gušauskienė, M.; Belevičius, L. Ar visada specialiųjų žinių panaudojimo baudžiamojoje byloje 
rezultatai laikytini patikimu įrodymų šaltiniu. Baudžiamoji justicija ir verslas. Recenzuotų mokslinių straipsnių bau-
džiamosios teisės ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Vilnius: VU, 2016, p. 363–380; Bilius, M.; Kuzminovas, 
M. Privačių subjektų surinktų duomenų naudojimas Lietuvos baudžiamajame procese. Prapiestis, J. et al. Globaliza-
cijos iššūkiai baudžiamajai justicijai. Vilnius: Registrų centras, 2014, p. 397–412.

893 Merkevičius, R.; Meška, A. Ikiteisminio tyrimo teisėjo konstitucinės kompetencijos ribos. Nepriklausomos Lietu-
vos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Liber Amicorum profesoriui Jonui Prapiesčiui. Vilnius: VU, 2012, p. 482–516; 
Kukaitis, V. Ikiteisminio tyrimo teisėjo procesinė padėtis užsienio šalių ir Lietuvos baudžiamajame procese. Teisė. 
2006, 60; Kukaitis, V. Ikiteisminio tyrimo teisėjo procesinis subjektiškumas atskirų baudžiamojo proceso principų 
perspektyvoje. Teisė. 2009, 73; Gušauskienė, M. Ikiteisminio tyrimo teisėjas – žmogaus teisių garantas. Jurispru-
dencija. 2004, 57 (49); Ancelis, P. Ikiteisminio tyrimo teisėjo vaidmuo įrodinėjimo procese. Kriminalistika ir teismo 
ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. Vilnius: MRU, 2007.
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Atskirai paminėtini viešai neskelbiamos informacijos (paslapties) baudžiamajame procese 
klausimų tyrimai, atliekami A. Panomariovo, kurie apima viešumo ir slaptumo principų dermės 
vykdant baudžiamąjį procesą problematiką894.

Kita santykinai savarankiška baudžiamojo proceso tyrimų kryptis yra susijusi su baudžiamojo 
proceso kaip teisingumo baudžiamojo konflikto atveju paieškos ir įgyvendinimo būdo tobulinimu, 
siekiant užtikrinti žmogaus, visuomenės, valstybės interesus. Nepaisant to, kad pirmieji straipsniai, 
kurių objektas buvo optimalių baudžiamųjų procedūrų paieška, pasirodė tuoj po nepriklausomybės 
atkūrimo895, šios srities moksliniai tyrimai yra aktualūs šiandieną896 ir išliks tokie ateityje, nes visos 
demokratinės teisinės valstybės ieško būdų, kaip užtikrinti valstybės priedermę užtikrinti kiekvie-
no asmens ir visos visuomenės saugumą nuo nusikalstamų kėsinimųsi897 bei tinkamai reaguoti į jo 
pasekmes kuo efektyviau, t. y. ne tik racionaliai naudojant išteklius, bet ir optimizuojant teisines 
procedūras898.

Visų pirma paminėtini tyrimai, kurių tikslas yra teoriškai išanalizuoti baudžiamosios proce-
sinės formos diferencijavimo galimybes899 ir tirti probleminius atskirų teisenų arba procesinių formų 
aspektus. R. Ažubalytės tyrimų tikslas buvo ieškoti kitų, alternatyvių teisminiam nagrinėjimui ir 
apkaltinamojo nuosprendžio priėmimui, baudžiamojo konflikto sprendimo būdų. Viena iš galimybių 
būtų diskrecinis baudžiamasis persekiojimas, tinkamai sukonstravus jo pagrindus bei procedūras900. 
R. Jurgaitis analizavo supaprastinto baudžiamojo proceso pagrindus, tradicines Lietuvos baudžia-
majam procesui ir naujas formas bei jų santykį su bendruoju proceso modeliu, teikė siūlymus, kaip 
tobulinti pagreitinto proceso ir baudžiamojo įsakymo procedūras901. 

Baudžiamojo proceso diferenciacijos tyrimų svarbi dalis yra baudžiamojo proceso arba atskirų 
jo institutų diferencijavimas atsižvelgiant į asmenų, dalyvaujančių baudžiamajame procese, savybes: 
taigi priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo proceso, kuris skirtas išspręsti nepakaltinamo as-
mens padarytos baudžiamuosiuose įstatymuose numatytos veikos pasekmių klausimą, problemati-
ką straipsniuose gvildena J. Zajančkauskienė902, privataus kaltinimo proceso problemas analizavo  
E. Matuizienė903, proceso, kuriame dalyvauja nepilnamečiai, teisines ir faktines prielaidas nagrinėja 
R. Ažubalytė904, D. Murauskienė905.

894 Panomariovas, A. Viešai neskelbiama informacija (paslaptis) baudžiamajame procese. Daktaro disertacija. Socialiniai 
mokslai (teisė). Vilnius: LTU, 2001; A. Panomariovo moksliniai straipsniai disertacijos tema.

895 Kazlauskas, M.; Goda, G. Supaprastintos procesinės formos problema baudžiamojo proceso teisėje. Teisė. 1993, 27.
896 Goda, G. Baudžiamojo proceso forma: optimalių procesinių taisyklių paieškos galimybės ir ribos. Teisė. 2007, 65,  

p. 50–63.
897 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2005, Nr. 1-7
898 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 7-254
899 Ažubalytė, R.; Jurgaitis, R.; Zajančkauskienė, J. Specifinės baudžiamojo proceso rūšys. Vadovėlis. Vilnius: MRU, 2011; 

Ažubalytė, R. Baudžiamojo proceso raidos tendencijos: formų diferenciacija. Prapiestis, J. et al. Globalizacijos iššūkiai 
baudžiamajai justicijai. Vilnius: Registrų centras, 2014, p. 229–242; Goda, G. Galimybė įgyvendinti baudžiamojo pro-
ceso uždavinius baudžiamąją bylą užbaigiant sandoriu. Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Liber 
Amicorum profesoriui Jonui Prapiesčiui. Vilnius: VU, 2012, p. 441–453.

900 Ažubalytė, R. Diskrecinis baudžiamasis persekiojimas: teoriniai pagrindai, taikymo problemos ir perspektyvos Lietu-
voje. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: LTU, 2002; R. Ažubalytės moksliniai straipsniai diser-
tacijos tema.

901 Jurgaitis, R. Supaprastinta baudžiamoji procesinė forma. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: 
LTU, 2004, R. Jurgaičio moksliniai straipsniai disertacijos tema.

902 Zajančkauskienė, J. Kai kurie priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesiniai aspektai. Jurisprudencija. 
2006, 10 (88).

903 Matuizienė, E. Privataus kaltinimo bylų procesas kaip dispozityvumo realizavimo forma. Daktaro disertacija. Socia-
liniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2014; E. Matuizienės moksliniai straipsniai. 

904 Ažubalytė, R. Baudžiamojo proceso, kuriame dalyvauja nepilnamečiai, teisinės ir faktinės diferenciacijos prielaidos. 
Ancelis, P. et al. Sąžiningas baudžiamasis procesas: probleminiai aspektai. Vilnius: Industrus, 2009, p. 61–104; kiti  
R. Ažubalytės moksliniai straipsniai šia tema.

905 Murauskienė, D. Parens Patriae doktrinos raiška baudžiamajame procese, kuriame dalyvauja vaikai. Daktaro di-
sertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2017; D. Murauskienės (D. Gaidelytės) moksliniai straipsniai 
disertacijos tema.
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Antra baudžiamojo proceso formos tobulinimo krypties potemė būtų ikiteisminis tyrimas, kurio 
optimizavimo paieškoms skiriama daug mokslininkų, įstatymų leidėjo bei praktikų pastangų. Ikiteis-
minis tyrimas yra viena iš baudžiamojo proceso stadijų, kuriai, viena vertus, literatūroje skiriama nema-
žai dėmesio, kita vertus, ji daugeliu atvejų išlieka neištirta moksliniais metodais. Jau minėtas didžiulis  
P. Ancelio įdirbis tyrinėjant ikiteisminio tyrimo problematiką yra apibendrintas monografijoje ir 
mokslo publikacijose, kuriose gilinamasi į ikiteisminio tyrimo subjektų funkcijų dermę ir ikiteismi-
nio tyrimo tobulinimo galimybes906. Atskiri ikiteisminio tyrimo pradėjimo, nutraukimo, organiza-
vimo, procesinės ikiteisminio tyrimo kontrolės klausimai yra nagrinėjami kitų autorių907, tai neretai 
tampa mokymo priemonių objektu908. 

Teismo proceso problemos akivaizdžiai stokoja mokslininkų dėmesio. Per nepriklausomybės 
laikotarpį buvo apgintos tik dvi disertacijos, skirtos teisminiam bylos nagrinėjimui. Mokslininkų dė-
mesio trūkumas ypatingai jaučiamas kalbant apie pirmosios instancijos teisminį nagrinėjimą, kuris 
laikomas svarbiausia baudžiamojo proceso dalimi, o kai kuriose teisės tradicijose apskritai tapati-
namas su baudžiamuoju procesu. Be kelių mokslinių publikacijų, kurios buvo skirtos teisminio na-
grinėjimo struktūrai909 ir M. Girdausko nagrinėjamai teismo teisei keisti kaltinimą910, tiesiogiai apie 
teisminį nagrinėjimą moksliniuose leidiniuose iš esmės nebuvo rašyta. Tiesa, būtina paminėti, kad 
publikacijose, skirtose baudžiamojo proceso principų analizei, publikacijose, gvildenančiose įrodi-
nėjimo klausimus, taip pat kituose tyrimuose iš dalies užčiuopiami tam tikri teisminio nagrinėjimo 
aspektai, teisinio reguliavimo problemos. Tačiau teisminis nagrinėjimas kaip procesas, tiesa, anali-
zuotas iš teisėjo pozicijų, buvo tik vieno publikuoto leidinio – A. Šumsko knygos „Teisminis nagrinė-
jimas“911 – objektas, taip pat pradedami nagrinėti rašytinio proceso plėtros klausimai912.

Teisingumo vykdymo baudžiamosiose bylose sistema yra pagrįsta galimybe peržiūrėti teismo 
sprendimą – taip siekiant eliminuoti klaidos tikimybę, taip pat užtikrinti vienodą teisės taikymą. 
Teismų sprendimų kontrolės formų sistema, kurią analizavo I. Randakevičienė913, iš esmės turi būti 
darni, sprendimų kontrolės formos turi turėti aiškią paskirtį ir nedubliuoti viena kitos. Deja, šiuo 
metu iš pagrindinių teismų sprendimų kontrolės formų baudžiamajame procese – apeliacijos, ka-
sacijos, baudžiamųjų bylų atnaujinimo, disertaciniu lygiu išnagrinėta tik viena – baudžiamųjų bylų 
atnaujinimas. I. Randakevičienė yra išanalizavusi baudžiamųjų bylų atnaujinimo paskirtį, esmę bei 
pagrindus; pasiūliusi šio instituto korekcijas, siekiant turėti logišką, užtikrinančią viešųjų ir priva-
čiųjų interesų dermę siekiant teisingumo baudžiamosiose bylose sistemą914. Apeliacija ir kasacija kaip 
teismo sprendimo kontrolės formos ar kaip baudžiamojo proceso stadijos atskirai iš esmės nebuvo 

906 Ancelis, P. Baudžiamojo proceso ikiteisminis etapas. Vilnius: Saulelė, 2007, 296 p.; P. Ancelio moksliniai straipsniai, 
mokslo studijos šia tema. 

907 Kuconis, P. Ikiteisminio tyrimo pradėjimo ir atsisakymo jį pradėti teisinio reguliavimo probleminiai aspektai. Ne-
priklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Liber Amicorum profesoriui Jonui Prapiesčiui. Vilnius: VU, 
2012, p. 454–481; Kuconis, P. Konstituciniai apskundimo ikiteisminio tyrimo metu pagrindai. Prapiestis, J. et al. 
Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai. Vilnius: Registrų centras, 2014, p. 273–296; Panomariovas, A. Iki-
teisminio tyrimo procesinės kontrolės teoriniai-diskusiniai aspektai. Jurisprudencija. 2004, 59 (51); Mišeikis, Ž. Iki-
teisminio tyrimo pradėjimas kaip atskira baudžiamojo proceso stadija. Jurisprudencija. 2005, 67 (59); Burda, R. 
Ikiteisminio tyrimo pradėjimas: dabartis ir perspektyva. Jurisprudencija. 2003, 49 (11).

908 Ancelis, P.; Bučiūnas, G.; Šalčius, M.; Šlepetys, R. Atskirų nusikalstamų veikų tyrimas. Vadovėlis. Vilnius: Registrų 
centras, 2016, p. 332; Bučiūnas, G.; Gruodytė, E. Ikiteisminis tyrimas: procesiniai, kriminalistiniai ir praktiniai aspek-
tai. Vilnius: Registrų centras, 2009. 

909 Merkevičius, R. Baudžiamojo proceso kodeksas: ar teisminio nagrinėjimo struktūra garantuoja teisingą teismą. An-
celis, P. et al. Sąžiningas baudžiamasis procesas: probleminiai aspektai. Vilnius: Industrus, 2009.

910 Girdauskas, M. Ar teismo įgaliojimai sugriežtinti inkriminuojamos veikos kvalifikavimą atitinka valdžių padali-
jimo principą. Prapiestis, J. et al. Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai. Vilnius: Registrų centras, 2014,  
p. 429–442; kiti M. Girdausko moksliniai straipsniai kaltinimo keitimo tema.

911 Šumskas, A. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimas teisme. Vilnius: Justitia, 2000.
912 Rimšelis, E. Rašytinio proceso plėtra Lietuvos baudžiamojo proceso teisėje. Prapiestis, J. et al. Globalizacijos iššūkiai 

baudžiamajai justicijai. Vilnius: Registrų centras, 2014, p. 355–370.
913 Randakevičienė, I. Teismų sprendimų kontrolės formos baudžiamajame procese. Ancelis, P. et al. Sąžiningas bau-

džiamasis procesas: probleminiai aspektai. Vilnius: Industrus, 2009, p. 175–216.
914 Randakevičienė, I. Baudžiamosios bylos atnaujinimas. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 

2008; I. Randakevičienės moksliniai straipsniai disertacijos tema. 
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nagrinėtos – joms skirti keli moksliniai straipsniai915. Esminių baudžiamojo proceso pažeidimų ins-
titutas, labai svarbus tiek apeliacijai, tiek kasacijai – yra išsamių E. Rimšelio tyrimų, kurių rezultatai 
išdėstyti disertacijoje bei kitose publikacijose, objektas916. Ši disertacija taip pat buvo viena pirmųjų, 
kurioje buvo labai plačiai remiamasi teismų praktika – empirinių duomenų, ypač teismų jurispru-
dencijos naudojimas šiuo metu jau tapo neatsiejama mokslinių publikacijų dalimi. Kalbant apie šią 
tendenciją, kurią, viena vertus, lėmė teismo precedento kaip teisės šaltinio įsitvirtinimas Lietuvos 
teisinėje sistemoje, kita vertus – teisinės praktikos prieinamumas tyrėjams, atkreiptinas dėmesys į 
tai, kad mokslininkai turėtų ne tik naudotis teisine praktika pagrįsdami mokslinius teiginius, tačiau 
prireikus ir kritiškai vertintų ją. Paminėtina, kad minėtą tyrimą tęsia kiti autoriai, pradėję nagrinėti 
baudžiamojo proceso pažeidimų pasekmes – tarp jų ir žalos atlyginimą917.

Baudžiamojo proceso optimizavimo siekti, kaip jau minėta, galima įvairiomis kryptimis – vie-
na iš jų – technologinių pasiekimų įdiegimas siekiant efektyvinti procedūras. Šioje srityje paminėtini  
L. Belevičiaus tyrimai, kurių rezultatai prisideda prie šio tikslo: nors baudžiamasis procesas dėl savo pri-
gimties yra „konservatyvesnis“ už kitas teisenas, tačiau technologijos, užtikrinus jų teisėtumą ir numa-
čius atitinkamas procesines garantijas, turėtų prisidėti prie spartesnio, ekonomiškesnio, racionalesnio 
proceso veiksmų atlikimo bei išsamesnio rezultatų fiksavimo, o tai savo ruožtu lemia įrodymų bazės 
kokybę bei proceso dalyvių saugumą918. Naujausios technologijos taip pat gali prisidėti prie proporcin-
gumo principo taikant procesinę prievartą įgyvendinimo – štai E. Losio disertacijoje atskleidžiamos 
elektroninės stebėsenos, kaip procesinės prievartos priemonės, teisinės ir faktinės taikymo Lietuvoje 
prielaidos919. Kitų autorių indėlis šioje tyrimų kryptyje kol kas epizodinis920, nors BPK pastaruoju metu 
yra nuolat pildomas nuostatomis, susijusiomis su technologijų plėtra baudžiamajame procese.

Apibendrinant labai sparčios baudžiamojo proceso teisės kaitos ir nepriklausomos valstybės 
baudžiamojo proceso mokslo atsiradimo laikotarpį, kuris tęsiasi beveik tris dešimtmečius, atkreip-
tinas dėmesys į paradoksalią padėtį – šiuo laikotarpiu nebuvo atlikta fundamentalių baudžiamojo 
proceso modelio tyrimų, kurie leistų teoriškai sumodeliuoti naujojo Baudžiamojo proceso kodekso 
pagrindines idėjas, principų sistemą, bendrosios ir specifinių proceso formų santykį ir kita. Autoriai, 
nagrinėdami tam tikras specifines problemas ar atskirus baudžiamojo proceso institutus, tik trum-
pai pristato savo poziciją, kad Lietuvos baudžiamajame procese vyrauja tiriamojo (arba mišriojo) 
teorinio modelio pagrindai, tačiau kompleksinių tyrimų šioje srityje nėra. Per nagrinėjamą beveik 
trisdešimties metų laikotarpį taip pat nebuvo atlikta baudžiamojo proceso principų sistemos analizė, 
nors pripažįstama, kad būtent principai yra visos teisės šakos pagrindas, leidžiantis modeliuoti konk-
rečių teisinių santykių reguliavimo tendencijas. Principų sistema, reikšmė, funkcijos iš esmės buvo 
nagrinėti tik studijų literatūroje921. Moksliniuose straipsniuose buvo nagrinėti tik atskiri baudžiamojo 

915 Jurka, R.; Losis, E.; Sirvydis, V. Apdairaus teisingumo beieškant: apeliacijos ribų ir teismo laisvės santykis. Jurispru-
dencija. 2016, 23 (2); Jurka, R.; Rimšelis, E. Baudžiamojo proceso optimizavimas: rašytinio proceso prielaidos ir 
galimybės. Jurisprudencija. 2012, 19 (2); Garnelienė, L.; Rimšelis, E. Apeliacijos sampratos įtaka teismų praktikai 
baudžiamajame procese. Socialinių mokslų studijos. 2009, 4 (4), p. 243–259; Greičius, V.; Kazlauskas, M. Kasaci-
ja baudžiamajame procese: problemos, perspektyvos. Justitia. 1997, 2, Goda, G. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
funkcijos baudžiamajame procese. Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant Lietuvos teisinę sistemą. Vilnius: Teisės 
institutas, 2016, p. 297–326.

916 Rimšelis, E. Esminiai baudžiamojo proceso teisės pažeidimai: samprata, vertinimas ir procesiniai padariniai. Daktaro 
disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2006; E. Rimšelio moksliniai straipsniai disertacijos tema. 

917 Bilius, M.; Šalčius, M. Baudžiamojo proceso pažeidimu padarytos žalos atlyginimo teisinis reguliavimas ir vertinimo 
teismų praktikoje problematika. Švedas, G. et al. Baudžiamoji justicija ir verslas. Recenzuotų mokslinių straipsnių 
baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Vilnius: VU, 2016, p. 399–416; Šalčius, M.; Bilius, 
M. Baudžiamojo proceso veiksmų teisėtumo vertinimas žalos atlyginimo kontekste. Jurisprudencija. 2016, 23 (2),  
p. 234–248.

918 Belevičius, L. Techninių priemonių naudojimo baudžiamajame procese teoriniai pagrindai ir reglamentavimas. Daktaro 
disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2005; L. Belevičiaus moksliniai straipsniai disertacijos tema. 

919 Losis, E. Procesinės prievartos priemonės baudžiamajame procese. Daktaro disertacija. Socaliniai mokslai (teisė) Vil-
nius: MRU, 2010, p. 116–127.

920 Goda, G. Poligrafas (melo detektorius) kaip įrodinėjimo priemonė baudžiamajame procese. Teisė. 2010, 76.
921 Jurka, R.; Ažubalytė, R.; Gušauskienė, M.; Panomariovas, A. Baudžiamojo proceso principai. Vilnius: Eugrimas, 2009; 

Goda, G.; Kazlauskas, M.; Kuconis, P. Baudžiamojo proceso teisė. Vilnius: Registrų centras, 2011; Ažubalytė, R.; Jurka, 
R.; Zajančkauskienė, J. Baudžiamojo proceso teisė. Bendroji dalis, I knyga. Vadovėlis. Vilnius: Registrų centras, 2016.
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proceso principai922. Kita vertus, vis daugiau dėmesio skiriama baudžiamojo proceso paskirčiai923, 
šaltiniams924. Tas pats pasakytina apie baudžiamojo proceso istorijos tyrimus, galinčius apimti tiek 
mokslo, tiek teisės, tiek asmenybių, reikšmingų baudžiamojo proceso mokslui, tyrinėjimus. Be to, 
kiekviename disertaciniame tyrime yra skiriama dėmesio trumpai nagrinėjamo instituto raidai, pas-
tebimai ryškiau panagrinėtas tik E. Palskio mokslinis palikimas925, taip pat publikuota keletas darbų, 
tiesiogiai skirtų baudžiamojo proceso raidai926. Užsienio šalių baudžiamojo proceso lyginamieji tyri-
mai taip pat beveik neplėtojami927. 

4.3.3. Baudžiamojo proceso teisės vystymosi tendencijų poveikis  
 baudžiamojo proceso mokslui

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę pirma užduotis buvo suformuoti baudžiamojo proceso 
normų, grįstų žmogaus teisėmis ir kitomis teisinės valstybės vertybėmis, sistemą, taigi anksčiau ap-
tarti mokslininkų darbai ir buvo nukreipti šia linkme. Tačiau vystantis nacionalinei teisinei siste-
mai, baudžiamojo proceso teisės raidą ėmė veikti tos pačios tendencijos, kurios formavosi ir buvo 
mokslininkų pastebėtos demokratinėse valstybėse XX a. viduryje: tai ordinarinės teisės konstitucio-
nalizacija, internacionalizacija – europeizacija, proceso formų diversifikacija928. Teisinėje literatūroje 
neginčijama nuostata, kad Konstitucija yra teisinės sistemos pagrindas, todėl kitos teisės šakos ir kiti 
teisės institutai nagrinėtini kaip Konstitucijoje įtvirtintų principų ir idėjų plėtotė, Konstitucija nega-
li būti aiškinama remiantis ordinarine teise, o tai reiškia, kad būtent ordinarinės teisės aiškinimas 
turi būti pagrįstas Konstitucija. Gausi Konstitucinio Teismo jurisprudencija, kurioje nemažai dėmesio 
buvo skirta baudžiamojo proceso konstitucingumo klausimams, padarė didelį poveikį baudžiamojo 

922 Goda, G. Oficialumo principas ir jo išimtys Lietuvos baudžiamajame procese. Lietuvos Respublikos baudžiamajam 
kodeksui 10 metų. Recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų baudžiamosios politikos ir baudžiamųjų įstatymų tei-
sėkūros, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ir nusikaltimų kvalifikavimo problematikai, rinkinys. Vilnius: 
Registrų centras, 2011; Ažubalytė, R. Baudžiamojo proceso principai: teisės spragų šalinimas. Lietuvos Respublikos 
baudžiamajam kodeksui 10 metų. Recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų baudžiamosios politikos ir baudžiamųjų 
įstatymų teisėkūros, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ir nusikaltimų kvalifikavimo problematikai, rinkinys. 
Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 13–34; Merkevičius, R. Kaltinamojo teisės į nešališką teismą (teismo nešališku-
mo principo) samprata aukščiausių nacionalinių teismų jurisprudencijoje. Teisė. 2010, 76; Merkevičius, R. Teismo 
nešališkumo principo samprata Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo 
jurisprudencijoje. Teisė. 2010, 76; Merkevičius, R. Įtariamo (kaltinamo) asmens teisės į procesą per kuo trumpiausią 
laiką užtikrinimas. Teisė. 2011, 80; Jurka, R. Proceso per kuo trumpiausią laiką teisinis principas: samprata ir reali-
zavimo problemos. Teisės problemos. 2009, 1 (63); Matuizienė, E. Dispozityvumo samprata baudžiamajame procese. 
Socialinių mokslų studijos. 2009, 4 (4); Merkevičius, R. Nemo tenetur se ipsum accusare principo turinys reformuo-
tame baudžiamajame procese. Teisė. 2006, 60; Girdauskas, M. Rungimosi principas baudžiamajame procese: turinio 
aspektai. Teisė. 2004, 53; Goda, G. Nekaltumo prezumpcija: įtvirtinimas Lietuvos teisėje ir kai kurie turinio aspektai. 
Teisė. 2002, 44; Ažubalytė, R. Legalumo ir tikslingumo principai vykdant baudžiamąjį persekiojimą: ištakos, raida, 
tendencijos. Jurisprudencija. 2001, 12 (13). 

923 Ažubalytė, R. Baudžiamojo proceso paskirties interpretavimo kaita Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Mesonis, 
G. et al. Regnum est. 1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui. 
Vilnius: MRU, 2010, p. 516–522; Girdauskas, M. Teismo įgaliojimų keisti inkriminuojamos veikos kvalifikavimą 
griežtesniu suderinamumas su baudžiamojo proceso tikslais ir principais. Teisė. 2013, 88, p. 144–163.

924 Merkevičius, R. Lietuvos Respublikos Generalinio prokuroro rekomendacijų kaip baudžiamojo proceso teisės šalti-
nių problematika. Teisė. 2013, 88, p. 73–93.

925 Kurapka, V. E.; Matulienė, S. Profesoriaus Eugenijaus Palskio teorinio palikimo įžvalgos ir jų realizacija Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo proceso kodekse. Kurapka, V. E. et al. Baudžiamasis procesas: nuo teorijos iki įrodinėjimo 
(prof. dr. Eugenijaus Palskio atminimui). Vilnius: MRU, 2011; Burda, R. Profesoriaus Eugenijaus Palskio požiūris į 
įrodymų sampratą. Jurisprudencija. 2005, 75 (67).

926 Vansevičius, S. Lietuvos baudžiamoji teisė ir procesas 1919–1940 metais. Vilnius: Justitia, 1996; Machovenko, J. Įro-
dymai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisėje. Teisė. 2005, 55.

927 Goda, G. Baudžiamojo proceso raidos tendencijos Europoje. Teisės problemos. 1999, 3; Panomariovas, A.; Rama-
nauskas, R. Ikiteisminio tyrimo formos Prancūzijos Respublikoje. Jurisprudencija. 2003, 49 (41); Juozapavičius, 
A. Įrodymų leistinumas Vokietijos baudžiamajame procese. Teisė. 2008, 68. Publikuota viena mokymo priemonė: 
Goda, G. Užsienio šalių baudžiamojo proceso pagrindai. Vilnius: Saulužė, 1997.

928 Ažubalytė, R. Tendencies of the development of the Lithuanian criminal procedure law. Jurisprudencija. 2010, 
1(119), p. 281–296. 
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proceso doktrinai ir atvirkščiai – Konstitucinio Teismo sprendimuose taip pat jaučiama baudžiamojo 
proceso doktrinos įtaka. Konstitucinio Teismo nutarimų tekstai tampa svarbia mokymo priemonių 
dalimi929, kita vertus, pasakytina, kad moksliniuose tyrimuose, kuriuose remiamasi konstitucinės 
justicijos bylomis, netgi stokojama mokslui būtino kritiškumo, išskyrus kelias išimtis930. Nepaisant 
šios tendencijos, R. Jurgaičio publikacija iki šiol yra bene vienintelė, specialiai skirta baudžiamojo pro-
ceso konstitucinių pagrindų analizei931. 

Paminėtina G. Godos monografija, skirta vertybiniams baudžiamojo proceso pagrindams, yra 
bene vienintelė, kurioje sistemiškai, be kita ko, remiantis ir konstituciniais imperatyvais, vertinti 
prob emiškiausi žmogaus teisių baudžiamajame procese įgyvendinimo aspektai932. Kaip jau minė-
ta, išsamų baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens konstitucinio statuso tyrimą yra atlikęs  
R. Merkevičius. Naujesnių mokslinių publikacijų apžvalga leidžia teigti, kad Konstitucijos analizė jau 
tampa neatsiejama specialių baudžiamojo proceso klausimų mokslinių tyrimų dalimi, tačiau siste-
minės baudžiamojo proceso ir atskirų jo institutų konstitucinių pagrindų analizės vis dar trūksta.

Kita tyrimų sritis, kur mokslinių tyrimų praktiškai nėra, tačiau jie aktualūs tiek mokslui, tiek 
teisėkūrai, tiek praktikai, tiek studijoms, yra tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės santykis su Lie-
tuvos baudžiamojo proceso teise. 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pripažinimas, kad EŽTT jurisprudencija yra Lietu-
vos teisės aiškinimo šaltinis933, įsibėgėjęs teismo precedento Lietuvoje įtvirtinimo procesas934, pagaliau 
besiformuojanti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika remtis EŽTT jurisprudencija motyvuojant 
sprendimus bylose, leidžia teigti, kad baudžiamojo proceso tarptautiškumo tendencija stiprėja. Tuo 
tarpu baudžiamojo proceso doktrina kol kas stokoja išsamesnių nacionalinio baudžiamojo proceso 
ir tarptautinių norminių dokumentų santykio (suderinamumo) tyrimų: Europos Tarybos, Jungtinių 
Tautų dokumentų turinys, EŽTT praktika gana plačiai analizuojama tik nagrinėjant atskirus bau-
džiamojo proceso klausimus.

2003 m. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą teisinė sistema patyrė didelius pokyčius, kurie su-
tapo su naujų Baudžiamojo ir Baudžiamojo proceso kodeksų įsigaliojimu, tačiau baudžiamojo pro-
ceso europeizacijos tendencija nebuvo ypač stipri. Šiuo metu ES teisėkūra baudžiamosios teisės ir 
proceso srityse yra labai aktyvi, ir vietoj tarptautinių sutarčių, kurias valstybės narės turėdavo ra-
tifikuoti, nacionalinių baudžiamųjų procesų (iš dalies ir baudžiamosios teisės) „europeizacija“ buvo 
tęsiama priimant pagrindų sprendimus, o pastaruoju metu – Europos Parlamento ir Tarybos direk-
tyvas, kurios turi būti perkeltos į nacionalinę teisę be jokių papildomų nacionalinių procedūrų935. Štai  
2017 m. sausio 1 d. BPK priede buvo nurodyta 18 įgyvendinamų ES teisės aktų, tačiau Lietuvos bau-
džiamojo proceso doktrina praktiškai nereaguoja į šią tendenciją – publikuoti tik keli straipsniai šia 
tematika936 ir mokslo studija937 – nors tiek teisėkūros subjektų, tiek teisės taikytojų poreikis žinoti 
mokslininkų nuomonę tikrai egzistuoja. 

929 Pvz., Ažubalytė, R.; Jurka, R.; Zajančkauskienė, J. Baudžiamojo proceso teisė. Bendroji dalis, I knyga. Vadovėlis. Vil-
nius: Registrų centras, Vilnius, 2016.

930 Pvz., Goda, G. Konstitucinė justicija ir baudžiamojo proceso mokslas. Teisė. 2011, 78, p. 68–92.
931 Jurgaitis, R. Konstituciniai baudžiamojo proceso teisės pagrindai. Ancelis, P. et al. Sąžiningas baudžiamasis procesas: 

probleminiai aspektai. Vilnius: Industrus, 2009, p. 17–60.
932 Goda, G. Vertybiniai baudžiamojo proceso pagrindai. Vilnius: Registrų centras, 2014.
933 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 39-1105
934 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-1292.
935 Švedas, G. Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos baudžiamajai teisei. Teisė. 2010, 74, p. 11.
936 Rimšelis, E.; Dešriūtė, J. Europos arešto orderio proporcingumo testas baudžiamajame procese. Švedas, G. et al. 

Baudžiamoji justicija ir verslas. Recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proce-
so klausimais rinkinys. Vilnius: VU, 2016, p. 453–475; Jurka, R. Tarptautinis bendradarbiavimas baudžiama-
jame procese: įrodymai ir jų priimtinumas Europos Sąjungoje. Kurapka, V. E. et al. Baudžiamasis procesas: nuo 
teorijos iki įrodinėjimo (prof. dr. Eugenijaus Palskio atminimui). Vilnius: MRU, 2011, p. 89–128; Jurka, R. As-
mens teisių baudžiamajame procese apsauga Europos Sąjungoje: diskriminacijos draudimas. Įžvalgos. 2008,  
1 (1); Čepas, A. Europos arešto orderis: pirmieji Europos Sąjungos baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso 
teisės žingsniai Lietuvoje. Teisės problemos. 2003, 3 (4)

937 Jurka, R.; Ažubalytė, R. et al. Baudžiamojo proceso tarptautiškumas: patirtis ir iššūkiai. Vilnius: MRU, 2013, 433 p. 
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Apibendrinant išsakytas mintis galima konstatuoti, kad baudžiamojo proceso teisės konstitu-
cionalizacijos, europeizacijos ir internacionalizacijos procesai Lietuvoje prasidėję palyginti neseniai 
ir mokslinio įvertinimo dar laukia. Taip pat tikėtina, kad vis daugiau atitinkamos srities baudžiamojo 
proceso mokslinių tyrimų bus tarpdisciplininiai.

Baudžiamojo proceso mokslo tyrimų ir baudžiamojo proceso teisės raida yra vienas kitą deter-
minuojantys reiškiniai. Kiekvienas baudžiamojo proceso teisės raidos etapas bei identifikuotos prob-
lemos mokslui kelia atitinkamus uždavinius ir reikalauja mokslinių pasiūlymų įstatymų leidybai bei 
teisės taikymo praktikai. Tačiau mokslui nedera užmiršti ir fundamentalių tyrimų, kurių pagrindu 
vėliau yra atliekami konkrečių baudžiamojo proceso teisės institutų moksliniai tyrimai.

Apibendrinus baudžiamosios justicijos tyrimų būklę 1918–1940 m. galima daryti prielaidą, 
kad tai, kad per du nepriklausomos Lietuvos gyvenimo dešimtmečius nebuvo parengti originalūs 
procesiniai įstatymai, iš dalies galėjo lemti ir ribota mokslo infrastruktūra. Tarpukario Lietuvoje 
baudžiamojo proceso teisės doktrina pirmiausia orientavosi į teisminių institucijų veiklos problemų 
sprendimą, tačiau tai jokiu būdu nemenkina to laikotarpio mokslinių darbų vertės šioje srityje. Bau-
džiamajam procesui skirtose publikacijose buvo nagrinėjamos labai aktualios praktikai ikiteisminio 
tyrimo, teismo organizavimo, gynybos problemos, tačiau konceptualios baudžiamojo proceso teisės 
problemos nebuvo detaliau išnagrinėtos. 

Baudžiamojo proceso teisės tyrimai sovietmečiu, nors ir su neišvengiamais ideologijos kompo-
nentais, buvo atliepiantys praktikos poreikius, juose sukaupta faktinė medžiaga dabar tapo to meto 
teisės ir jos taikymo praktikos pažinimo šaltiniu. Kita vertus, sukaupta mokslinio darbo patirtis leido 
aktyviems mokslininkams vėliau produktyviai dalyvauti kuriant nepriklausomos Lietuvos teisinę sis-
temą. 

Būtinybė tobulinti baudžiamojo proceso įstatymus atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklau-
somybę, Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei pirmojo originalaus Baudžiamojo proceso kodekso 
įsigaliojimas, tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės įtaka nacionalinei baudžiamojo proceso 
teisei lėmė atitinkamų krypčių baudžiamojo proceso mokslo tyrimų aktualumą. Tačiau per beveik 
tris dešimtmečius baudžiamojo proceso sritys yra ištirtos labai netolygiai – visiškai nenagrinėti išlie-
ka konceptualūs teoriniai klausimai, tokie kaip baudžiamojo proceso modelis, baudžiamojo proceso 
principų sistema, įrodymų teorijos pagrindai, taip pat teisminis nagrinėjimas bei teismo sprendimų 
kontrolės sistema.

Lietuvos baudžiamojo proceso teisę veikiančių tendencijų – konstitucionalizacijos, europei-
zacijos ir internacionalizacijos, baudžiamojo proceso formų diferenciacijos, taip pat kitų mokslų pa-
siekimų didėjančios įtakos baudžiamajam procesui teorinių ir metodologinių pagrindų moksliniai 
tyrimai kol kas labai riboti, tačiau būtinai reikalingi siekiant užtikrinti baudžiamojo proceso optima-
lumo ir žmogaus teisių apsaugos baudžiamajame procese balansą.

4.4. Lietuvos kriminalistikos mokslo raidos 1918–2018 m. apžvalga

Nusikalstamų veikų aiškinimas, tyrimas ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimas neįmanomas be 
kriminalistikos mokslo žinių. 

Apžvelgiant Lietuvos kriminalistikos mokslo raidą galima teigti, kad tarpukario (1918–1940 m.) 
Lietuvos kriminalistika „buvo ryškios praktinės pakraipos mokslas, skirtas policijai, tardytojams ir 
teismams aptarnauti“938. Nuo primityvių, paprastų, vien patirtimi grindžiamų nusikaltimų aiški-
nimo būdų pamažu, bet tvirtais žingsniais buvo eita prie modernių mokslo duomenų panaudojimo  
atskleidžiant ir tiriant nusikaltimus. Tačiau fundamentalių mokslinių darbų nebuvo išleista. Tam, 
matyt, dar nebuvo ir tokios reikmės: „nedidelio kriminalistų būrio pastangos ir žinios buvo skirtos 
praktikos poreikiams tenkinti.“939

938 Palskys, E. Lietuvos kriminalsitikos istorijos apybraižos. Vilnius: LPA, 1995, p. 292.
939 Ibid., p. 292–293.
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Sovietmečiu (1940–1990 m.) kriminalistikos mokslas vystėsi pagal centralizuotą sovietinį mo-
delį. 1961 m. buvo įsteigtas Teismo ekspertizės mokslinis tiriamasis institutas. Būtent šio instituto 
mokslininkai tyrė baudžiamąsias procesines, kriminalistines taktines, specialiųjų žinių panaudoji-
mo baudžiamajame procese problemas (P. Pošiūnas, J. Rinkevičius). Taip pat buvo atliekami rašto 
kalbos (O. Dambrauskaitė, A. Žalkauskienė), balistikos (D. Karalius), įsilaužimo įrankių pėdsakų  
(E. V. Kurapka, B. Augustinas), trasologiniai (B. Laskauskienė, K. Miecevičius), autotechninės eks-
pertizės (R. Genius), mikropluoštelių (D. Talalienė) ir kiti moksliniai tyrimai. Be to, originalius 
mokslinius darbus publikavo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto kriminalistai – P. Danisevičius, 
E. Palskys ir kiti. Būtina pabrėžti, kad kriminalistikos mokslo raida sovietinės okupacijos metais ne-
galėjo išeiti už oficialių sovietinio mokslo ribų ir neretai buvo temdoma perdėto ideologizavimo bei 
politizavimo.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, atsirado naujos galimybės plėtoti kriminalistikos mokslą, 
išsiveržti iš sovietinės izoliacijos, orientuotis į vakarietišką kriminalistikos mokslo koncepciją. Pradė-
jo sparčiai vystytis praktinė kriminalistika, ekspertinės institucijos, o svarbiausia, – kriminalistikos 
mokslo tyrimai (V. E. Kurapka, S. Matulienė, H. Malevski, J. Juškevičiūtė, G. Juodkaitė-Granskienė, 
A. Gorbatkov ir kt.). 1990–2018 m. vykdyti Lietuvoje kriminalistikos mokslo tyrimai apėmė daug 
svarbių kriminalistinės politikos ir jos įgyvendinimo strategijos klausimų ir leido numatyti tolesnių 
tyrimų perspektyvas dėl kriminalistinių ir ekspertinių institucijų sistemos valdymo mokslinės kon-
cepcijos ir jos įgyvendinimo. 
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I.

LIETUVOS RESPUBLIKOS KAIP TARPTAUTINĖS TEISĖS 
SUBJEKTO RAIDA

1.1. Lietuvos Respublikos tarptautinio teisinio statuso pagrindai

Šioje knygos dalyje nagrinėjami svarbiausi Lietuvos Respublikos tarptautinio teisinio statuso 
klausimai – jos tarptautinis pripažinimas1, sovietinės okupacijos ir aneksijos įvertinimas2, Lietuvos 
valstybės tęstinumo koncepcija ir jos padariniai3. Kaip galima trumpai apibūdinti šį statusą, kokie 
yra jį lemiantys tarptautiniai teisiniai faktai?

Visų pirma, derėtų atsakyti į klausimą, kada atsirado Lietuvos valstybė, šiandien oficialiai va-
dinama Lietuvos Respublika, kaip tarptautinės teisės subjektas. Atsakant į šį klausimą pažymėti-
na, kad, nors Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akte (Nutarime)4 skelbta 
apie nepriklausomos demokratiniais pamatais sutvarkytos Lietuvos valstybės su sostine Vilniuje at-
statymą, tarptautinės teisės požiūriu tai buvo naujos valstybės – naujo tarptautinės teisės subjekto 
steigimas, t. y. 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktu pradėta kurti Lietuvos valstybė, kurią  
1918 m. dar buvo galima apibūdinti kaip valstybę in status nascendi5 – „pakankamai gyvybingą 
politinę bendruomenę, kontroliuojančią apibrėžtą teritoriją ir turinčią tikslą pasiekti valstybės sta-
tusą“6, buvo naujas tarptautinės teisės subjektas7. Kitaip tariant, šiuolaikinė Lietuvos valstybė, kaip 
tarptautinės teisės subjektas, atsirado tik 1918 m., t. y. tarptautinės teisės požiūriu ji nėra Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės ar bendros Lietuvos ir Lenkijos valstybės (Žečpospolitos) tęsėja; pasta-
roji išnyko 1795 m. kartu su trečiuoju padalijimu aneksavus visą jos teritoriją (buvo nukariauta8), 
nes toks teritorijos įgijimo būdas buvo galimas pagal tarptautinę teisę iki agresyvaus karo uždraudi-
mo principo atsiradimo kartu su 1928 m. Bendrąja sutartimi dėl atsisakymo karo kaip nacionalinės 
politikos priemonės9 (vadinamojo Paryžiaus, arba Briando–Kelloggo, pakto ir Stimsono doktrinos, 
pagal kurią negali būti pripažįstamas joks teritorijos įgijimas pažeidžiant Briando–Kelloggo paktą. 
Todėl Lietuvos valstybės atkūrimas 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktu suprastinas kaip 
istorinio Lietuvos valstybingumo (Lietuvos Tautos gebėjimo turėti savo valstybę) atkūrimas, o ne to 
paties tarptautinės teisės subjekto, kuris buvo iki paskutinio Žečpospolitos padalijimo ir negrįžtamai 
sunaikintas kartu su šiuo padalijimu, atkūrimas.

Kad 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktu steigiama Lietuvos valstybė buvo nauja vals-
tybė ir naujas tarptautinės teisės subjektas, patvirtina ir paties šio Nepriklausomybės Akto nuostata, 
kad Lietuvos valstybės atstatymas skelbiamas remiantis „pripažintąja tautų apsisprendimo teise“, kuri 
siejama su naujų valstybių atsiradimu10. Tai patvirtina 1920 m. liepos 12 d. Lietuvos ir Sovietų Rusijos 

1 Žr. šio skyriaus 1.2. ir 1.3. poskyrius.
2 Apie tai žr. šio skyriaus 1.4. poskyrį.
3 Apie tai žr. šio skyriaus 1.5. poskyrį.
4 Šapoka, A. Lietuvos istorija. Vilnius: Mokslas, 1989, p. 544.
5 Žr. Petrauskas, Z. Lietuvos nacionalinio valstybingumo atkūrimas: 1918–1919 metai. Vilnius: Mokslas, 1989.
6 Brownlie, I. Principles of Public International Law. Oxford: Clarendon Press, 1990, p. 79.
7 Ziemele, I. State Continuity and Nationality in the Baltic States. Ph. D. Dissertation. Social Sciences (Law). Cambridge: 

University of Cambridge, 1998, p. 40.
8 Apie nukariavimą (debellatio), kaip teritorijos įgijimo būdą, žr. Vadapalas, V. Tarptautinė teisė. Vilnius: Eugrimas, 

2006, p. 236.
9 Bendroji sutartis dėl atsisakymo nuo karo kaip nacionalinės politikos priemonės [interaktyvus]. <http://treaties.

un.org>.
10 Fel’dman, D. I.; Kurdjukov, G. I. Osnovnye tendencii razvitija mezhdunarodnoj pravosubiektnosti. Kazan’: izd-vo 

Kazanskogo un-ta, 1974, p. 31.
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taikos sutarties11 1 straipsnio nuostata, pagal kurią Rusija „be atodairų“ pripažino „Lietuvos Valsty-
bės savarankiškumą ir nepriklausomybę su visomis iš tokio pripažinimo einančiomis juridinėmis 
sėkmėmis“ ir „gera valia visiems amžiams“ atsisakė „nuo visų Rusijos suvereniteto teisių, kurių ji yra 
turėjusi Lietuvių tautos ir jos teritorijos atžvilgiu“ vadovaudamasi jos pačios „paskelbtąja visų tautų 
teise laisvai apsispręsti ligi joms visiškai atsiskiriant nuo valstybės, kurios sudėtyje jos yra“; šiame Lie-
tuvos ir Rusijos taikos sutarties straipsnyje taip pat pabrėžta, kad tai, jog „Lietuva buvo kuomet pri-
klausiusi Rusijai“, „neuždeda Lietuvių tautai ir jos teritorijai jokių pareigų Rusijos link“. Taigi pagal 
šią sutartį Lietuva pripažino buvusi Rusijos imperijos dalimi ir atsiskyrusi kaip nauja nepriklausoma 
valstybė Rusijos, kaip buvusio suvereno, pripažįstamos tautų apsisprendimo teisės pagrindu12. Iš tiesų 
pagal tarptautinę teisę buvusio suvereno (motininės, arba metropolinės, valstybės) pripažinimas yra 
labai svarbus, nes rodo, kad naujas darinys, faktiškai kontroliuojantis šiam suverenui priklausiusią 
teritoriją, yra prima facie valstybė13.

Vadinasi, Lietuvos valstybės susikūrimas 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto pag-
rindu buvo secesija („Rusijos imperijos pakraščio atsiskyrimas ir savarankiškos valdžios susidary-
mas“14), įvykusi remiantis tautų apsisprendimo teise. Todėl Lietuvos valstybė objektyviai pagal tarp-
tautinę teisę buvo Rusijos imperijos teisių perėmėja, ir su šiuo teisių perėmimu susiję klausimai buvo 
sureguliuoti minėtąja 1920 m. liepos 12 d. Lietuvos ir Sovietų Rusijos taikos sutartimi15. Lietuvos 
valstybė buvo tarptautinės bendrijos de facto ir de jure pripažinta 1918–1922 m. kaip nauja valstybė 
ir naujas tarptautinės teisės subjektas nepaisant to, kad kartais formaliai buvo deklaruojamas naujos 
vyriausybės pripažinimas16.

Antra, Lietuvos Respublikos tarptautinio teisinio statuso ypatybė yra jos tęstinumas sovietinės 
okupacijos ir aneksijos laikotarpiu 1940–1990 metais. Kadangi 1940 m. įvykdyta sovietinė okupacija 
ir aneksija pažeidė tuo metu jau susiformavusį agresyvaus karo uždraudimo principą, pagal principą 
ex injuria jus non oritur ji nepanaikino Lietuvos, kaip valstybės ir tarptautinės teisės subjekto, egzis-
tavimo17; Lietuva 1940 m. netapo sudėtine SSRS dalimi. Toks Lietuvos valstybės tęstinumas skiria ją 
nuo buvusių sovietinių respublikų, kurios 1991 m. paskelbė nepriklausomybę kaip naujos valstybės 
(ir nauji tarptautinės teisės subjektai)18.

Lietuvos valstybės tęstinumas išryškina ir jos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. skirtumus 
nuo nepriklausomybės paskelbimo 1918 metais. Pirmiausia Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 
atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniu teisiniu pagrindu buvo Lietuvos valstybės tęstinumas, o ne 
tautų apsisprendimo teisė (ji buvo tik subsidiarus nepriklausomybės atkūrimo pagrindas, nes įgy-
vendinta specifiškai, – Tauta, kaip Lietuvos valstybės suverenas, apsisprendė atkurti egzistuojančios 
valstybės nepriklausomybę19). 1990 m. kovo 11 d. buvo ne paskelbta apie naujos valstybės nepri-
klausomybę, o atkurta 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktu įsteigtos ir nepertraukiamai, 
kaip tarptautinės teisės subjektas, egzistavusios Lietuvos valstybės nepriklausomybė; kitaip tariant,  
1990 m. kovo 11 d. Aktas „Dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo“20 yra išvestinis iš  

11 Lietuvos okupacija ir aneksija, 1939–1940: dokumentų rinkinys. Vilnius: Mintis, 1993, p. 27–40.
12 Kaip akcentavo A. Jaščenka, be Rusijos dalyvavimo negalėjo būti sprendžiami jokie buvusios jos teritorijos priklau-

somybės klausimai. Žr. Jaščenka, A. Konstitucinė tarptautinė teisė. Kaunas: Spindulys, 1931, p. 569–570.
13 Crawford, J. The Creation of States in International Law. Oxford: Clarendon Press, 2006, p. 376.
14 Rutenbergas, G. Lietuvos, kaipo nepriklausomos valstybės, susikūrimas ir jos pripažinimas tarptautinės teisės švie-

soje. Teisė. 1927, 11, p. 50.
15 Pvz., šios sutarties 6 straipsnyje sureguliuoti pilietybės optacijos klausimai, 8 straipsnyje – turtiniai klausimai (Lie-

tuvoje buvęs turtas pripažintas Lietuvai), 10 straipsnyje – archyvų klausimai, pagal 12 straipsnį Lietuva atleista nuo 
Rusijos skolų.

16 Antai 1919 m. rugsėjo 15 d. Jungtinė Karalystė de facto pripažino „laikinąją Lietuvos vyriausybę kaipo nepriklauso-
mą organizaciją“, 1922 m. spalio 10 d. Šventasis Sostas pripažino de jure „Lietuvos vyriausybę“. Žr. Rutenbergas, G. 
Lietuvos, kaipo nepriklausomos valstybės, susikūrimas ir jos pripažinimas tarptautinės teisės šviesoje (antroji dalis). 
Teisė. 1927, 12, p. 59, 60.

17 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir 
pasekmės. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2005, p. 159–160.

18 Ibid., p. 44–46, 330–331.
19 Ibid., p. 245–247, 326–327.
20 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 9-222.
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1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto ir įgyvendino jo principus išsivadavimo iš okupacijos 
sąlygomis21.

Taigi 1990 m. kovo 11 d. atkūrusi nepriklausomybę Lietuvos Respublika nėra nauja valstybė ir 
naujas tarptautinės teisės subjektas, o tarptautinio teisinio subjektiškumo požiūriu yra tapati 1918 m. 
vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktu įsteigtai Lietuvos valstybei. Kadangi, kaip minėta, pagal prin-
cipą ex injuria jus non oritur Lietuva netapo Sovietų Sąjungos sudėtine dalimi, Lietuvos Respublika 
nėra buvusi sovietinė respublika ir jos nepriklausomybės atkūrimas 1990 m. kovo 11 d. nėra secesija, 
o traktuotinas kaip restitucija22; remiantis valstybės tęstinumu Lietuvos Respublika galėjo atkurti 
turėtų tarptautinių teisių ir įsipareigojimų vykdymą, įskaitant teises ir įsipareigojimus pagal tarp-
tautines sutartis, valstybinės nuosavybės teises ir narystę tarptautinėse organizacijose. Be to, Lietu-
vos Respublika, kaip nepertraukiamai egzistavęs visą sovietinės okupacijos ir aneksijos laikotarpį 
tarptautinės teisės subjektas, nėra SSRS teisių perėmėja23. Galiausiai dėl nepertraukiamo egzistavimo 
1991 m. nereikėjo iš naujo pripažinti Lietuvos Respublikos, kaip valstybės ir tarptautinės teisės sub-
jekto, todėl Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo pripažinimas 1991 m. reiškė jos tapa-
tumo 1918 m. įsteigtai Lietuvos valstybei pripažinimą24 ir todėl vertinamas kaip naujos vyriausybės, 
o ne valstybės pripažinimas25.

Vadinasi, prieš nuodugniau nagrinėjant konkrečius Lietuvos Respublikos tarptautinio teisinio 
statuso klausimus galima pažymėti, kad šiuolaikinei Lietuvos valstybei, kaip tarptautinės teisės sub-
jektui, taip pat sukanka 100 metų , – jo pradžia taip pat yra 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės 
Aktas. Nuo tada Lietuvos Respublikos, kaip tarptautinės teisės subjekto, egzistavimas yra nepertrau-
kiamas, ir tokiam tęstinumui nėra ir negali būti pabaigos.

1.2. Lietuvos Respublikos tarptautinis pripažinimas 1918–1924 m.

Valstybių pripažinimo klausimai ypač aktualūs po svarbių socialinių įvykių, ypač tų, kai atsi-
randa naujos valstybės. Lietuvos visuomenei visada buvo ir išliks aktualus Lietuvos valstybės pripa-
žinimas. Lietuvos valstybės pripažinimas turi savo istoriją bei atitinkamus pripažinimo raidos niuan-
sus. Reikia aptarti du su Lietuvos valstybės pripažinimu susijusius momentus: Lietuvos Respublikos 
tarptautinį pripažinimą 1918–1924 m. ir atkurtos Lietuvos Respublikos nepriklausomybės pripažini-
mą 1991 metais. Šiuos du Lietuvos pripažinimo etapus nagrinėsime remdamiesi istoriografijos šalti-
niais bei tarptautinės teisės nuostatomis, susijusiomis su valstybių pripažinimo institutu. 

Valstybių pripažinimo institutas tarptautinėje teisėje siejamas su valstybių, kaip tarptautinės 
teisės subjektų, evoliucija. Net ir šiuo metu šis tarptautinės teisės institutas dar nėra galutinai nusisto-
vėjęs ir kodifikuotas. Lietuvos diplomatai valstybės pripažinimo 1918–1924 m. laikotarpiu dar nega-
lėjo visiškai remtis tarptautinės teisės normomis. Tuo metu dauguma valstybių tautų apsisprendimo 
principą pripažino tarptautinės teisės principu, todėl valstybės, pripažindamos Lietuvos valstybę, 
neretai šiuo principu ir vadovavosi. Pripažinimo aktuose taip pat buvo vartojama valstybės suvereni-
teto kategorija. 

Iki XX a. antros pusės tarp valstybių vyravusi nuomonė buvo tokia – valstybių pripažinimas – 
tai valstybių politinis įrankis. Šį vyraujantį požiūrį patvirtina štai toks faktas. 1949 m. Jungtinių Tau-
tų Tarptautinės teisės komisija atrinko 14 aktualiausių tarptautinės teisės institutų, siekdama svar-
baus tikslo – šių institutų kodifikavimo. Vienas iš pirmųjų kodifikuotinų institutų buvo valstybių 

21 Žalimas, D. Sąjūdis ir Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimas. Ozolas, R. et al. Kelias į Nepriklausomybę: 
Lietuvos Sąjūdis 1988–1991. Kaunas: Šviesa, 2010, p. 189.

22 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir 
pasekmės. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2005, p. 322–325.

23 Ibid., p. 328–329.
24 Pvz., Islandija ir JAV, pripažindamos Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimą, pažymėjo, kad pripažįsta 

Lietuvos Respublikos nepriklausomybę nuo 1922 m., Rusija pripažino Lietuvos Respublikos valstybinį statusą 
1990 m. kovo 11 d. aktų pagrindu. Žr. Ibid., p. 271, 272, 277, 327–328.

25 Vadapalas, V. Tarptautinė teisė. Vilnius: Eugrimas, 2006, p. 246.
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pripažinimo institutas26. Deja, ši idėja taip ir liko neįgyvendinta iki šių dienų. Nepavyko pasiekti 
konsensuso, nes valstybių pripažinimo klausimai buvo vertinami pasitelkiant skirtingus politinius 
argumentus, skirtingai suprantant valstybių pripažinimo koncepciją. Taigi kalbant apie Lietuvos 
valstybės pripažinimą 1919–1924 m., – Lietuvos valstybės pareigūnai derybose su kitomis valsty-
bėmis valstybės pripažinimo institutu galėjo remtis tik fragmentiškai. Svarstant Lietuvos valstybės 
pripažinimą dėmesys buvo sutelkiamas į dvišalių santykių vystymo perspektyvą, ieškant naudingų 
valstybėms bendradarbiavimo sričių.

Net ir dabar kai kurie tarptautinės teisės specialistai valstybių pripažinimą yra linkę vertinti 
kaip valstybės politinės valios išraišką. Antai J. Craufordas, autorius, nemažai rašęs valstybių pripa-
žinimo tematika, be išlygų teigia, kad valstybės pripažinimas – tai politinis aktas27. Kitas garsus ang-
lų mokslininkas, profesorius Malkomas Show, irgi pasisako, kad valstybės pripažinimo aktas – tai 
fundamentalus politinis aktas28. 

Nekyla abejonių, kad valstybių politinė valia valstybių pripažinimo procese yra vienas iš svar-
biausių veiksnių. Tačiau palaipsniui vystantis valstybių pripažinimo institutui, valstybių pripažini-
mas turi būti vertinamas ir per tarptautinės teisės prizmę. Pavyzdžiui, atrodo pakankamai svarbi 
1933 m. Montevideo konvencijos dėl valstybių teisių ir pareigų 6 straipsnio nuostata, nurodanti, kad 
valstybės pripažinimas yra besąlygiškas ir neatšaukiamas. Ši sutartinė tarptautinės teisės norma su-
teikia pagrindą valstybių pripažinimą vertinti per teisinę prizmę. 

Tarptautinės teisės doktrinoje nėra vienos valstybių pripažinimo sąvokos. Apibendrindami 
tarptautinės teisės specialistų nuomones šiuo klausimu mes teigiame, kad valstybių pripažinimas – 
tai kompetentingas valstybės institucijos oficialus teisinis politinis aktas, kuriame konstatuojamas 
naujai atsiradusios valstybės faktas ir kuriame siūloma užmegzti tam tikro lygio tarptautinius tarp-
valstybinius santykius. Taigi, pagrindinės sąvokos, apibūdinančios valstybės pripažinimą, būtų 
„kompetentinga valstybės institucija“, „teisinis politinis aktas“, „naujai atsiradusios valstybės fakto 
konstatavimas“ ir „pasiūlymas palaikyti tam tikro lygio tarptautinius santykius“29. Šiomis sąvokomis 
remsimės analizuodami Lietuvos valstybės pripažinimo etapus.

Po užsitęsusio kelis šimtmečius bendro valstybingumo su Lenkija, po priklausomybės XIX a. 
Rusijai, po Pirmojo pasaulinio karo susidarė palankios tarptautinės aplinkybės siekti Lietuvos vals-
tybės nepriklausomybės bei savarankiškumo. 

Dar 1917 m. rugsėjo 18–23 d. Vilniuje įvyko Lietuvių konferencija, kurioje buvo suformuota 
Lietuvos Taryba. Būtent Lietuvos Tarybos iniciatyva buvo pradėtos derybos su Vokietija dėl Lietuvos 
tolesnės politinės ateities. Lietuvos Taryba 1918 m. vasario 16 d. priėmė Lietuvos Valstybės Nepri-
klausomybės Aktą. Šiame Akte buvo nurodyta, kad Lietuvos Taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos 
atstovė, remdamasi tautų apsisprendimo teise, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratinę Lietuvos 
valstybę su sostine Vilniumi ir nutraukia buvusius jos valstybinius ryšius su kitomis valstybėmis30. 
Šis Lietuvos Nepriklausomybės Aktas tapo naujiena ir diskusijų objektu daugelio valstybių vyriau-
sybių dienotvarkėje. Šis Aktas taip pat tapo pagrindu Lietuvos valstybei siekti pripažinimo. Lietuvos 
valstybės vyriausybės nariai, diplomatai, siekdami Lietuvos valstybės pripažinimo, veikė įvairiomis 
kryptimis: vyko derybos su konkrečių valstybių atstovais, buvo palaikomi nuolatiniai ryšiai su rezi-
duojančiais Lietuvoje užsienio valstybių atstovais, šiam tikslui siekta išnaudoti Paryžiaus taikos kon-
ferenciją ir Antantės šalių vadovų susitikimus. Buvo deramasi su daugeliu valstybių, tačiau svarbiau-
sios valstybės, su kuriomis dėl Lietuvos valstybės pripažinimo vyko intensyvios derybos, buvo trys: 
Vokietija, Rusija ir Prancūzija. Derybos buvo permainingos, ne visada lydėjo sėkmė. To priežasčių 
būta įvairių. Blogiausia tai, kad patys derybininkai neturėjo vienos Lietuvos valstybės vizijos. Antai, 

26 La commission du droit international et son oeuvre. Septième édition. Nations Union Publication, 1, 2009, p. 44. 
27 Crawford, J. Principles of Public International Law. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 147.
28 Show, N. M. International Law. Seventh Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, p. 340. 
29 Plačiau apie valstybių pripažinimo sampratą žr. Katuoka, S. Valstybių pripažinimas tarptautinėje teisėje. Jurispru-

dencija. 2016, 23 (1), p. 25–42.
30 Plačiau apie Lietuvos valstybės 1918–1940 m. raidos etapą žr. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublika 

1918–1940 metais [interaktyvus]. <http://valstybingumas.lt>. 

http://valstybingumas.lt/LT/saltiniu-apzvalga/LR-1918-1940-saltiniai/Puslapiai/default.aspx
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aktyviai su Prancūzijos valstybės atstovais bendravęs J. Gabrys teigė, kad Lietuvos visuomenė palaiko 
federacinės valstybės su Lenkija idėją31. 

Lietuvai labai svarbus buvo Vokietijos pripažinimas, nes pagal susiklosčiusią valstybių opiniją 
Vokietija buvo laikoma Lietuvos suverenu. Per Pirmąjį pasaulinį karą Lietuvos valstybės teritorija 
jau nuo 1915 m. buvo visiškai okupuota vokiečių kariuomenės. Todėl, kai 1918 m. vasario 16 d. buvo 
paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, pirmiausia dėl Lietuvos pripažinimo buvo deramasi su 
Vokietijos valstybe. 

Vokietijos įvykdytas Lietuvos valstybės pripažinimas turi keletą niuansų. Visų pirma, derybos 
dėl Lietuvos valstybės nepriklausomybės su Vokietija buvo prasidėjusios iki 1918 m. vasario 16 d. Ne-
priklausomybės Akto priėmimo. Šių derybų išdava – Lietuvos Tarybos 1917 m. gruodžio 11 d. priim-
tas pareiškimas dėl Lietuvos valstybės atkūrimo sąjungoje su Vokietija. Taigi būtent reaguodama į šį 
aktą Vokietija ir pripažino Lietuvos valstybę. 1918 m. kovo 23 d. buvo gautas tokio turinio Vokietijos 
Kaizerio Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo aktas. 

Vokietijos Kaizerio Lietuvos Nepriklausomybės Pripažinimo Aktas 32

Mes, Wilhelmas, iš Dievo malonės Vokietijos kaizeris, Prūsijos karalius ir t. t., pranešame:
Kadangi 1917 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Taryba, pripažinta lietuvių liaudies atstovė, 
paskelbė atkurianti nepriklausomybę, su Vokietijos valstybe amžinais ir tvirtais sajungos 
ryšiais ir konvencijomis, visų pirma karinėmis, susisiekimo, muitų ir pinigų sistemos, 
susietą Lietuvos valstybę ir paprašė Vokietijos valstybės apsaugos ir pagalbos, be to, kadangi 
nuo šiol ankstesni Lietuvos valstybiniai ryšiai yra nutraukiami, todėl Mes pavedame mūsų 
valstybės kancleriui grafui von Hertling pranešti Lietuvos Tarybai, kad Mes, remdamiesi 
aukščiau minėtu 1917 m. gruodžio 11 d. pareiškimu, pripažįstame Vokietijos valstybės 
vardu Lietuvą laisva ir nepriklausoma valstybe ir esame pasirengę suteikti Lietuvos 
valstybės atkūrimui reikalingą prašomą apsaugą ir paramą. Mes manome, kad konvencijos, 
kurios bus sudarytos, atitiks tiek Vokietijos valstybės, tiek Lietuvos interesus ir kad Lietuva 
palengvins Vokietijos karinę naštą, o tai irgi prisidės prie Lietuvos išvadavimo.
Kartu Mes įgaliojame mūsų valstybės kanclerį imtis drauge su Lietuvos gyventojų atstovais 
savarankiškos Lietuvos atkūrimui reikalingų priemonių ir duoti potvarkį dėl tolesnių 
priemonių sudarant tvirtą sąjungą su Vokietija ir numatytas bei reikalingas konvencijas.
Patvirtiname tai paties Jo Didenybės parašu ir Mūsų antspaudu.
Duota Didžiojoje būstinėje 1918 m. kovo 23 d.

Grafas von Hertling Wilhelm I. K.

Šis Vokietijos Kaizerio Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo aktas, be jokių abejonių, ver-
tintinas teigiamai. Pirma, tai buvo pirmos valstybės Lietuvai suteiktas pripažinimas. Antra, tai buvo 
pripažinimas valstybės, kuri laikyta buvusiu Lietuvos suverenu. Trečia, Lietuvai suteiktas visiškas, 
vadinamasis de jure, pripažinimas33. Trūkumas buvo tai, kad Vokietijos valstybė reagavo į 1917 m. 
gruodžio 11 d. priimtą Lietuvos Tarybos deklaraciją. Lietuvos Taryboje, tiek priimant šią deklaraciją, 
tiek ją priėmus kilo aštrios diskusijos. Daugelio Tarybos narių netenkino būsima sąjunga su Vokie-
tijos valstybe. Todėl 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba priėmė Nepriklausomybės Aktą, kuriame 
neminima sąjunga su Vokietija. Lietuvai iškilo uždavinys supažindinti su šiuo aktu Vokietijos valsty-
bę ir siekti Lietuvos pripažinimo būtent šio Akto pagrindu. Lietuvos Taryboje buvo svarstomi įvairūs 

31 Bukaitė, V. Lietuvos politinių ir diplomatinių santykių su Prancūzija užmezgimas (1918–1920). Nepasitikėjimo 
mainai. Lietuvos istorijos studijos. 2011, 27, p. 65 

32 Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais, 1915–1918. Lietuvos nepriklausomos valstybės genezė. 
Dokumentų rinkinys. Sud. Gimžauskas, E. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2006, p. 303–304.

33 Tarptautinėje teisėje yra skiriamos trys valstybių pripažinimo rūšys: de jure – visiškas pripažinimas, po kurio daž-
niausiai užmezgami diplomatiniai santykiai; de facto – pripažinimas, kuris siejamas su vyriausybės pripažinimu; ad 
hoc – pripažinimas, pvz., pasirašant tarptautinę sutartį ar įkuriant pripažįstamoje valstybėje instituciją, per kurią bus 
palaikomi tam tikros rūšies valstybiniai santykiai. 
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Vokietijos skatinimo pripažinti Lietuvą variantai. 1918 m. liepos 11 d. Lietuvos Tarybos posėdyje 
buvo priimtas sprendimas paskelbti Lietuvos valstybę monarchija. Tarybos narių nuomone, Lietuvos 
karaliaus postą turėjo užimti Viurtenbergo grafas ir Uracho hercogas Wilhelmas von Urachas. Su 
šiuo asmeniu vyko konfidencialios derybos. Derybų metu būsimam Lietuvos karaliui buvo iškeltos 
kelios sąlygos: Vyriausybės nariai bei aukštas pareigas einantys valstybės pareigūnai galėjo būti ski-
riami karaliaus su sąlyga, jei jie bus Lietuvos valstybės piliečiai ir kalbės lietuviškai, karaliaus valdžią 
galės riboti tautos renkamas parlamentas. Šis Lietuvos Tarybos žingsnis Vokietijos valstybei iš dalies 
buvo netikėtas. Kaip teigia Aras Lukšas, to meto Vokietijos spauda bandė paneigti, kad hercogas  
W. von Urachas sutiko tapti Lietuvos karaliumi. Teigta, kad 1917 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Tarybos 
pareiškimas dėl Lietuvos valstybės atkūrimo sąjungoje su Vokietija yra tikrasis aktas34. Siūlydami 
Lietuvos karaliumi W. von Urachą, Tarybos nariai siekė švelninti situaciją su Vokietija, taip kompen-
suodami sąjungos su Vokietija atsisakymą. 

Antras žingsnis, kurio ėmėsi Lietuvos Taryba ryšium su vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto 
paskelbimu, buvo toks. Lietuvos Taryba 1918 m. kovo 20 d. įgaliojo savo atstovus pranešti Vokietijos 
pareigūnams apie Lietuvos valstybės nepriklausomybę pagal Vasario 16 d. aktą, taip pat atstovams 
suteikė teisę pranešti kancleriui, kad Lietuvos ir Vokietijos tarpusavio santykių ir bendradarbiavimo 
neatsisakoma pagal minėtą gruodžio 11 d. aktą. 

Tarybos delegacijos nariai J. Šaulys, J. Staugaitis. J. Vileišis įvykdė šį Tarybos įpareigojimą 
1918 m. kovo 23 d. susitikę su Vokietijos kancleriu G. von Herlingu. Tą pačią dieną buvo gautas jau 
minėtas Vokietijos Kaizerio išduotas Lietuvos pripažinimo aktas. Po šio Vokietijos įvykdyto Lie-
tuvos pripažinimo karaliaus iš Vokietijos poreikis prarado prasmę. Šio Vokietijos pripažinimo akto 
pakako, nes kito Vokietijos paskelbto Lietuvos pripažinimo akto nebuvo. Minėtas Vokietijos pripa-
žinimo aktas, kaip įvykęs faktas, konstatavo Lietuvos valstybės nepriklausomybės faktą, ir tai buvo 
naudinga Lietuvos valstybei. 1919 m. birželio 28 d. pasirašytos Versalio sutarties 116 straipsnyje nu-
rodoma, kad Vokietija pripažįsta ir įsipareigoja gerbti visų iki 1914 m. rugpjūčio 1 d. buvusiai Rusijos 
imperijai priklausiusių teritorijų nepriklausomybę. Šia norma Vokietijos valstybė nors ir netiesiogiai 
dar kartą patvirtino Lietuvos valstybės nepriklausomybės faktą. 

Kita svarbi valstybė, kurios pripažinimo siekė Lietuva, buvo Prancūzija. Po Pirmojo pasau-
linio karo Prancūzijos, kaip karo laimėtojos, autoritetas buvo išaugęs. Prancūzija aktyviai reiškėsi 
palaikydama ir formuodama tarptautinius santykius su įvairiomis valstybėmis. Tokios valstybės kaip 
Prancūzija Lietuvos valstybės pripažinimo aktas Lietuvai buvo labai svarbus ir dėl to, kad daugelis 
valstybių, spręsdamos Lietuvos valstybės pripažinimo klausimą, tiesiog stebėjo, kokius veiksmus Lie-
tuvos pripažinimo klausimu atliks didžiosios valstybės. Į šį veiksnį buvo atkreiptas dėmesys Lietuvos 
atstovo Šveicarijoje Vaclovo Sidzikausko susitikime su Šveicarijos valdžios atstovais, kai buvo kal-
bamasi dėl Lietuvos valstybės pripažinimo. Pokalbio metu išryškėjo, kad Šveicarija Lietuvos pripa-
žinimo klausimą derino su Skandinavijos valstybių vyriausybėmis, kurios irgi neskubėjo pripažinti 
Lietuvos valstybės. Pagrindinė tokio delsimo priežastis – neišspręstas Vilniaus klausimas arba faktas, 
kad Lietuvos valstybės nepripažino didžiosios valstybės35. Įdomumo dėlei galima pasakyti, kad Vac-
lovas Sidzikauskas bandė sušvelninti didžiųjų valstybių Lietuvos pripažinimo faktą motyvuodamas, 
kad Lietuvos pripažinimas po to, kai tą padarys didžiosios Europos valstybės, jokio didelio įspūdžio 
lietuviams nepadarys, jis bus vertinamas kaip geros valios išraiška36.

Atkreiptinas dėmesys, kad Prancūzijos valstybė Lietuvos valstybę pripažino palaipsniui. Pir-
miausia, Prancūzijos vyriausybė dar 1919 m. sausio mėnesį priėmė sprendimą įsteigti Kaune Pran-
cūzijos karinę misiją. Karinės misijos įsteigimas, mūsų nuomone, gali būti vertinamas kaip Lietuvos 
valstybės pripažinimas ad hoc. Juk karinės misijos tikslas buvo puoselėti tarp Lietuvos ir Prancūzijos 
besiklostančius santykius. Kaip pažymi Vilma Bukaitė, nors prancūzų karinės misijos veiksmai Lie-

34 Lukšas, A. Laisvės istorijos mozaika. Vilnius: Lietuvos žinios, 2015, p. 13.
35 Lietuvos Respublikos Seimo iniciatyva buvo atlikta suskaitmenintų archyvinių bylų apžvalga Lietuvos valstybės įsi-

tvirtinimo tarptautinėje arenoje 1918–1924 m. tema. Šie archyviniai duomenys bus naudojami atskleidžiant tam 
tikrus Lietuvos valstybės pripažinimo niuansus. 

36 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 383, ap.7, b. 174, lap. 94.
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tuvos istoriografijoje vertinami neigiamai, kai kurie misijos veiksmai buvo naudingi Lietuvos valsty-
bei37. Misijos atstovas ragino Prancūzijos vyriausybę pripažinti Lietuvos valstybingumą, užmegzti su 
Lietuva prekybinius santykius, atsiųsti Lietuvai finansinę pagalbą. Atstovas bandė išsklaidyti mintis 
apie provokišką Lietuvos visuomenės orientaciją. Lietuvių tauta sugebėjo išsaugoti tautiškumą, kalbą, 
papročius, ši tauta realiai egzistuoja ir nėra dirbtinė – pabrėžė savo ataskaitoje Prancūzijos karinės 
misijos atstovas38.

Antras žingsnis – Prancūzijos vyriausybės 1920 m. gegužės 11 d. Lietuvos valstybės pripažini-
mas de facto 39. Apie šį Prancūzijos žingsnį Lietuvos Vyriausybės vadovą A. Voldemarą, gavęs iš Pran-
cūzijos vyriausybės atitinkamą aktą, nedelsdamas informavo Lietuvos atstovas Prancūzijoje Oskaras 
Milašius. Lietuvos valstybės pripažinimo procese daug pastangų dėjo ministras pirmininkas A. Vol-
demaras. Pokalbiuose su Prancūzijos valstybės atstovais ministras pirmininkas visada pabrėždavo 
Lietuvos valstybingumo faktą, kaip vieną iš svarbiausių veiksnių siekiant Lietuvos valstybės pripaži-
nimo. Ministras pirmininkas stengėsi užmegzti draugiškus santykius su Prancūzija Paryžiaus taikos 
konferencijoje, buvo susitikęs su Prancūzijos ambasadoriumi Šveicarijoje ir plačiai aptarė Lietuvos 
valstybės pripažinimo klausimą. Dėl Lietuvos pripažinimo daug pastangų įdėjo Lietuvos atstovas 
Prancūzijoje Oskaras Milašius. Lietuvos valstybės pripažinimas de jure iš Prancūzijos buvo gautas 
1922 m. gruodžio 22 dieną.

Atkreiptinas dėmesys ir į Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos aktyvius veiksmus siekiant 
Lietuvos valstybės pripažinimo. Antai, 1922 m. kovo 2 d. Užsienio reikalų ministerijos posėdyje buvo 
svarstomi Lietuvos valstybės pripažinimo strategijos ir būdų klausimai, patvirtinta instrukcija, ku-
rios pagrindu buvo koordinuojama ministerijos veikla, aptarti Lietuvos diplomatų veiksmai siekiant 
valstybės pripažinimo Genujos konferencijoje40.

Lietuvai Rusijos pripažinimas buvo svarbus dėl to, kad Rusija ilgą laiką buvo užėmusi Lietuvos 
teritoriją, o po nepriklausomybės paskelbimo 1918 m. vasario 16 d. pradėjo invaziją į Lietuvos terito-
riją. Sovietų vyriausybė numatė, kad traukiantis iš Lietuvos valstybės vokiečių kariuomenei Rusijai 
pravartu užimti Pabaltijo valstybes. Maskvai svarbu buvo prasiveržti į Vakarus ir turėti bendrą sieną 
su Vokietija, nes buvo tikimasi, kad tokiomis sąlygomis socialistinės revoliucijos eksportas į Vokie-
tiją būtų sėkmingesnis. Brandinta ir idėja turėti bendramintes Pabaltijo valstybes, kurios palaikytų 
proletariato diktatūros idėją. 1919 m. bolševikų kariuomenės pajėgos jau buvo užėmusios didelę dalį 
Lietuvos teritorijos ir Lietuvos sostinę Vilnių. Užimtoje teritorijoje buvo steigiami revoliuciniai ko-
mitetai. Pradėta dvarų, bažnyčių, vienuolynų žemių bei įmonių nacionalizacija, steigiamos komunos. 
Nepritariančius santvarkai asmenis areštuodavo, kalindavo ar net deportuodavo iš Lietuvos41. 

Padėtis Lietuvoje pasikeitė, kadangi 1919 m. pavasarį Lenkijos kariuomenė atakavo raudonar-
miečius ir po tris dienas trukusių mūšių užėmė Lietuvos sostinę Vilnių. J. Pilsudskis iš karto lenkų 
spaudoje paskelbė pranešimą – išvaduotas Lenkijos miestas Vilnius. Į tokio pobūdžio pareiškimą 
Lietuvos valstybė sureagavo labai greitai. Ministras Pirmininkas M. Sleževičius atstovui Berlyne  
J. Puriskiui nurodė – „sukelt visus ant kojų. Vilnius tik Lietuvos, tik mūsų sostinė“42. 

1919 m. liepos 26 d. į Šiaurės Lietuvą ėmė veržtis buvusios carinės Rusijos karininko P. Ber-
monto-Avalovo vadovaujami baltagvardiečiai, vadinami bermontininkais. Jiems talkino vokiečių 

37 Bukaitė, V. Lietuvos politinių ir diplomatinių santykių su Prancūzija užmezgimas (1918–1920). Nepasitikėjimo 
mainai. Lietuvos istorijos studijos. 2011, 27, p. 76.

38 Savaitinis pulk. C. Reboulio raportas. 1919 05 12 AMAEEF. t. 66, p. 275. Cituojama pagal: Bukaitė, V. Lietuvos po-
litinių ir diplomatinių santykių su Prancūzija užmezgimas (1918–1920). Nepasitikėjimo mainai. Lietuvos istorijos 
studijos. 2011, 27, p. 75.

39 Lietuvos užsienio reikalų ministerijos duomenimis, pirmasis Prancūzijos vyriausybės oficialus diplomatinis atstovas 
akredituotas Lietuvoje buvo Gabrielius Padovani, pradėjęs veiklą nuo 1921 m. sausio 25 d.

40 Plačiau apie tai žr. Lietuvos valstybės įsitvirtinimas tarptautinėje arenoje 1918–1924 m. nepriklausomybės pripažini-
mas [interaktyvus]. <http://valstybingumas.lt>.

41 Plačiau apie to meto situaciją Lietuvoje žr. Ališauskas, K. Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės 1918–1920. Čikaga: 
M. Morkūno spaustuvė, 1972, p. 79–84.

42 Cituojama pagal A. Liekį. Žr. Liekis, A. Juodieji Lietuvos istorijos puslapiai. Vilnius: Mokslotyros institutas, 2011,  
p. 272.
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generolo R. Golco vadovaujamos kariuomenės pulkai. Naujai susikūrusiai Lietuvos kariuomenei, 
gausiam būriui savanorių teko nelengva užduotis kovoti keliais frontais. 1919 m. spalio 9 d. Lietuvoje 
buvo paskelbta karo padėtis ir buvo imtasi veiksmų prieš bermontininkus. Ypač aršūs mūšiai vyko 
prie Linkaičių ir Radviliškio ir tais pačiais metais Lietuvos kariuomenė pasiekė pergales prieš ber-
montininkus. 1919 m. gruodžio 15 d. paskutiniai bermontininkai paliko Lietuvos teritoriją43. 1919 m. 
pabaigoje po sėkmingos karinės kampanijos Lietuvos kariuomenė iš rytų Lietuvos išvijo ir Raudo-
nąją armiją. Būtent tais metais pasikeitė ir Sovietų Rusijos politika trijų Baltijos valstybių atžvilgiu. 
Sovietų Rusija suprato, kad lietuviai, latviai ir estai yra pasiryžę ginti savo valstybių nepriklausomybę 
ir nusprendė, kad būtų tikslinga turėti draugiškus kaimynus. 1919 m. rugpjūčio 31 d. Rusija nusiuntė 
notą Estijos vyriausybei, o rugsėjo 11 d. – Lietuvos vyriausybei. Rusijos užsienio komisaro atsiųstoje 
notoje buvo siūloma pradėti taikos derybas ir kartu buvo pareikštas Lietuvos valstybės pripažinimas 
de facto. Byloje „Lietuvos ir Rusijos derybos dėl taikos sutarties“ pateikiami dokumentai, apiman-
tys laikotarpį nuo 1919 m. gruodžio 17 d. iki 1923 m. gruodžio 17 d. Dokumentai atskleidžia dery-
bų eiga, šalių siekius, pagrindinius diskusinius klausimus. Lietuva šiose derybose sprendė svarbius 
klausimus, tą rodo pačios derybų delegacijos struktūra. Lietuvos delegacija buvo suskirstyta į šešias 
subkomisijas, kurios buvo atsakingos už konkrečią sutarties sudarymo sritį: 1) politinė – atsakinga 
už sienų, archyvų, aktų ir dokumentų klausimus, 2) sienų apsaugos – sienų nustatymas, susitarimas 
dėl evakuacijos, kariniai klausimai, 3) finansinė-ekonominė – nuostolių, padarytų carinės valdžios 
ir Raudonosios armijos, atlyginimas, susisiekimo ir koncesijų sąlygų nustatymas, 4) belaisvių apsi-
keitimo ir pilietybės, 5) bendra juridinė ir redakcinė komisija, 6) komisija delegacijos reikalams44. 
Komisijos derybose visada svarbiausias buvo Lietuvos pripažinimo klausimas. 

Minėtoje byloje pateikiamas Lietuvos delegacijos parengtas Taikos sutarties projektas su patai-
somis45, taip pat Lietuvos valstybės nepriklausomybės pripažinimo akto projektas46. Prasidėjusiose 
derybose su Rusija kai kurių klausimų sprendimo strategija buvo koreguojama. Antai, 1920 m. ge-
gužės 9 d. Lietuvos delegacija gavo instrukcijas dėl Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo atskiru 
aktu. Instrukcijoje buvo nurodyta, kad pripažinimo aktas svarbus tuo atveju, jei derybos iširtų, todėl 
delegacijai buvo nurodyta kol kas šio klausimo nekelti. Buvo pažymėta, kad ypač svarbus sienų nu-
statymo klausimas, jei šiuo klausimu nepavyktų sutarti, nurodyta pareikšti, kad valdžia laiko derybas 
neįmanomomis, kol Lietuvos nepriklausomybė nepripažinta atskiru aktu47. Gavus instrukciją, in-
formuodamas Lietuvos Vyriausybę apie derybų eigą komisijos pirmininkas T. Noraus-Naruševičius 
pažymėjo, kad Čičerinas nekvestionuoja Lietuvos pripažinimo ir sutinka pripažinimo faktą įtraukti 
į Taikos sutartį atskiru punktu.

Nors derybos su Rusija vyko nelengvai, jos baigėsi 1920 m. liepos 12 d. Lietuvos Taikos su-
tarties su Rusija pasirašymu. Jau pirmame Taikos sutarties straipsnyje buvo nurodyta, kad Rusijos 
Federacinė Socialistinė Tarybų Respublika remiasi paskelbtąja visų tautų teise laisvai apsispręsti ligi 
joms visiškai atsiskiriant nuo valstybės, kurios sudėtyje jos yra. Rusija be atodairų pripažįsta Lietuvos 
valstybės savarankiškumą ir nepriklausomybę su visomis iš tokio pripažinimo kylančiomis juridi-
nėmis pasekmėmis ir gera valia visiems amžiams atsisako visų Rusijos suvereniteto teisių, kurių ji 
yra turėjusi lietuvių tautos ir jos teritorijos atžvilgiu. Kad Lietuva buvo kuomet priklausiusi Rusijai, 
tas faktas neuždeda lietuvių tautai ir jos teritorijai jokių pareigų Rusijos link48. Šia sutartimi Lietuva, 
be pripažinimo fakto, išsprendė ir daugiau svarbių dalykų: nustatė valstybės sieną tarp Lietuvos ir 
Rusijos (2 sutarties straipsnis), išsprendė ginčytinus pilietybės klausimus (6 sutarties straipsnis), Ru-
sija, konstatavusi, kad Lietuva pasaulinio karo metu buvo beveik visa nuniokota, įsipareigojo Lietu-

43 Plačiau apie kariuomenės kovas su bermontininkais žr. Liekis, A. Juodieji Lietuvos istorijos puslapiai. Vilnius: Moks-
lotyros institutas, 2011.

44 Plačiau apie derybų su Rusija dėl taikos sutarties eigą žr. Lietuvos valstybės įsitvirtinimas tarptautinėje arenoje 
1918–1924 m. nepriklausomybės pripažinimas [interaktyvus]. <http://valstybingumas.lt>.

45 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. f. 923, ap.1. b. 95, lap. 146–155. 
46 Ibid., lap. 157–160.
47 Ibid., f. 383 ap.7. b. 77. lap. 172.
48 Visos sutarties tekstą žr. Lietuvos Taikos sutartis su Rusija. Vyriausybės žinios. 1920, Nr. 53, p. 1–11.
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vos Vyriausybei išduoti 3 mln. rublių aukso per pusantro mėnesio nuo sutarties ratifikavimo dienos  
(7 sutarties straipsnis). 

Iki 1921 m. pabaigos Lietuvos valstybę pripažino 12 valstybių, 1922 m. – 15 valstybių, laikotar-
piu nuo 1918 m. iki 1924 m. – 41 valstybė. Pateikiame chronologine tvarka Lietuvos valstybę pripa-
žinusių valstybių sąrašą49.

Lietuvos valstybę 
pripažino de jure Valstybė Lietuvos valstybę 

pripažino de jure Valstybė

1918 03 23 Vokietija 1922 12 20 Anglija
1920 07 12 RTFSR 1922 12 20 Prancūzija
1921 02 12 Latvija 1922 12 20 Italija
1921 02 19 Estija 1922 12 20 Japonija
1921 05 05 Meksika 1922 12 27 Belgija
1921 07 19 Šveicarija 1922 12 28 Panama
1921 09 28 Švedija 1922 11 01 Islandija
1921 09 30 Danija 1923 01 05 Kosta Rika
1921 10 04 Norvegija 1923 01 23 Siamas
1921 10 06 Olandija 1923 02 05 Peru
1921 10 14 Suomija 1923 02 09 Paragvajus
1921 12 09 Brazilija 1923 02 13 Liberija
1922 01 05 Čekoslovakija 1923 02 13 Kinija
1922 05 09 Venesuela 1923 02 26 Gvatemala
1922 05 23 Graikija 1923 05 03 Portugalija
1922 05 23 Čilė 1923 05 11 Kuba
1922 06 14 Bolivija 1923 08 11 Persija
1922 07 27 Ispanija 1923 11 06 Ekvadoras
1922 07 28 JAV 1924 02 07 Austrija
1922 11 10 Vatikanas 1924 08 21 Rumunija

 1924 11 03 Bulgarija

1.3.  Atkurtos Lietuvos Respublikos nepriklausomybės  
 pripažinimas 1991 m.

Lietuvos valstybės pripažinimas 1919–1924 m. ir Lietuvos valstybės nepriklausomybės pripa-
žinimas 1991 m. – tai tarpusavyje susiję, bet kartu ir skirtingi reiškiniai. Po Lietuvos, kaip valstybės, 
pripažinimo 1919–1924 m. Lietuva, kaip tarptautinės teisės subjektas, reiškėsi tarptautinių organiza-
cijų veikloje50, Lietuvos valstybė nepriklausomybės laikotarpiu pasirašė nemažai tarptautinių sutar-
čių51, palaikė aukščiausio lygio diplomatinius santykius su daugiau kaip 40 valstybių. Taigi Lietuvos 
valstybė daugumai kitų užsienio valstybių buvo gerai žinomas tarptautinės bendrijos narys. 

Atkreipiame dėmesį ir į tai, kad tarptautinės teisės valstybių pripažinimo institutas XX a. pa-
baigoje jau buvo pasipildęs keliomis esminėmis nuostatomis. Visų pirma, tarptautinėje teisėje jau 
buvo susiformavę pagrindiniai tarptautinės teisės principai, kuriais remiantis galėjo vykti valstybių 
pripažinimo procesas. Antra, jau buvo nusistovėję valstybių pripažinimo kriterijai. Trečia, Europos 

49 Pripažinimas (1918–1924 m.) [interaktyvus]. <www.lrs.lt>.
50 Plačiau apie Lietuvos valstybės dalyvavimą tarptautinių organizacijų veikloje žr. šios dalies 2.2. poskyrį. 
51 Plačiau apie Lietuvos Respublikos sudarytas tarptautines sutartis žr. III skyrių.

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5228&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5221&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5229&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5207&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5209&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5197&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5225&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5224&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5205&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5202&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5219&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5227&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5210&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5226&p_k=1
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Sąjunga, reaguodama į įvykius po Sovietų Sąjungos iširimo, 1991 m. išleido gaires, kuriomis buvo 
rekomenduojama vadovautis sprendžiant valstybių pripažinimą52. Ketvirta, buvo susiformavusios 
teo rijos, kurių pagrindu galėjo būti sprendžiami valstybių pripažinimo klausimai. Taigi, Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės pripažinimą mes vertinsime atsižvelgdami į valstybių pripažinimo ins-
tituto pokyčius, kurie savo ruožtu veikė nepriklausomybės pripažinimo procesą.

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė Lietuvos Nepriklau-
somybės Atstatymo Aktą. Šis aktas tapo teisiniu pagrindu, siekiant atkurtos Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės pripažinimo. Nepriklausomybės Atstatymo Akte buvo užfiksuoti keli esminiai 
momentai, kurie turėjo įtakos strategiškai siekiant nepriklausomybės pripažinimo tikslo. Taigi, šia-
me akte buvo įtvirtintos šios pagrindinės nuostatos:

1) pažymėta, kad „Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, nutaria 
ir iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės 
suvereninių galių vykdymas, ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė“.

2) Pabrėžta, kad „Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas ir 1920 m. 
gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada 
nebuvo nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas“.

3) Akcentuota, kad „Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma, joje neveikia jokios 
kitos valstybės konstitucija“53.

Mūsų nuomone, Nepriklausomybės Atstatymo Akte užfiksuota svarbi Lietuvos valstybės 
tęstinumo nuostata, kuria turėjo vadovautis visi Lietuvos valdžios atstovai bei visuomenės veikė-
jai, spręsdami Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo klausimą derybose su kitomis valstybėmis. 
Apibūdindami Nepriklausomybės Atstatymo Aktą, Lietuvos valstybės tęstinumo faktą kaip svarbų 
veiksnį pažymi dauguma Lietuvos teisininkų. Antai V. Sinkevičius vertindamas Lietuvos Nepri-
klausomybės Atstatymo Aktą nurodo, kad šiame akte užfiksuotas Lietuvos valstybės tęstinumas, ir 
tai yra pagrindas atkurti Lietuvą kaip nepriklausomą valstybę54. D. Žalimas pažymi, kad Lietuvos 
okupacijos ir aneksijos nepripažinimas savaime suponuoja ne tik valstybės tęstinumo, bet ir identi-
teto pripažinimą.55

Lietuvos valstybės tęstinumo faktą palaikė daugiau kaip pusšimtis demokratinių valstybių. Bū-
tent šios valstybės niekada nepripažino neteisėtos Lietuvos valstybės okupacijos ir aneksijos prievar-
tinio inkorporavimo į Sovietų Sąjungos sudėtį. Šiuo klausimu nuosekli Jungtinių Amerikos Valstijų 
pozicija. Antai, 1942 m. JAV Naujojo Džersio apygardos teismas byloje The Denny konstatavo Lietu-
vos Respublikos jungimasis į Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungą yra nepripažintas Jungtinių 
Amerikos Valstijų, todėl ir toliau Lietuvos Respublika traktuojama kaip suvereni valstybė“56. Tokio 
pobūdžio tezė buvo pakartota ir JAV vadovų pareiškimuose. Antai, JAV prezidentas R. Reiganas  
61-ųjų Baltijos valstybių pripažinimo metinių proga pažymėjo, kad JAV nepripažino Baltijos šalių 
okupacijos ir aneksijos ir laikosi šių valstybių pripažinimo, padaryto 1922 metais.

JAV vadovavosi dar iš romėnų laikų kilusiu principu ex injuria jus non oritur (iš teisės pažei-
dimo teisės neatsiranda). Šio principo pritaikymo valstybės pripažinimo srityje pradininkas buvo 
Jungtinių Amerikos Valstijų valstybės sekretorius Henris Stimsonas. Būtent šio asmens dėka buvo 
suformuluota valstybių nepripažinimo doktrina, vėliau pavadinta Stimsono doktrina. 

Stimsono doktrina buvo suformuluota 1932 metais. Būtent 1932 m. sausio 7 d. JAV valstybės 
sekretorius H. Stimsonas suformulavo notą, adresuotą Japonijos ir Kinijos valstybių vyriausybėms 

52 Declaration on the Guidelines on the Recognition of New States in Eastern Europe and the Soviet Union. International 
Legal Materials. 1992, 31 (6), p. 1487.

53 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Aktas „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ [interak-
tyvus]. <www.lrs.lt>. 

54 Sinkevičius, V. Kovo 11-oji: kodėl skubėjome ir kokie pavojai tykojo [interaktyvus]. <www.delfi.lt>. 
55 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir 

pasekmės. Vilnius: Žaltvykslė, 2005, p. 270
56 Marek, K. Identity and continuity of states in public international law. Geneve: Droz, 1968, p. 397. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_Nepriklausomyb%C4%97s_Aktas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Steigiamasis_Seimas
http://www.lrs.lt/datos/kovo11/signatarai/aktas.htm
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/v-sinkevicius-kovo-11-oji-kodel-skubejome-ir-kokie-pavojai-tykojo.d?id=67369618
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dėl Japonijos invazijos į Mandžiūriją. Notoje buvo pažymėta, kad Jungtinės Valstijos nepripažins 
jokios situacijos, jokios sutarties, kuri yra Briando–Kelloggo pakto ar kitų tarptautinių sutarčių pa-
žeidimo rezultatas. JAV vykdomą valstybių nepripažinimo politiką pagal Stimsono doktriną galima 
iliustruoti ir Lietuvos valstybės pavyzdžiu. Remiantis šia doktrina JAV akivaizdžiai smerkė Baltijos ša-
lių aneksiją bei okupaciją ir bet kokia forma atsisakė pripažinti Baltijos šalis Sovietų Sąjungos sudėtyje. 

Lietuvos valstybės noras tapti nepriklausoma valstybe pasaulio galingųjų akimis buvo įvertin-
tas nevienareikšmiškai. Nustebino Prancūzijos prezidento Francois Mitterand‘o iškart po Nepriklau-
somybės Akto priėmimo išsakyta mintis: „Lietuviai viską sužlugdys. Jie beveik niekada nebuvo laisvi. 
Kai buvo, tai režimas – diktatūra. Pasigailėjimo verti žmonės. Suprasčiau, jei Gorbačiovas turėtų 
griebtis jėgos“57.

Kitaip Lietuvos nepriklausomybės siekį vertino Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė 
Margaret H. Tečer. Ji pastebėjo, „mums visiems buvo visiškai aiški, specifinė teisinė Baltijos šalių 
padėtis: vietoj klausimo „ar jos bus paleistos į laisvę“ buvo klausimas „kada“. 1990 m. birželio mėn. 
sutikusi Gorbačiovą, perspėjau jį, kad jeigu TSRS panaudotų jėgą prieš Baltijos valstybes, padariniai 
būtų liūdni. Be to, lapkritį Londone sutikusi prezidentą V. Landsbergį, patariau jam labai atsargiai 
elgtis. Paraginau abi puses imtis derybų, nors aiškiai supratau, kad būtent laisvė yra galutinis Baltijos 
šalių tikslas.“58

Apibendrintai galima teigti, kad daugumos valstybių politika Baltijos valstybių nepriklauso-
mybės klausimu buvo atsargi. Nors dauguma valstybių nelaikė Sovietų Sąjungos Baltijos valstybių 
suverenu, tačiau kai kurios iš jų stebėjo situaciją ir laukė, kada Sovietų Sąjunga pripažins Pabaltijo 
valstybes. Kaip pažymi D. Žalimas, kai kurios valstybės delsė palaikyti Lietuvos valstybę, nes norėjo 
išlaikyti tariamą balansą tarp interesų remti Lietuvą bei demokratizacijos procesus Sovietų Sąjungoje 
ir visoje Rytų Europoje59.

Taigi dauguma valstybių po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto pageidavo dialogo tarp 
Sovietų Sąjungos ir Lietuvos. 1990 m. balandžio 26 dieną Prancūzijos prezidento ir Vokietijos Fede-
ratyvinės Respublikos kanclerio bendrame laiške, adresuotame Lietuvos Respublikos Aukščiausio-
sios Tarybos Pirmininkui, buvo išreikštas pageidavimas, kad kuo greičiau prasidėtų derybos tarp 
Lietuvos ir Tarybinės vadovybės ir kad dabartinė krizė būtų išspręsta abiem pusėm priimtinu būdu60. 
Sovietų Sąjungos veiksmai rodė, kad ji iš esmės nėra linkusi į derybas. Nepaisant lanksčios Lietuvos 
Respublikos politikos, pavyzdžiui, 1990 m. birželio 16 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė bendrame pareiškime pranešė, kad Lietuva pasirengusi svarstyti 
klausimą dėl pereinamojo laikotarpio, per kurį būtų visiškai įgyvendinta valstybių nepriklausomy-
bė61. Tų pačių metų birželio 29 d. Aukščiausioji Taryba paskelbė 100 dienų moratoriumą teisiniams 
veiksmams, kylantiems iš 1990 m. kovo 11 d. akto „Dėl nepriklausomos valstybės atstatymo“, jeigu 
realiai prasidėtų derybos su Sovietų Sąjunga. Sovietų Sąjunga ėmėsi veiksmų, kurie rodė, kad ji nėra 
linkusi derėtis. Buvo leidžiami aktai, kurių tikslas buvo nepripažinti 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo akto, ir netgi buvo imtasi veiksmų, kuriuos 1991 m. pradžioje Aukš-
čiausioji Taryba įvertino kaip agresiją62. Būtent tuo metu Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą „Dėl 

57 Paleckis, J. V. Lietuva pasaulio galingųjų akiratyje 1988–1991. Nepriklausomybės atkūrimo užkulisiai žymiausių po-
litikų memuaruose. Vilnius: Algimantas, 2005, p. 146.

58 Margaret Hilda Tečer. 1988–1990 Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė. Cituojama pagal Paleckis, J. V. Lietu-
va pasaulio galingųjų akiratyje 1988–1991. Nepriklausomybės atkūrimo užkulisiai žymiausių politikų memuaruose. 
Vilnius: Algimantas, 2005, p. 127.

59 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir 
pasekmės. Vilnius: Žaltvykslė, 2005, p. 263.

60 Landsbergis, V. Laisvės byla. Vilnius: Lietuvos aidas, 1992, p. 78. Šioje knygoje paskelbtos kalbos, pranešimai, pokal-
biai, dokumentai, kurie atskleidžia sudėtingą 1990–1991 m. laikotarpį, siekiant Lietuvos valstybės pripažinimo. 

61 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Aukščiausiosios Tarybos dokumentų rinkinys. Vilnius: Lietuvos Res-
publikos Aukščiausioji Taryba 1991, 1 tomas, p. 377–378. 

62 Apie tuo metu priimtus Sovietų Sąjungos dokumentus, nukreiptus prieš Lietuvos nepriklausomybę, taip pat apie 
tai, kokių veiksmų ėmėsi Sovietų Sąjunga prieš Lietuvą, gana plačiai aprašo Dainius Žalimas. Žalimas, D. Lietuvos 
Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir pasekmės. Vilnius: 
Žaltvykslė, 2005, p. 263–269. 
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priemonių Lietuvos Respublikai ginti“, kuriame Sovietų Sąjungos veiksmai prieš Lietuvos Respubliką 
buvo įvertinti kaip atvira karinė agresija ir buvo pareikalauta nedelsiant tokius veiksmus nutraukti63.

Šiuo sudėtingu 1991 m. sausio mėnesio laikotarpiu Lietuvą pasiekė ir kelios geros žinios. An-
tai, 1991 m. sausio 20 d. įvyko Islandijos užsienio reikalų ministro J. B. Hannibalsono susitikimas 
su Aukščiausiosios Tarybos Pirmininku V. Landsbergiu. Susitikimo metu buvo patvirtinta, kad Is-
landijos vyriausybė visą laiką ir be jokių išlygų pripažino Baltijos valstybių nepriklausomybę. Buvo 
pranešta, kad Islandijos vyriausybė rimtai svarsto galimybę užmegzti diplomatinius santykius su 
Lietuva64. 

1991 m. sausio 31 d. iš Maskvos grįžta Lietuvos derybų su Rusija delegacija, vadovaujama Čes-
lovo Stankevičiaus65. Pranešama žinia, kad Lietuvos Respublikos ir Rusijos Respublikos politinės su-
tarties tekstas suderintas, parafuoti visi sutarties straipsniai66.

Tačiau situacija, susijusi su Lietuvos ir Sovietų Sąjungos santykiais, palaipsniui keitėsi, nes poli-
tinėje arenoje pasirodė naujas veikėjas – Rusijos valstybė. Rusijos demokratinės jėgos, kartu su B. Jel-
cinu priešakyje, teigiamai vertino Lietuvos valstybės atkūrimo faktą. Baltijos valstybės bei Rusija buvo 
solidarios valstybių suvereniteto, valstybių nepriklausomybės klausimu. Antai, dar 1991 m. sausio  
13 d. Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Rusijos Aukščiausiųjų Tarybų vadovai paskelbė bendrą pareiškimą, 
kuriame aiškiai konstatavo, kad šios valstybės pripažįsta viena kitos valstybinį suverenitetą67.

1991 m. liepos 29 d. buvo pasirašyta sutartis tarp RTFSR ir Lietuvos Respublikos dėl tarpvals-
tybinių santykių pagrindų. Jau šios sutarties preambulėje, kurioje buvo užfiksuoti sutarties tikslai, 
buvo pabrėžta, kad tarpvalstybiniai santykiai bus kuriami draugystės, geros kaimynystės, lygiateisiš-
kumo, abipusės naudos principais pagal visuotinai pripažintas tarptautinės teisės normas. Taip pat 
buvo išreikštas įsitikinimas, jog TSRS pašalins Lietuvos suverenitetą pažeidžiančias 1940 m. anek-
sijos pasekmes68. Tačiau kalbant apie valstybių pripažinimą, svarbiausias, mūsų nuomone, sutarties  
1 straipsnis, kuriame valstybės konstatavo, kad jos pripažįsta viena kitą visateisiais tarptautiniais 
teisės subjektais ir suvereniomis valstybėmis. Šis straipsnis buvo svarbus abiem sutarties šalims, nes 
Rusija, kaip ir Lietuva, siekė tarptautinio pripažinimo.

Tačiau santykiai su Sovietų Sąjunga, nepaisant sėkmingo dialogo su Rusijos valstybe, buvo 
įtempti. Lietuvos valstybė visais įmanomais būdais stengėsi palaikyti dialogą su Sovietų Sąjunga. To 
siekiant buvo padaryti keli svarbūs žingsniai. Dar 1990 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Lietuvos Aukš-
čiausioji Taryba patvirtino derybų tarp Lietuvos Respublikos ir SSRS pagrindines nuostatas ir tikslus. 
Lietuvos valstybės delegacija derybose su Sovietų Sąjunga69 turėjo remtis: 1918 m. vasario 16 d. Ne-
priklausomybės Aktu, 1920 m. liepos 12 d. Taikos sutartimi ir 1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės 
Atstatymo Aktu. Pagrindinis derybų tikslas buvo pasiekti visišką Lietuvos nepriklausomybę ir pa-
kartotinį jos teisinį pripažinimą iš Sovietų Sąjungos pusės, nustatyti lygiateisius ir abipusiai naudin-
gus santykius.

Derybos su Sovietų Sąjunga vyko permainingai: jos prasidėjo 1990 m. spalio 2 d. Po kelių su-
sitikimų 1990 m. gruodžio mėn. derybos buvo nutrauktos, o 1991 m. sausio 1 d. vėl atnaujintos. 
1991 m. balandžio 4 d. Maskvoje, įvykusio konsultacinio susitikimo metu, pavyko suderinti būsimų 

63 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl priemonių Lietuvos Respublikai ginti“. Lietuvos Res-
publikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1991, Nr. 3-56.

64 Sausio įvykiai (1991 m.) [interaktyvus]. <https://lt.wikipedia.org>.
65 Derybos tarp dviejų valstybių Lietuvos ir Rusijos prasidėjo dar 1990 m. rugpjūčio mėn., po to, kai buvo patvirtintos 

derybų delegacijos sudėtys. 
66 Sausio įvykiai (1991 m.) [interaktyvus]. <https://lt.wikipedia.org>.
67 Pareiškimo tekstą žr. Landsbergis, V. Laisvės byla. Vilnius: Lietuvos aidas, 1992, p. 189–190
68 Sutartis tarp Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos ir Lietuvos Respublikos „Dėl tarpvalstybinių san-

tykių pagrindų“ [interaktyvus]. <https://e-seimas.lrs.lt>.
69 Lietuvos delegacijos sudėtis su SSRS buvo patvirtinta 1990 m. rugpjūčio 21 d. Aukščiausiosios Tarybos nutarimu. 

Vadovas – Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis, nariai A. Abišala, P. Kūris, R. Ozolas, K. Prunskie-
nė, A. Saudargas, Č. V. Stankevičius, E. Zingeris.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Sausio_%C4%AFvykiai_(1991_m.)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sausio_%C4%AFvykiai_(1991_m.)
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derybų principus70 ir būsimų derybų tikslą71. Nepaisydama susitarimo tęsti derybas Maskva derėtis 
neskubėjo. Praėjus mėnesiui derybos vėl buvo nutrauktos72. 

Atrodė, kad santykių tarp Sovietų Sąjungos ir Lietuvos Respublikos palankiai dinamikai, o tuo 
labiau Lietuvos nepriklausomybės pripažinimui, nesimato jokios šviesios ateities. Tačiau Sovietų Są-
jungos kaip imperijos padėtis iš esmės pasikeitė po įvykusio 1991 m. rugpjūčio pučo. Grįžęs į Maskvą 
po nepavykusio pučo Sovietų Sąjungos vadovas M. Gorbačiovas į žurnalistų klausimą, ar pasikeitė jo 
pozicija Baltijos šalių atžvilgiu, atsakė, kad poziciją Baltijos šalių atžvilgiu būtina sutikslinti. Įvertinęs 
rugpjūčio įvykius, jis taip pat pastebėjo, kad Baltijos šalys labai vertina savo laisvę73.

Latvijos prezidentas A. Gorbunovas 1991 m. rugpjūčio 29 d. M. Gorbačiovui nusiuntė notą, 
klausdamas dėl Latvijos valstybės pripažinimo. Neilgai trukus, jau rugpjūčio 30 d. TSRS Aukščiau-
siosios Tarybos Tautybių komisija rekomendavo pripažinti trijų Baltijos valstybių nepriklausomybę, 
kartu atkreipdama dėmesį į būtinybę spręsti probleminius klausimus, iš kurių aktualiausi tautinių 
mažumų apsaugos, gynybos bei ekonominiai klausimai74. 

1991 m. rugsėjo 5 d. TSRS buvo įsteigta nauja institucija TSR Sąjungos Valstybės Taryba75. 
Būtent Valstybės Taryba pirmame posėdyje, vykusiame 1991 m. rugsėjo 6 d., pirmininkaujant  
M. Gorbačiovui priėmė sprendimą dėl Lietuvos Respublikos nepriklausomybės pripažinimo. 

Tarptautinės teisės doktrinoje kai kurie autoriai linkę gana svariai vertinti TSRS Baltijos vals-
tybių nepriklausomybės pripažinimo faktą. Pavyzdžiui, estų autorius R. Miulersonas pažymi, kad 
TSRS Baltijos valstybių nepriklausomybės pripažinimas turėjo „konstitucinę reikšmę“76. V. Vadapa-
las, vertindamas tokio pobūdžio teiginius, pastebi, kad 1940 m. įvykdyta okupacija ir aneksija Sovietų 
Sąjungai jokių teisių į Baltijos valstybes nesukūrė77. Pritardami V. Vadapalo minčiai, mes pažymime, 
jog tarptautinėje teisėje neteisėti veiksmai negali sukurti teigiamų pasekmių. Štai kodėl mes nema-
tome pagrindo diskutuoti apie Sovietų Sąjungos Baltijos valstybių pripažinimo konstitucinius ele-
mentus, o tuo labiau apie konstitucinę reikšmę. Šiuo teiginiu neneigiame Sovietų Sąjungos politinės 
Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo reikšmės. Per savaitę po Sovietų Sąjungos Lietuvos nepri-
klausomybės pripažinimo Lietuvą pripažino 22 valstybės. Kita vertus, iki Sovietų Sąjungos pripaži-
nimo Lietuvą pripažino 54 valstybės. 

Galima teigti, kad valstybių pripažinimo praktikoje XX a. pabaigoje jau buvo nusistovėję tam 
tikri valstybių pripažinimo kriterijai. Dauguma valstybių, spręsdamos pripažinimo klausimą, atsi-
žvelgdavo į valstybės veiksmingumą, gebėjimą palaikyti tarptautinius santykius. Kai kurie moks-
lininkai, analizavę 1990–1991 m. situaciją Lietuvoje, buvo linkę manyti, kad šiuo laikotarpiu buvo 
pasigesta pakankamos valstybės teritorijos kontrolės ir pakankamai efektyvios vyriausybės78. Kai 
kurios valstybės svetimos valstybės kariuomenės buvimą Lietuvos teritorijoje vertino kaip neigiamą 
teritorijos kontrolės faktorių. Net ir kai kurie Lietuvos tyrėjai, rašę Lietuvos valstybės pripažinimo 
klausimu, buvo linkę abejoti Lietuvos valstybės savarankiškumu. Antai J. Šatas yra pastebėjęs, kad 

70 Buvo susitarta, kad delegacijos vadovausis visuotinai pripažintais teisės principais, iš kurių paminėti realios šalių 
lygybės bei pagarbos šalies suverenitetui principai.

71 Pagrindinių derybų tikslas – santykių tarp Lietuvos Respublikos ir SSRS sureguliavimas.
72 Plačiau apie derybų eigą su SSRS žr. Stankevičius, Č. Nepriklausomybės pripažinimo atnaujinimas. XXI amžiaus 

horizontai. 2006, 21 (137) [interaktyvus]. <www.xxiamzius.lt>.
73 Plačiau apie M. Gorbačiovo pozicijos raidą Baltijos šalių atžvilgiu žr. Yakemtchouk, R. Les Républiques baltes en 

droit international. Echec d’une annexion opérée en violation du droit des gens. Annuaire français de droit interna-
tional. 1991, 37, p. 281.

74 Plačiau apie tai žr. Yakemtchouk, R. Les Républiques baltes en droit international. Echec d’une annexion opérée en 
violation du droit des gens. Annuaire français de droit international. 1991, 37, p. 281.

75 TSRS Valstybės Taryba buvo įsteigta remiantis 1991 m. rugpjūčio 5 dienos TSRS įstatymu Nr. 2392-1 „Apie valstybi-
nės valdžios institucijas ir SSRS valdymą pereinamuoju laikotarpiu“. Šiuo įstatymu Valstybės Tarybai buvo pavesta 
spręsti vidaus ir užsienio politikos klausimus.

76 Mullerson, R. International law, rights and politics: developments in Eastern Europe and the CIS. London-New York: 
Orbiting books, 1994, p. 121.

77 Vadapalas, V. Tarptautinė teisė. Vilnius: Eugrimas, 2006, p. 244–245.
78 Deter, de Lupis I. The International legal Order. Stockholm: Ashgate Publishing, 1994, p. 39.

http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/horizontai/20061220/4-1.html
http://www.persee.fr/author/persee_148576
http://www.persee.fr/collection/afdi
http://www.persee.fr/collection/afdi
http://www.persee.fr/author/persee_148576
http://www.persee.fr/collection/afdi
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Lietuva, paskelbusi 1990 m. nepriklausomybę, netapo nei „suvereni, nei nepriklausoma“79. Pažymė-
tina, kad Lietuvos valstybės suverenitetas išplaukia iš prigimtinės Lietuvos tautos suvereniteto teisės. 
Lietuvos tauta realizavo savo suvereniteto teisę 1991 m. vasario 9 d. apklausoje, pritardama teiginiui 
„Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“. Teigiamai pasisakė 90,47 proc. iš  
2 652 738 dalyvavusių apklausoje Lietuvos piliečių80. Ar šis rezultatas nėra tautos suvereniteto iš-
raiška? 

Grįžkime prie klausimo, susijusio su Lietuvos Vyriausybės efektyvumu, kaip sąlyga, pripa-
žįstant Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Daugeliui valstybių Lietuvos valstybės nepriklausomy-
bės pripažinimas reiškė vyriausybės pripažinimą. Juk šios valstybės pripažino Lietuvos valstybę dar 
1918–1924 m. laikotarpiu. Kad Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimas pirmiausia susijęs 
su vyriausybės pripažinimu, kaip pažymi D. Žalimas, galima iliustruoti JAV ir Didžios Britanijos 
pavyzdžiais. Būtent šios valstybės palaikė diplomatinius santykius su Lietuvos Respublika visą jos 
okupacijos laikotarpį. Vadinasi, daro išvadą, D. Žalimas, tereikėjo atnaujinti egzistuojančius santy-
kius, užmezgant ryšį su nauja pripažinta Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir toliau palaikant šiuos 
santykius ne per senos, o naujos Vyriausybės įgaliotus atstovus81. JAV praktikoje, pripažįstant vyriau-
sybes, buvo siekiama, kad pripažįstamos vyriausybės sugebėtų užtikrinti efektyvius diplomatinius ir 
konsulinius santykius, taip pat buvo keliami reikalavimai valstybės teritorijos kontrolės srityje. Šiuos 
standartus Lietuvos Vyriausybė, JAV nuomone, atitiko, todėl 1991 m. rugsėjo 2 d. JAV pripažino Lie-
tuvos Respublikos nepriklausomybę.

1990 m. kovo 22 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas. Remiantis 
įstatymu Vyriausybė tapo aukščiausiąja Lietuvos valstybės valdymo institucija. Svarbiausi naujos 
Vyriausybės uždaviniai buvo: valstybės institucijų sandaros sukūrimas ir stiprinimas, perėjimas 
iš planinės ekonomikos į rinkos ekonomiką, ekonominių ir politinių ryšių su užsienio valstybėmis 
palaikymas, valstybės sienų kontrolė, ginkluotųjų pajėgų kūrimas. Nuo 1990 m. kovo mėnesio iki 
1992 m. liepos mėnesio sudaryti trys Lietuvos Respublikos ministrų kabinetai82. 

Visos to meto Lietuvos Respublikos Vyriausybės, mūsų nuomone, funkcionavo sėkmingai. 
V. Vadapalas, atsakydamas į klausimą dėl Lietuvos vyriausybės neefektyvumo, pastebi: „Lietuvos 
aukščiausieji valstybės organai nuo pat valstybės atkūrimo dienos vykdė visišką įstatymų leidimo, 
vykdomąją ir teisminę valdžią, todėl argumentas dėl Lietuvos vyriausybės neefektyvumo vargiai yra 
pagrįstas.“83 

Masinis Lietuvos nepriklausomybės pripažinimas 1991 m. – Lietuvos nepriklausomybę pripa-
žino 102 valstybės, – patvirtina faktą, kad valstybės pasitikėjo Lietuvos valstybe, tikėjo jos Vyriausy-
bės efektyvumu. Minėta, kad 1991 m. Europos Sąjunga (tuo metu oficialus pavadinimas – Europos 
Bendrija) priėmė gaires, reglamentuojančias valstybių pripažinimą. Šiose gairėse buvo užfiksuoti 
aukšto lygio kokybiniai valstybių pripažinimo kriterijai84. Remiantis šiais kriterijais galima teigti, 
kad pripažinta valstybė turėjo aiškiai atitikti žmogaus teisių, tautinių mažumų apsaugos standar-
tus, žengti demokratijos bei teisinės valstybės vystymosi keliu, priimti įsipareigojimus nusiginklavi-
mo, branduolinio ginklo neplatinimo srityje. Europos Bendrija Lietuvos nepriklausomybę pripažino  
1991 m. rugpjūčio 27 d.85

Islandijos valstybė pirmoji iš Vakarų pasaulio valstybių pripažino Lietuvos valstybės nepri-
klausomybę. Islandijos Altingas 1991 m. vasario 11 d. priėmė rezoliuciją dėl diplomatinių santykių su 

79 Šatas, J. Lietuvos tarptautinis pripažinimas: praeitis ir dabarties realijos. Vilnius: Žinijos draugija, 1991, p. 41.
80 Lietuvos valstybingumas: iš praeities į ateitį [interaktyvus]. <www.valstybingumas.lt>.
81 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir 

pasekmės. Vilnius: Žaltvykslė, 2005, p. 279. 
82 Lietuvos valstybingumas: iš praeities į ateitį [interaktyvus]. <www.valstybingumas.lt>.
83 Vadapalas, V. Tarptautinė teisė. Vilnius: Eugrimas, p. 247.
84 Plačiau apie gairėse įtvirtintus valstybės pripažinimo kriterijus žr. Katuoka, S. Valstybių pripažinimas tarptautinėje 

teisėje. Jurisprudencija. 2016, 23 (1), p. 25–42.
85 Mullerson, R. International law, rights and politics: developments in Eastern Europe and the CIS. London-New York: 

Orbiting books, 1994, p. 212.

http://www.valstybingumas.lt/LT/saltiniu-apzvalga/Nepriklausomybes-atkurimas-1990-1991/Puslapiai/default.aspx
http://www.valstybingumas.lt/LT/saltiniu-apzvalga/Nepriklausomybes-atkurimas-1990-1991/Puslapiai/default.aspx
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Lietuvos Respublika atkūrimo, o rugpjūčio 26 d, buvo pasirašyta bendra deklaracija dėl diplomatinių 
santykių tarp Lietuvos ir Islandijos. Deklaraciją pasirašė Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas ir Islandijos užsienio reikalų ministras Jonas Baldvinas Hannibalssonas86. 

Pateikiame atkurtos Lietuvos nepriklausomos valstybės pripažinimo chronologinę lentelę87, 
kuri leis skaitytojui geriau suprasti mūsų valstybės nepriklausomybės pripažinimo eigą. 

Pripažino Valstybė Pripažino Valstybė
1991 09 06 Singapūras

1991 02 11 Islandija 1991 09 06 Egiptas

1991 02 28 Danija 1991 09 06 SSRS

1991 05 16 Slovėnija 1991 09 07 Afganistanas

1991 07 29 Rusijos Federacija 1991 09 07 Kinija

1991 08 03 Kroatija 1991 09 07
Korėjos LDR  
(Šiaurės Korėja)

1991 08 23 Latvija 1991 09 07 Peru

1991 08 24 Norvegija 1991 09 07 Senegalas

1991 08 24 Vengrija 1991 09 07 Bangladešas

1991 08 25 Argentina 1991 09 08 Pakistanas

1991 08 25 Prancūzija 1991 09 09 Bolivija

1991 08 26 Bulgarija 1991 09 09 Indija

1991 08 26 Italija 1991 09 09 Kuba

1991 08 26 Kanada 1991 09 09 Sirija

1991 08 26 Lenkija 1991 09 09 Tailandas

1991 08 26 Malta  1991 09 09 Vietnamas

1991 08 26 Portugalija 1991 09 09
Žaliojo Kyšulio Respublika 
(Cabo Verde)

1991 08 26 Rumunija 1991 09 10 Azerbaidžanas

1991 08 26 San Marinas 1991 09 10 Iranas

1991 08 26 Ukraina 1991 09 10 Nepalas

1991 08 27 Albanija 1991 09 11 Madagaskaras

1991 08 27 Australija 1991 09 11 Malaizija

1991 08 27 Belgija 1991 09 12 Armėnija

1991 08 27 Didžioji Britanija 1991 09 12 Kipras

1991 08 27 Gruzija 1991 09 13 Jemenas

1991 08 27 Ispanija 1991 09 15 Bachreinas

1991 08 27 Liuksemburgas 1991 09 15 Jordanija

1991 08 27 Švedija 1991 09 15 Kuveitas

1991 08 27 Vokietija 1991 09 16 Filipinai

86 Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimas 1990 m. kovo 11 d. [interaktyvus]. <www.archyvai.lt>.
87 Atkurtos Lietuvos nepriklausomos valstybės pripažinimo chronologija [interaktyvus]. <www3.lrs.lt>.

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4654&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4648&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4670&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4709&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4670&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4659&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4683&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4706&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4668&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4676&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4879&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4684&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4724&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4655&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4679&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4658&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4663&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4680&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5039&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4712&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4643&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4644&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4710&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4649&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4678&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4718&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4672&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4677&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4651&p_k=1
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjF1-Cjw_vSAhVB3iwKHRcvByQQFgg7MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.archyvai.lt%2Fexhibitions%2Fkovo11%2Fparoda2.htm&usg=AFQjCNHIUz0HdPSZ0RH_P6e6j2k-bimPew&sig2=HSyVvRIhM60O8NmLfK1Kdg
http://www.archyvai.lt/exhibitions/kovo11/paroda2.htm
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_k=1&p_r=4729
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1991 08 27  Airija 1991 09 16 Saudo Arabija

1991 08 27  Estija 1991 09 17 Indonezija

1991 08 28 Austrija 1991 09 19 Jungtiniai Arabų Emyratai

1991 08 28 Čilė 1991 09 20 Laosas

1991 08 28 Naujoji Zelandija 1991 09 24 Turkmėnistanas

1991 08 28
Pietų Afrikos 
Respublika

1991 09 25 Panama

1991 08 28 Suomija 1991 09 30 Uzbekistanas

1991 08 28 Šveicarija 1991 09 30 Namibija

1991 08 28 Urugvajus 1991 10 22 Mauritanija

1991 08 29
Čekijos   ir Slovakijos 
Federacinė Respublika

1991 11 02 Šri Lanka

1991 08 29 Mongolija 1991 12 23 Gana

1991 08 30 Vatikanas  1991 12 23 Kazachstanas

1991 08 31 Kirgizija 1991 12 24 Mozambikas

1991 09 02 Ekvadoras 1991 12 25 Tadžikistanas

1991 09 02 Nyderlandai 1991 12 27 Alžyras

1991 09 02  JAV 1991 12 27 Baltarusija

1991 09 03 Graikija 1991 12 30 Libanas

1991 09 03 Libija 1992 01 02 Irakas

1991 09 03 Nikaragva 1992 01 06 Burundis

1991 09 03 Turkija 1992 01 16 Burkina Faso

1991 09 04 Brazilija 1992 01 25 Malis

1991 09 04 Izraelis 1992 01 31 Beninas

1991 09 04 Tunisas 1992 02 21 Kosta Rika

1991 09 05 Korėja 1992 03 17 Zimbabvė

1991 09 05 Meksika 1992 09 25 Salvadoras

1991 09 06 Gvinėja 1992 11 06 Bosnija ir Hercogovina

1991 09 06 Japonija 1992 11 10 Nigerija

1991 09 06 Kolumbija 1993 01 12 Čadas

1.4. Lietuvos Respublikos sovietinė okupacija ir aneksija –  
 sunkus tarptautinės teisės pažeidimas

Lietuvos Respublikos ir kitų Baltijos valstybių nepriklausomybės praradimas 1940 m., kaip 
ir su juo susiję Molotovo–Ribentropo pakto slaptieji protokolai, yra pakankamai tarptautinės teisės 
literatūroje išnagrinėti ir iš esmės vienodai tarptautinės teisės požiūriu vertinami klausimai88. Tad 

88 Norint tuo įsitikinti pakanka žvilgtelti vien į D. A. Loeberio pateikiamą bibliografiją ir susipažinti su daugiau 
kaip šimtu ten pateikiamų šaltinių. Žr. Loeber, D. A. Molotovo–Ribentropo pakto teisiniai padariniai Baltijos 
valstybėms: apie pareigą „įveikti paveldėtas iš praeities problemas“. Teisė. 2002, 45, p. 101–107; Loeber, D. A. Legal 

Lentelės tęsinys.

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4642&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4650&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4707&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4647&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4666&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4720&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4669&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4669&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4671&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4715&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4673&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4664&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4646&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4735&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4675&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4681&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4660&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4667&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4657&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4708&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4687&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4674&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4645&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4661&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4665&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4682&p_k=1
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šioje knygos dalyje trumpai pateikiami tik svarbiausi su Lietuvos Respublikos 1940 m. okupacija ir 
aneksija susiję faktai bei pagrindiniai SSRS veiksmų prieš Lietuvos Respubliką tarptautinio teisinio 
kvalifikavimo aspektai89.

Svarbiausių istorinių faktų apžvalga. Lietuvos Respublikos ir kitų Baltijos valstybių nepriklau-
somybės praradimą 1940 m. lėmė gerai žinomos 1939 m. rugpjūčio 23 d. SSRS ir Vokietijos nepuoli-
mo sutarties ir jos slaptojo papildomo protokolo, 1939 m. rugsėjo 28 d. SSRS ir Vokietijos sutarties dėl 
draugystės ir sienų bei jos slaptojo papildomo protokolo, 1941 m. sausio 10 d. SSRS ir Vokietijos slap-
tojo protokolo (minėtieji trys slaptieji protokolai ir sudaro vadinamąjį Molotovo–Ribentropo paktą) 
sudarymas ir įgyvendinimas90. Protokolais buvo pasidalinta suverenių Europos valstybių, įskaitant 
Baltijos regioną, teritorija, kuri netrukus tapo nacistinės ir sovietinės agresijų, okupacijų bei aneksijų 
objektu. Pagal protokolus Lietuvos teritorija galiausiai atiteko Sovietų Sąjungai, taip pat numatyta, 
kad SSRS „imsis Lietuvos teritorijoje specialiųjų priemonių savo interesams ginti“91.

Kadangi Molotovo–Ribentropo pakto slaptieji protokolai prieštaravo SSRS ir Vokietijos tarp-
tautiniams teisiniams įsipareigojimams (įtvirtintiems ir paprotinėse tarptautinės teisės normose, 
ir sutartyse su kitomis valstybėmis) gerbti trečiųjų valstybių suverenitetą bei nenaudoti jėgos, abi 
valstybės signatarės pripažino šiuos protokolus niekiniais92: Vokietijos (VFR) vyriausybė tai padarė 
1989 m. rugsėjo 1 d. specialiu pareiškimu dėl penkiasdešimtųjų Antrojo pasaulinio karo pradžios 
metinių93, o kiek vėliau, 1989 m. gruodžio 24 d., SSRS Liaudies deputatų suvažiavimas savo nutarime 
„Dėl Tarybų Sąjungos ir Vokietijos 1939 metų nepuolimo sutarties politinio ir teisinio įvertinimo“94 

Consequences of the Molotov-Ribbentrop Pact for the Baltic States: on the Obligation “to Overcome the Problems 
Inherited from the Past“. Baltic Yearbook of International Law. 2001, 1, p. 153–166. Be to, galima paminėti Baltic 
Yearbook of International Law paskelbtus L. Mälksoo, R. Satkausko, I. Ziemeles, D. Žalimo straipsnius (Mälksoo, 
L. State Responsibility and the Challenges of the Realist Paradigm: the demand of Baltic Victims of Soviet Mass 
Repression for Compensation from Russia. Baltic Yearbook of International Law. 2003, 3, p. 57–76; Satkauskas, R. 
The Practice of France with Respect to the Baltic States. Baltic Yearbook of International Law. 2001, 1, p. 111–120; 
Satkauskas, R. A Bill for the Occupants or an Issue to Negotiate: the Claims of Reparations for Soviet Occupation. 
Baltic Yearbook of International Law. 2003, 3, p. 77–96; Ziemele, I. Is the Distinction between State Continuity and 
State Succession Reality or Fiction? The Russian Federation, the Federal Republic of Yugoslavia and Germany. Baltic 
Yearbook of International Law. 2001, 1, p. 191-222; Ziemele, I. State Continuity, Succession and Responsibility: 
Reparations to the Baltic States and their Peoples? Baltic Yearbook of International Law. 2003, 3, p. 165–189; 
Žalimas, D. Legal Issues on the Continuity of the Republic of Lithuania. Baltic Yearbook of International Law. 
2001, 1, p. 1–21; Žalimas, D. Commentary to the Law of the Republic of Lithuania on Compensation of Damage 
Resulting from the Occupation by the USSRS. Baltic Yearbook of International Law. 2003, 3, p. 97–163), taip pat 
šias publikacijas: Kherad, R. La Réconnaisance Internationale des Etats Baltes. Sprudzs, A. (ed.) The Baltic Path to 
Independence. New York: William S. Hein & Co., 1994, p. 293−322; Yakemtchouk, R. Les republiques baltes en droit 
international: Echec d’une annexation operee en violation du droit des gens. Sprudzs, A. (ed.) The Baltic Path to 
Independence. New York: William S. Hein & Co., 1994, p. 261−291; Ziemele, I., State Continuity and Nationality: 
the Baltic States and Russia. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2005, p. 21−43; Mälksoo, L. Illegal Annexation and 
State Continuity: the Case of the Incorporation of the Baltic States by the USSRS. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 
2003, p. 45−77. Lietuvių išeivių teisinius darbus apie Lietuvos okupaciją apžvelgė M. Maksimaitis: žr. Maksimaitis, 
M. Kai kurie teisiniai Lietuvos sovietinės okupacijos aspektai lietuvių išeivijos darbuose. Teisė. 2000, 35, p. 5–16.

89 Plačiau apie tai žr., pvz.: Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptauti-
niai teisiniai pagrindai ir pasekmės. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2005, p. 59−106; Žalimas, D. Sovieti-
nė agresija prieš Lietuvą 1940 metais: nepagrįsti mėginimai ją pateisinti tarptautinės teisės požiūriu. Jurisprudencija. 
2003, 46 (38), p. 11–28.

90 Molotovo–Ribentropo pakto slaptieji protokolai ir jų įgyvendinimo padarinys – Lietuvos okupacija ir aneksija buvo 
įvertinti 1989 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos komisijos 1939 metų Vokietijos–TSRS su-
tartims ir jų pasekmėms tirti išvadose (Tiesa. 1989, 193 (14112)); Laurinavičius, Č.; Sirutavičius, V. Lietuvos istorija. 
Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos lankos, 2008, p. 541–548. Plačiau apie šias išvadas žr. 
šios knygos Pirmosios dalies 4.2. skyrių.

91 1939 m. rugsėjo 28 d. slaptasis papildomas protokolas prie SSRS ir Vokietijos reicho sutarties dėl draugystės ir sienų. 
SSRS – Germanija (1), 1939–1941. Vilnius: Mokslas, 1989, p. 109–110.

92 Plačiau apie Molotovo–Ribentropo pakto teisinį įvertinimą žr. šios knygos Pirmosios dalies 4.2. skyrių.
93 Loeber, D. A. Consequences of the Molotov-Ribbentrop Pact for Lithuania of Today: International Law Aspects. 

Lithuanian Foreign Policy Review. 1999, 4, p. 104.
94 TSRS Liaudies deputatų suvažiavimo ir TSRS Aukščiausiosios Tarybos žinios. 1989, Nr. 29-579. Plačiau apie šį SSRS 

Liaudies deputatų suvažiavimo nutarimą žr. šios knygos Pirmosios dalies 4.2 skyrių.
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pasmerkė protokolų sudarymo faktą bei pripažino juos „teisiškai nepagrįstais ir negaliojančiais nuo 
jų pasirašymo momento“95. Taigi Molotovo–Ribentropo paktas negalėjo suteikti Sovietų Sąjungai jo-
kio teisinio pagrindo vėlesniems veiksmams prieš Lietuvos Respubliką96.

Molotovo–Ribentropo pakto nuostatos Lietuvos atžvilgiu buvo įgyvendinamos palaipsniui. Iš 
pradžių SSRS nepaisė Lietuvos neutraliteto, paskelbto 1939 m. rugsėjo 1 d. prasidėjus Antrajam pa-
sauliniam karui97: pagal 1939 m. spalio 10 d. Vilniaus ir Vilniaus srities Lietuvos Respublikai perdavi-
mo ir Lietuvos ir Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutarties98 IV straipsnį Lietuva buvo įpareigota 
įsileisti Sovietų kariuomenės įgulas, todėl „prarado neutralios valstybės statusą ir tapo priklausoma 
nuo TSRS užsienio politikos“99. Šios sutarties sudarymo aplinkybės rodo, kad nuostatos dėl svetimos 
kariuomenės dislokavimo Lietuvai buvo primestos grasinant jėga: derybose dėl sutarties sudarymo 
Stalinas pranešė apie tai, kad Sovietų Sąjunga kartu su Vokietija pasidalijo Europą, įskaitant ir Lie-
tuvą; grasinta, kad SSRS vis tiek nesiskaitys su Lietuvos neutralitetu, taip pat neatiduos Lietuvai tei-
sėtai priklausančio Vilniaus, jeigu ji nesutiks įsileisti sovietinių karinių įgulų; net Lietuvai mėginant 
atsisakyti Vilniaus krašto ir taip išvengti sovietinės kariuomenės įžengimo į šalį, Stalinas pareiškęs, 
„imsit ar neimsit Vilnių, bet rusų įgulos į Lietuvą vis tiek bus įvestos“100.

1940 m. gegužės mėn. pabaigoje Vakaruose žlungant Prancūzijai, SSRS iš naujo ėmėsi šiurkš-
taus spaudimo Lietuvos Respublikos atžvilgiu: Lietuvai pradėti teikti absurdiški ir nepagrįsti kaltini-
mai joje esančių sovietų karių grobimu, taip pat nukreipto prieš Sovietų Sąjungą karinio aljanso su 
Latvija ir Estija sudarymu. Pagaliau 1940 m. birželio 14 d. be jokio faktinio ir teisinio pagrindo SSRS 
pateikė Lietuvai ultimatumą101, kuriame Lietuva vėl buvo apkaltinta savitarpio pagalbos sutarties su 
Sovietų Sąjunga pažeidinėjimu ir nedraugiškais veiksmais sovietų atžvilgiu. Jame taip pat buvo iš-
dėstyti šie skubiai vykdytini reikalavimai Lietuvai: 1) teisti Lietuvos vidaus reikalų ministrą ir Vals-
tybės saugumo departamento direktorių, kurie buvo neva kalti dėl tariamų provokacijų prieš sovietų 
karius Lietuvoje; 2) pakeisti ir suformuoti Sovietų Sąjungai tinkamą vyriausybę, kuri neva turėtų 
laiduoti savitarpio pagalbos sutarties vykdymą; 3) įsileisti į šalies teritoriją faktiškai neribotą papil-
domą sovietų kariuomenės kiekį, kurio užtektų neva tinkamai įgyvendinti Sovietų Sąjungos ir Lie-
tuvos savitarpio pagalbos sutartį ir užkirsti kelią provokacijos veiksmams; be to, SSRS kariuomenės 
daliniai turėtų „išsiskirstyti svarbesniuose Lietuvos centruose“. Kitaip tariant, pastarasis ultimatumo 
reikalavimas reiškė reikalavimą leisti SSRS ginkluotosioms pajėgoms užimti Lietuvos Respublikos 
teritoriją, t. y. ją okupuoti102.

95 Šiame kontekste verta paminėti, kad Molotovo–Ribentropo pakto slaptųjų protokolų niekinį pobūdį Europos Žmo-
gaus Teisių Teismas laiko visuotiniu konsensusu pripažįstamu teisiniu ir istoriniu faktu. Pvz., Ždanoka prieš Latviją 
byloje Teismas pažymėjo, kad Baltijos valstybių nepriklausomybės praradimas 1940 m. buvo „pasekmė Centrinės 
ir Rytų Europos pasidalijimo, sutarto pagal Hitlerio Vokietijos ir Stalino Sovietų Sąjungos Molotovo–Ribentropo 
pakto slaptąjį protokolą, kuris buvo susitarimas, priešingas visuotinai pripažintiems tarptautinės teisės principams“ 
(Ždanoka v. Latvia [DK], Nr. 58278/00, § 119, EŽTT 2006-IV). [interaktyvus]. <http://hudoc.echr.coe.int/en>.

96 Šiuo požiūriu galima pastebėti, kad 1940 m. SSRS veiksmus prieš Lietuvos Respubliką galima tarptautinės teisės po-
žiūriu vertinti ir atskirai nuo jų konteksto – Molotovo–Ribentropo pakto, ir nuo to jų teisinis vertinimas nepakistų. 
Žr. Šepetys, N. Molotovo–Ribbentropo paktas ir Lietuva. Vilnius: Aidai, 2006, p. 75–76.

97 1939 m. rugsėjo 1 d. Respublikos Prezidento aktas. Lietuvos okupacija ir aneksija, 1939–1940: dokumentų rinkinys. 
Sud. Breslavskienė, L. Vilnius: Mintis, 1993, p. 61.

98 Ibid.
99 1989 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos komisijos 1939 metų Vokietijos–TSRS sutartims ir 

jų pasekmėms tirti išvadų 3 punktas. Tiesa. 1989, 193 (14112).
100 Musteikis, K. Prisiminimų fragmentai. Vilnius: Mintis, 1989, p. 32.
101 Žr. Audėnas, J. Paskutinis posėdis. Vilnius: Mintis, 1990, p. 267–269.
102 Okupacijos, kaip faktinio valstybės teritorijos užėmimo ir buvimo svetimos valstybės valdžioje, apibrėžimas kyla iš 

1907 metų Hagos konvencijos dėl sausumos karo įstatymų ir papročių (IV konvencijos) priedo 42 straipsnio [inter-
aktyvus]. <https://ihl-databases.icrc.org>. Lemiamą efektyvios kontrolės ir valdžios elemento vaidmenį okupacijai 
konstatuoti ne kartą patvirtino JT Tarptautinis Teisingumo Teismas: pvz., Ginkluotų veiksmų Kongo teritorijoje by-
loje Teismas pažymėjo, kad „pagal paprotinę tarptautinę teisę, atspindėtą 1907 metų Hagos taisyklių 42 straipsnyje, 
teritorija laikoma okupuota, kai ji iš tikrųjų yra priešo armijos valdžioje, ir okupuota laikoma tik ta teritorija, kurioje 
tokia valdžia įvesta ir gali būti įgyvendinama“. (Tarptautinio Teisingumo Teismo 2005 m. gruodžio 19 d. sprendimas 
byloje dėl ginkluotų veiksmų Kongo teritorijoje byloje (Kongo Demokratinė Respublika prieš Ugandą) 172 punktas, ICJ 
Reports, 2005 [interaktyvus]. <www.icj-cij.org>); šioje byloje Teismas taip pat rėmėsi identišku savo teiginiu Sienos 
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Ultimatumas buvo įteiktas Lietuvai, tiesiogiai grasinant prieš ją panaudoti karinę jėgą, t. y. 
paskelbiant, kad papildomi sovietų kariniai daliniai bus įvesti į Lietuvą bet kokiu atveju: kaip sovietų 
užsienio reikalų komisaras V. Molotovas pareiškė Lietuvos užsienio reikalų ministrui J. Urbšiui bei 
nepaprastajam ir įgaliotajam ministrui Maskvoje L. Natkevičiui, „kad ir koks būtų jūsų atsakymas, 
kariuomenė rytoj vis tiek žengia į Lietuvą“103. Be to, SSRS net ir nelaukė, kol Lietuva atsakys į ultima-
tumą, pradėdama kruvinas pasienio ginkluotas provokacijas ir ginkluotą įsiveržimą į Lietuvos terito-
riją dar nesibaigus ultimatume nurodytam laikui104. Iš tikrųjų SSRS grasinimai ir ginkluoti išpuoliai 
nebuvo tušti: iki 1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjunga jau buvo visiškai kariniu ir logistiniu požiūriu 
pasirengusi didelio masto ginkluotam įsiveržimui į Lietuvos Respublikos teritoriją, karo veiksmams 
Lietuvos teritorijoje ir jos okupacijai, ir sovietų kariuomenės judėjimas į Lietuvos teritoriją bei jos 
viduje buvo toks, koks būdingas karinei okupacijai105 (tai patvirtina daugybė 1940 m. birželio 7–15 d. 
sovietų kovinių įsakymų, instrukcijų ir pranešimų dėl karo ligoninių parengimo, pasirengimo būsi-
mų karo belaisvių evakuacijai ir specialių karo belaisvių stovyklų parengimo, karinių dalinių paren-
gimo kovos veiksmams ir jų apginklavimo, kariuomenės judėjimo ir dislokavimo schemų, svarbiau-
sių Lietuvos objektų, įskaitant laikinąją sostinę Kauną, Vilnių ir kitus miestus, pagrindinius kelius, 
tiltus ir oro uostus, užėmimo planų106).

Lietuvos Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė po tam tikrų dvejonių nerado kitos išeities ir 
patenkino visus ultimatumo reikalavimus. Papildomi sovietų kariuomenės daliniai įžengė į Lietuvą 
1940 m. birželio 15 d. ir kartu su anksčiau dislokuotais Lietuvoje daliniais užėmė strateginius šalies 
centrus ir objektus, t. y. okupavo visą Lietuvos Respublikos teritoriją.

Nuo tos dienos Lietuvos naujos vyriausybės sudarymui iš tikrųjų vadovavo SSRS vyriausy-
bės įgaliotinis V. Dekanozovas bei jos pasiuntinys Kaune G. Pozdniakovas: kaip prisimena buvęs 
paskutinės iki okupacijos Vyriausybės narys J. Audėnas, 1940 m. birželio 17 d. SSRS pasiuntinys  
G. Pozdniakovas sudiktavo naujos vyriausybės sudėtį107. Taigi faktiškai Lietuva prarado nepriklau-
somybę 1940 m. birželio 15 d., nes naujoji „liaudies vyriausybė“ jau buvo sovietų politikos įrankis108. 
Ši „vyriausybė“ netrukus buvo panaudota Lietuvos aneksijai įforminti. Ji paskelbė ir skubiai organi-
zavo rinkimus į vadinamąjį „liaudies seimą“, jie įvyko 1940 m. liepos 14–15 d. Šie rinkimai visiškai 
neatspindėjo Tautos valios, nes buvo nedemokratiški: surengti esant okupacinei kariuomenei, leista 
balotiruotis tik bolševikų kandidatams, galimos opozicijos veikėjai buvo suimti, balsuojant imtasi 

statybos okupuotoje Palestinos teritorijoje byloje (Tarptautinio Teisingumo Teismo 2004 m. liepos 9 d. konsultacinė 
išvada Dėl sienos statybos okupuotoje Palestinos teritorijoje teisinių pasekmių 78 punktas, ICJ Reports, 2004, [interak-
tyvus]. <www.icj-cij.org).

103 Urbšys, J. Lietuva lemtingaisiais 1939–1940 metais. Vilnius: Mintis, 1988, p. 50; 1940 m. birželio 14 d. Lietuvos 
nepaprastojo ir įgaliotojo ministro Maskvoje L. Natkevičiaus pranešimas Užsienio reikalų ministerijai. Lietuvos oku-
pacija ir aneksija, 1939–1940: dokumentų rinkinys. Sud. Breslavskienė, L. Vilnius: Mintis, 1993, p. 255.

104 2010 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucijoje „Dėl pasienio karininko A. Barausko nužudymo 
ir Sovietų Sąjungos agresijos prieš Lietuvos Respubliką pradžios 70-ųjų metinių“ (Valstybės žinios. 2010, Nr. 52-
2551) konstatuota, jog 1940 m. birželio 15 d. „Ūtoje (Varėnos r.) į Lietuvos Respublikos teritoriją įsiveržęs SSRS 
ginkluotųjų pajėgų būrys užpuolė Lietuvos Respublikos pasienio užkardą ir žvėriškai nužudė neginkluotą sargybos 
viršininką Aleksandrą Barauską. Tai įvyko anksti rytą, net nesibaigus SSRS ultimatumo terminui. Taip SSRS pradėjo 
agresiją prieš Lietuvos Respubliką, siekdama įbauginti visus, kas išdrįstų jai pasipriešinti. Ginkluotas Ūtos pasienio 
užkardos užpuolimas ir jos sargybos viršininko Aleksandro Barausko nužudymas yra vienas iš faktų, kurie paneigia 
sovietų skleistus prasimanymus apie tai, kad prieš Lietuvos Respubliką nebuvo panaudota ginkluota jėga ir ji savo 
noru įsileido SSRS ginkluotąsias pajėgas.“

105 Lebedeva, N. S. Vvodnaja stat’ja. SSRS i Litva v gody Vtoroj mirovoj vojny: sbornik dokumentov. Sudarytojai Kaspa-
ravičius, A. et al. Vilnius: LII leidykla, 2006, t. 1, p. 51–52; Katuoka, S.; Žilinskas, J. Lietuva ir tarptautinė teisė: 
1940–1991 m. SSRS okupacijos neigimo teisiniame diskurse nepagrįstumas. Birmontienė, T. et al. Regnum est. 
1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20: Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui. Vilnius: MRU, 2010,  
p. 277–278.

106 Žr. SSRS i Litva v gody Vtoroj mirovoj vojny: sbornik dokumentov. Sudarytojai Algimantas Kasparavičius; Česlovas 
Laurinavičius; Natalia Sergeevna Lebedeva.Vilnius: LII leidykla, 2006, t. 1, p. 566–571, 578–579, 586–589, 600–601, 
605–609.

107 Audėnas, J. Paskutinis posėdis. Vilnius: Mintis, 1990, p. 240–242.
108 Maksimaitis, M.; Vansevičius, S. Lietuvos valstybės ir teisės istorija. Vilnius: Justitia, 1997, p. 216–222; Andriulis, V. 

et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 449–453.
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įvairių spaudimo ir manipuliacijos priemonių, o patys rinkimų rezultatai buvo akivaizdžiai suklastoti. 
Be to, siekiai pakeisti valstybinę santvarką ir inkorporuoti Lietuvą į SSRS sudėtį buvo slepiami iki 
rinkimų bei jų metu. Todėl taip išrinktas „liaudies seimas“ taip pat buvo tik Sovietų Sąjungos įran-
kis: jo nariai „atliko savo, bet ne Lietuvos liaudies masių darbą, atliko pakelta nuotaika ir sąžiningai, 
bona fide, iš tikrųjų būdami svetimos politinės jėgos sąmoningo, tikslaus, iš anksto paruošto ir ra-
cionalizuoto sprendimo agentai“109. Taigi, neturėdamas Tautos ir konstitucinių įgaliojimų, „liaudies 
seimas“ 1940 m. liepos 21 d. priėmė Lietuvos stojimo į Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos sąs-
tatą deklaraciją110; neva tenkindama Lietuvos prašymą, SSRS Aukščiausioji Taryba 1940 m. rugpjūčio 
3 d. priėmė Įstatymą apie Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos priėmimą į TSRS111. Taip buvo 
galutinai įforminta Lietuvos aneksija112, kuri pagal tarptautinę teisę suprantama kaip prievartinis 
svetimos teritorijos įgijimas113.

SSRS veiksmai prieš Lietuvos Respubliką tarptautinės teisės kontekste. Kadangi, kaip matyti iš 
pateiktų istorinių faktų, SSRS veiksmai įvedant ginkluotąsias pajėgas į Lietuvos Respublikos terito-
riją, ją užimant (okupuojant) ir prisijungiant (aneksuojant) buvo akivaizdžiai prievartinio pobūdžio, 
jie pirmiausia vertintini tuometinių tarptautinės teisės normų, susijusių su jėgos panaudojimu, kon-
tekste. Reikšmingiausias šios srities šaltinis yra 1928 m. Bendroji sutartis dėl atsisakymo nuo karo 
kaip nacionalinės politikos priemonės114 (vadinamasis Paryžiaus, arba Briando–Kelloggo, paktas). 
Tai buvo pirmasis universalus tarptautinės teisės aktas, visiškai uždraudęs agresyvų karą tarptau-
tiniuose santykiuose ir įpareigojęs visus tarptautinius ginčus spręsti tik taikiomis priemonėmis: jo  
1 straipsnyje susitariančios valstybės pareiškė, kad „smerkia karo naudojimą tarptautiniams gin-
čams reguliuoti ir atsisako tarpusavio santykiuose nuo jo, kaip nacionalinės politikos priemonės“115, o  
2 straipsnyje buvo įtvirtintas besąlyginis susitariančių valstybių įsipareigojimas visus galimus tarpu-
savio „bet kokio pobūdžio ir kilmės ginčus bei konfliktus spręsti tik taikiomis priemonėmis“.

Pažymėtina, kad Briando–Kelloggo pakto nuostatos „greitai tapo bendrosios paprotinės tarp-
tautinės teisės dalimi, taip pat galioja ir šiandien“116. Jos neilgai trukus atitiko paprotinių normų krite-
rijus, t. y. buvo visuotinai pripažintos kaip teisiškai privalomos: 63 valstybės (įskaitant JAV, Vokietiją, 
Jungtinę Karalystę, Italiją, Japoniją, Prancūziją, Lenkiją ir Baltijos šalis), t. y. beveik visos tuo metu 
egzistavusios valstybės, netrukus tapo pakto dalyvėmis117; 1929 m. balandžio 5 d. Lietuva prisijungė 

109 Rėmeris, M. Lietuvos sovietizacija, 1940–1941. Vilnius: Lituanus, 1989, p. 38.
110 Tarybų valdžios atkūrimas Lietuvoje, 1940 metai: dokumentų rinkinys. Vilnius: Mokslas, 1986, p. 102–104. Ši „liau-

dies seimo“ deklaracija paskelbta neteisėta ir negaliojančia Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 
7 d. nutarimu „Dėl 1939 metų Vokietijos – TSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“. Plačiau apie tai žr. 
šios knygos Pirmosios dalies 4.3. skyrių.

111 Lietuvos okupacija ir aneksija, 1939–1940: dokumentų rinkinys. Sud. Breslavskienė, L. Vilnius: Mintis, 1993, p. 396–
397. Šis SSRS įstatymas paskelbtas neteisėtu ir Lietuvos juridiškai nesaistančiu Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tary-
bos 1990 m. vasario 7 d. nutarimu „Dėl 1939 metų Vokietijos – TSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“. 
Plačiau apie tai žr. šios knygos Pirmosios dalies 4.3. skyrių.

112 Lietuvos aneksija laikytina vienašaliu SSRS aktu, nes vadinamasis „Lietuvos liaudies seimas“, pateikęs prašymą priimti 
Lietuvą į Sovietų Sąjungos sudėtį, nebuvo konstitucinė Lietuvos Respublikos institucija, o tik sovietų politikos įrankis. 
Žr. Kūris, P. Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimas ir tarptautinė teisė. Teisės problemos. 1998, 1, p. 11.

113 Apie aneksiją Žr. Bindschedler, R. L. Annexation. Encyclopedia of Public International Law. Amsterdam: Elsevier 
Science Publishers, 1982, 3, p. 19–23.

114 League of Nations, Treaty Series, vol. 94, p. 57 (No. 2137) [interaktyvus]. <http://treaties.un.org>. 
115 Ši imperatyvi nuostata faktiškai panaikino tas Tautų Sąjungos Statuto 12–15 straipsnių normas, kurios leido išim-

tiniais atvejais imtis karinės jėgos tarptautiniams ginčams spręsti (pagal jas valstybė galėjo imtis jėgos ir pradėti 
agresyvų karą prieš kitą valstybę šiais atvejais: jeigu arbitražo ar teismo sprendimas nebuvo priimtas per pakankamą 
pagal aplinkybes laikotarpį arba Tautų Sąjungos Taryba nepriėmė pranešimo dėl ginčo sprendimo per šešis mėne-
sius, taip pat jeigu viena iš ginčo šalių atsisako paklusti arbitražo ar teismo sprendimui arba vienbalsiam Tarybos 
sprendimui, arba jeigu Tarybos sprendimas buvo priimtas ne vienbalsiai). Žr. Zimmern, A. The League of Nations 
and the Rule of Law (1918–1935). Edinburgh: R&R Ltd., 1936, p. 500–505.

116 Randelzhofer, A. Use of Force. Encyclopedia of Public International Law. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 
1982, 4, p. 267. Žr. taip pat: Vadapalas, V. Tarptautinė teisė: bendroji dalis. Vilnius: Eugrimas, 1998, p. 94–95.

117 Mälksoo, L. Illegal Annexation and State Continuity: the Case of the Incorporation of the Baltic States by the USSRS 
(A Study of the Tension between Normativity and Power in International Law). Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 
2003, p. 26.
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prie Sovietų Sąjungos inicijuoto Protokolo dėl atsisakymo nuo karo kaip nacionalinės politikos prie-
monės (vadinamojo Litvinovo protokolo)118, pagal kurį Briando–Kelloggo paktas santykiuose tarp pro-
tokolą pasirašiusių šalių įsigaliojo anksčiau nei numatyta pačiame pakte119 (Protokolą 1929 m. vasario  
9 d. pasirašė SSRS, Estija, Latvija ir Lenkija)120. Tuo tarpu kelios prie Briando–Kelloggo pakto neprisijun-
gusios Pietų Amerikos valstybės dalyvavo kitoje analogiškoje daugiašalėje sutartyje – 1933 m. Nepuo-
limo ir sutaikymo antikarinėje sutartyje (vadinamojoje Saavedra Lamos sutartyje), kurios nuostatos 
buvo taikomos ir santykiams su trečiosiomis šalimis (šios sutarties dalyvės iš viso buvo 33 Amerikos ir 
Europos valstybės)121. Be to, Briando–Kelloggo pakto pagrindu Europoje 1932–1933 m. ir vėliau buvo 
sudaryta daug nepuolimo bei agresijos apibrėžimo sutarčių, konkretizavusių pakto nuostatas122.

Taigi 1939–1940 m. jau egzistavo ir buvo visuotinai pripažintas agresyvaus karo draudimo 
principas123. Koks gi buvo jo turinys, t. y. kas buvo draudžiama pagal Briano – Kelogo pakto 1 straips-
nį? Kitaip tariant, ar 1940 m. SSRS veiksmai prieš Lietuvos Respubliką laikytini agresija?

Ieškant atsakymų į šiuos klausimus, visų pirma, Briando–Kelloggo pakto 1 straipsnį, įtvirti-
nantį agresyvaus karo draudimo principą, reikia sieti su kitomis šio Pakto nuostatomis ir kitomis 
tarptautinėmis sutartimis, ribojančiomis arba draudžiančiomis jėgos naudojimą. Briando–Kelloggo 
pakto preambulėje įtvirtintas valstybių siekis sukurti nuolatinius taikius ir draugiškus tarpusavio san-
tykius, atsisakant karo kaip nacionalinės politikos priemonės. Logiška, kad šio tikslo būtų neįmanoma 
pasiekti, jeigu karas būtų suprantamas tik pačia siauriausiąja prasme, t. y. tik kaip paskelbtas karas 
arba kitoks tiesioginis karinės jėgos panaudojimas, nes tai leistų pateisinti vadinamąjį netiesioginį ir 
užmaskuotą jėgos panaudojimą bei išvengti atsakomybės už vadinamąsias „taikias“ okupacijas, kurios 
įvykdomos okupuojamai valstybei priverstinai sutinkant ir nesipriešinant124. Suprantama, kad tokie 
prievartos aktai taip pat ne stiprina, o griauna taikius ir draugiškus santykius tarp valstybių. Be to, jie 
nesuderinami su bendru atsisakančių karo, kaip nacionalinės politikos priemonės, valstybių ketini-
mu užtikrinti žmonijos gerovę, kuris taip pat buvo įtvirtintas Briando–Kelloggo pakto preambulėje. 
Todėl būtų neteisinga iš esmės skirtingai vertinti karinės jėgos naudojimą ir grasinimą ja, nes „tai yra 
tarpusavyje glaudžiai susiję tos pačios prigimties aktai, – abu jie reiškia prievartą, ir dažnai iš pradžių 
grasinama jėga, o tada ji naudojama tiesiogiai“125 (pavyzdžiui, šiuo požiūriu prisimintina 1939–1940 
m. SSRS agresija prieš Suomiją). Tokią pat išvadą galima padaryti susiejus Briando–Kelloggo 1 straips-
nį su 2 straipsniu, kuris besąlygiškai įpareigoja „bet kokio pobūdžio ir kilmės ginčus bei konfliktus 
spręsti tik taikiomis priemonėmis“: akivaizdu, kad į tokių priemonių kategoriją nepatenka vienos vals-
tybės grasinimas panaudoti karinę jėgą prieš kitą valstybę, jeigu ji nepatenkintų pateiktų reikalavimų.

Briando–Kelloggo pakto 1 straipsnį taip pat reikia aiškinti kartu su Tautų Sąjungos Statuto126 
11 straipsniu, pagal kurį bet kuris karas ar karo grėsmė vertinami kaip lygiaverčiai veiksniai, kelian-
tys pavojų tarptautinei taikai ir esantys visos Tautų Sąjungos susirūpinimo objektas. Tačiau Brian-
do–Kelloggo pakto 1 straipsnio turiniui atskleisti svarbesnis yra Tautų Sąjungos Statuto 10 straipsnis, 
kuriame buvo nustatyta valstybių – Sąjungos narių pareiga gerbti ir saugoti nuo užsienio agresijos 
viena kitos teritorinį vientisumą ir politinę nepriklausomybę. Iš jo aišku, kad Briando–Kelloggo pakto 

118 Meissner, B. Baltic States. Encyclopedia of Public International Law. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1990, 
12, p. 44.

119 Žr. Protokolo 1 ir 2 straipsnius. Latvian-Russian Relations: Documents. Sudarytojas Alfreds Bilmanis. Washington: 
the Latvian Legation, 1978, p. 166.

120 Apie Litvinovo protokolo sudarymo ir Lietuvos prisijungimo prie šio protokolo aplinkybes Žr. Laurinavičius, Č. 
Politika ir diplomatija. Kaunas: Naujasis lankas, 1997, p. 155–187.

121 Žr. Hough, W. J. H., III. The Annexation of the Baltic States and Its Effect on the Development of Law Prohibiting 
Forcible Seizure of Territory. New York Law School Journal of International and Comparative Law. 1985, 6 (2), p. 330.

122 Kūris, P. Atsakomybės tarptautinėje teisėje problemos. Vilnius: Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas, 1970, 
p. 43.

123 Kūris, P. Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimas ir tarptautinė teisė. Teisės problemos. 1998, 1, p. 10.
124 Apie „taikią“ okupaciją (occupatio pacifica) žr. Bothe, M. Occupation, Pacific. Encyclopedia of Public International 

Law. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1982, 4, p. 67–69.
125 Žalimas, D. Legal and Political Issues on the Continuity of the Republic of Lithuania. Lithuanian Foreign Policy 

Review. 1999, 4, p. 108–109.
126 Zimmern, A. The League of Nations and the Rule of Law (1918–1935). Edinburgh: R&R Ltd., 1936, p. 500–505.
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1 straipsnyje įtvirtintas agresyvaus karo draudimas aiškintinas atsižvelgiant į agresijos apibrėžimą 
pagal tarptautinę teisę.

Tai patvirtina netrukus po Briando–Kelloggo pakto įsigaliojimo sudarytos dvišalės nepuoli-
mo sutartys, „kurios aiškiai buvo grindžiamos Briando–Kelloggo pakto nuostatomis“127: pavyzdžiui, 
SSRS 1932–1937 m. sudarė nepuolimo sutartis su Suomija, Latvija, Estija, Lenkija, Prancūzija, Italija 
ir Kinija (su Lietuva Sovietų Sąjunga Nepuolimo sutartį128 sudarė dar anksčiau, 1926 m.). Pagrindi-
nis šias sutartis sudariusių šalių įsipareigojimas buvo nesiimti agresijos veiksmų viena prieš kitą. Jį 
įtvirtinančios formuluotės liudija, kad karo uždraudimas pagal Briando–Kelloggo paktą turėjo būti 
suprantamas plačiau negu vien tik paskelbto karo ar tiesioginio ginkluoto užpuolimo draudimas. 
Pavyzdžiui, 1932 m. vasario 5 d. Latvijos ir Sovietų Sąjungos nepuolimo sutarties129 1 straipsnis įpa-
reigojo šalis tarpusavio santykiuose „susilaikyti nuo bet kokio agresijos akto <…> , taip pat nuo bet 
kokių prievartos aktų, nukreiptų prieš kitos Susitariančios Šalies teritorinį vientisumą ir neliečiamy-
bę bei politinę nepriklausomybę, nepaisant to, ar tokia agresija arba tokie prievartos aktai daromi 
atskirai ar kartu su kitomis valstybėmis, paskelbus karą ar jo nepaskelbus“. Panašiai pagal 1932 m. 
gegužės 4 d. SSRS ir Estijos nepuolimo ir taikaus ginčų sprendimo sutarties 1 straipsnį šalys įsiparei-
gojo „susilaikyti nuo bet kokio agresijos akto ar bet kokių prievartos priemonių, nukreiptų prieš kitos 
Susitariančios Šalies teritorinį integralumą ar politinę nepriklausomybę“130. O, pavyzdžiui, 1939 m. 
birželio 7 d. Latvijos ir Vokietijos nepuolimo sutarties131, kurioje nėra tiesioginės nuorodos į Brian-
do–Kelloggo paktą, 1 straipsnyje buvo nustatytas šalių įsipareigojimas „jokiu atveju viena prieš kitą 
nesiimti karo ar kitokio jėgos panaudojimo“.

Svarbiausios tarptautinės sutartys Briando–Kelloggo pakto 1 straipsnyje įtvirtinto agresyvaus 
karo draudimo turiniui atskleisti yra trys identiško turinio 1933 m. Londono konvencijos dėl agresi-
jos apibrėžimo. Atkreiptinas dėmesys, kad Londono konvencijų iniciatorė buvo SSRS, jos pasiūlytas 
agresijos apibrėžimas tapo šių konvencijų branduoliu132. Pirmąją konvenciją, kuri dažniausiai ir vadi-
nama Londono konvencija dėl agresijos apibrėžimo133, 1933 m. liepos 3 d. pasirašė SSRS ir septynios 
jos kaimynės, įskaitant Estiją, Latviją ir Lenkiją (prie šios konvencijos 1934 m. dar prisijungė Suomi-
ja). Antrąją konvenciją134 1933 m. liepos 4 d. pasirašė SSRS ir keturios jos kaimynės (be Sovietų Sąjun-
gos, abi konvencijas dar pasirašė Rumunija ir Turkija). Galiausiai trečioji ir svarbiausia Lietuvai buvo 
1933 m. liepos 5 d. pasirašyta dvišalė Lietuvos ir SSRS konvencija agresijai apibrėžti135. Taigi Londono 
konvencijų dėl agresijos apibrėžimo dalyvės buvo SSRS ir vienuolika jos kaimynių.

Visų trijų Londono konvencijų tikslas buvo tas pats – apibrėžti pagal Briando–Kelloggo pakto  
1 straipsnį uždraustą agresiją ir taip konkretizuoti su agresyvaus karo draudimu susijusius valsty-
bių įsipareigojimus136. Tai matyti iš identiškų konvencijų preambulių nuostatų, kuriose akcentuota, 

127 Mössner, J. M. Non-Aggression Pacts. Encyclopedia of Public International Law. Amsterdam: Elsevier Science 
Publishers, 1982, vol. 4, p. 36.

128 Lietuvos okupacija ir aneksija, 1939–1940: dokumentų rinkinys. Sud. Breslavskienė, L. Vilnius: Mintis, 1993, p. 41–
44.

129 Latvian-Russian Relations: Documents. Sud. Bilmanis, A. Washington: the Latvian Legation, 1978, p. 170.
130 Baltijos valstybių užgrobimo byla: JAV Kongreso Ch. J. Kersteno komiteto dokumentai, 1953–1954. Red. Damb rava, 

V. A. et al. Vilnius: Du Ka, 1997, p. 237.
131 Latvian-Russian Relations: Documents. Sud. Bilmanis, A. Washington: the Latvian Legation, 1978, p. 190–191.
132 Mjullerson, R. A.; Sheffer, D. Dzh. Pravovoe regulirovanie primenenija sily. Vne konfrontacii: mezhdunarodnoe 

pravo v period posle Holodnoj vojny. Moskva: Spark, 1996, p. 109.
133 Convention for the Definition of Aggression. League of Nations, Treaty Series, 147 (3391), p. 67. [interaktyvus]. 

<www.worldlii.org>. 
134 Convention for the Definition of Aggression between Romania, the Union of Soviet Socialist Republics, Czechos-

lovakia, Turkey and Yugoslavia. League of Nations, Treaty Series. 148, p. 211 (No. 3414) [interaktyvus]. <www.
worldlii.org>.

135 Convention between Lithuania and the Union of Soviet Socialist Republics for the Definition of Aggression. Lea-
gue of Nations, Treaty Series, 148, p. 79 (No. 3405) [interaktyvus]. <www.worldlii.org>. Žr. taip pat: 1933 m. liepos  
5 d. Lietuvos ir SSRS sutartis užpuolimo sąvokai apibrėžti (Konvencija užpuolimui apibrėžti). Lietuvos okupacija ir 
aneksija, 1939–1940: dokumentų rinkinys. Sudarytoja L. Breslavskienė. Vilnius: Mintis, 1993, p. 47–50.

136 Brownlie, I. International Law and the Use of Force by States. Oxford: Clarendon Press, 1963, p. 75−76, 103; Kūris, 
P. Atsakomybės tarptautinėje teisėje problemos. Vilnius: Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas, 1970, p. 43.
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jog konvencijos sudarytos atsižvelgiant į faktą, kad Briando–Kelloggo paktas „uždraudžia bet kokią 
agresiją“, taip pat siekiant „kuo tiksliau apibrėžti agresiją visuotinio saugumo interesais“.

Pagal Londono konvencijų identiškus 2 straipsnius atskirais agresijos aktų pavyzdžiais laiko-
mi: karo paskelbimas (beje, karo paskelbimas praktikoje gali reikšti ir grasinimą panaudoti jėgą, 
jeigu formaliai paskelbus karą jėga nėra naudojama), taip pat kiti vienos valstybės jėgos panaudojimo 
prieš kitą valstybę atvejai, kurie galimi ir karo nepaskelbus, kaip antai, įsiveržimas į kitos valstybės 
teritoriją ginkluotosiomis pajėgomis, kitos valstybės teritorijos, laivų ar lėktuvų užpuolimas sausu-
mos, jūrų ar oro pajėgomis, kitos valstybės jūros pakrančių ar uostų blokada, parama ginkluotoms 
gaujoms, kurios įsiveržė į kitą valstybę, ir atsisakymas savo teritorijoje imtis priemonių tokių gaujų 
veiklai nutraukti. Pagal aplinkybes šie agresijos aktai gali būti įvykdomi ne tik naudojant jėgą, bet 
ir ja grasinant (pavyzdžiui, jūrų blokados paskelbimas, karinių pajėgų įvedimas į kitos valstybės te-
ritoriją). Tačiau svarbiausia, kad atskiri agresijos aktų pavyzdžiai, pateikiami skirtinguose identiškų 
2 straipsnių 2 ir 3 punktuose, yra įsiveržimas į kitos valstybės teritoriją ginkluotosiomis pajėgomis 
bei ginkluotas kitos valstybės teritorijos užpuolimas, ir abu šie agresijos aktai yra galimi net ir karo 
nepaskelbus. Todėl galima teigti, kad jie nėra visiškai tapatūs agresijos aktai, o ginkluotas įsiveržimas 
į kitos valstybės teritoriją nebūtinai yra apimamas ginkluoto užpuolimo ir nebūtinai turi reikšti karo 
veiksmus; kitaip tariant, ginkluotas įsiveržimas galimas ir be užimamos valstybės pasipriešinimo 
arba kaip grasinimo panaudoti jėgą pasekmė, kai užimama valstybė sutinka su svetimos kariuome-
nės įvedimu. Neatsitiktinai 1934 m. Tarptautinės teisės asociacija pasiūlė Briando–Kelloggo paktą 
aiškinti kaip draudžiantį ne tik karinės jėgos panaudojimą, bet ir grasinimą karu137: „valstybė, kuri 
grasina panaudoti ginkluotą jėgą tarptautiniam ginčui ar konfliktui spręsti, yra kalta dėl pakto pažei-
dimo“138. Toks Briando–Kelloggo pakto 1 straipsnio aiškinimas atsižvelgiant į Londono konvencijų 
dėl agresijos apibrėžimo nuostatas patvirtina išvadą, kad „Baltijos šalių okupacija ir aneksija po pasi-
sekusio grasinimo jėga prilygo agresyviam karui“139.

Antra, tokį Briando–Kelloggo pakto 1 straipsnio aiškinimą patvirtina valstybių praktika. Ir 
pirmiausia šiuo požiūriu įdomi oficiali tuometinės SSRS pozicija. Prisijungdama prie Briando–Kel-
loggo pakto, 1928 m. rugpjūčio 31 d. Sovietų Sąjunga atkreipė dėmesį į nepakankamą 1 straipsnio 
apibrėžtumą, tačiau taip pat pareiškė mananti, kad pagal paktą „turi būti draudžiami ne tik karai 
formalia teisine šio žodžio prasme (t. y. numanantys karo „paskelbimą“ ir pan.), bet ir tokie kariniai 
veiksmai kaip, pavyzdžiui, intervencija, svetimų uostų blokada, karinė svetimos teritorijos okupaci-
ja ir t. t.“140 Atsižvelgdama į būtinybę pagal Briando–Kelloggo paktą tarptautinius ginčus spręsti tik 
taikiomis priemonėmis, Sovietų vyriausybė pakto draudžiamoms netaikioms priemonėms priskyrė 
ir tokias kaip „atsisakymas taikių normalių santykių atkūrimo ar tokių santykių nutraukimas tarp 
tautų“, nes šiais veiksmais atmetami taikūs ginčų sprendimo būdai, aštrinami tarptautiniai santykiai 
bei kuriama palanki karams kilti atmosfera. Tokio savo požiūrio SSRS laikėsi ir praktikoje (pavyz-
džiui, tai įrodo Sovietų Sąjungos nepuolimo sutarčių su kitomis valstybėmis ir 1933 m. Londono 
konvencijų dėl agresijos apibrėžimo turinys). Štai likus dvejiems metams iki Baltijos šalių aneksijos, 
Sovietų Sąjunga įvertino Austrijos aneksiją kaip šiurkštų Tautų Sąjungos Statuto ir Briando–Kelloggo 
pakto pažeidimą bei tarptautinį nusikaltimą141. SSRS atstovas Tautų Sąjungos Asamblėjoje tada taip 
pat pareiškė, kad Tautų Sąjunga neturėtų keisti savo požiūrio į tiesioginius kitų tautų teritorijų už-
grobimus ar aneksijas, taip pat „tuos atvejus, kai tokios aneksijos maskuojamos kuriant marionetines 

137 Hillier, T. Public International Law. London: Cavendish Publishing Ltd., 1994, p. 266.
138 Harris. Cases and Materials on International Law. London: Sweet & Maxwell, 1991, p. 862.
139 Hannikainen, L. The Molotov–Ribbentrop Pact and Imperative Norms of International Law. Eesti Teaduste 

Akadeemia Toimetised. 1990, 39 (2), p. 136.
140 Mezhdunarodnoe pravo v dokumentah. Moskva: Juridicheskaja literatura, 1982, p. 670–671.
141 Hough, W. J. H., III. The Annexation of the Baltic States and Its Effect on the Development of Law Prohibiting 

Forcible Seizure of Territory. New York Law School Journal of International and Comparative Law. 1985, 6 (2),  
p. 336; Lindpere, H. Evaluation of the Soviet-German Pacts of August 23 and September 28, 1939, from the 
Standpoint of International Law. Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. 1990, 39 (2), p. 105.
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„liaudies“ vyriausybes, kurios yra tariamai nepriklausomos, tačiau iš tikrųjų tarnauja tiktai kaip už-
sienio agresoriaus priedanga ir priemonė“142.

Be to, Baltijos valstybių aneksijos 1940 m. nepripažino dauguma to meto valstybių, t. y. daugiau 
kaip 50 valstybių (tuo metu pasaulyje buvo iki 70 valstybių): beveik visos Vakarų Europos ir Ameri-
kos valstybės (įskaitant įtakingiausias iš jų – JAV ir Jungtinę Karalystę), Šventasis Sostas, kai kurios 
Azijos, Afrikos ir Okeanijos šalys (pavyzdžiui, Australija ir Filipinai)143. Baltijos valstybių aneksijos 
nepripažinimo politika kaip tik yra vienas ryškiausių Stimsono doktrinos taikymo pavyzdžių, nes ji 
buvo grindžiama principu, kad negali būti pripažįstamas joks teritorijos užgrobimas, esantis Brian-
do–Kelloggo pakto pažeidimo rezultatas144; nuo pirmos iki paskutinės Baltijos šalių aneksijos dienos 
besitęsusią jos nepripažinimo politiką sunku būtų paaiškinti tik politinėmis priežastimis, nes SSRS 
kurį laiką buvo Vakarų sąjungininkė145. Šiame kontekste Briando–Kelloggo pakto 1 straipsnio aiški-
nimui aktualiausias yra 1940 m. liepos 23 d. JAV Valstybės sekretoriaus pareiškimas, kuriame buvo 
išreikšta Jungtinių Valstijų pozicija dėl Baltijos šalių aneksijos146: „Jungtinių Valstijų piliečiai nepri-
taria bet kokiems grobuoniškiems veiksmams, nepriklausomai nuo to, ar jie yra tiesioginio jėgos pa-
naudojimo, ar tiktai grasinimo ją panaudoti rezultatas. <…> Jungtinės Valstijos ir toliau laikysis šių 
principų, nes Amerikos žmonės yra įsitikinę, kad jeigu santykiai tarp tautų nebus grindžiami tikėji-
mu šiais principais, nebus įmanomas ir proto, teisingumo bei teisės viešpatavimas, – kitais žodžiais 
tariant, – bus neįmanoma apsaugoti šiuolaikinės civilizacijos pagrindų.“

Trečia, Niurnbergo Tarptautinio Karinio Tribunolo jurisprudencija taip pat patvirtina išvadą, 
kad Briando–Kelloggo pakto 1 straipsnyje įtvirtintas agresyvaus karo draudimas apima grasinimą 
jėga ir jos naudojimą nukentėjusiai valstybei nesipriešinant. 1946 m. rugsėjo 30 d. – spalio 1 d. nuosp-
rendyje147 Tribunolas, sisteminiu ir istoriniu požiūriu aiškindamas pakto turinį, karo uždraudimą 
prilygino agresijos draudimui pagal bendrąją tarptautinę teisę. Remdamasis savo Statute įtvirtintu 
agresyvaus karo nusikaltimo apibrėžimu, Tribunolas vienodai vertino agresyvaus karo planavimą, 
rengimą, inicijavimą ir kariavimą. Pasak Tribunolo, „bet kuri valstybė, besiimanti karo kaip nacio-
nalinės politikos priemonės, pažeidžia paktą“; „tie, kas planuoja tokį karą su jo neišvengiamomis 
ir baisiomis pasekmėmis, daro nusikaltimą“. Taigi grasinimas jėga taip pat buvo laikytinas agresy-
vaus karo aktu, draudžiamu pagal Briando–Kelloggo paktą. Todėl Tribunolas visus Vokietijai ink-
riminuotus agresyvius karus prieš 12 valstybių pripažino neabejotinais pakto pažeidimais. Šiems 
agresyviems karams buvo priskirti ne tik tie atvejai, kai vyko karo veiksmai, užpultoms valstybėms 
pasipriešinus Vokietijos kariuomenei ginklu (pavyzdžiui, agresija prieš Lenkiją, Jugoslaviją ar SSRS), 
bet ir tie atvejai, kai įsiveržusiai į kitą valstybę Vokietijos kariuomenei nebuvo pasipriešinta, t. y. va-
dinamųjų „taikių“ okupacijų atvejai. Tokie pavyzdžiai yra Danijos, Norvegijos, Belgijos, Nyderlandų 
ir Liuksemburgo okupacijos 1940 m., taip pat Austrijos aneksija 1938 m. bei Čekoslovakijos aneksija 
1939 metais.

Pažymėtina, kad nėra jokio teisinio pagrindo kitaip vertinti analogiškus Sovietų Sąjungos 
veiksmus prieš Baltijos valstybes 1940 metais. Niurnbergo principai, įtvirtinti ir išplėtoti Niurnbergo 
tarptautinio karinio tribunolo statute bei jurisprudencijoje148, yra universalūs. Jų universalumą yra 
pripažinęs Europos Žmogaus Teisių Teismas: pavyzdžiui, 2006 m. sausio 17 d. sprendime dėl priim-

142 Hough, W. J. H., III. The Annexation of the Baltic States and Its Effect on the Development of Law Prohibiting 
Forcible Seizure of Territory. New York Law School Journal of International and Comparative Law. 1985, 6 (2),  
p. 390.

143 Ibid., p. 391–446.
144 Marek, K. Identity and Continuity of States in Public International Law. Geneve: Librairie E. Droz, 1954, p. 397–407; 

Sprudz, A. The Baltic Path to Independence. New York: William S. Hein & Co., 1994, p. 200–211, 269–276.
145 Kunz, J. L. Identity of States under International Law. American Journal of International Law, 1955, 49, p. 75.
146 Latvian-Russian Relations: Documents. Sud. Bilmanis, A. Washington: the Latvian Legation, 1978, p. 209.
147 Žr. the 30 September – 1 October 1946 Judgement of the International Military Tribunal for the Trial of German 

Major War Criminals. The Avalon Project at Yale Law School [interaktyvus]. <http://avalon.law.yale.edu>; taip pat 
žr. Rudenko, R. A. Njurnbergskij process nad glavnymi nemeckimi voennymi prestupnikami. Moskva: Gosjurizdat, 
1961, t. 7.

148 Apie Niurnbergo teisę Žr. Vadapalas, V. Tarptautinė teisė. Vilnius: Eugrimas, 2006, p. 335–337.



723

Ketvirta dalis. Lietuva ir tarptautinė teisė 1918–2018 m.

tinumo byloje Kolk ir Kislyiy prieš Estiją149 ir 2006 m. sausio 24 d. sprendime dėl priimtinumo byloje 
Penart prieš Estiją150 Teismas pabrėžė universalų Niurnbergo principų pobūdį, konstatuodamas tai, 
kad „atsakomybė už nusikaltimus žmoniškumui negali būti apribota tik tam tikrų šalių piliečiais ar 
tam tikrais veiksmais, padarytais specifiniu Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu“; šiuose sprendi-
muose taip pat pažymėta, kad „Sovietų Sąjunga buvo 1945 m. rugpjūčio 8 d. Londono susitarimo, 
kuriuo buvo patvirtintas Niurnbergo tribunolo statutas, šalis. Be to, 1946 m. gruodžio 11 d. Jungtinių 
Tautų Generalinė Asamblėja patvirtino Statute pripažintus tarptautinės teisės principus. Kadangi 
Sovietų Sąjunga buvo Jungtinių Tautų narė, negali būti teigiama, kad sovietų valdžiai šie principai 
buvo nežinomi.“ Panašiai bylose Kononov prieš Latviją151 ir Janowiec ir kiti prieš Rusiją152 EŽTT tai-
kė Niurnbergo principus atmesdamas požiūrį, kad jie negali būti taikomi Sovietų Sąjungos ir jos 
ginkluotųjų pajėgų narių veiksmams vertinti. Niurnbergo principų universalumas reiškia, kad tokie 
patys nacistinės Vokietijos ir Sovietų Sąjungos veiksmai prieš trečiąsias valstybes turi būti vertinami 
vienodai nepaisant to, kuri šalis laimėjo ar pralaimėjo Antrąjį pasaulinį karą ir kurios iš jų veiksmai 
buvo įvertinti tarptautiniame baudžiamajame tribunole. Todėl, kaip 2007 m. lapkričio 29 d. nuta-
rime konstatavo Latvijos Respublikos konstitucinis teismas153, Niurnbergo tribunolo nuosprendis, 
kuriame vertinama nacistinės Vokietijos agresija prieš Austriją ir Čekoslovakiją, mutatis mutandis 
taikytinas vertinant Sovietų Sąjungos veiksmus prieš Baltijos valstybes.

Tai ypač praverčia vertinant Lietuvos sutikimą su okupacija ir kitais 1940 m. birželio 14 d. 
Sovietų Sąjungos ultimatumo reikalavimais, t. y. atsakant į klausimą, kokią teisinę reikšmę galėjo 
turėti šis sutikimas, ar galėjo jis legalizuoti agresyvius SSRS veiksmus. Niurnbergo Tribunolas at-
metė mėginimus pateisinti 1938 m. Austrijos anšliusą tariamu jos sutikimu ir net noru prisijungti 
prie Vokietijos reicho, laikydamas tokį argumentą „iš tikrųjų neesminiu, nes faktai aiškiai rodo, kad 
metodai, naudoti šiam tikslui pasiekti, buvo agresoriaus metodai. Pagrindinis veiksnys buvo karinė 
Vokietijos galia, kuri būtų buvusi panaudota, jeigu susilauktų kokio nors pasipriešinimo.“154 Taigi 
1940 m. tarptautinėje teisėje jau buvo įsitvirtinusi taisyklė, kad nukentėjusios valstybės sutikimas 
su imperatyvių tarptautinių teisinių įsipareigojimų pažeidimu (agresija) nepašalina įvykdytų prieš 
ją veiksmų neteisėtumo155 (pavyzdžiui, prieš Antrąjį pasaulinį karą negaliojančiu laikytas Korėjos 
ministrų pareiškimas dėl šalies prijungimo prie Japonijos, nes jis buvo gautas Japonijai grasinant 
jėga156). Būtent remdamasi Austrijos anšliuso pavyzdžiu, JT Tarptautinės teisės komisija suformulavo 
2001 m. Valstybių atsakomybės už tarptautinės teisės pažeidimus straipsnių projekto157 26 straipsny-
je158 įtvirtintą taisyklę, kad valstybės sutikimas nešalina bendrosios tarptautinės teisės imperatyvinės 
normos pažeidimo (įskaitant agresiją) neteisėtumo159.

Vadinasi, ta aplinkybė, kad Lietuvos Respublika priėmė ultimatumą, nepadarė Sovietų Sąjun-
gos veiksmų teisėtais, nes Lietuvos sutikimas taip pat išgautas grasinant jėga ir todėl neturėjo jokios 
teisinės reikšmės; kaip ir Austrijos anšliuso atveju, iš faktų apie SSRS karinį spaudimą Lietuvai ir 

149 Kolk and Kislyiy v Estonia (nut.), Nr. 23052/04 and 24018/04, EŽTT 2006-I.
150 Penart v Estonia (nut.), Nr. 14685/04, EŽTT 2006 m. sausio 24 d.
151 Kononov v. Latvia [DK], Nr. 36376/04, EŽTT 2010.
152 Janowiec and Others v. Russia [DK], Nr. 55508/07 ir 29520/09, EŽTT 2013.
153 Žr. 25.5 ir 25.6 nutarimo punktus, 2007 m. lapkričio 29 d. Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas 

byloje Nr. 2007-10-0102 [interaktyvus]. <www.satv.tiesa.gov.lv>.
154 The Avalon Project at Yale Law School [interaktyvus]. <http://avalon.law.yale.edu>; Rudenko, R.A. Njurnbergskij 

process nad glavnymi nemeckimi voennymi prestupnikami. Moskva: Gosjurizdat, 1961, t. 7, p. 336.
155 Vadapalas, V.; Žalys, V. Secret Protocols to the Soviet-German Treaties of 1939 and the Problem of Prescription in 

International Law. Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. 1990, 39 (2), p. 129.
156 Jaščenka, A. Konstitucinė tarptautinė teisė. Kaunas: Spindulys, 1931, p. 402.
157 Žr. Vadapalas, V. Tarptautinė teisė: pagrindiniai dokumentai ir jurisprudencija. Vilnius: Eugrimas, 2003, p. 258–272.
158 Pagal šį straipsnį, jokia iš aplinkybių, šalinančių veikos neteisėtumą (įskaitant valstybės sutikimą), negali pašalinti 

neteisėtumo veikos, neatitinkančios iš bendrosios tarptautinės teisės imperatyvinės normos kylančio įsipareigojimo.
159 Tai matyti iš 2001 m. rugpjūčio 9 d. JT Tarptautinės teisės komisijos Valstybių atsakomybės už tarptautinės teisės 

pažeidimus straipsnių projekto komentaro (žr. 20 straipsnio komentaro 4 punktą). Crawford, J. The International 
Law Commission‘s Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2002, p. 163–164. 
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pasirengimą plataus masto puolimui prieš Lietuvą aišku, kad Lietuvos sutikimui su ultimatumu gauti 
naudoti agresoriaus metodai, kai lemiamas veiksnys buvo sovietų karinė jėga, kuri neišvengiamai būtų 
buvusi panaudota. Todėl pagal tarptautinę teisę tiesiog nelieka jokios kitos galimybės, kaip 1940 m. bir-
želio 15 d. SSRS ginkluotųjų pajėgų įvedimą į Lietuvą ir Lietuvos teritorijos užėmimą laikyti agresyvaus 
karo aktu, draudžiamu pagal Briando–Kelloggo pakto 1 straipsnį. Kaip pažymėta 2010 m. balandžio 
29 d. Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucijoje „Dėl pasienio karininko A. Barausko nužudymo ir So-
vietų Sąjungos agresijos prieš Lietuvos Respubliką pradžios 70-ųjų metinių“160, „1940 m. birželio 15 d. 
sovietų ginkluotas įsiveržimas į Lietuvos Respubliką buvo agresijos aktas, atitinkantis 1933 m. liepos 
5 d. Lietuvos Respublikos ir SSRS konvencijos užpuolimui apibrėžti II straipsnio 2 punkte nustatytą 
vieną iš agresijos aktų apibrėžimų: „įsibrovimas ginkluotomis jėgomis, net ir karo nepaskelbus, į 
kitos valstybės teritoriją“. Lietuvos Respublikos teritorijos okupacija ir aneksija buvo šios agresijos, 
kuri buvo 1939 m. rugpjūčio 23 d. ir rugsėjo 28 d. Vokietijos ir SSRS slaptųjų protokolų padarinys, 
tąsa.“ Iš tikrųjų agresyvaus ginkluoto įsiveržimo161 į kitos valstybės teritoriją tikslas paprastai yra šios 
teritorijos okupacija, todėl tokią okupaciją iš esmės apima ginkluotos invazijos draudimas162; tuo tar-
pu Lietuvos aneksija buvo jau jos okupacijos pasekmė. Neatsitiktinai pagal gerai žinomos 1974 m. JT 
Generalinės Asamblėjos rezoliucijos dėl agresijos apibrėžimo163 3 straipsnio a punktą agresijos aktu 
laikomas ginkluotas įsiveržimas į kitos valstybės teritoriją, karinė okupacija kaip tokio įsiveržimo pa-
sekmė, taip pat kitos valstybės teritorijos aneksija panaudojant jėgą. Lietuvos Respublikos okupacija 
ir aneksija buvo SSRS tarptautinių įsipareigojimų, kilusių iš agresyvaus karo uždraudimo principo, 
tęstinio pobūdžio pažeidimas164, t. y. tęstinė sovietinė agresija.

Suprantama, kad SSRS agresija prieš Lietuvos Respubliką buvo ne tik Briando–Kelloggo pakto 
1 straipsnyje įtvirtinto agresyvaus karo uždraudimo principo pažeidimas. Sovietų Sąjunga taip pat 
pažeidė taikaus tarptautinių ginčų sprendimo principą, kuris buvo įtvirtintas to paties Briando–Kel-
loggo pakto 2 straipsnyje, pagarbos kitų valstybių suverenitetui principą, įtvirtintą minėtame Tautų 
Sąjungos Statuto 10 straipsnyje. Be to, galima paminėti šiuos principus įtvirtinusių dvišalių sutarčių 
su Lietuvos Respublika pažeidimus: Sovietų Sąjunga pažeidė 1920 m. Lietuvos ir Sovietų Rusijos tai-
kos sutarties165 1 straipsnį, pagal kurį Rusija be atodairų pripažino „Lietuvos Valstybės savarankišku-
mą ir nepriklausomybę su visomis iš tokio pripažinimo einančiomis juridinėmis sėkmėmis“ ir gera 
valia visiems amžiams atsisakė „nuo visų Rusijos suvereniteto teisių, kurių ji yra turėjusi Lietuvių 
tautos ir jos teritorijos atžvilgiu“ (visų 1920 m. Taikos sutarties nuostatų galiojimas buvo dar kartą 
Sovietų Sąjungos ir Lietuvos patvirtintas 1926 m. Lietuvos Respublikos–SSRS nepuolimo sutarties166  
1 straipsnyje), šios sutarties 5 straipsnį, pagal kurį SSRS turėjo Lietuvos „neutralitetą saugoti ir da-
lyvauti garantijose tam neutralitetui išlaikyti“, 1926 m. Nepuolimo sutarties su Lietuva 2 straipsnį, 
pagal kurį šalys pasižadėjo „visomis aplinkybėmis gerbti viena antros suverenumą bei teritorialinį 
integralumą ir neliečiamybę“, šios sutarties 3 straipsnį, pagal kurį šalys įsipareigojo susilaikyti nuo 
bet kokių agresijos veiksmų, 5 straipsnį, kuriame buvo numatytas šalių ginčų sprendimas sudarant 

160 Valstybės žinios. 2010, Nr. 52-2551.
161 Šiame kontekste pažymėtina, kad agresyvus SSRS kariuomenės įsiveržimas į Baltijos valstybes 1940 m. laikomas 

visuotinai pripažįstamu teisiniu ir istoriniu faktu EŽTT jurisprudencijoje. Pavyzdžiui, 2006 m. kovo 16 d. Didžiosios 
kolegijos sprendime Ždanoka prieš Latviją byloje Teismas konstatavo, Baltijos valstybių aneksija buvo įvykdyta so-
vietų kariuomenei įsiveržus į Baltijos Sovietų kariuomenės 1940 m. birželio 15 d. įsiveržimas į Lietuvą konstatuotas 
EŽTT 2008 m. vasario 19 d. sprendime Kuolelis, Bartoševičius ir Burokevičius prieš Lietuvą byloje (Kuolelis, Bartoše-
vičius and Burokevičius v. Lithuania, Nr. 74357/01, 26764/02 ir 27434/02, § 8, EŽTT 2008).

162 Žr. Ferencz, B. B. Aggression. Encyclopedia of Public International Law. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 
1982, 3, p. 4.

163 Žr. Vadapalas, V. Tarptautinė teisė: pagrindiniai dokumentai ir jurisprudencija. Vilnius: Eugrimas, 2003, p. 52–56.
164 Neteisėtą valstybės teritorijos okupaciją ir užsienio ginkluotųjų pajėgų buvimą be valstybės sutikimo, kaip tęsti-

nio pobūdžio tarptautinių įsipareigojimų pažeidimo pavyzdį, nurodo JT Tarptautinės teisės komisija. Žr. Valsty-
bių atsakomybės už tarptautinės teisės pažeidimus straipsnių projekto 14 straipsnio komentaro 3 punktą, 2001 m. 
rugpjūčio 9 d. JT Tarptautinės teisės komisijos Valstybių atsakomybės už tarptautinės teisės pažeidimus straipsnių 
projekto komentaras [interaktyvus]. <http://legal.un.org>.

165 Lietuvos okupacija ir aneksija, 1939–1940: dokumentų rinkinys. Sud. Breslavskienė, L. Vilnius: Mintis, 1993, p. 27–40.
166 Ibid., p. 41–44.
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taikomąsias komisijas, jeigu nerandama kompromiso diplomatiniu keliu, minėtos 1933 m. Konvenci-
jos su Lietuva užpuolimo sąvokai apibrėžti 3 straipsnį, pagal kurį agresijos negalima pateisinti „jokiu 
politinio, karinio, ekonominio arba kokio nors kito pobūdžio samprotavimu“, 1939 m. Vilniaus ir 
Vilniaus srities Lietuvos Respublikai perdavimo bei Lietuvos ir Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos 
sutarties167 7 straipsnį, kuriame fiksuotas šalių įsipareigojimas nepažeisti viena kitos „suverenių tei-
sių, ypač jų valstybinės santvarkos, ekonominės ir socialinės sistemos, karinių priemonių ir bendrai 
nesikišimo į vidaus reikalus dėsnio“.

Baigiant pažymėtina, kad pagal bendrąją tarptautinę teisę sovietinė agresija prieš Lietuvą (įsi-
veržimas į jos teritoriją ginkluotosiomis pajėgomis, šios teritorijos okupacija ir aneksija) laikytina 
tarptautiniu nusikaltimu, t. y. sunkiu bendrosios tarptautinės teisės imperatyvinių (jus cogens) nor-
mų pažeidimu. Agresija buvo pripažįstama tarptautiniu nusikaltimu (tokiu sunkiu tarptautinės teisės 
pažeidimu) dar iki Antrojo pasaulinio karo: antai 1946 m. nuosprendyje Niurnbergo Tarptautinis 
Karinis Tribunolas atkreipė dėmesį į tai, kad jau 1923–1927 m. įvairiuose Tautų Sąjungos dokumen-
tuose agresyvus karas buvo įvardytas kaip tarptautinis nusikaltimas168. Minėtos 1974 m. JT Genera-
linės Asamblėjos rezoliucijos dėl agresijos apibrėžimo 5 straipsnyje agresyvus karas pripažįstamas 
nusikaltimu tarptautinei taikai. Neabejotinai agresija patenka į minėtame 2001 m. JT Tarptautinės 
teisės komisijos Valstybių atsakomybės už tarptautinės teisės pažeidimus projekte (Antrosios dalies 
III skyriuje) įtvirtintą bendrosios tarptautinės teisės imperatyvinių normų nustatytų įsipareigojimų 
sunkių pažeidimų kategoriją169.

1.5. Lietuvos valstybės tęstinumo koncepcija:  
 tarptautiniai teisiniai pagrindai ir pasekmės

Kvalifikavus sovietinę Lietuvos Respublikos okupaciją ir aneksiją kaip agresiją ir sunkų tarp-
tautinės teisės pažeidimą170, neišvengiamai kyla tokios kvalifikacijos pasekmių klausimas. Kaip ir 
kitų tarptautinės teisės pažeidimų atvejais, pirmiausia šiuo atveju taikytinas bendrasis teisės princi-
pas ex injuria non oritur jus171, kurio esmė yra ta, kad neteisėtumas negali tapti teisės šaltiniu, t. y. iš 
neteisėto akto teisės pažeidėjas negali įgyti jokių teisių. Pagal šį principą SSRS negalėjo įgyti suvere-
niteto Lietuvai, nes įvykdžiusi agresiją valstybė negali įgyti „jokių suverenių teisių užimtų teritorijų 
atžvilgiu <....>. Situacijos, sukurtos panaudojus ginkluotąsias pajėgas ir taip įvykdžius agresiją, ne-
pakeičia suverenumo ar kitų teisėtų teisių į teritoriją“172; aneksija taip pat nesuteikė Sovietų Sąjungai 
suverenių teisių į Lietuvos teritoriją, nes buvo neteisėtų aktų – agresijos ir okupacijos – tęsinys (anot 
M. Romerio, Lietuvos aneksija buvo „Sovietų žygio Lietuvoje padarinys“173). Vadinasi, pagal princi-
pą ex injuria non oritur jus sovietinė okupacija ir aneksija negalėjo panaikinti egzistavusio Lietuvos 
Respublikos teritorijos suvereno.

167 Lietuvos okupacija ir aneksija, 1939–1940: dokumentų rinkinys. Sud. Breslavskienė, L. Vilnius: Mintis, 1993, p. 95–98.
168 Žr. Rudenko, R. A. Njurnbergskij process nad glavnymi nemeckimi voennymi prestupnikami. Moskva: Gosjurizdat, 

1961, t. 7, p. 366–367.
169 Tai matyti iš Valstybių atsakomybės už tarptautinės teisės pažeidimus straipsnių projekto 40 straipsnio komentaro: 

JT Tarptautinės teisės komisija nurodo, kad bendrosios tarptautinės teisės imperatyvinių normų nustatyti 
įsipareigojimai yra esminiai valstybėms, jų žmonėms ir svarbiausioms žmogiškosioms vertybėms išsaugoti, ir 
visuotinai pripažįstamas agresijos draudimo imperatyvus pobūdis. Žr. 2001 m. rugpjūčio 9 d. JT Tarptautinės teisės 
komisijos Valstybių atsakomybės už tarptautinės teisės pažeidimus straipsnių projekto komentaras. Crawford, J. The 
International Law Commission‘s Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002, p. 245–248.

170 Apie tai žr. šio skyriaus 1.4. poskyrį.
171 Plačiau apie šio principo taikymą Lietuvos aneksijos atveju žr. Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 

atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir pasekmės. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 
2005, p. 107–162.

172 Fel’dman D. I.; Kurdjukov G. I. Osnovnye tendencii razvitija mezhdunarodnoj pravosubiektnosti. Kazan’: izd-vo 
Kazanskogo un-ta, 1974, p. 86.

173 Rėmeris, M. Lietuvos sovietizacija, 1940–1941. Vilnius: Lituanus, 1989, p. 40.
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Todėl pati svarbiausia principo ex injuria non oritur jus taikymo teisinė pasekmė buvo Lietuvos 
Respublikos tęstinumas, kitaip tariant, tai, kad neteisėta okupacija ir aneksija nepanaikino Lietuvos 
Respublikos, kaip valstybės, egzistavimo. Lietuvos okupacija ir aneksija buvo vienas iš doktrinoje 
nurodomų išimtinių atvejų, kai teritorinis suverenitetas nesutampa su teritorine viršenybe174: SSRS 
faktiškai ir efektyviai, bet akivaizdžiai neteisėtai įgyvendino savo valdžią Lietuvos Respublikos teri-
torijoje, užimtoje agresijos būdu, tačiau tarptautinės teisės požiūriu Lietuvos Respublika išlaikė su-
verenitetą (teisinį titulą) savo teritorijai, nors jo įgyvendinti ir negalėjo175. Aišku, kad „tokiu atveju 
sumažėja galimybė valstybės statusui pasireikšti“176, bet jos tarptautinis teisinis subjektiškumas de 
jure išlieka, – tai ir yra valstybės tęstinumo esmė.

Valstybės tęstinumo samprata. Prieš apibūdinant Lietuvos valstybės tęstinumo koncepciją, de-
rėtų atskleisti valstybės tęstinumo ir su juo susijusio valstybės tapatumo (identiteto) sampratą, taip 
pat valstybės tęstinumo ir tapatumo taisykles177.

Valstybės tęstinumo (ir tapatumo) koncepcija yra susijusi su tradicine tarptautinės teisės pa-
skirtimi saugoti valstybių, kurios yra pagrindiniai tarptautinės teisės kūrėjai ir subjektai, tarptautinį 
teisinį subjektiškumą: paprastai daroma prielaida, kad valstybė egzistuoja tol, kol neišnyksta pagal 
tarptautinę teisę178, ir valstybių praktikoje susiklostė valstybės tęstinumo prezumpcija, pagal kurią 
valstybė, kaip tarptautinės teisės subjektas, išlieka tam tikromis ekstremaliomis sąlygomis pakitus 
kuriam nors iš būtinų jos požymių (gyventojų skaičiui, teritorijai, valdžiai ar nepriklausomybei). Ši 
prezumpcija atitinka ne tik valstybės, kurios egzistencijai kyla grėsmė, bet ir kitų šalių interesus, nes 
taip garantuojama stabili tarptautinių santykių raida, laiduojamas tęstinis tarptautinių įsipareigo-
jimų vykdymas179: viena vertus, apsaugomas valstybės tarptautinis teisinis subjektiškumas, t. y. jos 
tarptautinės teisės ir įsipareigojimai, tam tikrų teritorijos, gyventojų ar vyriausybės pasikeitimų arba 
laikino nepriklausomybės praradimo ar suvaržymo atvejais180; kita vertus, pati taip saugoma valstybė 
negali atsisakyti savo tarptautinių teisių ir įsipareigojimų, motyvuodama ją apibūdinančių požymių 
pokyčiais181.

Nors valstybės tęstinumo ir tapatumo sąvokos yra neatsiejamos, kaip atspindinčios valstybės 
egzistavimo ekstremaliomis aplinkybėmis problemą, jas galima skirti teoriniu požiūriu: valstybės ta-
patumas (identitetas) reiškia jos tapatumą pačiai sau, o valstybės tęstinumas (kontinuitetas) – tęstinį 
jos egzistavimą. Valstybės tapatumas laikytinas statine sąvoka, nes reiškia valstybės, kaip tarptauti-
nės teisės subjekto, tapatumą, kurį atspindi iš esmės nepakitę jos tarptautinės teisės ir įsipareigojimai, 
lygintini dviem fiksuotais momentais – iki tam tikro įvykio, pakeitusio kurį nors valstybės požymį ir 
sukėlusio grėsmę jos gyvavimui, bei po šio įvykio. Tuo tarpu valstybės tęstinumas yra dinaminis jos 
tapatumo predikatas, reiškiantis, kad valstybė toliau egzistuoja aplinkybėmis, kurios sukelia dėl to 
abejonių; kitaip tariant, valstybės tęstinumas yra jos, kaip tarptautinės teisės subjekto, egzistavimas 
kritiniu laikotarpiu (kol trunka tam tikro valstybės požymio (požymių) pokytis) iš esmės nekintant 
turimoms tarptautinėms teisėms ir įsipareigojimams. Logiškai valstybės tęstinumas negalimas be 
tapatumo, kitaip predikatas egzistuotų be dalyko, kuriam yra taikomas182. Todėl valstybė, buvusi iki 
ją ištikusios krizės ir tęstinumo dėka išlikusi šios krizės metu, tarptautinio teisinio subjektiškumo 
prasme yra tapati valstybei, esančiai po krizės.

174 Teritorinis suverenitetas ir teritorinė viršenybė nesutampa visais okupacijos atvejais. Žr. Kurdjukov, G. I. Gosudarst-
va v sisteme mezhdunarodno-pravovogo regulirovanija. Kazan’: izd-vo Kazanskogo un-ta, 1979, p. 112.

175 Kūris, P. Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimas ir tarptautinė teisė. Teisės problemos. 1998, 1, p. 12.
176 Brownlie, I. Principles of Public International Law. Oxford: Clarendon Press, 1990, p. 80.
177 Plačiau apie valstybės tęstinumo ir identiteto sampratą bei taisykles žr. Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklau-

somybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir pasekmės. Vilnius: Demokratinės politikos 
institutas, 2005, p. 165–177.

178 Ziemele, I. The Role of State Continuity and Human Rights in Matters of Nationality of the Baltic States. The Baltic 
States at Historical CroSSRSoads. Riga: Academy of Sciences of Latvia, 1998, p. 250.

179  Kunz, J. L. Identity of States under International Law. American Journal of International Law. 1955, 49, p. 69–70.
180 Ibid., 49, p. 71.
181 Crawford, J. The Creation of States in International Law. Oxford: Clarendon Press, 1979, p. 404.
182 Marek, K. Identity and Continuity of States in Public International Law. Geneve: Librairie E. Droz, 1954, p. 6.
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Valstybės tęstinumą ir tapatumą reikėtų skirti nuo valstybių teisių perėmimo183, kuris yra vie-
nos valstybės tarptautinių teisių ir įsipareigojimų perėjimas kitai valstybei dėl to, kad pastaroji pakei-
čia pirmąją atsakant už tam tikros teritorijos tarptautinius santykius184. Visų pirma, „valstybių teisių 
perėmimas įvyksta tuo metu, kai galutinai ir negrįžtamai vienos valstybės suverenitetas tam tikrai 
teritorijai pakeičiamas kitos valstybės suverenitetu“185; tuo tarpu valstybės tęstinumo atveju suverenios 
teisės į teritoriją nepereina kitai (okupuojančiai ar aneksuojančiai) valstybei, ir „laikinas suvereniteto 
pakeitimas, kaip karinės okupacijos ar teritorijos perdavimo išimtiniam valdymui pagal sutartį rezul-
tatas, nesukelia valstybių teisių perėmimo“186. Antra, valstybių teisių perėmimas įvyksta, kai „vienas 
tarptautinės teisės subjektas užima kito vietą, pavyzdžiui, susijungimo ar teisėto prijungimo atveju“187; 
tuo tarpu valstybės tęstinumo atveju „teisės subjektas ir valstybės konkrečios teisės ir pareigos lieka 
nepakitę“188. Todėl valstybės tęstinumas ir identitetas reiškia „subjektiškumo tapatumą <...> , o teisių 
perėmimo problema – tam tikrų teisių ir įsipareigojimų tarp skirtingų subjektų tapatumą“189: pirmuo-
ju atveju yra vienas, o antruoju atveju – ne mažiau kaip du tarptautinės teisės subjektai190. Taigi vals-
tybės tęstinumo (ir tapatumo) bei valstybių teisių perėmimo sąvokos yra tarpusavyje nesuderinamos: 
valstybės tęstinumas yra jos išnykimo priešingybė, todėl tol, kol valstybė egzistuoja, suverenios teisės į 
jos teritoriją niekam nepereina ir valstybių teisių perėmimo galimybė savaime atkrinta191.

Valstybės tęstinumo ir tapatumo taisyklės tarptautinės teisės doktrinoje formuluojamos gana 
vienodai192. Pagal pirmąją taisyklę valstybė, kaip tarptautinės teisės subjektas, nepakinta jos teritori-
jos pokyčių atveju; pagal antrąją taisyklę valstybė, kaip tarptautinės teisės subjektas, nepakinta, jeigu 
pasikeičia jos gyventojų skaičius; pagal trečiąją taisyklę valstybė, kaip tarptautinės teisės subjektas, 
nepakinta radikalių jos konstitucinės santvarkos pokyčių atvejais (pavyzdžiui, dėl valstybinio per-
versmo); pagal ketvirtąją taisyklę valstybė, kaip tarptautinės teisės subjektas, neišnyksta, kai dėl ka-
rinės okupacijos ar okupanto įgyvendinamų priemonių (pavyzdžiui, marionetinių struktūrų sukū-
rimo) suvaržoma jos nepriklausomybė. Pastarąją taisyklę galima sieti su laikinu karinės okupacijos 
pobūdžiu bei apribojimais okupuojančiai valstybei pagal tarptautinę teisę193, kurie gali būti paaiškinti 
tik okupuotos valstybės tęstinumu. Ši taisyklė evoliucionavo uždraudus agresyvų karą pagal Brian-
do–Kelloggo paktą ir atsiradus Stimsono doktrinai, pagal kurią negali būti pripažinti prievartiniai 
teritorijų užgrobimai194: pagal minėtą bendrąjį teisės principą ex injuria non oritur jus saugomas ir 
valstybių, nukentėjusių nuo agresijos (įskaitan tas, kurių teritorija aneksuota), egzistavimas; kitaip 
tariant, neteisėta okupacija ir aneksija nesuteikia jokių teisių ją įvykdžiusiai valstybei ir nepanaikina 
nukentėjusios valstybės tarptautinio teisinio subjektiškumo. Tokios okupacijos (ir aneksijos) atveju 

183 Žr. Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai 
ir pasekmės. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2005, p. 282–284.

184 Toks valstybių teisių perėmimo apibrėžimas galimas pagal 1978 m. Vienos konvencijos dėl valstybių teisių perėmi-
mo sutartims 2 str. 1 d. a punktą ir 1983 m. Vienos konvencijos dėl valstybių teisių perėmimo valstybės nuosavybei, 
archyvams ir skoloms 2 str. 1 d. a punktą. Žr. Vadapalas, V. Tarptautinė teisė: pagrindiniai dokumentai ir jurispru-
dencija. Vilnius: Eugrimas, 2003, p. 71, 76.

185 Brounli, J. Mezhdunarodnoe pravo. Moskva: Progress, 1977, kn. 2, p. 372.
186 Ibid., p. 372–373.
187 Brounli, J. Mezhdunarodnoe pravo. Moskva: Progress, 1977, kn. 1, p. 140.
188 Ibid.
189 Marek, K. Identity and Continuity of States in Public International Law. Geneve: Librairie E. Droz, 1954, p. 10.
190 Žr. Crawford, J. The Creation of States in International Law. Oxford: Clarendon Press, 1979, p. 400.
191 Žr. Ziemele, I. State Continuity and Nationality in the Baltic States. Ph. D. Dissertation. Cambridge: University of 

Cambridge, 1998, p. 42–43.
192 Pvz., žr. Marek, K. Identity and Continuity of States in Public International Law. Geneve: Librairie E. Droz, 1954, 

p. 15–126, 551–587; Crawford, J. The Creation of States in International Law. Oxford: Clarendon Press, 1979,  
p. 403–420; Fiedler ,W. Continuity. Encyclopedia of Public International Law. Amsterdam: Elsevier Science 
Publishers, 1987, 10, p. 66–67; Ziemele, I. State Continuity and Nationality in the Baltic States. Ph. D. Dissertation. 
Social sciences (Law). Cambridge: University of Cambridge, 1998, p. 23–29; Chernichenko, S. V. Kontinuitet, 
identichnost’ i pravopreemstvo gosudarstv. Rossijskij ezhegodnik mezhdunarodnogo prava. 1996–1997. Sankt-
Peterburg: Rossija-Neva, 1998, p. 11–17. 

193 Žr. Marek, K. Identity and Continuity of States in Public International Law. Geneve: Librairie E. Droz, 1954,  
p. 73–126; Jaščenka, A. Konstitucinė tarptautinė teisė. Kaunas: Spindulys, 1931, p. 431–432.

194 Ibid., p. 420.
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pažeidžiamas tik vienas valstybės teisinio subjektiškumo elementas – laikinai apribojamas veiksnu-
mas195, t. y. valstybė iš viso negali įgyvendinti savo teisių ir vykdyti įsipareigojimų arba gali tai daryti 
tik labai ribotai (pavyzdžiui, nelikus jokių okupuotos valstybės institucijų, nėra kam įgyvendinti šios 
valstybės teisių bei vykdyti jos įsipareigojimų; jeigu okupuotos valstybės vyriausybė veikia emigra-
cijoje, ji gali sudarinėti tarptautines sutartis ir prisiimti šios valstybės vardu tarptautinius įsipareigo-
jimus, tačiau iki okupacijos pabaigos negali laiduoti tų įsipareigojimų vykdymo, kurie yra susiję su 
teritorinės viršenybės įgyvendinimu). Tuo tarpu okupuotos valstybės teisnumas lieka nepakitęs, – ji 
išlaiko visas iki okupacijos turėtas tarptautines teises ir pareigas.

Kaip minėta, Lietuvos Respublikos tęstinumas taip pat grindžiamas principu ex injuria non 
oritur jus, pagal kurį neigiant bet kokias agresoriaus teises į neteisėtai užgrobtas teritorijas sudarytos 
prielaidos išlikti Baltijos valstybėms (šis principas sudarė ir kai kurių kitų neteisėtai okupuotų ir 
aneksuotų šalių, pavyzdžiui, Etiopijos, Austrijos, Čekoslovakijos, Albanijos, Lenkijos, tęstinumo tei-
sinį pagrindą 1936–1945 m.196). Tačiau Baltijos valstybių, kaip tarptautinės teisės subjektų, egzistavi-
mas net pusę amžiaus trukusiu jų okupacijos laikotarpiu, kaip ir jų aneksijos nepripažinimas, laikyti-
nas unikaliu politiniu, teisiniu ir etiniu reiškiniu, iki šiol neturinčiu analogų tarptautinėje praktikoje.

Lietuvos Respublikos tęstinumo teisinė konstrukcija. Pagrindiniai veiksniai, įrodantys valstybės, 
kaip tarptautinės teisės subjekto, egzistavimą (tęstinumą) kritiniu laikotarpiu, yra pačios valstybės 
valia išlikti ir tarptautinis jos tęstinumo pripažinimas197. Šie du veiksniai yra ir Lietuvos Respublikos 
tęstinumo teisinės konstrukcijos ramsčiai.

Pats svarbiausias veiksnys, rodęs Lietuvos Respublikos valią išlikti, buvo nuolatinis jos prieši-
nimasis sovietinei okupacijai. Istoriniai faktai rodo, kad Tauta, kaip Lietuvos Respublikos suverenas, 
kiekvieną kartą susiklosčius atitinkamoms aplinkybėms, mėgindavo atkurti Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybę jos tęstinumo pagrindu198. Be abejo, akivaizdžiausias tokių mėginimų įrodymas 
buvo ginkluotas pasipriešinimas: 1941 m. birželio sukilimas ir 1944–1953 m. organizuotas partizani-
nis karas prieš Sovietų Sąjungos okupaciją. Kaip 2014 m. kovo 18 d. nutarime199 konstatavo Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismas, pagal visuotinai pripažintas tarptautinės teisės normas Lietuvos 
Respublikos piliečiai turėjo neatimamą teisę priešintis kitos valstybės agresijai, inter alia sovietinei 
okupacijai; 1944–1953 m. organizuota ginkluota Lietuvos Respublikos piliečių kova su sovietine oku-
pacija vertintina kaip Lietuvos valstybės savigyna200. Reikšmingiausi buvo besipriešinančios Tautos 

195 Kurdjukov G. I. Gosudarstva v sisteme mezhdunarodno-pravovogo regulirovanija. Kazan’: izd-vo Kazanskogo un-ta, 
1979, p. 127.

196 Hough, W. J. H., III. The Annexation of the Baltic States and Its Effect on the Development of Law Prohibiting For-
cible Seizure of Territory. New York Law School Journal of International and Comparative Law. 1985, 6 (2), p. 480.

197 Ziemele, I. State Continuity and Nationality in the Baltic States. Ph. D. Dissertation. Cambridge: University of Cam-
bridge, 1998, p. 41; Ziemele, I. Is the Distinction between State Continuity and State Succession Reality or Fiction? 
The Russian Federation, the Federal Republic of Yugoslavia and Germany. Baltic Yearbook of International Law. 
2001, 1, p. 220.

198 Apie Lietuvos pasipriešinimą žr., pvz., Lietuvos istorijos straipsnių ir dokumentų rinkinys. Sud. Varnienė, J. Vil-
nius: Arlila, 1999, p. 707–792; Liekis, A. Nenugalėtoji Lietuva. Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1993; Bauža, 
Č. Lietuvos suvereniteto atkūrimas: 1988–1991 metai. Vilnius: Diemedis, 2000, p. 27–229; Anušauskas, A. Lietuva 
1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2005; 
Hough, W. J. H., III. The Annexation of the Baltic States and Its Effect on the Development of Law Prohibiting 
Forcible Seizure of Territory. New York Law School Journal of International and Comparative Law. 1985, 6 (2),  
p. 472–479.

199 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. kovo 18 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 3226.
200 Be to, šiame LRKT nutarime konstatuota, jog pagal LR įstatymus (inter alia Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lie-

tuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos“ preambulę, Lietuvos Respublikos asmenų, 
represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymo 1 straipsnio 2 dalį) organizuotas 
ginkluotas pasipriešinimas sovietinei okupacijai laikomas Lietuvos valstybės savigyna, ginkluoto pasipriešinimo 
(rezistencijos) dalyviai skelbiami Lietuvos kariais savanoriais ir pripažįstami jų kariniai laipsniai ir apdovanojimai; 
įstatymo „Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos“ 2 straipsnio 2 dalyje kons-
tatuota, kad Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Taryba buvo aukščiausia politinė ir karinė struktūra, vienintelė teisėta 
valdžia okupuotos Lietuvos teritorijoje (inter alia remiantis Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 
16 d. deklaracijos 1 punktu, kuriame buvo nustatyta, kad „LLKS Taryba <...> okupacijos metu yra aukščiausias tau-
tos politinis organas, vadovaująs politinei ir karinei tautos išsilaisvinimo kovai“).
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sukurtų Lietuvos valstybės institucijų priimti Lietuvos Respublikos tęstinumą konstatavę teisės ak-
tai, iš kurių išskirtina 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos deklaracija201. 
Joje buvo deklaruoti Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo valstybės tęstinumo pagrin-
du principai, taip pat prisiimti tarptautiniai įsipareigojimai, kurie ir šiandien pripažįstami kaip Lie-
tuvos Respublikos įsipareigojimai202. Kaip konstatavo Lietuvos Respublikos Seimas 2009 m. kovo  
12 d. Deklaracijoje „Dėl Jono Žemaičio pripažinimo Lietuvos valstybės vadovu“203, Lietuvos valstybės 
tęstinumas reiškia, kad „Lietuvos Respublika, kaip tarptautinės teisės subjektas, nebuvo sunaikinta 
visą 1940–1990 metų okupacijų laikotarpį“, o „tokį Lietuvos valstybės tęstinumą inter alia išreiškė 
Lietuvos Respublikos savigyna prieš SSRS agresiją, 1944–1953 metais Lietuvos Respublikos piliečių – 
karių savanorių pajėgoms organizuotai ginklu kovojant su antrąja sovietine okupacija, taip pat šiai 
kovai vadovavusios Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija“.

Sovietų Sąjungai nuslopinus ginkluotą Lietuvos pasipriešinimą, jis įgijo naujas formas. Nors 
represinės SSRS struktūros nuolat persekiojo tuos Lietuvos piliečius, kurie išdrįsdavo atvirai reikšti 
savo nepasitenkinimą sovietine okupacija, kartais jos būdavo nepajėgios užkirsti kelio spontaniš-
koms antisovietinėms demonstracijoms. Pavyzdžiui, tokios demonstracijos kilo įvairiose Lietuvos 
vietose 1956, 1960, 1968, 1972, 1975-1977, 1982, 1986–1987 m.204 (iš jų iškirtinos 1972 m. demonstra-
cijos Kaune po R. Kalantos susideginimo). Žinoma, labiausiai paplitusios pasipriešinimo sovietinei 
okupacijai formos buvo pogrindžio spaudos leidyba ir platinimas bei įvairių pogrindinių organizacijų 
veikla (dažnai šių organizacijų kova prieš okupaciją pasireikšdavo kaip žmogaus ar tikinčiųjų teisių 
gynyba)205. Iš pagrindinių Lietuvos pogrindžio leidinių paminėtina „Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika“, „Laisvės .šauklys“, „Perspektyvos“, „Aušra“ ir kt.206 1976 m. Lietuvoje buvo įsteigta Visuo-
meninė grupė Helsinkio susitarimų vykdymui remti (vadinamoji Lietuvos Helsinkio grupė), kuri 
protestavo prieš Lietuvos okupaciją, fiksuodama masinius ir sistemingus žmogaus teisių pažeidimus 
okupuotoje šalyje, o 1978 m. kovai su okupacija susikūrė dar viena garsi disidentų organizacija – Lie-
tuvos Laisvės Lyga (LLL). 1979 m. visame pasaulyje nuskambėjo 45 Estijos, Latvijos ir Lietuvos pilie-
čių memorandumas, kuriuo jie kreipėsi į SSRS, VFR, VDR ir Atlanto chartiją pasirašiusių valstybių 
vyriausybes bei JT, prašydami panaikinti Molotovo–Ribentropo pakto pasekmes ir laiduoti laisvo 
apsisprendimo teisę Baltijos šalių tautoms.

1985 m. Sovietų Sąjungoje prasidėjus perestroikos ir glasnostj politikai, Lietuvoje palaipsniui 
atsirado palankesnės sąlygos kovai dėl valstybės nepriklausomybės atkūrimo. Nors 1987 m. rugpjū-
čio 23 d. ir 1988 m. vasario 16 d. LLL organizuotų demonstracijų Vilniuje dalyviai dar buvo perse-
kiojami, tai jau buvo vienos iš paskutinių sovietinių represijų okupacijos metais. Kaip konstatuojama 
1990 m. kovo 11 d. Deklaracijoje „Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų įgaliojimų“207, 
nuo 1988 m. „tautos atgimimo ir nepriklausomybės sąjūdis pradėjo reikštis atvirai, apimdamas pla-
čiausius visuomenės sluoksnius“. 1988 m. birželio 3 d. buvo įsteigtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjū-
dis (LPS), vėliau pavadintas tiesiog Lietuvos Sąjūdžiu, tapusiu varomąja valstybės nepriklausomybės 
atkūrimo jėga208: 1989 m. Sąjūdis, remiamas absoliučios Tautos daugumos, ėmė deklaruoti visiško 

201 Žr. Valstybės žinios. 1999, Nr. 11-241.
202 Kaip konstatavo Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2014 m. kovo 18 d. nutarime (TAR. 2014, Nr. 3226) 

ir 2015 m. spalio 20 d. nutarime (TAR. 2015, Nr. 15777), pagal Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. 
vasario 16 d. deklaracijos 22 punktą Lietuvos Respublika įsipareigojo laikytis Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos.

203 Valstybės žinios. 2009, Nr. 30-1166.
204 Žr. Hough, W. J. H., III. The Annexation of the Baltic States and Its Effect on the Development of Law Prohibiting 

Forcible Seizure of Territory. New York Law School Journal of International and Comparative Law. 1985, 6 (2),  
p. 474–478.

205 Apie antisovietinį Lietuvos pogrindį žr., pvz., Krickus, R. Lithuania: Nationalism in the Modern Era. Bremmer, I. 
Nation and Politics in the Soviet Successor States. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, p. 166–169.

206 Apie Lietuvos pogrindžio spaudą žr., pvz., Skuodis, V. Lietuvos pogrindžio spaudos žingsniai: 15 metų bend-
roji apžvalga. Lietuvos istorijos straipsnių ir dokumentų rinkinys. Sud. Varnienė, J. et al. Vilnius: Arlila, 1999,  
p. 770–775.

207 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 9-220.
208 Apie Sąjūdžio siekio atkurti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę jo programiniuose dokumentuose žr. šios kny-

gos Pirmosios dalies IV skyriaus 4.1 poskyrį.
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Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo valstybės tęstinumo pagrindu tikslą209. Kartu su 
Latvijos ir Estijos liaudies frontais 1989 m. rugpjūčio 23 d. jis surengė masinę Baltijos šalių gyventojų 
akciją „Baltijos kelias“, kurioje buvo pareikalauta visiškai panaikinti Molotovo–Ribentropo pakto 
pasekmes Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Sąjūdžio veikiama Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba taip pat 
priėmė daug reikšmingų politinių ir teisinių dokumentų, atspindėjusių Tautos siekį atkurti Valstybės 
nepriklausomybę. Svarbiausias iš jų buvo 1990 m. vasario 7 d. nutarimas „Dėl 1939 metų Vokieti-
jos – TSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“210, kuriame pagal principą ex injuria non 
oritur jus 1940 m. Lietuvos aneksiją įforminusi „liaudies seimo“ deklaracija buvo paskelbta niekine, o 
atitinkamas SSRS įstatymas – neteisėtu ir Lietuvos nesaistančiu211.

Nekintantį Tautos ryžtą priešintis okupacijai ir atkurti Lietuvos Respublikos nepriklausomy-
bę parodė 1990 m. vasario 24 d. įvykę pirmieji demokratiniai rinkimai į Lietuvos TSR Aukščiau-
siąją Tarybą, kuriuos su Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo programa triuškinamai 
laimėjo Sąjūdis. Todėl 1990 m. kovo 11 d. Aukščiausioji Taryba įtvirtino save, kaip aukščiausiąją 
Lietuvos Respublikos instituciją (vėliau pavadintą Atkuriamuoju Seimu) ir Tautos atstovybę, taip pat 
įvykdė Tautos suteiktą prievolę atkurti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę valstybės tęstinumo 
pagrindu.

Be Lietuvos valios išlikti kaip valstybei, kitas Lietuvos Respublikos tęstinumo teisinės konst-
rukcijos ramstis, kaip minėta, buvo tarptautinis tokio tęstinumo pripažinimas. Lietuvos ir kitų dviejų 
Baltijos valstybių aneksijos 1940 m. nepripažino dauguma to meto (daugiau kaip 50) valstybių, iš 
jų beveik visos Vakarų Europos ir Amerikos valstybės212. Neteisėtos aneksijos nepripažinimas reiš-
kė ir Lietuvos Respublikos, kaip valstybės ir tarptautinės teisės subjekto, tęstinumo pripažinimą. 
Pavyzdžiui, 1942 m. JAV Niu Džersio apygardos teismas byloje The Denny konstatavo, kad „Lietu-
vos Respublikos priėmimas į Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungą yra nepripažintas Jungtinių 
Amerikos Valstijų“213, todėl ir toliau „Lietuvos Respublika pripažįstama kaip suvereni valstybė“214;  
1954 m. Kanados vyriausybė paskelbė neketinanti atšaukti Baltijos valstybių pripažinimo de jure215; 
VFR taip pat aiškiai pripažino, kad „Baltijos valstybės išsaugojo savo suverenias tarptautines tei-
ses“216; 1983 m. Jungtinių Valstijų prezidentas R. Reaganas padarė pareiškimą 61-ųjų Baltijos valsty-
bių pripažinimo de jure metinių proga217, kuriame eilinį kartą buvo patvirtinta Baltijos šalių aneksijos 
nepripažinimo politika ir nuo 1922 m. tebesitęsiantis jų pripažinimas. 1960 m. rugsėjo 29 d. rezo-
liucijoje Nr. 189(1960)218 [50] Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja konstatavo, kad „dauguma 
laisvo pasaulio šalių vyriausybių tebepripažįsta de jure nepriklausomą Baltijos valstybių egzistavi-
mą“. Retrospektyviai Lietuvos Respublikos tęstinumas buvo įvertintas 1998 m. sausio 16 d. JAV bei  

209 Nuo įsikūrimo iki 1990 m. rinkimų Sąjūdis mobilizavo Tautą ir išreiškė jos valią atkurti teisiškai tebeegzistavusios 
Lietuvos valstybės – Lietuvos Respublikos – nepriklausomybę, todėl Lietuvos Sąjūdis ir jo atstovaujamosios institu-
cijos (Sąjūdžio Seimas) iš tikrųjų atliko Tautos atstovybės funkcijas, kaip pripažinta 2009 m. sausio 15 d. Lietuvos 
Respublikos Seimo rezoliucijoje „Dėl Lietuvos Sąjūdžio ir 1988–1990 m. Sąjūdžio Seimo, kaip Tautos atstovybės“ 
(Valstybės žinios. 2009, Nr. 7-223).

210 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 8-182.
211 Plačiau apie šį Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos nutarimą žr. šios knygos Pirmosios dalies IV skyriaus 4.3. 

poskyrį.
212 Hough, W. J. H., III. The Annexation of the Baltic States and Its Effect on the Development of Law Prohibiting 

Forcible Seizure of Territory. New York Law School Journal of International and Comparative Law. 1985, 6 (2),  
p. 391–446.

213 Marek, K. Identity and Continuity of States in Public International Law. Geneve: Librairie E. Droz, 1954, p. 401.
214 Ibid., p. 397.
215 Yakemtchouk, R. Les republiques baltes en droit international: Echec d’une annexation operee en violation du droit 

des gens. The Baltic Path to Independence. New York: William S. Hein & Co., 1994, p. 270.
216 Žr. Hough, W. J. H., III. The Annexation of the Baltic States and Its Effect on the Development of Law Prohibiting 

Forcible Seizure of Territory. New York Law School Journal of International and Comparative Law. 1985, 6 (2), p. 426.
217 Žr. Baltic Bulletin: the Voice of the Baltic-American Freedom League, September, 1983, 2 (5).
218 1960 m. rugsėjo 29 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucija Nr. 189 (1960) dėl situacijos Baltijos 

valstybėse praėjus dvidešimčiai metų nuo prievartinės jų inkorporacijos į Sovietų Sąjungą [interaktyvus]. <http://
assembly.coe.int>.
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Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos partnerystės chartijos219 preambu-
lėje, kurioje konstatuojama, kad „Jungtinės Amerikos Valstijos niekada nepripažino prievartinio Es-
tijos, Latvijos ir Lietuvos inkorporavimo į SSRS 1940 metais ir laiko jų valstybingumą nepertrauktu 
nuo pat jų nepriklausomybės pradžios“, t. y. politika, „kurios Jungtinės Valstijos nuosekliai laikėsi 
penkis dešimtmečius“.

Tarptautinis Lietuvos valstybės tęstinumo pripažinimas kartu su pačios Lietuvos valstybės va-
lia išlikti, kaip du Lietuvos Respublikos tęstinumo ramsčiai, lėmė kitus LR tęstinumo teisinės konst-
rukcijos elementus. Iš jų svarbiausias yra Lietuvos diplomatinės tarnybos veikla visą šalies okupacijos 
laikotarpį, kuri buvo specifinis ir kone ryškiausias Lietuvos Respublikos tęstinumo jos okupacijos 
metais rodiklis220: diplomatinių ir konsulinių santykių palaikymas su kitomis valstybėmis per vei-
kiančias Lietuvos diplomatinės tarnybos institucijas geriausiai iliustravo Lietuvos valstybės egzista-
vimą, nes neįmanomi oficialūs santykiai su nesama valstybe, kaip negali būti ir nesamos valstybės 
institucijų221. Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos buvo vienintelės 
valstybės institucijos, išlikusios ir veikusios visą 50 metų šalies okupacijos laikotarpį222: iki pat šalies 
nepriklausomybės atkūrimo funkcionavo Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės JAV (Va-
šingtone) ir prie Šventojo Sosto223, taip pat Jungtinėje Karalystėje (Londone)224.

Pažymėtina, kad Lietuvos diplomatiniai atstovai užsienyje nebuvo laikomi „šešėline“ emig-
racine Lietuvos Respublikos vyriausybe, o tik paskutinės teisėtos Lietuvos vyriausybės atstovais225 
(pavyzdžiui, 1979 m. JAV Valstybės departamento atstovas aiškiai pareiškė, kad Jungtinės Valstijos 
pripažįsta Baltijos valstybių pasiuntinius ne kaip vyriausybių vadovus, o būtent kaip šių šalių chargés 
d’affaires – diplomatinius pareigūnus, paskirtus paskutinių nepriklausomų vyriausybių226). Šie atsto-
vai buvimo valstybėse metu naudojosi visais jiems priklausančias diplomatiniais imunitetais ir pri-
vilegijomis, buvo įtraukti į diplomatinio korpuso sąrašus ir akredituoti buvimo valstybėse nustatyta 
tvarka, jiems buvo išduotos diplomatinės akreditacijos kortelės.

Tuo tarpu tai, kad Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių okupacija truko gerokai ilgiau nei tų vals-
tybių, kurios buvo okupuotos fašistinės Italijos bei nacistinės Vokietijos ir taip pat išsaugojo užsienyje 
veikusią diplomatinę tarnybą, lėmė unikalų Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių diplomatinės tarnybos 
indėlį į tarptautinės teisės bei diplomatijos istoriją227. Kadangi visą okupacijos laikotarpį Lietuvos Res-
publika neturėjo vyriausybės ir užsienio reikalų ministro, kaip šalies diplomatijos vadovo, Lietuvos 
diplomatinei tarnybai vadovavo ir ją administravo vienas iš Lietuvos diplomatinių atstovų, turėjęs 
specifinius diplomatijos šefo įgaliojimus. Diplomatijos šefas buvo paskirtas 1940 m. birželio 2 d. pas-
kutinės iki okupacijos Lietuvos vyriausybės užsienio reikalų ministro telegrama, tačiau joje nekonk-
retizuotos šio pareigūno funkcijos228. Galima išskirti šias praktikoje vykdytas Lietuvos diplomatijos 

219 Žr. Lithuanian Foreign Policy Review. 1999, 3, p. 197–204. Sutrumpintai ji vadinama JAV ir Baltijos valstybių part-
nerystės chartija.

220 Žr. Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai 
ir pasekmės. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2005, p. 181–188; Jonušauskas, L. Likimo vedami: Lietuvos 
diplomatinės tarnybos egzilyje veikla (1940–1991). Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo cent-
ras, 2003; Bačkis, S. A. Lietuvos diplomatinė tarnyba (1940 m. birželio 15 d. – 1990 m. kovo 11 d.). Lietuvos aukštųjų 
mokyklų mokslo darbai. Istorija. 1997, 36, p. 3–47.

221 Marek, K. Identity and Continuity of States in Public International Law. Geneve: Librairie E. Droz, 1954, p. 412.
222 Kaip aišku iš Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. vasario 22 d. nutarimo (Valstybės žinios. 2013, 

Nr. 22-1068), laikotarpiu iki 1990 m. kovo 11 d. tarnyba Lietuvos valstybei buvo įmanoma tik užsienyje veikusiose 
Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, kurios buvo vienintelės išlikusios Lietuvos 
valstybės institucijos, taip pat okupuotoje Lietuvoje tam tikrą laiką veikusiose organizuotos ginkluotos kovos su 
okupacija, inter alia Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio, struktūrose.

223 Šatas, J. Lietuvos tarptautinis pripažinimas: praeitis ir dabartinės realijos. Vilnius: Žinija, 1991, p. 38.
224 Vadapalas, V. Tarptautinė teisė: bendroji dalis. Vilnius: Eugrimas, 1998, p. 223.
225 Ibid., p. 221.
226 Hough ,W. J. H., III. The Annexation of the Baltic States and Its Effect on the Development of Law Prohibiting For-

cible Seizure of Territory. New York Law School Journal of International and Comparative Law. 1985, 6 (2), p. 410.
227 Marek, K. Identity and Continuity of States in Public International Law. Geneve: Librairie E. Droz, 1954, p. 401–402.
228 Bačkis, S. A. Lietuvos diplomatinė tarnyba (1940 m. birželio 15 d. – 1990 m. kovo 11 d.). Lietuvos aukštųjų mokyklų 

mokslo darbai. Istorija. 1997, 36 (3). Sidzikauskas, V. Lietuvos diplomatijos paraštėje. Vilnius: Vaga, 1994, p. 249. 
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šefo funkcijas229: valstybės ir jos piliečių interesų gynimas, informacijos apie Lietuvą sklaida, ryšių su 
Lietuvoje kovojančiomis prieš okupaciją ir išeivijos organizacijomis palaikymas, vadovavimas dip-
lomatinei tarnybai, diplomatinių ir konsulinių įstaigų veiklos koordinavimas, jų steigimas ir likvi-
davimas bei turto valdymas, priėmimas į diplomatinę tarnybą, diplomatinių atstovų ir konsulinių 
pareigūnų, kito diplomatinių atstovybių bei konsulinių įstaigų personalo skyrimas į pareigas ir atlei-
dimas iš jų, valstybės atstovų tarptautinėse konferencijose skyrimas. Taigi diplomatijos šefas vykdė 
įprastas diplomatiniam atstovui funkcijas ir kartu kai kurias vadovavimo diplomatinei tarnybai bei 
jos administravimo funkcijas, kurios būdingos valstybės užsienio reikalų ministrui. Tačiau, be abejo, 
diplomatijos šefas neturėjo visų užsienio reikalų ministrui būdingų įgaliojimų, todėl buvo primus  
inter pares pareigūnas tarp kitų diplomatinių atstovų, „užsienio reikalų kvaziministras“230. Tokia dip-
lomatijos šefo pareigybė buvo unikali valstybių diplomatinėje praktikoje. Diplomatijos šefo įgalioji-
mai buvo būtini susiklosčiusioje kritiškoje situacijoje užtikrinant diplomatinės tarnybos funkciona-
vimą, ir jie buvo pripažinti kitų valstybių, kaip buvo pripažinti ir diplomatijos šefo atlikti paskyrimai 
į diplomatinės tarnybos pareigas, įskaitant asmenų, kurie netarnavo Lietuvos diplomatinėje tarny-
boje iki prasidedant okupacijai, paskyrimus į laisvus diplomatinės tarnybos postus, taip pat buvo 
pripažintas diplomatijos šefo įpėdinio paskyrimas231.

Kadangi okupacijos metais Lietuva neturėjo valstybės vadovo, o diplomatijos šefas vykdė „už-
sienio reikalų kvaziministro“ funkcijas, tai jis skyrė chargé d’affaires (reikalų patikėtinio) klasės dip-
lomatinius atstovus, t. y. tokios klasės diplomatinių atstovybių vadovus, kokius gali skirti užsienio 
reikalų ministrai pagal 1961 m. Vienos konvencijos dėl diplomatinių santykių232 14 straipsnį. Tačiau 
unikalu yra tai, kad Baltijos valstybių diplomatiniai atstovai JAV diplomatiniame sąraše būdavo ra-
šomi pirma kitų valstybių reikalų patikėtinių233. Dar vienas unikalus Lietuvos diplomatinės tarnybos 
veiklos bruožas buvo jos finansavimas. Ji buvo finansuojama iš JAV bankuose saugotų Lietuvos vals-
tybės ir lietuvių išeivijos renkamų lėšų, o kai šių lėšų nepakako, nuo 1981 m. Lietuvos Respublikos pa-
siuntinybė buvo finansuojama iš Latvijos Respublikos lėšų pagal susitarimą su jos reikalų patikėtiniu 
JAV234. Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuva grąžino skolą už jos pasiuntinybės išlaikymą Latvijai 
pagal specialią tarptautinę sutartį235, kuri taip pat gali būti laikoma vienu iš Lietuvos Respublikos 
tęstinumo įrodymų.

Žinoma, galima paminėti ir kitų Lietuvos Respublikos tęstinumo įrodymų236. Visų pirma, dėl 
okupacijos nenutrūko Lietuvos Respublikos pilietybės santykiai: jos pilietybė buvo pripažinta kitų 
valstybių, o pasai buvo laikomi galiojančiais ir tinkamais kelionių bei migracijos tikslams (antai  

Lietuvos diplomatijos šefo funkcijos išsikristalizavo praktikoje, tam pasitarnavo ir Latvijos pavyzdys, kurios vyriau-
sybė konkrečiau apibrėžė šalies diplomatinio korpuso užsienyje vadovo funkcijas. Žr. 1940 m. gegužės 18 d. Latvijos 
vyriausybės kanceliarijos raštas dėl nepaprastųjų valstybės valdžios įgaliojimų suteikimo. Latvian-Russian Relations: 
Documents. Sud. Bilmanis, A. Washington: the Latvian Legation, 1978, p. 201–202.

229 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir 
pasekmės. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2005, p. 184–185; Bačkis, S. A. Lietuvos diplomatinė tarnyba 
(1940 m. birželio 15 d. – 1990 m. kovo 11 d.). Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija. 1997, 36, p. 5.

230 Marek, K. Identity and Continuity of States in Public International Law. Geneve: Librairie E. Droz, 1954, p. 401.
231 Pvz., S. Bačkis buvo pripažintas naujuoju diplomatijos šefu 1983 m. mirus S. Lozoraičiui, kuris buvo įgaliotas būti 

diplomatijos šefu 1940 m. birželio 2 d. užsienio reikalų ministro telegrama, o 1983 m. buvo pripažintas S. Lozoraičio 
jaunesniojo priėmimas į diplomatinę tarnybą pasiuntinybės Vašingtone patarėju ir jo paskyrimas šios diplomatinės 
atstovybės vadovu 1987 m. Žr. Jonušauskas, L. Likimo vedami: Lietuvos diplomatinės tarnybos egzilyje veikla (1940–
1991). Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2003, p. 266–271; 301–302, 306–308.

232 Valstybės žinios. 1999, Nr. 83-2455.
233 Bačkis, S. A. Lietuvos diplomatinė tarnyba (1940 m. birželio 15 d. – 1990 m. kovo 11 d.). Lietuvos aukštųjų mokyklų 

mokslo darbai. Istorija. 1997, t. 36, p. 35.
234 Jonušauskas, L. Likimo vedami: Lietuvos diplomatinės tarnybos egzilyje veikla (1940–1991). Vilnius: Lietuvos gyven-

tojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2003, p. 262–265; Bačkis, S. A. Lietuvos diplomatinė tarnyba (1940 m. 
birželio 15 d. – 1990 m. kovo 11 d.). Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija. 1997, t. 36, p. 40.

235 2005 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl skolos 
Latvijos Respublikai už Lietuvos Respublikos ambasados Vašingtone išlaikymą grąžinimo. Valstybės žinios. 2005, 
Nr. 50-1647.

236 Žr. Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai 
ir pasekmės. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2005, p. 193–197.
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Vakarų valstybės nepripažino Baltijos šalių piliečių SSRS piliečiais ir nerepatrijavo jų į Sovietų Sąjun-
gą po Antrojo pasaulinio karo237). Kaip pažymėjo LRKT 2013 m. vasario 22 d. nutarime238, iš Lietuvos 
valstybės tęstinumo kyla Lietuvos Respublikos pilietybės tęstinumas, kuris inter alia suponuoja tai, 
kad tarptautinės ir Lietuvos konstitucinės teisės požiūriu SSRS pilietybės primetimas Lietuvos Res-
publikos piliečiams 1940 m., kaip SSRS agresijos pasekmė, buvo niekinis aktas; taigi šis aktas nebuvo 
teisinis pagrindas prarasti Lietuvos Respublikos pilietybę.

Antra, Lietuvos tarptautinės sutartys buvo laikomos toliau galiojančiomis, o kai kurie jos įsipa-
reigojimai – suspenduotais, bet ne išnykusiais. Trečia, kitų valstybių nacionaliniai teismai, spręsdami 
tarptautinio privatinio pobūdžio teisinius ginčus, nepripažino sovietinių įstatymų (ypač nacionali-
zacijos aktų) taikymo Lietuvoje, taip pat taikė Lietuvos Respublikos teisę. Ketvirta, Lietuvos Respub-
lika išsaugojo savo nuosavybės teises, įskaitant kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą užsienyje (laivus, 
diplomatinių ir konsulinių įstaigų pastatus bei žemės sklypus, taip pat aukso atsargas); pavyzdžiui, 
Lietuvai iki okupacijos priklausiusias aukso atsargas 1992 m. grąžino arba kompensavo Prancūzija 
ir Jungtinė Karalystė, 1997–1999 m. Vokietijos teismai pripažino Lietuvos nuosavybės teises į iki 
okupacijos veikusios jos diplomatinės atstovybės Berlyne žemės sklypą. Penkta, Lietuvos Respublikos 
tęstinumo išraiška taip pat galima laikyti tai, kad jos narystė kai kuriose tarptautinėse organizacijose 
1940 m. formaliai nenutrūko (pavyzdžiui, Lietuva niekada nebuvo išbraukta iš Tautų Sąjungos narių 
sąrašo, kol ši nebuvo likviduota 1946 m.).

Lietuvos Respublikos tęstinumo reikšmė. Taigi Lietuvos Respublikos tęstinumas reiškė, kad visą 
1940–1990 m. laikotarpį Lietuvos Respublika išsaugojo tarptautinį teisinį subjektiškumą, Lietuvos 
Respublika ir SSRS buvo skirtingos valstybės ir tarptautinės teisės subjektai, nors pirmoji valstybė 
buvo antrosios valstybės agresijos auka. Kaip pabrėžė LRKT 2013 m. vasario 22 d. ir 2014 m. kovo 
18 d. nutarimuose239, 1940 m. rugpjūčio 3 d. SSRS įvykdyta Lietuvos Respublikos teritorijos aneksija, 
kaip agresijos tęsinys, buvo niekinis aktas, todėl Lietuvos Respublikos teritorija tarptautinės teisės 
požiūriu buvo okupuota kitos valstybės ir niekada nebuvo teisėta SSRS dalis. Panašiai iš JT Tarptau-
tinio Teisingumo Teismo 2004 m. konsultacinės išvados dėl sienos statybos okupuotoje Palestinos 
teritorijoje teisinių pasekmių240 matyti, kad nei okupuotos teritorijos aneksija, nei civilinės okupaci-
nės administracijos įvedimas, nei tariama dalinė užimtos teritorijos autonomija, nei kokie nors kiti 
šią teritoriją užėmusios valstybės teisės ar administraciniai aktai negali pakeisti šios teritorijos, kaip 
okupuotos teritorijos, tarptautinio teisinio statuso.

Vadinasi, valstybės tęstinumo dėka Lietuvos Respublika, kaip tarptautinės teisės subjektas, iš-
laikė savo suverenias teises (summa potestas), kurių vykdymas buvo neteisėtai sustabdytas. Todėl sie-
kiant vėl įgyvendinti šias teises (atkurti veiksnumą), Lietuvos Respublikai reikėjo atkurti aukščiausią 
suvereninę valdžią (suprema potestas) savo teritorijoje. Logiška, kad tai buvo galima padaryti remian-
tis valstybės tęstinumu, kuris įgalina nukentėjusią valstybę apginti savo teises ir atkurti teisėtumą 
pagal principą restitutio ad integrum241; būtent valstybės tęstinumas 1990 m. buvo Lietuvos Respubli-
kos nepriklausomybės atkūrimo tarptautinis teisinis pagrindas: „principine Lietuvos pozicija (kaip 
ir kitų dviejų Baltijos šalių) tapo nuostata, kad yra atkuriama senoji nepriklausoma valstybė, o ne 
sukuriama nauja, atsiskiriant nuo Sovietų Sąjungos“242. Toks ir yra pagrindinis Lietuvos Respublikos 
tęstinumo vaidmuo: kaip pažymėjo LRKT 2013 m. vasario 22 d. ir 2014 m. kovo 18 d. nutarimuose243, 

237 Žr. Hough ,W. J. H., III. The Annexation of the Baltic States and Its Effect on the Development of Law Prohibiting 
Forcible Seizure of Territory. New York Law School Journal of International and Comparative Law, 1985, 6 (2),  
p. 404–405.

238 Valstybės žinios. 2013, Nr. 22-1068.
239 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2013 m. vasario 22 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2013, Nr. 22-1068; 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2014 m. kovo 18 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 3226.
240 Žr. 2004 m. liepos 9 d. JT Tarptautinio Teisingumo Teismo konsultacinės išvados dėl sienos statybos okupuotoje 

Palestinos teritorijoje teisinių pasekmių 75–78 punktus. ICJ Reports, 2004 [interaktyvus]. <www.icj-cij.org>.
241 Clute, R. E. The International Legal Status of Austria, 1938–1955. The Hague: Martinus Nijhoff, 1962, p. 137.
242 Kūris, P. Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimas ir tarptautinė teisė. Teisės problemos. 1998, 1, p. 12.
243 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas  2013 m. vasario 22 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2013, Nr. 22-1068; 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2014 m. kovo 18 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 3226.
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iš 1990 m. kovo 11 d. Akto dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo nuostatų „yra atsta-
tomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas, ir 
nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė“ matyti, jog Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 
atkūrimas buvo grindžiamas Lietuvos valstybės tęstinumu, kuris reiškia, kad 1940 m. birželio 15 d. 
prieš Lietuvos Respubliką pradėta SSRS agresija (inter alia Lietuvos Respublikos teritorijos okupacija 
ir aneksija) nepanaikino Lietuvos valstybės, kaip tarptautinės teisės subjekto, ir jos suverenių galių; 
dėl Lietuvos Respublikos teritorijos okupacijos ir valstybės institucijų sunaikinimo buvo sustabdytas 
Lietuvos valstybės suverenių galių, inter alia jos tarptautinių teisių ir įsipareigojimų, vykdymas.

Suprantama, toks Lietuvos Respublikos tęstinumas suponuoja jos tapatumą Lietuvos Tarybos 
1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktu įsteigtai Lietuvos valstybei: kaip pabrėžė LRKT mi-
nėtuose 2013 m. vasario 22 d. ir 2014 m. kovo 18 d. nutarimuose244, iš 1990 m. kovo 11 d. Akto dėl 
Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo nuostatų „Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Ne-
priklausomybės aktas ir 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos 
demokratinės valstybės niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos Valstybės konstitucinis 
pamatas“ matyti, kad konstatuojamas ne tik Lietuvos valstybės tęstinumas, bet ir jos tapatumas: at-
kūrusi nepriklausomybę, Lietuvos Respublika tarptautinės ir konstitucinės teisės požiūriu yra Lietu-
vos valstybei, prieš kurią 1940 m. birželio 15 d. buvo pradėta SSRS agresija, tapatus teisės subjektas.

Lietuvos Respublikos tęstinumas suponuoja ir tai, kad Lietuva (kaip ir Latvija bei Estija) nega-
li būti laikoma buvusia sovietine respublika, o jos nepriklausomybės atkūrimas 1990 metais nebu-
vo nei secesija, nei koks nors kitoks Sovietų Sąjungos teritorinio vientisumo pažeidimas245; Lietuvos 
Respub likos nepriklausomybė turėjo būti atkurta vadovaujantis tik tarptautinės teisės normomis,  
t. y. išsivadavimui iš sovietų okupacijos negalėjo būti taikomi jokie sovietų įstatymai246. Todėl, su-
prantama, Lietuvos Respublika nėra SSRS teisių perėmėja247 (kaip minėta, valstybės tęstinumas sa-
vaime eliminuoja teisių perėmimą, nes nėra pastarajam būtinos sąlygos – suverenių teisių į teritoriją 
pasikeitimo). Pavyzdžiui, 1992 m. kovo 16 d. Baltijos Valstybių Tarybos pareiškime dėl buvusios SSRS 
valstybinės skolos248 buvo aiškiai konstatuota, kad „Baltijos valstybės nėra valstybės-perėmėjos bu-
vusios SSRS atžvilgiu ir dėl to negali būti atsakingos už buvusios SSRS užsienio skolos aptarnavimą 
ir grąžinimą“. 1995 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublika deponavo pareiškimą Jungtinėms Tautoms, 
kad ji nėra SSRS tarptautinių sutarčių perėmėja249.

Logiška, kad Lietuvos Respublikos tęstinumas taip pat suponuoja Lietuvos SSRS ir kitų admi-
nistracinių SSRS struktūrų steigimo okupuotoje Lietuvos Respublikos teritorijoje neteisėtumą250, taip 
pat tai, kad vienintelė teisėta valdžia šioje teritorijoje buvo prieš okupaciją kovojusio Lietuvos Laisvės 

244 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2013 m. vasario 22 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2013, Nr. 22-1068; 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2014 m. kovo 18 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 3226.

245 Mjalksoo L. Sovetskaja anneksija i gosudarstvennyj kontinuitet: mezhdunarodno-pravovoj status Jestonii, Latvii i 
Litvy v 1940-1991 gg. i posle 1991 g. Tartu: Tartu University Press, 2005, p. 305.

246 Žr. Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai 
ir pasekmės. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2005, p. 156–159.

247 Ibid., p. 284–288.
248 Žr. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo doku-

mentų rinkinys. Vilnius: Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, 1992, t. 5, p. 439.
249 Pvz., nuosekliai laikydamasis 1995 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos pareiškimo Jungtinėms Tautoms nuostatų, 

2009 m. gegužės 14 d. LR Seimas pareiškė, kad „Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Rusijos Federacijos Vyriausybės 
ir Švedijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl išskirtinių ekonominių zonų ir kontinentinio šelfo ribų sankirtos 
Baltijos jūroje 1 straipsnyje nurodytas 1988 m. balandžio 18 d. Švedijos Karalystės Vyriausybės ir TSRS Vyriausybės 
susitarimas dėl kontinentinio šelfo, taip pat Švedijos žvejybos zonos ir Tarybų Sąjungos ekonominės zonos delimi-
tavimo Lietuvos Respublikai jokių teisinių pasekmių nesukelia“. Žr. 2009 m. gegužės 14 d. Lietuvos Respublikos 
Seimo pareiškimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Rusijos Federacijos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės 
Vyriausybės susitarimo dėl išskirtinių ekonominių zonų ir kontinentinio šelfo ribų sankirtos Baltijos jūroje“. Vals-
tybės žinios. 2009, Nr. 60-2348.

250 Žr. Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai 
ir pasekmės. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2005, p. 108–112.
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Kovos Sąjūdžio Taryba251 ir jos Prezidiumo pirmininkas252. Kaip minėta, Lietuvos Respublikos tęsti-
numas suponuoja ir LR pilietybės tęstinumą, kurio pagrindu buvo atkurtas LR piliečių korpusas ir jie 
išskirti iš neteisėtai taikytos SSRS jurisdikcijos253.

Galiausiai Lietuvos Respublikos tęstinumas suponuoja ir tai, kad Lietuvos Respublikos neprik-
lausomybės atkūrimo pripažinimas 1991 m. vertintinas ne kaip valstybės, o kaip naujos vyriausybės 
pripažinimas254: okupacija nutraukė aukščiausių Lietuvos valstybės institucijų veiklą ir šalis neturėjo 
vyriausybės visus 50 metų, todėl buvo būtina pripažinti, kad 1990 m. išrinkta Aukščiausioji Taryba 
ir jos suformuotos valstybės institucijos yra tos pačios valstybės, Lietuvos Respublikos, institucijos ir 
gali jai atstovauti tarptautiniuose santykiuose255. Tokį Lietuvos Respublikos atkurtos nepriklausomy-
bės pripažinimo pobūdį bene geriausiai patvirtina 1990 m. kovo 12 d. Prancūzijos užsienio reikalų 
ministro išsakyta pozicija, kad „Prancūzija niekada nepripažino 1940 metų Lietuvos aneksijos ir <...> 
1922 metais Lietuvai suteiktas pripažinimas tebegalioja; nepaisant suvereniteto praradimo, Baltijos 
valstybės, kaip tarptautinės teisės subjektai, išgyveno aneksiją, todėl jokio papildomo pripažinimo 
akto joms nereikia“256.

Valstybės tęstinumas ir jo pasekmės pagal tarptautinį teisinį statusą skiria atkūrusią neprik-
lausomybę Lietuvos Respubliką (kaip ir Latviją bei Estiją) nuo 12 buvusių sovietinių respubli-
kų, kurios tarptautinės teisės požiūriu ir sudarė SSRS. Deja, jos buvo teisėta SSRS dalis ir atsirado  
1991 m. jai byrant kaip naujos valstybės tautų apsisprendimo teisės pagrindu; todėl buvusios sovie-
tinės respublikos turėjo būti pripažintos kaip naujos valstybės ir yra Sovietų Sąjungos teisių perėmė-
jos257 (išskyrus Rusijos Federaciją, kuri pasiskelbė ir yra pripažinta kaip valstybė – SSRS tęsėja258). 
Toks skirtumas ilgainiui turėjo ne tik teisinę, bet ir politinę reikšmę: būtent Baltijos valstybės šian-
dien yra NATO ir Europos Sąjungos narės.

251 Kaip minėta, tai pripažino LRKT 2013 m. vasario 22 d., 2014 m. kovo 18 d. ir 2015 m. spalio 20 d. nutarimuo-
se pripažindamas tarnybą Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio struktūrose tarnyba Lietuvos valstybei, taip pat pagal  
1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos deklaracija prisiimtą Lietuvos Respublikos įsiparei-
gojimą laikytis Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos.

252 Minėtoje Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. kovo 12 d. Deklaracijoje „Dėl Jono Žemaičio pripažinimo Lietuvos 
valstybės vadovu“ (Valstybės žinios. 2009, Nr. 30-1166) konstatuota, kad Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tary-
bos Prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis atliko kovojančių Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo 
vado ir valstybės politinei išsivadavimo kovai vadovaujančio aukščiausiojo pareigūno funkcijas, o Lietuvos Laisvės 
Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija jam suteikė daugelį kitų valstybės vadovo įgaliojimų, 
įskaitant įgaliojimus atkūrus Lietuvos valstybės nepriklausomybę vykdyti Respublikos Prezidento pareigas iki susi-
renkant Seimui, todėl jis pripažintas kovojančios su okupacija Lietuvos valstybės vadovu.

253 Žr. Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai 
ir pasekmės. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2005, p. 289–297.

254 Ibid., p. 278–280.
255 Žalimas, D. SSRS agresija prieš Lietuvos Respubliką 1991 m. sausį: tarptautiniai teisiniai aspektai. 1991 metų Sausio 

13-oji Lietuvoje naujausiųjų mokslinių tyrimų kontekste. Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: VPU, 2006, p. 62.
256 Satkauskas, R. The Practice of France with Respect to the Baltic States. Baltic Yearbook of International Law, 2001, 1, 

p. 116.
257 Žr. Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai 

ir pasekmės. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2005, p. 245–247, 262, 278–280, 281–282, 288.
258 Ibid., p. 311–313.
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LIETUVOS RESPUBLIKA TARPTAUTINĖSE  
ORGANIZACIJOSE

2.1. Lietuvos Respublikos dalyvavimo tarptautinėse  
 organizacijose tikslai 

Nuo pat nepriklausomybės paskelbimo 1918 m. Lietuvos Respublika ėmė ieškoti saugumo ga-
rantijų, iš kurių viena buvo narystė tarptautinėse organizacijose. Dar nebūdama Tautų Sąjungos nare, 
Lietuva sutiko, kad šios pirmosios universalios organizacijos institucijos tarpininkautų sprendžiant 
konfliktą su Lenkija259 dėl Vilniaus krašto. Į Tautų Sąjungą Lietuvos Respublika buvo priimta 1921 m. 
rugsėjo 22 d., dar nebūdama pripažinta de jure daugumos pasaulio valstybių260. Ši narystė Lietuvai 
buvo be galo svarbi, padėjo stiprinti įkurtos valstybės nepriklausomybę ir saugumą tarptautiniu lyg-
meniu, taip pat ir jos pripažinimą de jure, bei sudariusi sąlygas Lietuvai dalyvauti kaip lygiaverčiam 
tarptautinės teisės subjektui taptautinėje to meto politikoje. Iki okupacijos Lietuvos Respublika buvo 
ir kitų tuo metu veikusių tarptautinių organizacijų valstybė narė, tokių kaip Tarptautinės darbo or-
ganizacijos, Pasaulinės pašto sąjungos, Tarptautinio epizootijos biuro ir kai kurių kitų specializuotų 
organizacijų narė. Dėl SSRS įvykdytos okupacijos ir aneksijos nuo 1940 m. Lietuvos Respublika neda-
lyvavo tarptautinių organizacijų darbe, tačiau ji nebuvo formaliai pašalinta. Jos narystė buvo suspen-
duota. Todėl po nepriklausomybės atkūrimo 1990-aisiais Lietuvos Respublikos narystė daugelyje šių 
organizacijų atnaujinta261, kaip, pavyzdžiui, Tarptautinėje darbo organizacijoje 1991 m. 

1990 m. kovo 11 d. Aktu „Dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo“ Lietuvos Respub-
likos Aukščiausioji Taryba de jure atkūrė valstybės nepriklausomybę262. Nepriklausomybę atkūrusios 
Lietuvos Republikos įsiliejimas į tarptautinę bendriją po 50 metų trukusios sovietinės okupacijos 
buvo gyvybiškai svarbus žingsnis stiprinant atkurtos valstybės nepriklausomybę, jos teritorinę nelie-
čiamybę bei saugumą, taip pat kuriant teisinės valstybės pamatus, inter alia jos valstybines instituci-
jas, kurios veiktų pagal tarptautinės teisės principus ir normas, demokratinėse valstybėse taikomus 
teisės viršenybės, žmogaus teisių gerbimo standartus. 

Atkūrusi nepriklausomybę Lietuvos Respublika siekė kuo greičiau įsitraukti į tarptautinės 
bendrijos, įskaitant tarptautinių organizacijų, veiklą, siekdama, visų pirma, tapti Jungtinių Tautų 
bei Europos Tarybos sistemos valstybe nare. Lietuvai daugiašalis bendradarbiavimas, dalyvaujant 
tarptautinių organizacijų, visų pirma Jungtinių Tautų veikloje, buvo būtinas siekiant įtvirtinti nepri-
klausomybę atkūrusios valstybės saugumą ir stabilumą tarptautinėje arenoje, plėtoti santykius su ki-
tomis valstybėmis. Lietuva tapo Jungtinių Tautų nare jau 1991 m. rugsėjo 17 d., kai buvo priimta į šią 
universalią organizaciją kaip visateisė narė, o 1993 m. gegužės 14 d. buvo priimta į Europos Tarybą. 

Tapimas tiek Jungtinių Tautų (1991 m.), tiek Europos Tarybos (1993 m.) valstybe nare suteikė 
teisę Lietuvai kaip visateisiui tarptautinės teisės subjektui dalyvauti tarptautinės bendrijos veikloje, 
ginti savo teises bei pozicijas šiose tarptautinėse organizacijose bei pašalino valstybės atžvilgiu buvusį 
istorinį neteisingumą, kurį ženklino 50 metų trukusi sovietinė okupacija, neleidusi valstybei veikti 
tarptautiniu lygmeniu, įskaitant ir tarptautines organizacijas. 

Pažymėtina, kad 1992 m. referendumu priimtos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 136 
straipsnyje aiškiai įtvirtinta, kad Lietuva dalyvauja tarptautinėse organizacijose, jeigu tai neprieš-

259 Žalimas, D. et al. Tarptautinės organizacijos. Vilnius: Justitia, 2001, p. 23.
260 Ibid.
261 Ibid.
262 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir 

pasekmės. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2005, p. 204. 



737

Ketvirta dalis. Lietuva ir tarptautinė teisė 1918–2018 m.

tarauja valstybės interesams ir jos nepriklausomybei (žr., tarp daugelio kitų, 2011 m. kovo 15 d. LR 
KT nutarimas). Pagarba ir laikymasis visuotinai pripažintų tarptautinės teisės normų ir principų yra 
Lietuvos teisės tradicija ir vienas iš Konstitucijos pagrindų.

Narystė minėtose tarptautinėse organizacijose stipriai veikė nepriklausomybę atkūrusios Lie-
tuvos teisės vystymąsi bei teisinės sistemos kūrimą pagal tose organizacijose nustatytus standartus, 
nes valstybė, dalyvaudama tarptautinių organizacijų (tiek universalių, tiek regioninių ar lokalinių) 
veikloje, turi paisyti ir laikytis šių standartų, tokių kaip pagarbos teisinės valstybės, žmogaus teisių 
apsaugos, socialinio teisingumo, aplinkos apsaugos ir kitiems principams. Tokie tarptautinių orga-
nizacijų rėmuose nustatyti standartai tapo pagrindu ir kuriant Lietuvos valstybės institucijas bei pri-
imant naujus ar tobulinant galiojančius teisės aktus po 1990 m. Pavyzdžiui, Lietuvos dalyvavimas 
NATO veikloje, kurios valstybe nare ji tapo 2004 m., suteikia valstybei užtikrintą saugumo garantą ir 
garantuoja kolektyvinės gynybos sistemos apsaugą, nors kartu reikalauja tam tikrų narystės įsiparei-
gojimų vykdymo, kaip, pavyzdžiui, atitinkamų karinių struktūrų kūrimo bei atitinkamos valstybės 
biudžeto dalies skyrimo gynybos tikslams.

Kitas pavyzdys – Europos Tarybos nustatyti ir šioje organizacijoje taikomi demokratijos, teisės 
viršenybės ir žmogaus teisių apsaugos standartai, kurių privalo laikytis visos valstybės, ET narės. 
Šioje sistemoje priimta ir veikianti 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija 
(Konvencija, EŽTK), kuri buvo ir iki šiol yra vienas svarbiausių tarptautinių dokumentų, nubrėžian-
čių gaires žmogaus teisių apsaugos sistemų funkcionavimui nacionaliniu lygmeniu, taip pat yra pri-
valoma valstybėms Konvencijos dalyvėms ir ET narėms, įskaitant Lietuvą, nes valstybės priėmimas 
į šią regioninę organizaciją – Europos Tarybą – yra neįmanomas be šios Konvencijos pasirašymo ir 
jos ratifikavimo. 

Taigi Lietuvos Respublika, nuo pat pirmųjų nepriklausomos valstybės gyvavimo dienų akty-
viai siekė narystės tarptautinėse organizacijose, visų pirma Tautų Sąjungoje, o vėliau – Jungtinėse 
Tautose, siekdama263 užtikrinti valstybės saugumą nuo bet kokių išorinių grėsmių, puoselėti demo-
kratines vertybes ir teisės viršenybę tarptautinių santykių srityje. Lietuva prisideda taip pat prie tai-
kos palaikymo bei saugumo stiprinimo pasaulyje ir Europos regione, žmogaus teisių apsaugos stan-
dartų nustatymo bei jų praktinio įgyvendinimo, demokratijos idėjų stiprinimo, aktyviai dalyvauja 
sprendžiant globalias ir regionines problemas. 

Dalyvaudama tarptautinių organizacijų veikloje Lietuva įgyvendina ir tarptautinio vystomojo 
bendradarbiavimo politiką264. Lietuvos privalumai atsiskleidžia sukauptoje valstybės kūrimo bei re-
formų patirtyje, sėkmingoje integracijoje į Europos Sąjungos ir NATO bei Rytų Europos regiono ša-
lių specifinių problemų išmanyme. Šią patirtį Lietuva sėkmingai perduoda kitoms valstybėms, kurios 
siekia integracijos į šias organizacijas. Ši Lietuvos valstybės ypatybė, o kartu ir pareiga yra pabrėžta 
ir LRKT praktikoje, kuris yra pažymėjęs, kad bendri valstybės tarptautinio bendradarbiavimo kons-
tituciniai pagrindai įtvirtinti įvairiose Konstitucijos nuostatose, inter alia jos 135 straipsnio 1 dalyje, 
kurioje nustatyta, kad Lietuvos Respublika, įgyvendindama užsienio politiką, vadovaujasi visuotinai 
pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis, siekia užtikrinti šalies saugumą ir nepriklau-
somybę, piliečių gerovę ir pagrindines jų teises bei laisves, prisideda prie teise ir teisingumu pagrįstos 
tarptautinės tvarkos kūrimo (Konstitucinio Teismo 2016 m. gegužės 16 d. nutarimas).

Pagarba tarptautinei teisei yra neatskiriama konstitucinio teisinės valstybės principo, kurio 
esmė – teisės viešpatavimas, dalis (KT 2014 m. sausio 24 d., 2014 m. kovo 18 d. nutarimai), o tai supo-
nuoja inter alia atvirumą universalioms demokratinėms vertybėms, integraciją į šiomis vertybėmis 
grindžiamą tarptautinę bendriją (2014 m. kovo 18 d. nutarimas)265. 

Dar daugiau, Konstitucinis Teismas yra pabrėžęs ir tai, kad bendriems Konstitucijoje įtvirtin-
tiems valstybės tarptautinio bendradarbiavimo pagrindams būdinga inter alia tai, kad yra nustatyta 

263 Tarptautinės organizacijos. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija [interaktyvus]. <www.urm.lt>. 
264 Ibid.
265 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2014 m. kovo 18 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 5774. 
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Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija (LRKT 2011 m. kovo 15 d. nutarimas)266, kuri reiškia Lietu-
vos Respublikos narystę Europos Sąjungoje ir NATO bei būtinumą vykdyti atitinkamus su šia narys-
te susijusius tarptautinius įsipareigojimus; Lietuvos Respublikos visateisė narystė Europos Sąjungoje 
yra konstitucinė vertybė (žr. minėtą KT 2014 m. sausio 24 d. nutarimą). Lietuvos Respublikos tarp-
tautinio bendradarbiavimo pagrindai, kuriais siekiama, be kita ko, prisidėti ir prie teise ir teisingumu 
pagrįstos tarptautinės tvarkos kūrimo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos geopolitinę orientaciją, 
suponuoja ir tokią Lietuvos valstybės ir / ar jos pareigūnų veiklą, kuria siekiama prisidėti prie kitų 
valstybių partnerystės su ES ar NATO arba jų integracijos į šias organizacijas skatinant demokratinių 
vertybių ir principų bei ES teisės nuostatų sklaidą. 

Pažymėtina ir tai, kad, be kita ko, Lietuva yra pasirengusi perduoti savo sukauptą patirtį ir 
besivystančioms valstybėms, siekiančioms reformuoti savo teisines ir administracines sistemas bei 
sustiprinti įstatymo viršenybę. Parama įstatymo viršenybės stiprinimui yra viena iš svarbiausių Lie-
tuvos vystomojo bendradarbiavimo sričių. Ypač daug dėmesio Lietuva skiria geram valdymui ir de-
mokratinėms reformoms. Siekdama užtikrinti savo įsipareigojimus ir indėlį į tarptautinių teisminių 
mechanizmų stiprinimą, Lietuva 2012 m. rugsėjo 26 d. pripažino privalomą JT Tarptautinio Tei-
singumo Teismo jurisdikciją. Estija tą padarė gerokai anksčiau, dar 1991 m. spalio 31 dieną267. Dar 
daugiau, Konstitucinis Teismas 2016 m. gegužės 16 d. Sprendime dėl teisėjų teisės dirbti kitą darbą 
taip pat pabrėžė, kad Lietuvos teisėjai turi teisę, o kartu ir pareigą dalyvauti tarptautinių teisingumo 
sistemų ir tarptautinių teismų veikloje, skatindami demokratijos, teisės viršenybės, skaidrumo, teis-
mų ir teisėjų nepriklausomumo, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir kitų principų 
sklaidą268. Minėti tarptautinio bendradarbiavimo konstituciniai principai suponuoja ir teisinius Lie-
tuvos narystės ir jos veiklos tarptautinėse organizacijose pagrindus. 

Lietuva 2017 m. pabaigoje dalyvavo beveik 50 tarptautinių tarpvyriausybinių organizacijų 
veik loje269. Lietuva ir jos atstovai ne kartą buvo išrinkti į tarptautinių organizacijų valdančiųjų or-
ganų sudėtį bei jiems pirmininkavo. 2007 m. Lietuvos atstovas pirmininkavo vienam svarbiausių JT 
organų – Ekonominei ir socialinei tarybai (ECOSOC). 

Ypač svarbu yra tai, kad 2013 m. spalio 17 d. Lietuva buvo išrinkta į JT Saugumo Tarybos ne-
nuolatines nares 2014–2015 m. laikotarpiui. Mūsų valstybė ne kartą buvo išrinkta į UNESCO Vykdo-
mąją tarybą, taip pat šios tarybos vicepirmininke.

Lietuva aktyviai veikia ir regioninėse bei lokalinėse organizacijose. Pavyzdžiui, 2001–2002 m. 
Lietuva pirmininkavo Europos Tarybos Ministrų komitetui; o 2009–2010 m. Baltijos jūros valstybių 
tarybai (BJVT)270.

Taigi Lietuvos Respublikos aktyvus dalyvavimas pasaulio politikoje bei tarptautinių problemų 
sprendime neįsivaizduojamas be valstybės narystės tarptautinėse organizacijose, visų pirma Jung-
tinėse Tautose ir jos specializuotose agentūrose (įstaigose) bei Europos Tarybos veikloje. Lietuva, 
dalyvavaudama svarbiausių tarptautinių tarpvyriausybinių organizacijų veikloje, prisideda ir prie 
šių organizacijų tikslų įgyvendinimo bei valstybių taikaus ir pažangaus bendradarbiavimo skatini-
mo įvairiose srityse. Aptariant universalią Jungtinių Tautų Organizaciją, ypač daug dėmesio šiame 
skyriuje bus skiriama Lietuvos buvimo Saugumo Tarybos nenuolatine nare laikotarpiui. Bus aptar-
tos kai kurios JT specializuotos agentūros (įstaigos) ir Lietuvos veikla jose; nagrinėjamas Lietuvos 
dalyvavimas Europos Tarybos bei atskirų jos organų ar padalinių darbe, taip pat Lietuvos veikla kai 
kurių tarptautinių lokalinių (vietinių) organizacijų veikloje. Šiame poskyryje nagrinėjamas ir Lietu-
vos pasirengimo tapti Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos būsima 
nare procesas. Šiomis įžvalgomis nesiekiama detaliai aptarti visų Lietuvos dalyvavimo tarptautinių 
organizacijų veikloje formų; parodomos tik esminės kryptys, veiklos tam tikroje organizacijoje ar jos 

266 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2011 m. kovo 15 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2011, Nr. 32-1503.
267 Declarations recognizing the jurisdiction of the Court as compulsory: Estonia [interaktyvus]. <www.icj-cij.org. 
268 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2016 m. gegužės 16 d. sprendimas. TAR. 2016, Nr. 12865.
269 Tarptautinės organizacijos. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija [interaktyvus]. <www.urm.lt>.
270  Ibid.
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atitinkamoje valdymo struktūroje tikslai ir prioritetai, tokio dalyvavimo svarba Lietuvos Respubli-
kos padėties tarptautinėje arenoje stiprinimui. 

2.2.  Lietuvos Respublikos narystė tarptautinėse  
  organizacijose 1918–1940 m.

Tautų Sąjunga (pranc. Société des Nations, angl. League of Nations) – tarptautinė tarpvyriausy-
binė organizacija, įkurta Paryžiaus taikos konferencijoje 1919 m., kurios idėją pasiūlė dar 1917 m. JAV 
prezidentas Woodrowas Wilsonas savo „Keturiolikoje punktų“ (angl. 14 points). Pagrindinis Tautų 
Sąjungos tikslas buvo palaikyti tarptautinę taiką ir saugumą pasaulyje ir turėti valstybių asociaciją, 
galinčią suteikti valstybėms daugiau politinės nepriklausomybės ir teritorinio vientisumo garanti-
jų271. Oficialiai Tautų Sąjunga inauguruota 1920 m. sausio 10 d., įsigaliojus Versalio taikos sutarčiai, o 
faktiškai nustojo veikti 1939 m., nors oficialiai baigė funkcionuoti tik 1946 m. balandžio 18 d. 1946 m. 
Tautų Sąjungą tuomet sudarė 43 valstybės narės, įskaitant Lietuvą, ji buvo priimta į šią organizaciją 
1921 m.

2.2.1. Lietuvos Respublikos narystė Tautų Sąjungoje

Nuo pat pirmųjų nepriklausomo valstybės gyvenimo dienų Lietuvos vadovams buvo aišku, 
kad Lietuvos valstybė privalo tapti tuo metu veikusios tarptautinės universalios organizacijos nare. 
Tai nepriklausomybę 1918 m. paskelbusiai Lietuvos valstybei būtų suteikę tarptautinį pripažinimą 
bei iš dalies garantavę valstybės saugumą272. 

Lietuvoje apie norą įstoti į Tautų Sąjungą kalbėjo beveik kiekvienas naujai paskirtas Vyriausy-
bės vadovas. Taip P. Dovydaitis, 1919 m. kovo mėn. suformavęs naują Vyriausybę, savo deklaracijoje 
skelbė: „Netrukus Taikos konferencijoje turės būti pripažinta Lietuvos nepriklausomybė ir atgimusi 
Lietuva galės įeiti į tautų šeimyną prisidėdama prie Tautų Sąjungos.“ 1919 m. spalio mėn. kitas Vy-
riausybės vadovas E. Galvanauskas savo deklaracijoje pabrėžė Lietuvos norą įstoti į Tautų Sąjungą273. 
Lietuvai gyvybiškai svarbu buvo tapti Tautų Sąjungos nare ir dėl aršaus, ilgą laiką trukusio konflikto 
su Lenkija dėl Vilniaus krašto. 

Lietuva prašymą priimti į Tautų Sąjungą visateise nare įteikė Sąjungos sekretoriatui 1920 m. 
spalio 12 d. per savo atstovą Londone Alfredą Tiškevičių. Priėmimas nebuvo toks sklandus kaip tikė-
tąsi, nes Lietuva dalyvavo ginkuotame konflikte su kita Sąjungos nare – Lenkija – bei buvo ankstes-
nės Rusijos imperijos dalis274. 

Nors Lietuvos galimybės įstoti į Sąjungą jos pirmosios Asamblėjos metu (1920 m. lapkričio 
15 d. Ženevoje) buvo gana ribotos, Lietuvos užsienio reikalų ministras J. Purickis nusprendė pra-
šymo neatsiimti, nors Lietuvai tuomet Asamblėjoje atstovavęs Vyriausybės vadovas A. Voldemaras 
vis ragino atsiimti prašymą dėl priėmimo į Tautų Sąjungą. Subkomisijai, pateikusiai visus prašymus 
dėl priėmimo į Tautų Sąjungą balsavimui, 1920 m. gruodžio 16 d. paaiškėjo, kad nė viena iš Baltijos 
valstybių į Sąjungą nebuvo priimta275. Lenkija veikė prieš Lietuvos priėmimą į Tautų Sąjungą. Vėliau, 
1920 m. gruodį, Asamblėjos darbo metu balsuojant dėl Lietuvos priėmimo, Lenkija susilaikė, kaip ir 
Estijos bei Latvijos atveju. 1921 m. sausio 26 d. Estija ir Latvija buvo Santarvės valstybių pripažintos 
de jure. Lietuvos pripažinimas dėl atviro Vilniaus klausimo buvo atidėtas. 

Nors Lietuva ir vėl nebuvo priimta, jai buvo suteikta teisė dalyvauti Tautų Sąjungos techninėse 
organizacijose. Tuo pasinaudodama Lietuva dar 1921 m. balandį Barselonoje dalyvavo tarptautinėje 
tranzito ir susisiekimo konferencijoje. 

271 Žalimas, D. et al. Tarptautinės organizacijos. Vilnius: Justitia, 2001, p. 31.
272 Vilkelis, G. Lietuvos ir Lenkijos santykiai Tautų Sąjungoje. Vilnius: Versus aureus, 2006, p. 52.
273 Ibid., p. 55. 
274 Ibid.
275 Ibid., p. 57.
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Lietuva pakartotinai 1921 m. rugpjūčio 26 d. antra kartą kreipėsi į Tautų Sąjungą su prašymu 
priimti ją visateise nare. Paminėtina ir tai, kad Sąjungos Asamblėja dar 1920 m. gruodžio 15 d. nu-
tarė, kad naujai priimami nariai turi priimti ir tarptautinius įsipareigojimus dėl tautinių mažumų 
apsaugos. Lietuva kartu su Latvija prisiėmė tokius įsipareigojimus 1921 m. rugsėjo 14 d., Estija – rug-
sėjo 13 d. Po šių pareiškimų Baltijos šalių prašymai buvo svarstomi Asamblėjos šeštojoje (politinėje) 
komisijoje. Posėdyje buvo nutarta siūlyti Asamblėjai priimti Lietuvą į Tautų Sąjungą. Prieš balsavo 
Lenkija, Rumunija ir Serbų-chorvatų-slovėnų karalystė. 

Asamblėja prašymus svarstė 1921 m. rugsėjo 22 d. Lietuva surinko būtiną 2/3 balsų daugumą 
ir buvo priimta į Tautų Sąjungą276. Prieš balsavo Lenkija ir Rumunija. 

Paminėtina, kad Tautų Sąjunga tapo ilgai trukusia Lietuvos ir Lenkijos konflikto dėl Vilniaus 
krašto kovos arena. Prasidėjus Lietuvos ir Lenkijos konfliktui dėl Vilniaus krašto, dar 1920 m. rug-
sėjo 5 d. Lenkijos užsienio reikalų ministras Eustachijus Sapieha apkaltino Lietuvą sulaužius neu-
tralumą ir pareikalavo, kad Tautų Sąjunga įsikištų ir išspręstų Vilniaus krašto klausimą. Abi vals-
tybės – tiek Lietuva, tiek Lenkija – reiškė pretenzijas į Vilniaus kraštą; jų arši kova vyko ir Tautų 
Sąjungoje, kuri gana ilgą laiką tarpininkavo šiame konflikte. Ši Tautų Sąjungos vykdoma Lietuvos ir 
Lenkijos „taikinimo procedūra“ baigėsi 1922 m. sausio 12 d., kai TS Taryba nutarė atsisakyti toliau 
spręsti abiejų šalių ginčą. Buvo priimtas nutarimas (rezoliucija), kuriame apgailestaujama dėl abiejų 
valstybių pozicijos atsisakyti priimti galutinę TS rekomendaciją ir pabrėžta, kad TS užbaigia savo 
tarpininkavimo procedūrą šiame konflikte ir per mėnesį atšaukia Karinę kontrolės komisiją277. Tautų 
Sąjungos Taryba taip pat rekomendavo perduoti Vilniaus kraštą Lietuvos valdymui (angl. the Co-
uncil’s recommendation that the city be placed under Lithuanian rule). Deja, šis sprendimas Lietuvai 
nedavė jokios apčiuopiamos naudos278. 

Dar daugiau, nepaisant aktyvaus Lietuvos politikų ir diplomatų priešinimosi, 1923 m. vasario 
3 d. TS priėmė nutarimą dėl neutralios zonos likvidavimo, o Lietuvoje buvusi P. Sauros vadovaujama 
Tautų Sąjungos komisija išvedė liniją, kuria neutralioji zona buvo padalinta. Posėdžio metu Lietu-
vos delegacija pateikė deklaraciją, kurioje teigiama, kad Lietuvos Vyriausybė nuolat pabrėždavo, jog 
nesutiks su bet kokiais neutralios zonos pakeitimais. Buvo pareikšta, kad neutrali zona nustatyta 
abipuse Lietuvos ir Lenkijos valstybių 1920 m. lapkričio 30 d. Kauno konvencija (1920 m. lapkričio  
29 d. Lietuvos ir Lenkijos paliaubos) ir šiuo klausimu TS Taryba apskritai neturėtų teikti jokių re-
komendacijų. Lietuvos diplomatų teigimu, dviejų valstybių susitarimų keitimas be jų sutikimo taptų 
blogu precedentu, prieštarautų valstybių suverenumo principui. 

1923 m. kovo 15 d. nutarimu Tautų Sąjungos Ambasadorių konferencija priėmė nutarimą dėl 
Lenkijos rytinės sienos. Perbraižius Lenkijos sienas, Vilniaus kraštas atiteko Lenkijai279. Taigi Lenki-
jos vyriausybė, Tautų Sąjungos padedama, šį konfliktą išsprendė savo naudai. O Tautų Sąjungai šis 
konfliktas jau buvo išspręstas ir nebeegzistavo. 

Tačiau Lietuvos politikai ir diplomatai kovojo toliau. Lietuvos Vyriausybė pateikė protesto notą 
dėl Ambasadorių konferencijos 1923 m. kovo 15 d. nutarimo, pabrėždama, kad Lietuva neturi gali-
mybės pasipriešinti Lenkijai dėl neteisėto Vilniaus krašto užgrobimo, ir iškilmingai pareikšdama, 
kad Lietuvos Vyriausybė nepripažįsta kovo 15 d. Ambasadorių Tarybos sprendimo280, Vilnių ir toliau 
laiko Lietuvos sostine, o Vilniaus kraštą – Lietuvos dalimi. 

Vis dėlto, Lietuvai jos priėmimas į Tautų Sąjungą buvo itin svarbus ir naudingas to meto po-
litiniame ir istoriniame kontekste; tai padėjo siekti valstybės pripažinimo de jure ir jos valstybingu-
mo stiprinimo281, suteikė galimybę Lietuvai konfliktą dėl Vilniaus krašto iškelti į tarptautinę areną,  
t. y. per tuo metu funkcionavusią tarptautinę organizaciją Tautų Sąjungą, taip pat suteikė galimybes 

276 Vilkelis, G. Lietuvos ir Lenkijos santykiai Tautų Sąjungoje. Vilnius: Versus aureus, 2006, p. 59. 
277 Ibid., p. 104.
278 Šimtmečio belaukiant: Reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940) įvykiai [interaktyvus]. <http://

istorineprezidentura.lt>.
279 Political Activities. United Nations Office at Geneve [interaktyvus]. <www.unog.ch>.
280 Lietuvos valstybės įsitvirtinimas tarptautinėje arenoje 1918–1924 m. [interaktyvus]. <www.valstybingumas.lt>.
281 Ibid.
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741

Ketvirta dalis. Lietuva ir tarptautinė teisė 1918–2018 m.

Lietuvos valstybei veikti tarptautinėje arenoje kaip visateisiam tarptautinės teisės subjektui ir ginti 
savo teisėtus interesus pasinaudojant TS mechanizmu, įskaitant ir jos tarpininkavimą sprendžiant 
Vilniaus krašto klausimą. 

Kitas su Lietuva susijęs Tautų Sąjungoje spręstas klausimas yra Klaipėdos krašto likimas  
1923 m. (Memel). Klaipėdos uosto, o kartu ir Mažosios Lietuvos priklausomybės Lietuvai klausimas 
buvo keliamas jau Paryžiaus taikos konferencijoje. Tai atsispindi Lietuvos delegacijos prie Paryžiaus 
taikos konferencijos protokoluose282. Lietuvos politikai ir diplomatai aktyviai veikė sprendžiant Klai-
pėdos krašto klausimą Tautų Sąjungoje. Lietuvos atstovai Didžiojoje Britanijoje, Latvijoje siuntė Lie-
tuvos užsienio reikalų ministerijai informaciją apie tai, kokios nuomonės Klaipėdos klausimu laikosi 
vienas ar kitas užsienio politikas ar diplomatas, buvo pateikiamos rekomendacijos, kaip elgtis vienoje 
ar kitoje situacijoje. Vienas iš dokumentų – Lietuvos atstovo Didžiojoje Britanijoje T. Naruševičiaus 
1923 m. sausio 31 d. pranešimas apie 1923 m. sausio 29–30 d. vykusius pokalbius Klaipėdos krašto 
klausimu su lordu Robertu Cesiliu, Italijos ambasadoriumi Didžiojoje Britanijoje, ir profesoriumi 
Simpsonu, Lietuvos atstovu Latvijoje. D. Zauniaus sausio 30 d. pranešime Užsienio reikalų minist-
rui pateikiama informacija apie Lenkijos vyriausybės atstovų bandymus užtikrinti Klaipėdos krašto 
klausimo sprendimą savo naudai, įtikinti Antantės valstybes daryti Lietuvai spaudimą. Klaipėdos 
krašto prijungimą prie Lietuvos galutinai įteisino 1924 m. gegužės 8 d. Lietuvos ir Britų imperijos, 
Prancūzijos, Italijos ir Japonijos 1924 m. gegužės 8 d. Konvencija dėl Klaipėdos teritorijos283.

Taigi Lietuva buvo aktyvi Tautų Sąjungos – pirmosios universalios tarptautinės tarpvyriau-
sybinės organizacijos – narė ir šalininkė, aktyviai gynusi joje savo valstybės interesus, įskaitant Lie-
tuvos teises į Vilniaus kraštą. Lietuvos delegacijos, vykstančios į TS įvairių organų sesijas, turėdavo 
išsamias ir argumentuotas pozicijas Lietuvai aktualiais klausimais, ypač Vilniaus krašto klausimu. 
Nors šis konfliktas ir nebuvo efektyviai išspręstas Tautų Sąjungoje, vis dėlto, Lietuvai, kaip ir kitoms 
mažosioms valstybėms, Tautų Sąjunga buvo tam tikras valstybės nepriklausomybės ir saugumo ga-
rantas. Stiprios ir veiksmingos TS idėjos vyravo ir Lietuvos užsienio politikoje284. 

2.2.2. Lietuvos Respublikos narystė Tarptautinėje darbo organizacijoje

Tarptautinė darbo organizacija (TDO), kurios pagrindinis tikslas – didinti socialinį teisingumą 
pasaulyje ir rūpintis dirbančiaisiais – buvo įkurta 1919 m. ir pergyveno pačią Tautų Sąjungą, 1946 m. 
tapdama Jungtinių Tautų organizacijos pirmąja specializuota įstaiga, atsakinga už socialinius ir darbo 
klausimus285. Ši Organizacija yra gana specifinė savo veiklos pobūdžiu ir skiriasi nuo kitų tarptautinių 
tarpvyriausybinių organizacijų tuo, kad priimant konvencijas bei rekomendacijas lygiomis teisėmis su 
valstybių atstovais dalyvauja ir darbdavių bei darbuotojų atstovai (angl. tripartite UN agency). 

Lietuvos Respublika tapo TDO nare jau 1921 m., tačiau nebuvo aktyvi šios organizacijos vals-
tybė narė. 

Lietuva į TDO konferenciją visą delegaciją pasiuntė 1929 m., tačiau iki 1940 m. ji mažai prisidė-
jo prie tarptautinių darbo konvencijų turinio nustatymo286. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad dar 
prieš 1944 m. Filadelfijos deklaracijos priėmimą, Lietuvos Tarptautinės darbo konfederacijos narys 
V. Barkauskas 1937 m. teigė, kad darbo negalima laikyti paprasčiausia preke. Šis principas tapo pir-
muoju Filadelfijos deklaracijos principu, kuris kartu su visa deklaracija buvo įtrauktas į TDO Kons-
tituciją287. 

282 Lietuvos valstybės įsitvirtinimas tarptautinėje arenoje 1918–1924 m. [interaktyvus]. <www.valstybingumas.lt>.
283 Ibid.
284 Vilkelis, G. Lietuvos ir Lenkijos santykiai Tautų Sąjungoje. Vilnius: Versus Aureus, 2006, p. 60.
285 Dambrauskienė, G.; Mačernytė-Panomariovienė, I. Tarptautinė darbo organizacija ir Lietuva: Konvencijų priėmi-

mas, ratifikavimas, vykdymas. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2001, p. 9. 
286 Ibid., p. 6. 
287 Katuoka, S. Lietuva ir JTO Specializuotos įstaigos. Lietuva ir tarptautinės organizacijos. Studijų šaltiniai 7. Sud. Pet-

rauskas, Z.; Steponavičius, G. Kaunas: VU, 1998, p. 60. 
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Lietuvos Respublikos narystė šioje organizacijoje buvo atnaujinta 1991 m. spalio 4 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1058 „Dėl atstovavimo tarptautinė-
je darbo organizacijoje bei informacijos apie tarptautinės darbo organizacijos konvencijų nuostatų 
vykdymą teikimo tarptautiniam darbo biurui tvarkos“288. Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos interesams 
šioje organizacijoje atstovauja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Lietuvos darbdaviai ir 
darbuotojai turi taip pat savo atstovus šioje organizacijoje. Lietuva tris kartus buvo išrinkta į Tarp-
tautinės darbo organizacijos Valdymo tarybą (1999–2005, 2008–2011, 2011–2014). 

Lietuvos narystė Tarptautinėje darbo organizacijoje svarbi valstybei dėl to, kad šios organi-
zacijos nustatytų darbo standartų pagrindu Lietuva gali kurti įstatymų bazę, reguliuojančią darbo 
santykius mūsų valstybėje289. 

2.3. Lietuvos Respublikos narystė tarptautinėse  
 organizacijose 1990–2018 m.

2.3.1. Lietuva ir Jungtinės Tautos

Po Antrojo pasaulinio karo buvo būtina sukurti kitą tarptautinę universalią veiksmingą orga-
nizaciją, kuri būtų visapusiškai pajėgi rūpintis taikos ir saugumo išsaugojimu pasaulyje ir neleistų 
kilti dar vienam pasauliniam karui. Tokia universalia tarptautine tarpvyriausybine organizacija tapo 
1945 m. birželio 26 dieną San Francisko konferencijoje priimtos (pasirašytos) Jungtinių Tautų Char-
tijos, kuri įsigaliojo 1945 m. spalio 24 d., pagrindu įsteigta Jungtinių Tautų Organizacija290 (JTO arba 
JT), kuri 2015 m. pažymėjo savo veiklos 70-metį. 

Ši organizacija yra neatskiriama šiuolaikinės tarptautinės teisėtvarkos dalis, ji yra globalinis 
tarptautinių organizacijų sistemos branduolys. JT Chartija buvo pirmasis tarptautinis teisinis aktas, 
įtvirtinęs pagrindinius tarptautinės teisėtvarkos tikslus ir principus bei suteikęs jiems imperatyvią 
galią; ji yra ne tik steigiamasis tarptautinės organizacijos aktas, bet ir formuoja kolektyvinio sau-
gumo sistemą, sudaro valstybių elgesio kodeksą291. JT Saugumo Taryba – vienas iš svarbiausių JT 
organų, turintis išimtinę teisę nustatyti pavojaus pasaulinei taikai ir agresijos atvejus ir spręsti dėl 
ginkluotos jėgos panaudojimo, kai iškyla tiesioginė grėsmė tarptautinei taikai ir saugumui bei pag-
rindiniams JT Chartijos principams. Tarybos priimti sprendimai yra privalomi visoms JT narėms, 
įskaitant ir Lietuvos Respubliką.

JT Saugumo Tarybą sudaro penkios nuolatinės valstybės narės (P-5): JAV, Rusija, Kinija, Pran-
cūzija, Jungtinė Karalystė, turinčios sprendimų priėmime ypatingąją veto teisę, ir dešimt nenuolati-
nių renkamų narių. Nenuolatinio Saugumo Tarybos nario kadencija trunka dvejus metus. Kasmet 
išrenkama po penkis naujus Saugumo Tarybos narius292. 2013 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublika 
buvo išrinkta į JT Saugumo Tarybos nenuolatines nares 2014–2015 m. laikotarpiui, o tai gali būti 
vertinama kaip itin svarbus mūsų valstybės pasiekimas įgyvendinant Jungtinių Tautų Chartijos tiks-
lus, visų pirma tarptautinės taikos ir saugumo užtikrinimą. Paminėtina, kad Jungtinių Tautų narės 
2017 m. pabaigoje buvo 193 valstybės293. Taigi Jungtinės Tautos yra pagrindinis, universalus forumas 
įvairaus pobūdžio tarptautiniams klausimams, visų pirma tarptautinės taikos ir saugumo palaikymo 
klausimams, spręsti, kuriame dalyvauja beveik visos pasaulio valstybės, įskaitant ir Lietuvos Respub-

288 Dambrauskienė, G.; Mačernytė-Panomariovienė, I. Tarptautinė darbo organizacija ir Lietuva: Konvencijų priėmi-
mas, ratifikavimas, vykdymas. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2001, p. 5. 

289 Katuoka, S. Lietuva ir JTO Specializuotos įstaigos. Lietuva ir tarptautinės organizacijos. Studijų šaltiniai 7. Sud. Pet-
rauskas, Z.; Steponavičius, G. Kaunas: Vilniaus universitetas, 1998, p. 61. 

290 United Nations Treaties Collection [interaktyvus]. <https://treaties.un.org>.
291 Žalimas, D. Lietuva ir Jungtinės Tautos. Lietuva ir tarptautinės organizacijos. Studijų šaltiniai 7. Sud. Petrauskas, Z.; 

Steponavičius, G. Kaunas: VU, 1998, p. 10.
292 Žalimas, D. et al. Tarptautinės organizacijos. Vilnius: Justitia, 2001, p. 289. 
293 Overview. United Nations [interaktyvus]. <www.un.org>.

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=I-1&chapter=1&clang=_en
http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html
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liką, kuri šios universalios organizacijos valstybe nare tapo 1991 m. rugsėjo 17 d.294 kartu su Latvijos 
Respublika ir Estijos Respublika. 

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublika iškart po nepriklausomybės atkūrimo ryžtingai siekė 
tapti JT nare. Jau 1991 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos Atkuriamasis Seimas Nutarimu įsiparei-
gojo laikytis JT Generalinės Asamblėjos 1948 m. gruodžio 10 d. priimtos Visuotinės žmogaus tei-
sių deklaracijos ir prisijungti prie Tarptautinės žmogaus teisių chartijos dokumentų: Tarptautinio 
ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto, 
Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto fakultatyvinio protokolo. Tai buvo labai svarbus ne-
priklausomybę atkūrusios Lietuvos žingsnis, kuris pademonstravo aiškų Lietuvos pasiryžimą laikytis 
Jungtinėse Tautose nustatytų visuotinai gerbiamų žmogaus teisių apsaugos standartų. 

Tuo pat metu Lietuva pradėjo arba atnaujino savo narystę ir Jungtinių Tautų specializuotose 
agentūrose (įstaigose). Jau po kelių dienų – 1991 m. rugsėjo 27 d. – Lietuva tapo JT Tarptautinės 
civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) valstybe nare, o 1991 m. spalio 4 d. atkūrė savo narystę Tarp-
tautinėje darbo organizacijoje. 1991 m. lapričio 25 d. buvo priimta į Pasaulinę sveikatos organizaciją, 
1992 m. rugpjūčio 27 d. – į Tarptautinį valiutos fondą, 1992 m. liepos 6 d. tapo Tarptautinio rekonst-
rukcijos ir vystymo banko valstybe nare, o 1992 m. rugsėjo 29 d. jai buvo suteiktas stebėtojo statusas 
Pasaulio prekybos organizacijoje295, kurios tikrąja nare Lietuva tapo 2001 m. gegužės 31 d., ir kt.

Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms pavyko pasinaudoti JT teikiamomis galimybėmis, 
sprendžiant ypač didelės reikšmės jų nepriklausomybės įtvirtinimui ir saugumui turėjusį okupaci-
nės buvusios SSRS kariuomenės išvedimo iš Baltijos valstybių teritorijos klausimą. 1992 m. lapkričio  
25 d. 47-oje sesijoje ir 1993 m. lapkričio 15 d. 48-oje JT Generalinės Asamblėjos sesijoje buvo priim-
tos beveik analogiško turinio specialios rezoliucijos dėl visiško užsienio karinių pajėgų išvedimo iš 
Baltijos valstybių teritorijos. Pirmojoje rezoliucijoje JT Generalinė Asamblėja pripažino, kad užsienio 
karinių pajėgų buvimas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje be šių šalių sutikimo yra iš praeities likusi 
problema, kurią reikėtų spręsti taikiu būdu. Todėl Generalinė Asamblėja pasveikino susitarimo dėl 
Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos sudarymo proga […]296. Kaip buvo minėta, JT Lietuvai 
buvo ta tarptautinė platforma, kuri padėjo jai būti išgirstai kitų valstybių, taip pat stiprinti savo ne-
priklausomybę ir valstybės saugumą. Dar daugiau, JT Generalinė Asamblėja buvo panaudota kaip 
tarptautinės bendrijos diplomatinio spaudimo priemonė Rusijai, siekiant, kad ši greičiau išvestų savo 
karines pajėgas iš Baltijos šalių. 

Taigi iškylančios globalios problemos tarptautinėje arenoje reikalauja suderintų daugelio vals-
tybių pastangų, kurias koordinuotų universali tarptautinė organizacija. Tokia arena valstybėms ir 
yra Jungtinės Tautos. Lietuva aktyviai veikia šioje tarptautinėje arenoje, prisidėdama prie tarptauti-
nio masto problemų kolektyvinio sprendimo, taip pat prie JT veiksmų tarptautinės taikos palaikyme, 
žmogaus teisių užtikrinimo, teisės viršenybės, darnaus vystymosi bei kitose srityse297. 

Visų valstybių, įskaitant Lietuvos Respubliką, kontaktai su JT vyksta per valstybių atstovybes 
prie šios universalios organizacijos. Lietuva turi dvi nuolatines atstovybes JT: nuolatinė atstovybė prie 
Jungtinių Tautų, kuri yra Niujorke, kita – Nuolatinė misija JT skyriuje Ženevoje. Nuolatinėse atsto-
vybėse dirbantys diplomatai gina Lietuvos valstybės interesus visuose JT pagrindiniuose organuose, 
institucijose bei specializuotose agentūrose (įstaigose), veikdami pagal gautas iš Lietuvos instrukcijas. 
Jos taip pat informuoja Lietuvos valdžios institucijas apie JT veiklą, sprendžiamas problemas ir pan. 
Ši informacija yra siunčiama bei perduodama visų pirma per LR Užsienio reikalų ministeriją. 

294 Overview. United Nations [interaktyvus]. <www.un.org>; Žr. taip pat: Lietuvos narystė tarptautinėse organizacijose 
ir renkamuose jų organuose. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija [interaktyvus]. <www.urm.lt>.

295 Jungtinės Tautos ir Lietuva. The United Nations and Lithuania. Vilnius, 1997 m. spalis, p. 8. 
296 Žalimas, D. Lietuva ir Jungtinės Tautos. Lietuva ir tarptautinės organizacijos. Studijų šaltiniai 7. Sud. Petrauskas, Z.; 

Steponavičius, G. Kaunas: VU, 1998, p. 23. 
297 Lietuvos prioritetai JT. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija [interaktyvus]. <https://mission-un-ny.

m fa.lt>.

http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html
https://www.urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/uzsienio-politikos-prioritetai/lietuva-ir-tarptautines-organizacijos/lietuvos-naryste-tarptautinese-organizacijose-ir-renkamuose-ju-organuose
https://mission-un-ny.mfa.lt/missionny/lt/lietuva-jungtinese-tautose/lietuvos-prioritetai-jt
https://mission-un-ny.mfa.lt/missionny/lt/lietuva-jungtinese-tautose/lietuvos-prioritetai-jt
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Vykdant svarbiausią JT – taikos ir saugumo užtikrinimo pasaulyje misiją – Lietuva aktyviai 
dalyvavo / dalyvauja JT vadovaujamose taikos palaikymo misijose ir JT mandatą turinčiose karinėse 
operacijose, tokiose kaip, pavyzdžiui, JT misijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (angl. United Nations 
Mission in Bosnia and Herzegovina – UNMIBH), JT pagalbos misijoje Afganistane (angl. United 
Nations Assistance Mission in Afghanistan – UNAMA), JT pagalbos misijoje Irakui (angl. United 
Nations Assistance Mission for Iraq – UNAMI), JT stebėtojų misijoje Gruzijoje (angl. United Nations 
Observer Mission in Georgia – UNOMIG), JT laikinojoje administracijos misijoje Kosove (angl. United 
Nations Interim Administration Mission in Kosovo – UNMIK), JT priežiūros misijoje Sirijoje (angl. 
United Nations Supervision Mission in Syria – UNSMIS)298 ir daugelyje kitų. Paminėtina ir tai, kad 
pirmą kartą Lietuva dalyvavo taikos palaikymo operacijose, pasiųsdama savo karių būrį LITPLA-1 
(Danijos bataliono sudėtyje) dalyvauti JT taikos palaikymo operacijoje UNPROFOR Kroatijoje dar 
1994 m. 

Lietuva taip pat dar 1997 m. tapo JT Specialaus taikos palaikymo operacijų komiteto nare bei 
67 valstybe, pareiškusia norą dalyvauti Nuolatinės parengties pajėgų sistemoje299. 

Nuolatinį dėmesį Lietuva skiria Tūkstantmečio vystymosi tikslų (angl. Millenium Development 
Goals) įgyvendinimui, ypač skurdo ir neraštingumo mažinimui, kovai su užkrečiamosiomis ligomis 
ir pan. Lietuva daug pastangų deda tam, kad valstybių veiksmai tarptautiniuose santykiuose būtų tei-
sėti ir nuspėjami, todėl siekia stiprinti ir tarptautinius teisminius mechanizmus; tuo tikslu Lietuvos 
Respublika 2012 m. rugsėjo 26 d. pripažino privalomą Tarptautinio Teisingumo Teismo jurisdikciją, 
kuri valstybėms nėra privaloma300. 

Lietuvai jos narystės Jungtinėse Tautose kontekste itin svarbus įvykis buvo ir tai, kad 2007 m. 
Lietuvos atstovui buvo suteikta teisė pirmininkauti vienam svarbiausių Jungtinių Tautų organų – 
Ekonominei ir socialinei tarybai. Kitas itin svarbus Lietuvos narystės ir jos veiklos Jungtinėse Tauto-
se aktyvumo įvertinimas – 2013 m. spalio 17 d. Lietuva buvo išrinkta į JT Saugumo Tarybos nenuola-
tines nares 2014–2015 m. laikotarpiui. Paminėtina ir tai, kad 2013 m. lapkričio mėnesį JT Generalinis 
sekretorius Ban Ki-moonas pirmą kartą lankėsi Lietuvoje ir susitiko su Lietuvos Respublikos Prezi-
dente Dalia Grybauskaite, kitais aukštais valstybės pareigūnais. 

2015 m. lapkritį Lietuva taip pat buvo išrinkta UNESCO Vykdomosios tarybos nare 2015–
2019 m. laikotarpiui bei šios tarybos vicepirmininke 2015–2017 m. laikotarpiui. 2013 m. gruodžio 
20 d. JT Generalinė Asamblėja konsensusu priėmė Lietuvos pateiktą rezoliuciją „Bendradarbiavimo 
priemonės žinių apie jūroje paskandintų cheminės amunicijos daromą poveikį aplinkai įvertinimui 
ir plėtrai (A/RES/68/208), kuri kviečia šalis nares ir tarptautines organizacijas glaudžiai bendradar-
biauti vertinant jūroje paskandinto cheminio ginklo grėsmę aplinkai. Pirmą kartą panašią rezoliuciją 
Lietuva teikė 2010 m. gruodžio mėnesį (A/RES/65/149)301.

2.3.2. Lietuvos Respublika – Jungtinių Tautų Ekonominės ir  
 socialinės tarybos pirmininkė

2007 m. Lietuvos atstovas pirmininkavo vienam svarbiausių Jungtinių Tautų organų – Ekono-
minei ir socialinei tarybai (ECOSOC). 2007 m. sausio 17 d. tuometinis Lietuvos nuolatinis atstovas 
Jungtinėse Tautose ambasadorius Dalius Čekuolis buvo išrinktas šios Tarybos pirmininku vienerių 
metu kadencijai302. 

298 Lietuvos prioritetai JT. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija [interaktyvus]. <https://mission-un-ny.
m fa.lt>.

299 Žalimas, D. Lietuva ir Jungtinės Tautos. Lietuva ir tarptautinės organizacijos. Studijų šaltiniai 7. Sud. Petrauskas, Z.; 
Steponavičius, G. Kaunas: VU, 1998, p. 33–34. 

300 Vadapalas, V. Tarptautinė teisė. Bendroji dalis. Vilnius: Eugrimas, 1998, p. 25–26.
301 Lietuvos prioritetai JT. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija [interaktyvus]. <https://mission-un-ny.

mfa.lt>.
302 Lietuvos narystės JT istorija. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija [interaktyvus]. <https://missi-

on-un-ny.mfa.lt>.
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ECOSOC yra pagrindinė JT institucija, atsakinga už JT funkcijų tarptautinio ekonominio ir 
socialinio bendradarbiavimo srityje įgyvendinimą303. Todėl ir Lietuva jos pirmininkavimo metu di-
delį dėmesį skyrė svarbiausiems globaliems ekonominio vystymosi ir socialinės politikos finansavi-
mo klausimams spręsti. 

Pavyzdžiui, 2007 m. balandžio 17 d. Niujorke vyko JT Ekonominės ir socialinės tarybos bei 
tarptautinių finansinių bei prekybos institucijų susitikimas, kuriame tuometinis finansų viceminist-
ras Rimantas Šadžius dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje, kurioje buvo aptariama efektyvaus val-
dymo principų įdiegimo visose šalyse svarba. Diskusijos dalyviai pritarė, jog efektyvus valdymas yra 
tvaraus ekonominio augimo pagrindas, o tarptautinių organizacijų ir šalių donorių pagalba turi būti 
nukreipiama veiksmingos valstybės valdymo sistemos sukūrimui. R. Šadžius paragino tarptautines 
organizacijas ir kitus donorus skirti daugiau dėmesio techninės pagalbos teikimui, atsižvelgiant į 
šalies – paramos gavėjos pačios pasirinktas valdymo reformos kryptis304. JT ECOSOC susitikimu 
buvo siekiama stiprinti Jungtinių Tautų ir svarbiausių pasaulio finansinių institucijų bendradarbiavi-
mą tarptautinės plėtros ir vystymosi finansavimo srityje klausimais, kurie gali efektyviausiai padėti 
spręsti globalias ekonominio ir socialinio vystymosi problemas. 

Taigi Lietuva jos pirmininkavimo JT Ekonominei ir socialinei tarybai metu aktyviai siekė 
spręsti aktualius ekonominio ir socialinio vystymosi bei jų finansavimo klausimus. 

2.3.3. Lietuvos Respublika UNESCO Vykdomojoje taryboje

Lietuva Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) valstybe nare 
tapo 1991 m. spalio 15 d.305. Šios JT specializuotos įstaigos tikslai yra padėti stiprinti taiką ir saugumą, 
plėtojant tautų bendradarbiavimą švietimo, mokslo, komunikacijų, kultūros ir informacijos srityse, 
skatinti visuotinio švietimo, mokslo ir kultūros plėtrą. 

Kiekviena valstybė, koordinuodama švietimo, mokslo ir kultūros institucijų pastangas, da-
lyvauja UNESCO veikloje per Nacionalinę komisiją, kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti aktyvų 
Lietuvos dalyvavimą UNESCO veikloje, koordinuoti visų vyriausybinių ir nevyriausybinių organi-
zacijų veiklą, įgyvendinant švietimo, mokslo ir kultūros programas, laiduoti Lietuvos Respublikos 
švietimo, mokslo, kultūros, informacijos institucijų bendradarbiavimą su UNESCO ir pan. Pavyz-
džiui, Nacionalinė UNESCO komisija UNESCO būstinei pateikė 15 valstybės dalyvavimo programų; 
septynios iš jų buvo patvirtintos ir gavo finansavimą iš UNESCO306. UNESCO parėmė ir kitas Lie-
tuvos pateiktas programas (projektus), kaip, pavyzdžiui, Lietuvių kalbos dialektų žodyną, Lietuvių 
tradicinės muzikos senų įrašų išsaugojimą ir konservavimą, Baltų dienas ir kt. 

UNESCO aukščiausioji institucija yra Generalinė konferencija, kurią sudaro visų valstybių 
narių atstovai. Vykdomoji taryba (pranc. Conseil Executif) yra vienas pagrindinių UNESCO valdy-
mo organų, kurį sudaro 58 valstybės narės, ir kurią renka Generalinė konferencija, atsižvelgdama į 
būtinybę perteikti kultūrų įvairovę ir laikantis teisingo geografinio paskirstymo principo, taip pat 
atsižvelgiant į renkamų kandidatų kompetenciją vienoje ar keliose UNESCO veiklos srityse307. 

Per 25-erius Lietuvos nepriklausomybės metus Lietuva net tris kartus buvo išrinkta UNESCO 
valdymo struktūrų nare ir Vykdomosios tarybos vicepirmininke. UNESCO Vykdomosios tarybos 
nare Lietuva buvo 1997–2001 m. ir 2005–2009 m., o 1999–2001 m. ir 2007–2009 m. Lietuvai buvo pa-
tikėtos vicepirmininkės pareigos. Pavyzdžiui, 1997 m. lapkričio 5 d. Lietuva buvo išrinkta į UNESCO 
Vykdomąją tarybą surinkusi 122 balsus iš 170 rinkimuose dalyvausių valstybių atstovų. 2015 m. 

303 Žalimas, D. et al. Tarptautinės organizacijos. Vilnius: Justitia, 2001, p. 295. 
304 Niujorke spręstos globalios ekonominio ir socialinio vystymosi problemos. Lietuvos Respublikos finansų ministerija 

[interaktyvus]. <http://finmin.lrv.lt>.
305 Jungtinės Tautos ir Lietuva. The United Nations and Lithuania. Vilnius, 1997 m. spalis, p. 8. 
306 Katuoka, S. Lietuva ir JTO specializuotos įstaigos. Lietuva ir tarptautinės organizacijos. Studijų šaltiniai 7. Sud. Pet-

rauskas, Z.; Steponavičius, G. Kaunas: VU, 1998, p. 58–59. 
307 Žalimas, D. et al. Tarptautinės organizacijos. Vilnius: Justitia, 2001, p. 435.
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lapkričio 11 d. Paryžiuje vykusios (UNESCO)308 Generalinės konferencijos 38-osios sesijos metu Lie-
tuva vėl buvo išrinkta UNESCO Vykdomosios tarybos nare 2015–2019 m. laikotarpiui. 

2015 m. lapkričio 20 d., į pirmąjį posėdį susirinkus naujos sudėties Vykdomajai tarybai, Lietu-
va išrinkta šios UNESCO valdymo struktūros vicepirmininke 2015–2017 m. laikotarpiui309. Tai yra 
puikus Lietuvos valstybės sėkmingos veiklos tarptautinėje arenoje pavyzdys.

Lietuva Vykdomosios tarybos veikloje visada pabrėžė savo prioritetus dėl žurnalistų saugumo 
bei Ukrainos teritorijos integralumo UNESCO kompetencijos srityse. Kiti Lietuvos veiklos UNESCO 
Vykdomojoje taryboje prioritetai atspindi įsipareigojimus stiprinti žmogaus teisių apsaugą, skatinant 
žodžio ir spaudos laisvę UNESCO kompetencijos srityse, kultūrų raiškos įvairovę, siekti stiprinti ma-
terialiojo ir nematerialiojo kultūros paveldo apsaugą, ypač dėmesį skiriant kultūros paveldui konflik-
tų apimtose teritorijose, didinti asmenų lygias galimybes, ypač švietimo srityje, prisidėti prie veiks-
mingo JT darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. tikslų įgyvendinimo UNESCO kompetencijos 
srityse, siekti UNESCO veiklos efektyvumo ir veiksmingumo310 ir pan.

2.3.4. Lietuvos Respublika – nenuolatinė Jungtinių Tautų  
 Saugumo Tarybos narė

Lietuvos Respublikos narystė Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje – intensyvaus diplomatinio 
darbo rezultatas. Siekiant paramos Lietuvos kandidatūrai, buvo surengta daug svarbių vizitų į dau-
gelį pasaulio regionų, Lietuvos narystės siekis bei darbo prioritetai buvo pristatyti Afrikos žemyno 
bei Lotynų Amerikos šalių atstovams. Vien per 2013 m. užmegzti diplomatiniai santykiai su 13 vals-
tybių311. Paminėtina, kad renkant Saugumo Tarybos nenuolatinius narius atsižvelgiama ir į tos šalies 
indėlį įgyvendinant JT tikslus, tarp jų ir į valstybės pastangas užtikrinti pasaulinę taiką ir saugumą. 

Taigi Lietuva 2013 m. spalio 17 d. absoliučia balsų dauguma (187 balsai) buvo išrinkta nenuola-
tine JT Saugumo Tarybos nare 2014–2015 m. kadencijai312. Nenuolatinėmis JT Saugumo Tarybos na-
rėmis 2014–2015 m. kadencijai kartu su Lietuva buvo išrinktas Čadas, Čilė, Nigerija ir Saudo Arabija. 
Už Lietuvą savo balsą atidavė 187 JT valstybės narės iš 193313.

„Narystė Taryboje mums suteikia ne tik unikalią progą betarpiškai dalyvauti pasaulio poli-
tikos procese, bet ir atveria galimybes siekti, jog tarptautiniuose santykiuose vis labiau įsitvirtintų 
pagarbos žmogaus teisėms, demokratijai bei valstybių lygiateisiškumui principai. Tai ypač aktualu 
Lietuvai ir kitoms mažoms valstybėms, siekiančioms apginti savo teises ir interesus globaliame pa-
saulyje bei artimojoje kaimynystėje“ – sakė Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius314. 
Šie LR Užsienio reikalų ministro žodžiai aiškiai nusako ne tik Lietuvos valstybei atitekusią garbę bei 
jos veiklos Jungtinėse Tautose tinkamą įvertinimą, bet ir didžiulę atsakomybę, kuri tenka Saugumo 
Tarybos nariams sprendžiant globalius taikos ir saugumo užtikrinimo klausimus pasaulyje. 

Šiame kontekste paminėtina ir tai, kad Lietuva dar 2003 m. kandidatavo į nenuolatines JT 
Saugumo Tarybos nares. Siekis tapti Saugumo Tarybos nenuolatine nare bei didinti Lietuvos indėlį 
tarptautinio saugumo sistemoje visada buvo vienas iš strateginių Lietuvos narystės Jungtinėse Tauto-
se tikslų nuo pat pirmųjų narystės dienų315. 

308 UNESCO [interaktyvus]. <http://en.unesco.org/>.
309 UNESCO. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija [interaktyvus]. <www.urm.lt>.
310 Ibid.
311 Narystė Saugumo Taryboje. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija [interaktyvus]. <https://missi-

on-un-ny.mfa.lt>.
312 Lietuvos darbas Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija [interakty-

vus]. <www.urm.lt>.
313 Narystė Saugumo Taryboje. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija [interaktyvus]. <https://missi-

on-un-ny.mfa.lt>.
314 Ibid.
315 Žalimas, D. Lietuva ir Jungtinės Tautos. Lietuva ir tarptautinės organizacijos. Studijų šaltiniai 7. Sud. Petrauskas, Z.; 

Steponavičius, G. Kaunas: VU, 1998, p. 27. 

http://en.unesco.org/
https://www.urm.lt/default/lt/unesco-lt
https://mission-un-ny.mfa.lt/missionny/lt/lietuva-jungtinese-tautose/naryste-saugumo-taryboje
https://mission-un-ny.mfa.lt/missionny/lt/lietuva-jungtinese-tautose/naryste-saugumo-taryboje
https://www.urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/uzsienio-politikos-prioritetai/lietuva-ir-tarptautines-organizacijos/lietuva-ir-jungtinese-tautose/lietuvos-darbas-jungtiniu-tautu-saugumo-taryboje-lt
https://mission-un-ny.mfa.lt/missionny/lt/lietuva-jungtinese-tautose/naryste-saugumo-taryboje
https://mission-un-ny.mfa.lt/missionny/lt/lietuva-jungtinese-tautose/naryste-saugumo-taryboje
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Pirmaisiais narystės JT Saugumo Taryboje metais Lietuva daugiausia dėmesio skyrė teisės vir-
šenybės, civilių apsaugos (ypač moterų, vaikų, žurnalistų ir kt.) ginkluotuose konfliktuose, taip pat 
JT ir regioninių organizacijų (Europos Sąjungos, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaci-
jos) bendradarbiavimo klausimams. Kilus konfliktui Ukrainoje, šis klausimas į oficialią Tarybos dar-
botvarkę buvo įtrauktas Lietuvos pastangomis ir išliko strateginiu visą Lietuvos narystės Saugumo 
Taryboje laikotarpį.

JT Saugumo Taryba neturi nuolatinio pirmininko – abėcėlės tvarka kiekvieną mėnesį pir-
mininko vietą užima vis kitos šalies atstovas. Per dvejus narystės metus Lietuva Saugumo Tarybai 
pirmininkavo dukart – 2014 m. vasarį ir 2015 m. gegužę. Saugumo Tarybos pirmininko uždavi-
nys – tinkamai organizuoti šio JT organo darbą, laiku reaguoti į galimas krizes ir kitus iššūkius tarp-
tautinei taikai ir saugumui, siekti bendro Tarybos atsako į juos bei organizuoti derybų procesą dėl 
politiškai jautrių klausimų, ypač tų, kuriais Tarybos narių požiūriai išsiskiria. 2014 m. vasario mėnesį 
Lietuva iš Jordanijos perėmė pirmininkavimą JT Saugumo Tarybai316. Pirmininkavimo Tarybai metu 
Lietuva į formalią Saugumo Tarybos darbotvarkę įtraukė padėties Kryme ir Ukrainoje klausimus317. 
2014 m. Ukrainos klausimas Saugumo Taryboje buvo aptartas 26 kartus, Lietuvos iniciatyva sureng-
ti 8 posėdžiai – tai daugiausia Saugumo Tarybos dėmesio sulaukęs klausimas 2014 metais. Lietuva 
taip pat buvo viena iš JT Generalinės Asamblėjos, kuri taip pat yra vienas iš JT pagrindinių organų, 
priimtos rezoliucijos dėl Ukrainos teritorinio vientisumo bendraautorių. Šimtui šalių balsavus už šią 
rezoliuciją ir tik 11 prieš, buvo pasiųsta aiški žinia, kad tarptautinė bendruomenė gerbia Ukrainos 
nepriklausomybę, teritorinį vientisumą ir suverenitetą. Lietuva nuolat siekė atkreipti tarptautinės 
bendruomenės dėmesį į žmogaus teisių pažeidimus Rusijos okupuotame Kryme. Pavyzdžiui, 2014 m. 
balandžio mėnesį Lietuva surengė JT Saugumo Tarybos šalių Arria formulės susitikimą su Krymo 
totorių lyderiu Mustafa Džemilioviu ir žurnaliste iš Simferopolio Valentina Samar318. Savo kalboje 
2014 m. spalio 24 d. Lietuvos nuolatinė atstovė JT ambasadorė Raimonda Murmokaitė taip pat aptarė 
padėtį Ukrainoje, konstatuodama žuvusiųjų karių skaičius, sunkumus teikiant humanitarinę pagal-
bą okupuotuose regionuose ir sunkią Krymo totorių padėtį, ragindama Rusiją laikytis pasirašytų 
Minsko susitarimų319. 

Lietuvos pirmininkavimo Saugumo Tarybai metu Lietuva taip pat daug dėmesio skyrė teisės 
viršenybės principų taikymui JT misijų veikloje, kovai su neteisėta ginklų prekyba ir naudojimu, civi-
lių apsaugai konfliktų metu ir JT bendradarbiavimo su Europos Sąjunga stiprinimui. 2015 m. gegužę 
JT Saugumo Taryba priėmė dvi Lietuvos parengtas rezoliucijas – dėl žurnalistų apsaugos konfliktų 
zonose ir dėl šaulių ginklų ir lengvosios ginkluotės320. 

Būdama JT Saugumo Tarybos nare Lietuva vadovavo Saugumo Tarybos Kovos su terorizmu ko-
mitetui bei sankcijų komitetams Centrinei Afrikos Respublikai ir Jemenui. Šiuo aspektu paminėtina, 
kad Lietuvos nuolatinė atstovė Jungtinėse Tautose ambasadorė R. Murmokaitė 2014 m. pirmininka-
vo sankcijų Centrinei Afrikos Respublikai (2127), Jemenui (2140) bei Kovos su terorizmu (1267/1989) 
komitetams. Lietuva, siekdama užtikrinti sankcijų komitetų veiklos skaidrumą, 2014 m. rengė viešus 
komitetų veiklos pristatymus, kuriuose dalyvauti buvo kviečiamos sankcionuojamų valstybių kai-
myninės šalys321. 

Be to, 2014 m. vasarį Lietuvai pirmininkaujant JT Saugumo Tarybai, tarp daugelio kitų veiklų, 
LR Užsienio reikalų ministras L. Linkevičius pirmininkavo atviriems JT Saugumo Tarybos debatams 

316 Lietuvos darbas Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija [interakty-
vus]. <www.urm.lt>.

317 Ibid.
318 Žr. plačiau – Lietuva Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje 2014–2015. Ren. Baublys, D.; Gabrėnas, M. Vilnius: Lietu-

vos Respublikos užsienio reikalų ministerija, 2016, p. 12. 
319 Lietuva Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje 2014–2015. Ren. Baublys, D.; Gabrėnas, M. Vilnius: Lietuvos Respubli-

kos užsienio reikalų ministerija, 2016, p. 62–67.
320 Narystė Saugumo Taryboje. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija [interaktyvus]. <https://missi-

on-un-ny.mfa.lt>.
321 Lietuvos narystės JT istorija. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija [interaktyvus]. <https://missi-

on-un-ny.mfa.lt>.

http://www.un.org/en/sc/ctc/
http://www.un.org/en/sc/ctc/
http://www.un.org/sc/committees/2127/
http://www.un.org/sc/committees/2140/
https://www.urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/uzsienio-politikos-prioritetai/lietuva-ir-tarptautines-organizacijos/lietuva-ir-jungtinese-tautose/lietuvos-darbas-jungtiniu-tautu-saugumo-taryboje-lt
https://mission-un-ny.mfa.lt/missionny/lt/lietuva-jungtinese-tautose/naryste-saugumo-taryboje
https://mission-un-ny.mfa.lt/missionny/lt/lietuva-jungtinese-tautose/naryste-saugumo-taryboje
https://mission-un-ny.mfa.lt/missionny/lt/lietuva-jungtinese-tautose/lietuvos-narystes-jt-istorija
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teisės viršenybės tema ir susitikimui, skirtam JT ir regioninių organizacijų bendradarbiavimui ap-
tarti322. Taip pat Lietuvos iniciatyva Saugumo Taryba pirmą kartą priėmė dokumentą, įtvirtinantį 
Europos Sąjungos, kaip strateginės JT partnerės, statusą. Tai dar labiau sustiprino ES ir JT bendra-
darbiavimą tarpininkavimo, krizių valdymo, humanitarinėje ir teisės viršenybės srityse. 

Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Respublika visą savo narystės JT laiką plėtojo politinį dialogą 
ir bendradarbiavimą su ES valstybėmis, derino savo pozicijas su ES pozicijomis ir tai buvo nuolatinis 
Lietuvos prioritetas JT Generalinės Asamblėjos sesijose323. Lietuva narystės JT Saugumo Taryboje lai-
kotarpiu taip pat įvairiapusiškai skatino JT ir Europos Sąjungos bendradarbiavimą, laikydamasi pozici-
jos, kad ES balsas JT turi būti girdimas ir toliau, o JT tikslai turi likti ES užsienio politikos pagrindas324. 

JT Saugumo Taryboje Lietuva ypatingą dėmesį skyrė civilių, ypač moterų ir vaikų, apsaugos 
ginkluotuose konfliktuose klausimui. Lietuva Saugumo Taryboje 2014 m. kėlė taip pat smurto prieš 
moteris ir vaikus, atsakomybės už nusikaltimus žmonijai ir tarptautinės humanitarinės teisės pažei-
dimų klausimus. Ypatingas dėmesys skirtas konfliktams Sirijoje, Sudane, Pietų Sudane ir Libijoje. 
Lietuva drauge su kitomis 9 JT Saugumo Tarybos narėmis pasirašė laišką – kreipimąsi dėl žmogaus 
teisių padėties Šiaurės Korėjoje įtraukimo į Saugumo Tarybos darbotvarkę. 2014 m. rugsėjo 24 d. Lie-
tuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo JT Saugumo Tarybos viršūnių susitikime, 
kuriame aptarta užsienio kovotojų teroristų keliama grėsmė.

2015 m. gegužės 22 d. Saugumo Taryba priėmė Lietuvos pateiktą rezoliuciją dėl šaulių ginklų 
ir lengvosios ginkluotės, kurios pagrindinis akcentas – neteisėtos prekybos šiais ginklais poveikis 
žmonėms. Rezoliucijoje akcentuojama būtinybė apsaugoti nukentėjusiuosius, ypač daug dėmesio 
skiriama kovai su ginklų patekimu į teroristų, ginkluotų grupių ir nusikalstamų struktūrų rankas. 
Dokumente taip pat išreiškiama stipri parama Sutarčiai dėl prekybos ginklais (ATT), kuria siekiama 
sumažinti neteisėtos prekybos ginklais keliamas žmonių kančias. 

2015 m. gegužės 27 d. Saugumo Taryba vienbalsiai priėmė Lietuvos pateiktą rezoliuciją dėl žur-
nalistų apsaugos konfliktų zonose, kurios vienas pagrindinių tikslų – užtikrinti žurnalistų saugumą 
ir siekti, kad būtų taikoma atsakomybė už nusikaltimus, įvykdytus prieš žurnalistus konfliktų zono-
se. Lietuvos parengtas dokumentas įpareigoja Jungtinių Tautų taikos palaikymo ir politines misijas 
ne tik aktyviai rinkti informaciją apie smurto prieš žurnalistus atvejus, bet ir padėti šalims kovoti 
su šiuo blogiu teikiant teisinę bei kitokią pagalbą325. JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje pirmą kartą 
pripažintas laisvos ir nepriklausomos žiniasklaidos vaidmuo, teisė rinkti, gauti ir skleisti informaciją 
ir elektroninėje erdvėje (angl. online and offline).

Lietuva taip pat surengė ministrų lygio susitikimą, skirtą JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 
dėl užsienio teroristų kovotojų (angl. Foreign Terrorist Fighters) praktinio įgyvendinimo iššūkiams 
aptarti. Pirmą kartą Saugumo Tarybos istorijoje šiuo klausimu diskutavo vidaus reikalų ministrai. 
Susitikimo metu priimtas Saugumo Tarybos pirmininko pareiškimas dėl užsienio teroristų kovotojų, 
kuriame šalys raginamos imtis visų būtiniausių priemonių, įskaitant nacionalinių teisės aktų pritai-
kymą, sienų apsaugos didinimą, geresnį tarptautinį koordinavimą bei informacijos kaitą, siekiant 
stabdyti užsienio teroristų kovotojų srautus į konfliktų zonas326. 

2015 m. Lietuva JT Saugumo Taryboje toliau kėlė smurto prieš moteris ir vaikus, atsakomybės 
už nusikaltimus žmonijai ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų klausimus, ypač dėmesį 
atkreipdama į Ukrainoje, Artimuosiuose Rytuose, Sirijoje, Jemene, Libijoje vykstančius konfliktus327. 

322 Lietuva Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje 2014–2015. Ren. Baublys, D.; Gabrėnas, M. Vilnius: Lietuvos Respubli-
kos užsienio reikalų ministerija, 2016, p. 218–219. 

323 Žalimas, D. Lietuva ir Jungtinės Tautos. Lietuva ir tarptautinės organizacijos. Studijų šaltiniai 7. Sud. Petrauskas, Z.; 
Steponavičius, G. Kaunas: VU, 1998, p. 29.

324 Lietuva Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje 2014–2015. Ren. Baublys, D.; Gabrėnas, M. Vilnius: Lietuvos Respubli-
kos užsienio reikalų ministerija, 2016, p. 206.

325 Narystė Saugumo Taryboje. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija [interaktyvus]. <https://missi-
on-un-ny.mfa.lt>.

326 Ibid.
327 Lietuvos darbas Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija [interakty-

vus]. <www.urm.lt>.

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/872
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/872
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2220%282015%29
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2220%282015%29
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2222%282015%29
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2222%282015%29
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/11
https://mission-un-ny.mfa.lt/missionny/lt/lietuva-jungtinese-tautose/naryste-saugumo-taryboje
https://mission-un-ny.mfa.lt/missionny/lt/lietuva-jungtinese-tautose/naryste-saugumo-taryboje
https://www.urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/uzsienio-politikos-prioritetai/lietuva-ir-tarptautines-organizacijos/lietuva-ir-jungtinese-tautose/lietuvos-darbas-jungtiniu-tautu-saugumo-taryboje-lt
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Kaip minėta, Lietuva nuosekliai vykdo neteisėtos Krymo okupacijos ir aneksijos nepripažini-
mo politiką, kelia žmogaus teisių pažeidimų Kryme klausimą tarptautinėse organizacijose. 2017 m. 
vasario 27–28 d. užsienio reikalų ministras L. Linkevičius Ženevoje dalyvavo JT Žmogaus teisių tary-
bos 34-ojoje sesijoje, kur Lietuva kartu su Ukraina, Latvija ir Krymo totorių bendruomenės vadovais 
rengė dar vieną ministrų lygio renginį, skirtą aptarti žmogaus teisių pažeidimus ir Krymo totorių 
persekiojimą Rusijos okupuotame Kryme.

Kartu pažymėtina ir tai, kad JT Žmogaus teisių tarybos visuotinė periodinė (angl. Universal 
Periodic Review (UPR)) peržiūra yra žmogaus teisių stebėjimo mechanizmas, veikiantis nuo 2008 m. 
Jis suteikia galimybę valstybėms, JT narėms, vertinti, kaip užtikrinamos žmogaus teisės konkrečioje 
Jungtinių Tautų valstybėje narėje, pateikiant rekomendacijas dėl žmogaus teisių užtikrinimo. Lietuva 
pirmą kartą vertinta 2011 m. Antrasis (naujausias) Lietuvos vertinimas vyko 2016 m. lapkričio mėn. 
Kitas vertinimas numatomas 2021 m. Teisingumo ministerija nuo 2011-ųjų organizuoja pranešimų, 
ataskaitų ir informacijos JT Žmogaus teisių tarybos vykdomai visuotinei periodinei peržiūrai ren-
gimą, taip pat įgyvendina jos kompetencijos sričiai priskirtas rekomendacijas328, kaip, pavyzdžiui, 
stiprinti teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, įgyvendinant šioje srityje ES standartus, išspręsti kalėjimų 
perpildymo problemas, nustatant alternatyvias bausmes, ir pan. Antrojo Lietuvos vertinimo metu 
2016 m. lapkričio mėnesį buvo vertinama, kaip Lietuvoje užtikrinamos JT teisės aktuose garantuoja-
mos žmogaus teisės ir įgyvendinamos visuotinės periodinės peržiūros pirmojo ciklo (2011 m.) metu 
gautos ir priimtos rekomendacijos. Šiam vertinimui Lietuva pateikė antrąjį Lietuvos pranešimą apie 
žmogaus teisių padėtį Lietuvoje 2012–2016 metais, kuris buvo patvirtintas 2016 m. birželio 29 d. Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolu Nr. 41329. 

2016 m. lapkričio mėnesį vykusio vertinimo metu Lietuva gavo 172 rekomendacijas, iš jų vieną 
rekomendaciją Lietuva iš karto atmetė – Rusijos Federacijos pateiktą rekomendaciją dėl istorijos per-
rašinėjimo ir aiškinimo, kaip nesusijusią su žmogaus teisėmis ir neatitinkančią atliekamos peržiūros 
pagrindo, o daugeliui kitų rekomendacijų Vyriausybė pritarė ir pavedė ministerijoms pagal kompe-
tenciją jas įgyvendinti. Pavyzdžiui, buvo pritarta pasiūlymams ratifikuoti Europos Tarybos Stambulo 
konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos bei kovos su juo, dėti daugiau 
pastangų kovojant su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, nepriimti tei-
sėkūros pasiūlymų, kuriais būtų ribojamos pagrindinės LGBTI asmenų teisės, įsteigti Paryžiaus prin-
cipus atitinkančią Nacionalinę žmogaus teisių instituciją, veiksmingai tirti visus prekybos žmonėmis 
atvejus, stiprinti vaikų teisių apsaugą, priimti išsamią pabėgėlių integracijos strategiją, siekti, kad 
sąlygos kalėjimuose atitiktų JT standartines minimalias elgesio su kaliniais taisykles ir pan.330 Reko-
mendacijoms įgyvendinti yra koordinuojami ne tik Vyriausybės ir atskirų ministerijų, bet ir Seimo 
bei nepriklausomų žmogaus teisių institucijų (Seimo kontrolierių, Lygių galimybių kontrolieriaus, 
kt.), taip pat savivaldybių bei nevyriausybinių organizacijų veiksmai. Kai kurios rekomendacijos jau 
yra įgyvendintos, kaip, pavyzdžiui, LR Seimo kontrolierių įstaigai 2017 m. buvo suteiktas Paryžiaus 
principus atitinkančios Nacionalinės žmogaus teisių institucijos statusas, 2015 m. buvo priimti teisės 
aktai, reguliuojantys bausmių vykdymo aspektus, kurie sudaro prielaidas sumažinti kalinamų asme-
nų skaičių ir spręsti kalėjimų perpildymo problemą (pavyzdžiui, probacijos ir bausmių, nesusijusių 
su laisvės atėmimu, dažnesnis taikymas, veiksmingesnio resocializacijos proceso įdiegimas laisvės 
atėmimo vietose ir kt.) ir pan.331 

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Lietuvoje nuo pat 1992 m. veikė ir Jungtinių Tautų vystymo 
programa (JTVP)332, kuri per 1992–2005 m. veiklos laikotarpį suteikė beveik 20 mln. JAV dolerių 

328 Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdoma visuotinė periodinė peržiūra. Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerija [interaktyvus]. <www.tm.lt>.

329 Ibid.
330 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija [interaktyvus]. <www.tm.lt>.
331 Lietuvos Respublikos pranešimas Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomos visuotinės periodinės peržiū-

ros antrajam ciklui. [interaktyvus]. <www.tm.lt>.
332 United Nations Development Programme [interaktyvus]. <www.undp.org/>.

http://www.tm.lt/tm/jungt_tautu_zmogaus_teisiu/
http://www.tm.lt/dok/UPRrekomendacij<0173>%20paskirstymas.pdf
http://www.tm.lt/dok/Lietuvos%20prane<0161>imas%20antrajam%20UPR%20ciklui.pdf
http://www.undp.org/
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paramą Lietuvos prioritetinių vystymosi tikslų įgyvendinimui333. JTVP baigė savo darbą Lietuvoje 
2013 m. 

Nuo 1992 m. JTVP buvo Lietuvos Vyriausybės ir visuomenės partneriu, talkinusiu šaliai įvei-
kiant pereinamojo laikotarpio ekonominius, socialinius, aplinkosauginius ir valdymo sunkumus. 
2004 m. Lietuvai įstojus į ES, JTVP užbaigė programinį veiklos ciklą ir 2005 m. pabaigoje buvo trans-
formuota į Projektų biurą. Svarbiausios JTVP veiklos Lietuvoje 1992–2005 m. laikotarpyje buvo skur-
do mažinimas; ŽIV / AIDS prevencijos ir sveikatos priežiūros propagavimas, strateginės ŽIV / AIDS 
iniciatyvos (pavyzdžiui: Baltijos jūros iniciatyvos ir ŽIV prevencijos Baltijos jūros regione veiksmų 
plano rengimas); demokratinės visuomenės iniciatyvų skatinimas (ypač aktuali JTVP veikla ir pagal-
ba steigiant ombudsmeno institucijas bei stiprinant „trečiojo sektoriaus“ vaidmenį); žmogaus teisių 
klausimai (pavyzdžiui, JTVP pagalba sukurtas Žmogaus teisių veiksmų planas; šis Lietuvos planas 
buvo pirmasis JTVP Regioninės atstovybės Europos ir NVS šalių regione, kurį patvirtinto parlamen-
tas, ir pirmasis pasaulyje HURIST programos (žmogaus teisių stiprinimo) kontekste, kurio turiniu 
jau yra pasinaudojusios kitos šalys (Moldova, Nepalas, Mongolija); taip pat aplinkosaugos klausimai 
(padedant JTVP buvo parengta Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, Lietuva prisijungė prie 
daugelio pagrindinių tarptautinių aplinkos apsaugos konvencijų) bei vystomasis bendradarbiavimas.

Laikotarpiu nuo 2006–2012 m. JTVP kartu su partneriais įgyvendino naujoviškas ir reikšmin-
gas socialinės aprėpties, mokymosi iš praktinės patirties ir atsakingo verslo skatinimo iniciatyvas, 
sukūrė ir išbandė įvairius inovatyvius darbo su pažeidžiamais asmenimis sprendimus, prisidėjo prie 
Nacionalinės įmonių socialinės atsakomybės skatinimo programos kūrimo bei įgyvendino didžiąją 
dalį programos priemonių, subūrė „Patirties partnerių“ tinklą, kuriame dalyvauja daugiau kaip 100 
tarptautinių organizacijų ir įmonių, priimančių Lietuvos studentus ir dėstytojus tarptautinei prak-
tikai užsienyje; surengė daugybę Lietuvos pereinamojo laikotarpio patirties pasidalinimo vizitų ki-
toms regiono šalims ir kt. 

Be galo svarbūs ir JTVP įgyvendinti valstybinio planavimo projektai, kurie turėjo didžiausią 
įtaką viešosios politikos formavimui ir įgyvendinimui. Socialinių inovacijų srities projektai skatino 
kompleksinius veiksmus, kurie padėtų socialinės rizikos asmenims įsitraukti į visuomenę ir darbo 
rinką. 2006–2012 m. veikloje labiausiai išsiskiria JTVP veiklos poveikis politikos formavimui įmonių 
socialinės atsakomybės (ĮSA) srityje, bendrų pastangų su partneriais dėka buvo parengtas ir patvir-
tintas pirmosios nacionalinės ĮSA plėtros darbotvarkės projektas, Nacionalinė ĮSA plėtros programa 
2009–2013 m. ir jos įgyvendinimo priemonių planas 2009–2011 m. Tuo tarpu 2006–2012 m. laiko-
tarpiu veikla Lietuvoje buvo grindžiama lygiaverte part neryste, nebeskiriant naujų JTVP finansinių 
lėšų. Iš viso JTVP su partneriais įgyvendino 9 ES lėšomis finansuotus projektus už 17,9 mln. litų, taip 
pat Europos Komisijos (EK) ir kitų šaltinių finansuotus projektus įmonių socialinės atsakomybės 
skatinimo srityje už 955 tūkst. litų bei įgyvendino Pasaulio aplinkos fondo (PAF) projektus334.

„JTVP veikla Lietuvoje po 2006 metų atspindi naują JTVP bendradarbiavimo su Lietuva etapą, 
pagrįstą partnerystės santykiais, kurios dėka Lietuva galėjo naudotis JTVP pasaulinio tinklo sukaup-
ta patirtimi bei JTVP gebėjimais suburti įvairių sričių partnerius bendriems tikslams pasiekti. Tiki-
mės, kad sukurtas inovacijas ir pasiektus rezultatus toliau plėtos Lietuvos organizacijos, o kai kurios 
taps regioninių iniciatyvų pagrindu“,– teigė tuometinė JTVP Lietuvoje vadovė Lyra Jakulevičienė335.

Taigi Lietuvos Respublika aktyviai dalyvauja įgyvendinant JT pagrindinius tikslus ir organi-
zuoja savo valstybės gyvenimą, žmogaus teisių apsaugą bei užsienio politiką pagal JT nustatytus ir 
veikiančius visuotinai pripažintus tarptautinės teisės principus, tokius kaip jėgos ir grasinimo jėga 
nenaudojimo, taikaus ginčų sprendimo, pagarbos žmogaus teisėms, valstybių bendradarbiavimo, 
valstybių teritorinės neliečiamybės, jų lygybės ir kt. principus. Lietuva aktyviai dalyvauja įvairių JT 
organų veikloje; itin svarbus Lietuvos indėlis JT Saugumo Tarybos darbe matomas jos buvimo JT 

333 JT vystymo programa baigia veiklą Lietuvoje. Lietuvos atsakingo verslo asociacija [interkatyvus]. <www.asociacija-
lava.lt>.

334 Lietuvos atsakingo verslo asociacija [interaktyvus]. <www.asociacijalava.lt>.
335 Ibid.

http://www.asociacijalava.lt/visos-naujienos/2013/05/15/jungtini<0173>-taut<0173>-vystymo-programa-baigia-veikl<0105>-lietuvoje/
http://www.asociacijalava.lt/visos-naujienos/2013/05/15/jungtini<0173>-taut<0173>-vystymo-programa-baigia-veikl<0105>-lietuvoje/
http://www.asociacijalava.lt/visos-naujienos/2013/05/15/jungtini<0173>-taut<0173>-vystymo-programa-baigia-veikl<0105>-lietuvoje/
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Saugumo Tarybos nenuolatine nare laikotarpiu. Lietuvai itin svarbi buvo JTVP finansinė parama ir 
visakeriopa pagalba, kuri apėmė įvairias valstybės veiklos sritis, įskaitant viešojo sektoriaus vystymą, 
ir skatino atsakingą požiūrį tiek į ekonominės ar socialinės politikos vystymą, tiek į pačios visuome-
nės brandos skatinimą, žmogaus teisių apsaugą, aplinkosaugos problemas ir kt. Lietuva, be kita ko, 
nuolat siekia stiprinti savo žmogaus teisių apsaugos sistemą pagal JT sistemoje veikiančius žmogaus 
teisių apsaugos standartus, formuoja savo ekonominę ir socialinę politiką pagal JT veikiančius stan-
dartus. 

2.4. Lietuvos Respublikos narystė tarptautinėse regioninėse    
 organizacijose

2.4.1. Lietuvos Respublika – Europos Tarybos narė

Europos Taryba (ET) yra tarptautinė regioninė organizacija, įsteigta 1949 m. gegužės 5 d., pasi-
rašius Londone Europos Tarybos Statutą336. ET veikla grindžiama Europos valstybių bendradarbiavi-
mu, siekiant stiprinti demokratiją, teisės viršenybės principą bei žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugą Europos regione337. Vienas iš svarbiausių ET tikslų – žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsauga, o svarbiausiu dokumentu šioje srityje yra 1950 m. priimta Žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencija (EŽTK) ir jos 16 papildomų protokolų. Šios Konvencijos pagrindu vei-
kiantis Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) prižiūri, kaip valstybės Konvencijos dalyvės laikosi 
pagal Konvenciją prisiimtų įsipareigojimų. Konvencijos mechanizmo sistema remiasi vadinamuoju 
subsidiarumo principu, kai Teismas gerbia nacionalinių institucijų, įskaitant nacionalinius teismus, 
veiksmus žmogaus teisių srityje ir įsikiša tik tada, kai yra pažeistos Konvencijoje apibrėžtos žmo-
gaus teisės ir laisvės338. Valstybės privalo vykdyti Teismo sprendimus pagal Konvencijos 46 straipsnio  
1 dalį339. 

Valstybės narystės Europos Taryboje sąlyga yra būtent EŽTK, kaip ypatingos tarptautinės su-
tarties žmogaus teisių srityje, pasirašymas ir ratifikavimas. Europos Tarybai priklauso beveik visos 
Europos valstybės (išskyrus Baltarusiją). 2017 m. pabaigoje ši organizacija turėjo 47 valstybes nares, 
tarp jų ir Lietuvos Respubliką340, kuri yra šios organizacijos narė nuo 1993 m. 

Vienas iš pagrindinių ET organų – Parlamentinė Asamblėja – yra atstovaujamasis ET organas, 
kurį sudaro 47 valstybių narių nacionalinių parlamentų atstovai. Priklausomai nuo gyventojų skai-
čiaus, kiekviena valstybė turi nuo 2 iki 18 atstovų Asamblėjoje. Lietuva, pavyzdžiui, turi 4 atstovus 
Parlamentinėje Asamblėjoje, Estija ir Latvija – po 3 atstovus. 

ET Parlamentinė Asamblėja gali svarstyti visus su ET tikslais susijusius klausimus ir priimti 
rekomendacijas, kurios skirtos, pirmiausia, Ministrų Komitetui, taip pat valstybėms narėms341. Tuo 
tarpu Ministrų Komitetas yra sprendžiamoji ET institucija, kuriame valstybės sprendžia svarbiausius 
politinius ET veiklos klausimus, jos prioritetines veiklos kryptis. Ministrų Komitetas pagal Konvenci-
jos 46 straipsnį taip pat prižiūri, kaip valstybės vykdo EŽTT priimtus sprendimus bylose prieš konk-
rečią valstybę. 2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, Ministrų Komitetas vykdė priežiūrą 32 bylose prieš 
Lietuvą, kuriose EŽTT konstatavo Konvencijos pažeidimus, iš kurių trijose bylose (L. prieš Lietuvą 
(Nr. 27527/03, 2007 m. rugsėjo 11 d. sprendimas), Paksas prieš Lietuvą (Nr. 34932/04, 2011 m. sausio 

336 Žalimas, D. et al. Tarptautinės organizacijos. Vilnius: Justitia, 2001, p. 744.
337 Europos Tarybos statutas [interaktyvus]. <https://e-seimas.lrs.lt>.
338 Jočienė, D. The Subsidiary Character of the System of the European Convention on Human Rights with Reference 

to Cases against Lithuania. Baltic Yearbook of International Law. 2009, 9, p. 1–46.
339 Jočienė, D. Europos žmogaus teisių konvencijos taikymas ir įgyvendinimas Lietuvos vidaus teisėje bei praktikoje 

1995–2013 m. Lietuva Europos Taryboje: dvidešimt narystės metų. Recenzuotų mokslinių straipsnių ir pranešimų 
rinkinys. Sud. sokaitė, I.; Žalimas, D. Vilnius: VU, 2014, p. 49. Žr. taip pat Jočienė, D. Europos žmogaus teisių kon-
vencijos taikymas užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos teisėje. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: 
Eugrimas, 2001, p. 33–50.

340 Our member states. Council of Europe [interaktyvus]. <www.coe.int>.
341 Žalimas, D. et al. Tarptautinės organizacijos. Vilnius: Justitia, 2001, p. 752–753. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.35761
http://www.coe.int/en/web/about-us/our-member-states
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6 d. Didžiosios Kolegijos sprendimas), Vasiliauskas prieš Lietuvą (Nr. 35343/05, 2015 m. spalio 20 d. 
Didžiosios Kolegijos sprendimas) buvo vykdoma sustiprinta EŽTT sprendimų vykdymo priežiūra342. 

Paminėtina ir tai, kad, be pagrindinių ET organų, šioje regioninėje organizacijoje veikia daug 
kitų pagalbinių, patariamųjų ir pan. organų, komitetų, kurie padeda užtikrinti ET nustatytus stan-
dartus bei gerinti žmogaus teisių apsaugą valstybėse narėse, įskaitant Lietuvą. Pavyzdžiui, ET Žmo-
gaus teisių komisaras yra nepriklausoma ir nešališka neteisminė institucija, įkurta 1999 m., kurios 
pagrindinis tikslas – skatinti žmogaus teisių supratimo lygį ir pagarbą visose valstybėse ET narėse; 
ET Komisija „Demokratiją per teisę» (Venecijos komisija) yra patariamoji ET institucija konstitucinės 
justicijos ir rinkimų teisės klausimais; Europos komisija prieš rasizmą ir netoleranciją (ECRI) yra 
nepriklausoma stebėjimo institucija, kuri teikia valstybėms narėms konkrečius ir praktinius patari-
mus, kaip kovoti su rasizmo ir netolerancijos apraiškomis konkrečioje valstybėje; ET Komitetas prieš 
kankinimus, sudarytas iš nepriklausomų ekspertų, lanko įvairias laisvės atėmimo vietas, siekdamas 
išsiaiškinti, kaip yra elgiamasi su asmenimis, kuriems apribota laisvė343, ir pan. 

Lietuvos Respublika tapo Europos Tarybos valstybe nare 1993 m. gegužės 14 d., tą pačią 
dieną pasirašė ir EŽTK bei jos papildomuosius Ketvirtąjį, Septintąjį ir Vienuoliktąjį protokolus. 
Lietuvos Respublika tapo 28-ąja ET valstybe nare. Tą pačią dieą kartu su Lietuva narėmis tapo Estija 
(27-oji ET valstybė narė) ir Slovėnija (29-oji ET valstybė narė)344. Tačiau Lietuva užmezgė ryšius su 
Europos Taryba jau anksčiau. Dar 1991 m. rugsėjį Lietuvos parlamentarams Europos Taryboje buvo 
suteiktas specialiojo svečio statusas345. Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo EŽTK ir minėtuo-
sius tris protokolus 1995 m. balandžio 27 d. Ratifikaciniai raštai Europos Taryboje buvo deponuoti  
1995 m. birželio 20 d. Ši data ir laikoma Konvencijos įsigaliojimo data Lietuvai. 

Lietuva yra pasirašiusi ir ratifikavusi daug ET tarptautinių sutarčių (konvencijų), nustatan-
čių bendrus visoms Europos Tarybos valstybėms standartus žmogaus teisių, teisingumo, švietimo, 
socia linės ir sveikatos apsaugos ir daugelyje kitų sričių. Tarp šių tarptautinių sutarčių paminėtinos 
tokios svarbios konvencijos kaip Europos kultūros konvencija, fundamentalią reikšmę socialinių ir 
ekonominių teisių apsaugai turinti Europos socialinė chartija (pataisyta), taip pat Europos vietos 
savivaldos chartija, nustatanti vietos savivaldos funcionavimo pagrindus, Tautinių mažumų apsau-
gos pagrindų konvencija, ET konvencija dėl kovos su prekyba žmonėmis, Europos konvencija dėl 
ekstradicijos, Europos konvencija dėl kovos su terorizmu, Europos Tarybos ir UNESCO konvencija 
dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo Europos regiono valstybėse, Europos konvencija dėl 
televizijos be sienų, Konvencija dėl Europos farmakopėjos rengimo ir daugelis kitų. 2017 m. rugsėjo  
1 d. duomenimis, per 100 ET tarptautinių sutarčių Lietuva dar nėra net pasirašiusi346. 

Lietuva yra aktyvi Europos Tarybos narė, turinti savo parlamentinę delegaciją ET Parlamen-
tinėje Asamblėjoje (4 nuolatiniai nariai ir 4 juos pakeičiantys nariai)347, kuri aktyviai dirba įvairiose 
Parlamentinės Asamblėjos veiklos srityse bei darbo grupėse. Lietuvos Respublikos Seimo delegaci-
ja ET Parlamentinėje Asamblėjoje formuojama frakcijų proporcingo atstovavimo principu. Taip pat 
privaloma, kad delegacijų nariai būtų abiejų lyčių atstovai348. Lietuva turi savo atstovus ir Europos 
vietos ir regionų valdžios kongrese (taip pat 4 nuolatiniai nariai bei 4 juos pakeičiantys nariai)349, 
kuris yra konsultacinė ET institucija, kurioje atstovaujama valstybių narių vietos ir regionų valdžiai. 

342 Bylos prieš Lietuvą, kuriose vyksta vykdymo procesas. Vyriausybės atstovas Europos Žmogaus Teisių Teisme [inter-
aktyvus]. <http://lrv-atstovas-eztt.lt>.

343 Council of Europe [interaktyvus]. <www.coe.int>. 
344 47 Member States. Council of Europe [interaktyvus]. <www.coe.int>. 
345 Katuoka, S. Europos Taryba ir jos vaidmuo. Lietuva Europos Taryboje: dvidešimt narystės metų. Recenzuotų moksli-

nių straipsnių ir pranešimų rinkinys. Sud. Isokaitė, I.; Žalimas, D. Vilnius: VU, 2014, p. 49. 
346 Statistics on signatures and ratifications: Lithuania. Council of Europe [interaktyvus]. <www.coe.int>.
347 Lithuania. Parliamentary Assembly [interaktyvus]. <www.assembly.coe.int>.
348 Katuoka, S. Europos taryba ir jos vaidmuo/Council of Europe and its Role. Lietuva Europos Taryboje: dvidešimt 

narystės metų/Lithuania in the Council of Europe: Twenty years of membership. Recenzuotų mokslinių straipsnių ir 
pranešimų rinkinys. Sud. Isokaitė, I.; Žalimas, D. Vilnius: VU, 2014, p. 50.

349 Congress of Local and Regional Authorities. Council of Europe [interaktyvus]. <www.coe.int>.

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?PO=Lit&MA=999&SI=2&CM=3&CL=ENG
http://lrv-atstovas-eztt.lt/page/bylos-pries-lietuva-kuriose-vyksta-vykdymo-procesas
http://www.coe.int/en/web/cpt/
http://www.coe.int/en/web/portal/47-members-states
http://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-states/-/conventions/chartStats/LIT
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/AssemblyList/AL-XML2HTML-EN.asp?lang=en&XmlID=NationalDelegation-lt
http://www.coe.int/t/congress/whoswho/pays_en.asp?id=30
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Lietuva turi savo atstovus ir ET Ministrų Komitete (Lietuvai atstovauja LR Užsienio reikalų ministras 
arba jo pavaduotojai). 

Lietuvos valstybės interesai Europos Taryboje yra atstovaujami bei tarptautinis bendradarbia-
vimas su šia tarptautine organizacija vyksta per Lietuvos Respublikos nuolatinę atstovybę prie Euro-
pos Tarybos. 

Lietuvos pirmininkavimas ET Ministrų Komitetui

Aktualiausias Lietuvai jos narystės Europos Taryboje laikotarpis buvo jos pirmininkavimas 
ET Ministrų Komitetui nuo 2001 m. lapkričio iki 2002 m. gegužės mėn. Kiekviena valstybė ET narė 
angliškos abėcėlės tvarka pirmininkauja ET Ministrų Komitetui po 6 mėnesius slenkančiu grafiku350. 
Lietuva, pirmininkaudama ET Ministrų Komitetui, buvo išsikėlusi šiuos prioritetus demokratijos, 
žmogaus teisių, įstatymo viršenybės, socialinės ir kultūrinės sanglaudos srityse351:

■ įvairiomis priemonėmis stiprinti kovą su terorizmu, 
■  gerinti bendradarbiavimą tarp ET institucijų, tarp ET ir valstybių stebėtojų, tarp ET ir 

kitų tarptautinių organizacijų, įskaitant Baltijos jūros valstybių tarybą,
■  skatinti mirties bausmės panaikinimą de jure visoje Europoje,
■  didinti Europos žmogaus teisių konvencijos įgyvendinimo mechanizmo efektyvumą,
■  remti ET valstybių prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimą, jų teisinių sistemų harmoni-

zavimą, ET standartų perėmimą šalyse kandidatėse, ypač atkreipiant dėmesį į Balkanų ir 
Kaukazo regionus,

■  didinti dėmesį nusikalstamumo prevencijai, 
■  skatinti pagrindinių ET konvencijų ratifikavimą,
■  skatinti Europos įvairovės ir identiteto pripažinimą, ypač atkreipiant dėmesį į švietimą, 

mažiau paplitusių ir žinomų Europos kalbų vertę ir kt. 
Paminėtina, kad Lietuvos pirmininkavimo ET Ministrų Komitetui metu Bosnija ir Herce-

govina tapo 44-ąja ET valstybe nare, pradėtas šios šalies monitoringas Ministrų Komitete, taip pat 
buvo įvertinta Serbijos ir Juodkalnijos pažanga rengiantis stoti į ET (Serbija įstojo 2003 m. balandžio 
3 d. ir tapo 45-ąja valstybe ET nare; Juodkalnija priimta 2007 m. gegužės 11 d. ir tapo 47-ąja valstybe 
ET nare), paremta ET veikla siekiant gerinti padėtį Rusijos Federacijos Čečėnijos Respublikoje, pri-
imta JT Generalinės Asamblėjos rezoliucija dėl santykių su ET (2001 m. gruodžio 6 d.), pateiktas pa-
sirašyti EŽTK Tryliktasis protokolas dėl mirties bausmės panaikinimo bet kokiomis aplinkybėmis 
(vadinamasis Vilniaus Protokolas, nes pasirašytas Vilniuje 2002 m. gegužės 3 d.), priimta Vilniaus 
deklaracija dėl regioninio bendradarbiavimo ir dėl demokratinio stabilumo konsolidavimo dides-
nėje Europoje, priimta konvencija dėl kontaktų dėl vaikų, priimtas pataisytas Europos komisijos 
„Demokratija per teisę“ (Venecijos komisijos) statutas, Valstybių grupė prieš korupciją (GRECO) 
įtvirtinta kaip viena iš nuolatinių ET monitoringo institucijų352. 

Lietuvos pirmininkavimo ET Ministrų Komitetui metu taip pat buvo surengta konferencija 
dėl mediatorių vaidmens ir funkcijų demokratinėse šalyse, surengtas tautinių mažumų biurų vado-
vų susitikimas, daugiašalis aukšto lygio susitikimas dėl policijos etikos, buvo organizuota regioninė 
konferencija dėl pasienio bendradarbiavimo rengiantis ES plėtrai, taip pat surengta aukšto lygio kon-
ferencija dėl efektyvios viešosios sveikatos sistemos prieinamumo bei organizuotas kolokviumas dėl 
Europos identiteto.

Pažymėtina ir tai, kad Lietuva akyviai bendradarbiauja su visais Europos Tarybos organais 
bei joje veikiančiais komitetais, komisijomis ar darbo grupėmis. Lietuva yra iš principo visų tarp-
tautinių sutarčių, kurių pagrindu veikia tam tikra priežiūros (monitoringo) sistema, dalyvė arba kitu 
pagrindu veikiančių ET komisijų ar kitų organų dalyvė, palaikydama glaudžius kontaktus su ET 

350 Chairmanship. Council of Europe [interaktyvus]. <www.coe.int>.
351 Europos Taryba. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija [interaktyvus]. <www.urm.lt>.
352 Ibid.

http://www.coe.int/en/web/cm/cm-chairmanship
https://www.urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/uzsienio-politikos-prioritetai/lietuva-ir-tarptautines-organizacijos/lietuva-ir-europos-taryba
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veikiančiomis institucijomis. Pavyzdžiui, Lietuva sulaukė tam tikrų Venecijos komisijos komenta-
rų dėl 1992 m. LR Konstitucijos teksto. Taip pat Venecijos komisija 2003 m. pateikė savo pastabas 
dėl Tautinių mažumų įstatymo projekto. Tačiau patys ET Venecijos komisijos atstovai pripažįsta, 
kad jų pagalba Lietuva nėra didelė353. Tai rodo, kad Lietuvos Respublika itin sėkmingai vykdo na-
rystės ET įsipareigojimus konstitucinės justicijos bei rinkimų srityse. LR Konstitucinis Teismas 
savo praktikoje, tarp daugelio kitų šaltinių, remiasi ir Venecijos komisijos rekomendacijomis (pa-
vyzdžiui, LRKT 2014 m. liepos 11 d. nutarimas dėl referendumų organizavimo, 2015 m. spalio  
20 d. nutarimas dėl skirtingo rinkėjų skaičiaus vienmandatėse rinkimų apygardose354 ir pan.). 

Kito ET rėmuose veikiančio – ET Komiteto prieš kankinimus ekspertai Lietuvoje lankėsi net  
5 kartus, 4 kartus vyko periodiniai vizitai (2000, 2004, 2008 ir 2012 m.), o 2010 m. Komiteto ekspertai 
atvyko su ad hoc vizitu. Komiteto nariai rengė raportus apie laisvės atėmimo vietas Lietuvoje ir taip 
pat pateikė savo rekomendacijas Lietuvai, kokių priemonių reikėtų imtis, siekiant pagerinti asmenų, 
kuriems apribota laisvė, padėtį. Pavyzdžiui, ir EŽTT byloje Savenkovas prieš Lietuvą (Nr. 871/02, 
2008 m. lapkričio 18 d. sprendimas) taip pat rėmėsi ET Komiteto prieš kankinimus ir kitokį žiaurų, 
nežmonišką elgesį pranešimu, kuris buvo parengtas po vizito Lietuvoje 2000 m. (CPT/Inf(2001)22), 
nustatydamas EŽTK 3 straipsnio pažeidimą šioje byloje dėl kamerų perpildymo355. Reaguodamos, be 
kita ko, ir į minėto Komiteto rekomendacijas, Lietuvos institucijos vykdo kalinimo įstaigų pertvarką, 
siekdamos sumažinti kalinamųjų asmenų skaičių taikant alternatyvias bausmes, efektyvinant reso-
cializacijos procesą ir kt.356, taip pat užtikrinant kalinamųjų asmenų teises, neproporcingos jėgos 
prieš juos nenaudojimą ir kt. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsakydama į 2012 m. periodinio 
vizito metu Lietuvoje šio ET Komiteto iškeltas problemas dėl kalinimo sąlygų ir ypač į asmenų lai-
kymo sąlygas policijos areštinėse, pritarė Komiteto pasiūlymams dėl natūralios šviesos kamerose 
reikalingumo, kamerų perpildymo vengimo, tinkamų buitinių sąlygų sudarymo ir daugumai kitų 
ir pateikė savo paaiškinimus, kas yra daroma šioje srityje357. Pažymėtina, kad 2016 m. ET Komiteto 
prieš kankinimus periodinio vizito Lietuvoje pranešimas, 2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, dar ne-
buvo publikuotas358. Tuo tarpu EŽTT dar vienoje byloje Mironovas ir Kiti prieš Lietuvą (Nr. 40828/12, 
29292/12 ir kt., 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimas) daugumos pareiškėjų atžvilgiu nustatė Konvenci-
jos 3 straipsnio pažeidimus dėl netinkamų kalinimo sąlygų įvairiose Lietuvos laisvės atėmimo vietose 
ir itin detaliai analizavo ET Komiteto prieš kankinimus periodinių vizitų 2008 m. ir 2012 m. metu 
pateiktas rekomendacijas Lietuvai (64–69 pnk.). Tai reiškia, kad kalinimo sąlygų problemos Lietuvoje 
išlieka359, ir valdžios institucijos turi imtis visų įmanomų priemonių vykdyti tiek Jungtinių Tautų, 
tiek ET organų rekomendacijas gerinant kalėjimų infrastruktūrą ir ten laikomų asmenų sąlygas, o 
kartu tinkamai vykdant ir EŽTT sprendimus bylose prieš Lietuvą. 

Pažymėtina ir tai, kad Europos Tarybos Žmogaus teisių komisaras su oficialiu vizitu Lietuvoje 
viešėjo 2016 m. gruodžio mėnesį ir labiausiai domėjosi LR vaiko teisių kontrolieriaus įstaigos veikla, 
atkreipdamas ypatingą dėmesį į vis iškylančias vaikų teisių apsaugos problemas. Komisaras taip pat 
lankėsi LR Seimo kontrolierių įstaigoje bei LR Lygių galimybių įstaigoje, susitiko su valdžios ir nevy-
riausybinių organizacijų atstovais. Komisaro parengtame pranešime, kuris buvo pateiktas Lietuvos 

353 Markert, Th. The Role of the Venice Commission in the post-soviet countries. Lietuva Europos Taryboje: dvidešimt 
narystės metų. Recenzuotų mokslinių straipsnių ir pranešimų rinkinys. Vilnius: VU, 2014, p. 59. 

354 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2015 m. spalio 20 d. nutarimas. TAR. 2015, Nr. 15777. 
355 European Court of Human Rights [interaktyvus]. <http://hudoc.echr.coe.int/eng>.
356 Lietuvos Respublikos pranešimas Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomos visuotinės periodinės peržiū-

ros antrajam ciklui. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija [interaktyvus]. <www.tm.lt>; taip pat žr.  Response 
of the Lithuanian Government to the report of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment (CPT) on its visit to Lithuania from 27 November to 4 December 2012. 
Council of Europe [interaktyvus]. <https://rm.coe.int>.

357 Response of the Lithuanian Government to the report of the European Committee for the Prevention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) on its visit to Lithuania from 27 November to 4 December 
2012. Council of Europe [interaktyvus]. <https://rm.coe.int>.

358 The CPT visits Lithuania. Council of Europe [interaktyvus]. <www.coe.int/en/web/cpt>.
359 Perduotos 6 peticijos dėl įkalinimo sąlygų. Vyriuasybės atstovas prie Europos Žmogaus Teisių Teismo [interakty-

vus]. <http://lrv-atstovas-eztt.lt>. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng
http://www.tm.lt/dok/Lietuvos%20prane<0161>imas%20antrajam%20UPR%20ciklui.pdf
https://rm.coe.int/1680697368
https://rm.coe.int/1680697368
http://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-visits-lithuania
http://lrv-atstovas-eztt.lt/naujienos/perduotos-6-peticijos-del-ikalinimo-salygu
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valdžios institucijoms jų komentarams, akcentuotos žmogaus teisių apsaugos problemos Lietuvoje, į 
kurias Lietuvos valdžios institucijos turėtų reaguoti. Komisaras savo vizito Lietuvoje 2016 m. metu 
akcentavo neįgaliųjų asmenų, vaikų bei nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiųjų asmenų padė-
ties gerinimą Lietuvoje360. 

Lietuva aktyviai dalyvauja ir kitoje ET institucijų vykdomoje priežiūros (monitoringo) veik-
loje. Pavyzdžiui, ET Komisijos prieš rasizmą ir netoleranciją (ECRI) darbe, kuri formuoja bendrąją 
ET politiką kovos su rasine diskriminacija, netolerancija, antisemitizmu, ksenofobija srityse, peržiūri 
nacionalinius įstatymus, teikia valstybėms rekomendacijas dėl minėtų netolerancijos ir rasizmo ap-
raiškų mažinimo ir kovos su jomis efektyvinimo priemonių ir kt.361 

Ši Komisija parengė net 5 ataskaitas (pranešimus) apie situaciją Lietuvoje įvairiose kovos su ne-
tolerancija srityse. Pavyzdžiui, pirmieji pranešimai buvo parengti dar 1996 m. bei 2002 m., tuo tarpu  
5 pranešimas paskelbtas 2016 m.362 ET Komisija pabrėžė, kad nuo 2011 m. birželio mėn. 22 d., kai buvo 
pateikta ketvirtoji ECRI ataskaita Lietuvos atžvilgiu, daugelyje nurodytų sričių buvo padaryta pa-
žanga. 2015 m. pradžioje valdžios institucijos patvirtino Nediskriminavimo skatinimo 2015–2020 m. 
tarpinstitucinį veiklos planą, kuriuo siekiama įvertinti esamą atitinkamų pažeidžiamų grupių situa-
ciją bei didinti visuomenės sąmoningumą dėl jų padėties. Tačiau atkreiptas dėmesys ir į kai kuriuos 
itin svarbius neigiamus aspektus, pavyzdžiui, į tai, kad Lietuva nėra nei pasirašiusi, nei ratifikavusi 
EŽTK Dvyliktojo protokolo ir valdžios institucijos neparodė jokio ketinimo rengtis jo ratifikavimui. 
LR Baudžiamas kodeksas vis dar visiškai neatitinka ECRI Bendrosios politikos krypties septinto-
sios rekomendacijos dėl nacionalinių teisės aktų, skirtų kovoti su rasizmu bei rasine diskriminacija. 
Akcentuota ir tai, kad Lietuvoje vis dar paplitusi homofobinės ir transfobinės neapykantos kursty-
mo problema bei smurto protrūkiai, nukreipti prieš LGBTI bend ruomenę. Sudėtinga išlieka ir romų 
situa cija363. Taigi Lietuva, atsižvelgdama į šios Komisijos rekomendacijas, turėtų imtis jos rekomen-
duotų bei kitų būtinų priemonių įgyvendinti Komisijos pranešime išdėstytas rekomendacijas siekiant 
mažinti diskriminacijos bei netolerancijos apraiškas. 

Apibūdinant Lietuvos nueitą Europos Taryboje kelią verta pacituoti ET Generalinio Sekreto-
riaus Thorbjorno Jaglando Lietuvos narystės 20-čiui skirtoje konferencijoje pasakytus žodžius:

„Prieš dvidešimt metų Lietuvos teritorijoje vis dar buvo svetima kariuomenė, ir apyvartoje 
buvo talonas <…> Europos Tarybos pareigūnai, kurie atvyko į Vilnių skubiai aptarti 1991-ųjų sausio 
įvykių, prisimena buvę sutikti barikadų apsuptame parlamente, už smėlio maišų, – taip mėginta at-
remti pastangas sunaikinti šalies nepriklausomybės siekį. <…> Iš tiesų Lietuvos įstojimas į Europos 
Tarybą buvo proga patirti, kad teisingumas pagaliau pasiektas. Lietuva tapo pirmąja buvusios Sovietų 
Sąjungos šalimi, kuri tapo visateise Europos Tarybos nare. Visiems tai buvo tarsi ženklas. <…> Buvo 
nuostabu stebėti greitą Lietuvos, kartu ir Europos transformaciją <…> Lietuvoje įsitvirtino europinė 
žmogaus teisių, politinė ir teisinė sistema, o Europos Tarybai buvo naudingas aktyvus Lietuvos daly-
vavimas organizacijos veikloje <…>.“364 

Taigi šios mintys geriausiai apibūdina Lietuvos Respublikos ir Europos Tarybos glaudžius ry-
šius ir apipusiai naudingą tarptautinį bendradarbiavimą stiprinant demokratijos, teisės viršenybės 
bei pagarbos žmogaus teisėms principus, kuris tęsiasi nuo Lietuvos narystės Europos Taryboje pra-
džios 1993 m. iki šiol. 

360 Lithuania: ensure better protection for persons with disabilities, children and victims of domestic violence. Council 
of Europe [interaktyvus]. <www.coe.int/en/web>. 

361 Members of the European Commission against Racism and Intolerance. Council of Europe [interaktyvus]. <www.
coe.int>. 

362 Lithuania. Council of Europe [interaktyvus]. <www.coe.int>. 
363 Ibid.
364 Europos Tarybos Generalinio Sekretoriaus Thorbjorno Jaglando sveikinimo kalba. Lietuva Europos Taryboje: dvi-

dešimt narystės metų. Recenzuotų mokslinių straipsnių ir pranešimų rinkinys. Sud. Isokaitė, I.; Žalimas, D. Vilnius: 
VU, 2014, p. 29–30. 

http://www.coe.int/en/web/commissioner/-/lithuania-ensure-better-protection-for-persons-with-disabilities-children-and-victims-of-domestic-violence
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/about/members_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/about/members_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Lithuania/Lithuania_CBC_en.asp
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2.4.2. Lietuvos Respublika ir subregioninės tarptautinės organizacijos

Lietuva aktyviai dalyvauja ir tarptautinių subregioninių (dar kitaip vadinamų lokalinių, vieti-
nių) organizacijų veikloje. 

Baltijos Taryba yra subregioninė trijų Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendra-
darbiavimo institucija, kurią sudaro dvi autonominės tarpparlamentinio ir tarpvyriausybinio valsty-
bių bendradarbiavimo institucijos – Baltijos Asamblėja ir Baltijos Ministrų Taryba365. 

Pažymėtina, kad dar 1990 m. gegužės 12 d. buvo pasirašyta Deklaracija dėl Lietuvos Respubli-
kos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos santarvės ir bendradarbiavimo, kuri tapo pagrindu 
Baltijos Valstybių Tarybos (BVT) įkūrimui. Šios organizacijos pagrindinis uždavinys buvo padėti 
visiškai atkurti trijų Baltijos valstybių nepriklausomybę. Ši Organizacija buvo itin reikšminga trijų 
valstybių nepriklausomybės atkūrimo laikotariu, siekiant politiškai integruoti tris Baltijos valsty-
bes bei formuoti jų solidarią politiką366. BVT ne kartą išreiškė bendrą poziciją dėl santykių su Rusi-
ja, bend rai kreipėsi dėl tarptautinių organizacijų paramos siekiant išvesti SSRS kariuomenę iš trijų 
valstybių teritorijų (pavyzdžiui, bendras 1992 m. kovo 16 d. BVT pareiškimas dėl buvusios SSRS 
kariuomenės išvedimo ir Baltijos valstybių ir pan.). Vėliau ši Organizacija užleido savo vietą 1991 m. 
lapkričio 8 d. įkurtai Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos Tarpparla-
mentinei Asamblėjai (Baltijos Asamblėjai), kuri tapo konsultacine ir koordinacine bendradarbiavimo 
institucija bendriems klausimams svarstyti, kuri ilgainiui tapo pirmąja pagrindine Baltijos Tarybos 
institucija. 

Baltijos Ministrų Taryba kaip antroji Baltijos Tarybos pagrindinė institucija buvo įkurta 1994 m. 
birželio 13 d. Ji yra Baltijos valstybių vyriausybių bendradarbiavimo institucija; aukščiausioji spren-
dimus priimanti institucija yra vyriausybių vadovų susitikimai, šiai organizacijai rotacijos princi-
pu pirmininkauja vienerius metus viena iš Baltijos valstybių367. Baltijos Ministrų Tarybai vadovauja 
Baltijos valstybių vyriausybių vadovai. Kiekvienoje šalyje užsienio reikalų ministras atlieka Baltijos 
bendradarbiavimo ministro, koordinuojančio Tarybos veiklą savo šalyje, funkcijas.

Ši organizacija siekia visapusiško trijų Baltijos valstybių bendradarbiavimo įvairiose srityse 
(pvz., užsienio reikalų, gynybinės politikos, finansų, teisingumo vykdymo, ekonomikos, aplinkosau-
gos, kultūros ir kt.), o atitinkamos valstybės vyriausybė yra atsakinga už tokio bendradarbiavimo 
koordinavimą. Lietuva Baltijos Ministrų Tarybai pirmininkavo 2009 m. ir 2012 m. Lietuvos pirmi-
ninkavimo 2009 m. metu dėmesys ypač buvo skiriamas Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendradarbiavi-
mui ekonomikos, energetikos, gynybos srityse, taip pat santykių su Europos Sąjungos Rytų kaimynė-
mis plėtrai. 2017 m. Baltijos Asamblėjai ir Baltijos Ministrų Tarybai pirmininkauja Estija, ji pabrėžė 
saugumo stiprinimo, regioninės energetikos rinkos plėtros, transporto jungčių plėtros prioritetus.  
2018 m. Baltijos Asamblėjai ir Baltijos Ministrų Tarybai vėl pirmininkaus Lietuva368.

Šiose subregioninėse (lokalinio, Baltijos regiono) organizacijose sunku vertinti atskirai vienos 
valstybės vaidmenį. Tai yra trijų Baltijos valstybių forumas bendriems įvairaus pobūdžio klausimams 
spręsti ir efektyviam regioniniam bendradarbiavimui vystyti. 

Paminėtina ir tai, kad 1998–1999 m. bei 2009–2010 m. Lietuva pirmininkavo ir kitiems regio-
niniams forumams – pavyzdžiui, Baltijos jūros valstybių tarybai (BJVT)369. Šis pirmininkavimas 
Lietuvai buvo svarbus tuo, kad 8-asis BJVT ministrų pirmininkų susitikimas, įvykęs 2010 m. Vil-
niuje, priėmė Vilniaus deklaraciją „Baltijos jūros regiono vizija iki 2020 m.“, kurioje numatomos ar-
timiausio dešimtmečio regiono vystymo kryptys. Ši deklaracija išlieka svarbiausias BJVT regioninės 
politikos formavimo pagrindas. Kitas Lietuvos pirmininkavimo organizacijai laikotarpis truks nuo  
2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.370

365 Žalimas, D. et al. Tarptautinės organizacijos. Vilnius: Justitia, 2001, p. 1033.
366 Ibid.
367 Ibid., p. 1052.
368 Baltijos Taryba. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija [interaktyvus]. <www.urm.lt>.
369 Tarptautinės organizacijos. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija [interaktyvus]. <www.urm.lt>.
370 Baltijos Jūros Valstybių Taryba. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija [interaktyvus]. <www.urm.lt>.

https://www.urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/uzsienio-politikos-prioritetai/regioninis-bendradarbiavimas/baltijos-taryba
https://www.urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/uzsienio-politikos-prioritetai/lietuva-ir-tarptautines-organizacijos
https://www.urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/uzsienio-politikos-prioritetai/regioninis-bendradarbiavimas/baltijos-juros-valstybiu-taryba
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2.5. Lietuvos Respublika – Europos saugumo ir  
 bendradarbiavimo organizacijos narė

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) yra didžiausia regioninė tarpvy-
riausybinė organizacija371, kurios dalyvės yra 57 (daugiausiai Europos) valstybės. ESBO vienija visas 
(49)372 Europos valstybes, išskyrus Kosovą, taip pat visas 5 buvusios SSRS Vidurinės Azijos respubli-
kas373 ir Mongoliją bei dvi Šiaurės Amerikos valstybes (JAV ir Kanadą). Lietuva yra ESBO dalyvė nuo 
1991 m. rugsėjo 10 d., kai prisijungė prie ESBO pirmtakės – Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos (ESBK) valstybių dalyvių. Tai buvo pirmoji tarptautinė institucija, kurios dalyve Lietu-
va tapo atkūrus nepriklausomybę.

ESBO paskirtis, principai ir institucijos. ESBO steigiamuoju aktu yra kvazisusitarimas – jos 
pirmtakės, tarptautinės konferencijos (ESBK), valstybių dalyvių konsensusu priimta deklaracija, for-
maliai neturinti privalomosios galios: 1994 m. ESBK Budapešto viršūnių susitikime buvo nuspręsta 
ESBK suteikti naują politinį postūmį ją transformuojant į ESBO374.

Kaip ir ESBK, ESBO paskirtis yra būti politinio dialogo saugumo Europoje klausimais forumu. 
Ji veikia kaip pirminis išankstinio įspėjimo, konfliktų prevencijos ir krizių valdymo instrumentas. 
ESBO vadovaujasi plačia ir visapusiška saugumo koncepcija, kurią sudaro politinis-karinis, ekono-
minis-aplinkosauginis ir žmogiškasis matmenys. ESBO būdinga tai, kad visi sprendimai priimami 
bendru sutarimu (konsensusu) ir formaliai turi politinę rekomendacinę galią. ESBO yra regioninė 
organizacija Jungtinių Tautų Chartijos VIII skyriaus prasme.

ESBO veikla yra grindžiama ESBK principais. Todėl svarbiausias yra 1975 m. rugpjūčio 1 d. 
Helsinkio baigiamasis aktas375, kuriuo buvo įsteigta ESBK ir pradėtas Helsinkio procesas, kaip nuo-
latinė Rytų ir Vakarų valstybių dialogo ir bendradarbiavimo platforma376. Į šį aktą įeina Deklaracija 
dėl principų, kuriais dalyvaujančios valstybės vadovausis tarpusavio santykiuose (jie paprastai va-
dinami Helsinkio baigiamojo akto principais), kuri vadinama „Helsinkio dekalogu“. Deklaracijoje 
paskelbti šie dešimt principų: 1) suvereni valstybių lygybė ir suverenumui būdingų teisių gerbimas;  
2) susilaikymas nuo jėgos panaudojimo arba grasinimo panaudoti jėgą; 3) valstybių sienų neliečiamybė;  
4) valstybių teritorinis vientisumas; 5) taikus ginčų sprendimas; 6) nesikišimas į valstybių vidaus 
reikalus; 7) žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, įskaitant minties, sąžinės, religijos ir įsitikinimų 
laisvę, gerbimas; 8) tautų lygiateisiškumas ir laisvo apsisprendimo teisė; 9) valstybių bendradarbiavi-
mas; 10) sąžiningas įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę vykdymas.

Baigiantis Šaltajam karui 1990 m. surengtame ESBK Paryžiaus viršūnių susitikime buvo pri-
imta Paryžiaus chartija naujajai Europai377, kuri tapo pamatiniu naujo ESBK raidos etapo dokumen-
tu. Ja iš esmės buvo pakloti būsimosios ESBO pamatai. Dar vienas svarbus konceptualiuoju požiūriu 
ESBO dokumentas yra 1999 m. Stambulo viršūnių susitikime priimta ir į jo baigiamąjį dokumentą378 
įtraukta Europos saugumo chartija.

371 Plačiau apie ESBO žr., pvz., Žalimas, D. et al. Tarptautinės organizacijos. Vilnius: Justitia, 2001, p. 719–742. Taip pat 
žr. ESBO [interaktyvus]. <www.osce.org>.

372 Airija, Albanija, Andora, Armėnija, Austrija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, 
Čekija, Danija, Estija, Graikija, Gruzija, Islandija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Juodkalnija, Kipras, Kroati-
ja, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Makedonija, Malta, Moldova, Monakas, Nyderlandai, 
Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Rusija, San Marinas, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, 
Šveicarija, Šventasis Sostas, Turkija, Ukraina, Vengrija, Vokietija.

373 Kazachstanas, Kirgizija, Tadžikija, Turkmėnistanas, Uzbekistanas.
374 Žr. Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos Budapešto viršūnių susitikimo deklaracijos 3 straipsnis: 

CSCE Budapest Document 1994: Towards a Genuine Partnership in a New Era [interaktyvus]. <www.osce.org>.
375 1975 m. rugpjūčio 1 d. Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos Helsinkio baigiamasis aktas [interak-

tyvus]. <www.osce.org>.
376 Robertson, A. H. Helsinki Agreement and Human Rights. Notre Dame Law Review, 1977, 53 (1) [interaktyvus]. 

<http://scholarship.law.nd.edu>.
377 Paryžiaus chartija naujajai Europai (1990) [interaktyvus]. <www.osce.org>.
378 OSCE Istanbul Summit: Istanbul Document 1999 [interaktyvus]. <www.osce.org>. 

http://www.osce.org/mc/39516?download=true
http://www.osce.org/mc/39569?download=true
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ESBO institucijos gali būti skirstomos į sprendimų priėmimo ir vykdomąsias operacines. 
Sprendimų priėmimo institucijoms priskiriamos šios institucijos ir pareigūnai: 1) Valstybių ir vy-
riausybių vadovų (viršūnių) susitikimai; 2) Ministrų Taryba, sudaryta iš valstybių dalyvių užsienio 
reikalų ministrų ir vykdanti ESBO veiklos valdymo ir sprendimų priėmimo įgaliojimus tarp viršū-
nių susitikimų; 3) Nuolatinė taryba, kuri yra nuolatinė kas savaitę Vienoje susirenkanti institucija, 
susidedanti iš visų valstybių dalyvių nuolatinių atstovų; 4) Saugumo ir bendradarbiavimo forumas, 
kuris yra atskirai nuo Nuolatinės tarybos veikianti iš valstybių dalyvių nuolatinių atstovų sudaryta 
institucija derėtis dėl su kariniu stabilumu ir saugumu regione susijusių klausimų; 5) Veikiantysis 
pirmininkas – pirmininkauti ESBO paskirtos valstybės dalyvės užsienio reikalų ministras; 6) ESBO 
Parlamentinė asamblėja – parlamentinio bendradarbiavimo institucija, sudaryta iš valstybių dalyvių 
parlamentų atstovų. Vykdomosioms ir operacinėms institucijoms ir pareigūnams priskiriamos šios 
institucijos ir pareigūnai: 1) Sekretoriatas, kuriam vadovauja Generalinis sekretorius; 2) Demokrati-
nių institucijų ir žmogaus teisių biuras (ESBO ODIHR), kurio uždavinys yra demokratinių vertybių 
diegimas ir sklaida; 3) ESBO atstovo žiniasklaidos laisvei biuras; 4) Tautinių mažumų reikalų vy-
riausiasis komisaras; 5) ESBO misijos, kurios siunčiamos į konkrečią valstybę dalyvę jos sutikimu 
įvertinti, kaip laikomasi su dalyvavimu ESBO susijusių įsipareigojimų, ir padėti įgyvendinti šiuos 
įsipareigojimus. ESBO valstybių dalyvių ginčams spręsti yra įsteigtas Sutaikymo ir arbitražo teismas 
(jo veiklą reguliuoja 1992 m. Sutaikymo ir arbitražo konvencija379), kurį sudaro Sutaikymo komisija 
ir Arbitražinis teismas.

ESBO ir Lietuvos Respublika380. Kaip minėta, Lietuva ESBO (tuometinės ESBK) dalyve tapo  
1991 m. rugsėjo 10 d.381 Tiesa, Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių klausimas ESBK kontekste iškilo dar 
priimant 1975 m. Helsinkio baigiamąjį aktą. Vienas iš pagrindinių SSRS ketinimų buvo įteisinti oku-
puotų Baltijos valstybių aneksiją, Helsinkio baigiamajame akte įtvirtintą Europos valstybių esamų sie-
nų neliečiamybės principą aiškinant kaip pripažinimą, jog Baltijos šalys priklauso Sovietų Sąjungai382. 
Tačiau dar, pavyzdžiui, 1973 m. JAV valstybės sekretoriaus padėjėjas pareiškė, kad „nors Helsinkio 
konferencija gali patvirtinti visuotinai pripažintą sienų nepakeičiamumo jėga principą, mes nenu-
matome jokio susitarimo, kuris pakeistų mūsų Baltijos valstybių aneksijos, įvykdytos SSRS, nepripa-
žinimo politiką“383. Nekeisdamos Baltijos šalių aneksijos nepripažinimo politikos, Vakarų valstybės 
vadovavosi kita 1975 m. Helsinkio baigiamojo akto nuostata, pagal kurią jokia okupacija ar panašaus 
pobūdžio pažeidžiantis tarptautinę teisę teritorijos įgijimas negali būti pripažįstamas teisėtu.

Nenuostabu, kad prisijungus prie ESBK 1991 m. svarbiausias Lietuvos Respublikos uždavinys 
buvo Rusijos kariuomenės išvedimas iš Lietuvos. 1992 m. liepos 10 d. ESBK Helsinkio viršūnių su-
sitikimo deklaracijos384 15 punkte valstybės dalyvės buvo paragintos taikiai derybų būdu pašalinti 
iš praeities paveldėtas problemas, įskaitant svetimos kariuomenės buvimą Baltijos valstybėse be jų 
sutikimo, kuo greičiau sudarant dvišalius susitarimus, įskaitant grafikus, dėl skubaus, tvarkingo ir 
visiško užsienio karinių pajėgų išvedimo iš Baltijos valstybių. Priimant Deklaraciją Lietuvos delega-
cija padarė aiškinamąjį pareiškimą385, jog Deklaracijos 15 punktas turėtų būti suprantamas taip, kad 
Rusija turėtų ne tik išvesti kariuomenę iš Lietuvos, bet ir kompensuoti Lietuvai okupacijos padarytą 
žalą, ir toks Rusijos atsakomybės klausimas turėtų likti darbotvarkėje. Taigi jau iš pradžių narystė 

379 Valstybės žinios. 1997, Nr. 111-2798.
380 Apie Lietuvos ir ESBO santykius taip pat Žr. Petrauskas, Z. Lietuva ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo orga-

nizacija. Lietuva ir tarptautinės organizacijos. Studijų šaltiniai 7. Sud. Petrauskas, Z.; Steponavičius, G. Kaunas: VU,  
1998, p. 161–177.

381 Maskvos susitikimo dėl ESKB žmogiškojo matmens baigiamasis aktas, p. 28.
382 Ziemele, I. State Continuity and Nationality in the Baltic States. Ph. D. Dissertation. Social Sciences (Law). Cambridge: 

University of Cambridge, 1998, p. 159–160.
383 Klimas, A.; Remeikis, T.; Vaskelis, B. The Violations of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania: a Report for 

1973. Glenside: the Lithuanian American Community, 1974, p. 100.
384 1992 m. liepos 10 d. ESBK Helsinkio aukščiausiojo lygio susitikimo deklaracija „Pokyčių iššūkiai“ [interaktyvus]. 

<www.osce.org>.
385 1992 m. liepos 10 d. Lietuvos Respublikos delegacijos aiškinamasis pareiškimas dėl ESBK Helsinkio aukščiausiojo 

lygio susitikimo deklaracijos. Stankevičius, Č. V. Derybos su Rusija dėl kariuomenės išvedimo iš Lietuvos. Vilnius: 
Krašto apsaugos ministerija, 2002, p. 126–127.
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ESBO reikšmingai prisidėjo prie atkurtos Lietuvos Respublikos nepriklausomybės įtvirtinimo ir jos 
saugumo užtikrinimo.

Kito, 1994 m. Budapešte įvykusio, ESBK viršūnių susitikimo metu, atsižvelgdamos į tai, kad 
Rusijos kariuomenė jau buvo išvesta iš Baltijos šalių, valstybės dalyvės priėmė Deklaraciją dėl Baltijos 
valstybių klausimų386. Deklaracijoje Rusijos kariuomenės išvedimas iš Baltijos valstybių įvertintas 
kaip istorinis pasiekimas stabilizuojant saugumo padėtį regione, taip pat pareikšta apie tolesnį ESBK 
funkcijų žmogiškojo matmens ir kitose srityse vykdymą visų valstybių dalyvių Baltijos regione at-
žvilgiu.

Tapusi valstybe dalyve, Lietuva dalyvavo visuose pagrindiniuose ESBK ir ESBO forumuose, 
naudojasi su ESBK ar ESBO pagalba sudarytų tarptautinių sutarčių teikiamomis galimybėmis387. 
Svarbiausi yra žmogiškojo matmens įsipareigojimai, pirmiausiai susiję su demokratinių institutų 
stip rinimu. Šioje srityje išskirtinės yra ESBO ODIHR rengiamos valstybių dalyvių rinkimų stebėjimo 
misijos, kurių metu vertinamas rinkimų procesas ir dalyvavimo rinkimuose sąlygos, taip pat tikrina-
ma, kaip atitinkamos valstybės dalyvės laikosi demokratinių rinkimų įsipareigojimų. ESBO ODIHR 
rinkimų stebėjimo misijos Lietuvoje buvo surengtos per 1996, 2012 ir 2016 m. Seimo rinkimus, 2009 
ir 2014 m. Respublikos Prezidento rinkimus. 1996 m. vykusių Seimo rinkimų stebėjimo ataskaitoje, 
viena vertus, nustatyta, kad nors rinkimų administravimas buvo efektyvus, tačiau tam tikrais aspek-
tais Lietuva neįvykdė prisiimtų ESBO (tuometinės ESBK) įsipareigojimų. Po šių rinkimų Lietuvos 
Respublikai buvo rekomenduota užtikrinti balsavimo ir balsavimo biuletenių slaptumą, nes šiuo as-
pektu buvo nustatyti galimi procedūriniai rinkimų pažeidimai, taip pat užtikrinti, kad būtų laiko-
masi Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytos balsavimo tvarkos ir regionuose, kuriuose gyvena 
reikšmingas skaičius tautinių mažumų atstovų, informaciją apie balsavimo tvarką balsavimo vietose 
pateikti šių tautinių mažumų atstovų kalbomis388. 2012 m. vykusių Seimo rinkimų stebėjimo ataskai-
toje Lietuva skatinama atsisakyti draudimo būti renkamam visą gyvenimą, kuris taikomas apkaltos 
proceso tvarka pašalintiems iš einamų pareigų asmenims389, nes priešingu atveju nėra tinkamai įgy-
vendinamas Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas Paksas prieš Lietuvą byloje390 ir rinkimų 
teisinė bazė nėra visiškai suderinta su ESBK Kopenhagos konferencijos dokumento 7.5 ir 24 punktų 
reikalavimais391. Apibendrindama 2016 m. vykusius Seimo rinkimus ESBO ODIHR rekomendavo 
panaikinti ribojimus būti renkamiems dvigubą pilietybę turintiems asmenims392. ESBO ODIHR taip 
pat įvertino 2009 ir 2014 m. vykusių Prezidento rinkimų priešrinkiminę padėtį ir pasiruošimą šiems 
rinkimams, tačiau reikšmingesnių pastabų neteikė393. Apskritai tokios rekomendacijos, turint ome-
nyje, kad kai kurios iš jų nėra pakankamai realistiškos, gali būti laikomos patvirtinimu, jog Lietuvoje 
vykstantys rinkimai atitinka demokratinių rinkimų kriterijus ir nekelia problemų dėl šalies įsiparei-
gojimų pagal ESBO žmogiškojo matmens dokumentus laikymosi.

386 CSCE Budapest Document 1994: Towards a Genuine Partnership in a New Era, p. 8 [interaktyvus]. <www.osce.org>. 
387 Pvz., Lietuva naudojasi inspekcinių skrydžių virš Rusijos ir Baltarusijos karinių objektų kvotų galimybėmis pagal 

1992 metų Atviro dangaus sutartį, kuri buvo sudaryta ESBK padedant ir yra valstybių dalyvių pasitikėjimo priemo-
nių karinėje srityje tęsinys.

388 ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras: galutinė ataskaita „Dėl parlamentinių Lietuvos Respubli-
kos rinkimų, vykusių 1996 m. spalio 10 d. – lapkričio 10 d.“,1997, p. 7–8 [interaktyvus]. <www.osce.org>.

389 ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras: rinkimų stebėjimo misijos galutinė ataskaita „Dėl parla-
mentinių Lietuvos Respublikos rinkimų, vykusių 2012 m. spalio 14 d.“, 2013, p. 6 [interaktyvus]. <www.osce.org>. 

390 Paksas v. Lithuania [DK], Nr. 34932/04, EŽTT 2011.
391 1990 m. birželio 29 d. ESBK Kopenhagos susitikimo dėl ESBK žmogiškojo matmens baigiamasis aktas [interakty-

vus]. <www.osce.org>. Dokumento 7.5 punkte nustatyta, kad valstybės dalyvės turi „nediskriminuojant gerbti indi-
vidualiai ar pagal partijų sąrašus kandidatuojančių piliečių teises būti išrinktiems į politines ar valstybines pareigas“, 
o 24 punkte – tai, kad „demokratinėje visuomenėje bet koks teisių ir laisvių apribojimas turi būti susijęs su vienu iš 
atitinkamo įstatymo uždavinių ir griežtai proporcingai atitikti to įstatymo tikslą“.

392 ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras: rinkimų stebėjimo misijos galutinė ataskaita „Dėl parla-
mentinių Lietuvos Respublikos rinkimų“, 2016 m. spalio 9 d., p. 10 [interaktyvus]. <www.osce.org>.

393 ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras: rinkimų stebėjimo misijos galutinė poreikių vertinimo 
misijos ataskaita „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų“, 2009, p. 11 [interaktyvus]. <www.osce.org; ESBO 
Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras: rinkimų stebėjimo misijos galutinė poreikių vertinimo misijos 
ataskaita „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų“, 2014, p. 11 [interaktyvus]. <www.osce.org>.

http://www.osce.org/odihr/98586?download=true
http://www.osce.org/odihr/elections/lithuania/296446?download=true
http://www.osce.org/odihr/elections/lithuania/36870?download=true
http://www.osce.org/odihr/elections/116359?download=true
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2011 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. Lietuva pirmoji iš Baltijos valstybių pirmininkavo ESBO. 
Pirmininkavimo metu buvo priimti sprendimai dėl ESBO vaidmens stiprinimo konfliktų prevencijos 
ir valdymo srityje, kovos su transnacionalinėmis grėsmėmis srityje. Kaip pirmininkaujanti valstybė, 
Lietuva savo prioritetu matė aktyvų darbą žmogaus teisių ir laisvių apsaugos srityje, ypač žodžio 
laisvę ir žurnalistų saugumo stiprinimą. Lietuvos pirmininkavimo metu taip pat buvo sustiprintas 
ESBO vaidmuo energetinio saugumo ir transporto infrastruktūros plėtros srityje. 2011 m. Vilniuje 
vykusio ESBO Ministrų Tarybos susitikimo metu buvo priimti du sprendimai, reikšmingi moterų 
lygių galimybių srityje394 bei taikos ir saugumo klausimais395.

2009 m. Vilniuje įvyko ESBO Parlamentinės asamblėjos aštuonioliktoji sesija396. Joje buvo pri-
imtos rezoliucijos dėl ESBO stiprinimo, rinkimų stebėjimo, JT sankcijų režimo, ginkluotės kontrolės, 
energetinio saugumo ir bendradarbiavimo, klimato kaitos, saviraiškos internete, mirties bausmės 
uždraudimo, antisemitizmo ir kt. Rezoliucijoje dėl suskilusios Europos susivienijimo ir žmogaus tei-
sių bei pilietinių laisvių skatinimo ESBO regione XXI a.397, prie kurios daug prisidėjo Lietuvos atsto-
vai, buvo pasmerktas totalitarizmas, ypač du žiauriausi totalitariniai režimai Europoje – nacizmas ir 
stalinizmas, taip pat akcentuoti valstybių įsipareigojimai kovoti su totalitarinių režimų palikimu ir 
užkirsti kelią totalitarinėms idėjoms.

Taigi Lietuva daro tam tikrą įtaką ESBO darbotvarkei teikdama siūlymus dėl saugumo už-
tikrinimo priemonių, ypač Rusijos agresijos prieš kaimynines valstybes stabdymo, dėl žmogiškojo 
matmens dokumentų principų laikymosi, totalitarinių režimų pasmerkimo ir kt. Lietuvos atstovas 
yra ESBO projektų koordinatorius Ukrainoje.

2.6. Lietuvos Respublika – Šiaurės Atlanto sutarties  
 organizacijos (NATO) narė
Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO) yra didžiausia kolektyvinės gynybos ir saugumo 

organizacija398, vienijanti 29 valstybes. Ją dar galima apibūdinti kaip transatlantinę organizaciją, – 
NATO priklauso dvi Šiaurės Amerikos valstybės (JAV ir Kanada), 26 Europos valstybės399 ir Turkija; 
kitaip tariant, NATO yra geopolitinio Šiaurės Atlanto regiono, kuriam priklauso bendro vertybinio 
paveldo Šiaurės Amerikos ir Europos valstybės400, organizacija.

NATO steigimo pradžia yra 1949 m. balandžio 4 d. dvylikos valstybių pasirašyta Šiaurės Atlan-
to Sutartis401 (pati Organizacija buvo įsteigta kiek vėliau, šiai Sutarčiai įsigaliojus ir pradėjus veikti jos 
9 straipsnyje numatytai Tarybai402). Per beveik septynis veiklos dešimtmečius NATO įrodė esanti ne 

394 ESBO Ministrų Tarybos sprendimas Nr. 10/11 „Dėl moterų lygių galimybių ekonominėje sferoje skatinimo“, MC 
(18) Journal. 2011, 2 [interaktyvus]. <www.osce.org>.

395 ESBO Ministrų tarybos sprendimas Nr. 3/11 „Dėl konfliktų ciklo elementų, susijusių su ESBO galimybėmis vykdyti 
išankstinę konfliktų prevenciją, dialogo supaprastinimu ir mediacijos paslaugų teikimu, ir pagalba po konflikto 
atstatant padėtį“, MC(18) Journal. 2011, 2 [interaktyvus]. <www.osce.org>.

396 Vilnius Declaration of the OSCE Parliamentary Assembly and Resolutions Adopted at the Eighteenth Annual 
Session, Vilnius, 29 June to 3 July 2009 [interaktyvus]. <www.oscepa.org>.

397 Resolution on Divided Europe Reunited: Promoting Human Rights and Civil Liberties in the OSCE Region in the 
21st Century.

398 Plačiau apie NATO žr., pvz., Žalimas, D. et al. Tarptautinės organizacijos. Vilnius: Justitia, 2001, p. 907–979; Vit-
kus, G; Lopata, R. NATO vakar, šiandien, rytoj. Vilnius: Eugrimas, 1999. Taip pat žr. NATO interneto svetainę: 
NATO [interaktyvus]. <http://www.nato.int>.

399 Albanija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Juodkal-
nija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, 
Slovakija, Slovėnija, Vengrija, Vokietija.

400 Atsižvelgiant į tai NATO galima laikyti Vakarų civilizacijai priskirtinų valstybių organizacija; juo labiau, kad pagal 
Šiaurės Atlanto sutarties 10 straipsnį į NATO gali būti priimtos tik Europos valstybės (nebent, kaip Turkijos atveju, 
dėl kitam geografiniam regionui priklausančios valstybės būtų keičiama Šiaurės Atlanto sutartis).

401 Valstybės žinios. 2004, Nr. 40-1299.
402 Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos pavadinimas pirmą kartą panaudotas 1949 m. rugsėjo 17 d. Šiaurės Atlanto 

Tarybos pirmojoje sesijoje priimtuose nuostatuose. Žr. Final Communique of the First Session of the North Atlantic 
Council (Terms of Reference and Organisation). NATO Handbook: Documentation. Brussels: NATO Office of 
Information and Press, 1999, p. 150 [interaktyvus]. <http://nato.int>.

http://www.osce.org/mc/86085?download=true
http://www.osce.org/mc/86621?download=true
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tik gausiausia, bet ir efektyviausia kolektyvinės gynybos ir saugumo organizacija: ji kuo puikiausiai 
įvykdė savo pirminį uždavinį atgrasinti SSRS nuo agresijos prieš Vakarų Europą ir prisitaikė nau-
joje saugumo aplinkoje užtikrindama Šiaurės regiono saugumą kilus naujoms grėsmėms po Sovie-
tų Sąjungos ir Jugoslavijos žlugimo403; ir šiandien NATO yra veiksmingiausia atgrasant revanšizmu 
sergančią Rusiją nuo agresijos plėtimo Europoje. Jokia valstybė niekada nedrįso atvirai pulti jokios 
NATO narės, nes puikiai suvokiama, kokio galingo atsako toks užpuolimas sulauktų (Šiaurės Atlan-
to sutarties 5 straipsnis, įtvirtinantis kolektyvinės gynybos įsipareigojimus, taikytas tik vieną kartą 
netradicinėmis aplinkybėmis, – kaip atsakas į ginkluotam užpuolimui prilygusius teroro aktus prieš 
JAV 2001 m. rugsėjo 11 d.).

Lietuvos Respublika yra NATO narė nuo 2004 m. kovo 29 d. Matant, kokią kainą už pastan-
gas išsivaduoti iš Rusijos įtakos moka ES Rytų partnerystės šalys – Gruzija, Ukraina ir Moldova, be 
abejonės, galima teigti, kad narystė NATO yra didžiausias istorinis Lietuvos Respublikos pasiekimas.

NATO paskirtis, tikslai ir principai bei institucijos. Iš Šiaurės Atlanto sutarties preambulės ga-
lima daryti išvadą, kad NATO paskirtis – „saugoti savo tautų laisvę, bendrą paveldą ir civilizaciją, 
grindžiamą demokratijos, asmens laisvės bei teisės viešpatavimo principais“, taigi, ginti pagrindines 
Vakarų civilizacijos vertybes. NATO paskirtį konkretizuoja du pagrindiniai NATO tikslai, kurie taip 
pat įtvirtinti Šiaurės Atlanto sutarties preambulėje: 1) „didinti stabilumą ir gerovę Šiaurės Atlanto 
regione“; 2) „suvienyti pastangas kolektyvinės gynybos bei taikos ir saugumo išsaugojimo labui“. Pir-
masis tikslas atspindi politinį NATO veiklos aspektą, antrąjį tikslą galima vertinti kaip suponuojantį 
karinę ir gynybinę veiklą. Taigi NATO laikytina politine saugumo ir karine gynybos organizacija. 
NATO tikslas užtikrinti Šiaurės Atlanto regiono saugumą turi ypatingą reikšmę pagrindžiant numa-
nomus (implicitinius) NATO įgaliojimus imtis karinių veiksmų ne tik ginkluoto užpuolimo atveju, 
bet ir reaguojant į kitas grėsmes regiono saugumui (pavyzdžiui, terorizmą, masinius ir sisteminius 
žmogaus teisių pažeidimus kaimyninėse valstybėse, masinio naikinimo ginklų gamybą, nekontro-
liuojamą kitų ginklų plitimą), t. y. vadinamųjų NATO ne 5 straipsnio karinių operacijų404.

NATO veikla grindžiama pagrindiniais tarptautinės teisės principais, įtvirtintais Jungti-
nių Tautų Chartijoje405 (Šiaurės Atlanto sutarties 1 straipsnyje išskirti du aktualiausi NATO veiklai 
tarptautinės teisės principai – taikus tarptautinių ginčų sprendimas ir jėgos nenaudojimas), taip pat 
specialiaisiais principais, kurie būdingi NATO, kaip kolektyvinės gynybos ir saugumo organizaci-
jai. Specialieji NATO veiklos principai yra šie: 1) kolektyvinės gynybos principas, kuris įtvirtintas 
Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnyje ir yra visos Šiaurės Atlanto sutarties ir NATO veiklos šerdis 
bei raison d’être. Jo esmė – ginkluotas vienos arba kelių valstybių narių užpuolimas laikomas visų 
valstybių narių užpuolimu, ir tokio užpuolimo atveju valstybė narės, įgyvendindamos JT Chartijos  
51 straipsnyje pripažįstamą teisę į individualią ir kolektyvinę savigyną, turi pareigą nedelsiant suteik-
ti užpultai valstybei narei ar valstybėms narėms karinę ir kitokią pagalbą, kuri yra būtina ginkluotam 
užpuolimui atremti ir saugumui atkurti bei palaikyti; 2) solidarumo principas, kuris yra pagrindinis 
kasdienės NATO veiklos principas. Jį atspindi pagrindinės NATO narių pareigos, įtvirtintos Šiaurės 
Atlanto sutarties nuostatose (plėtoti taikius ir draugiškus tarpusavio santykius, užtikrinti gynybi-
nį pajėgumą, atitinkantį kolektyvinės gynybos sistemos poreikius, konsultuotis grėsmės saugumui 
atvejais, netrikdyti kolektyvinės gynybos sistemos); 3) konsensuso principas, kuris taikomas visų 
NATO sprendimų priėmimui.

Pažymėtina, kad NATO yra uždara tarptautinė organizacija, t. y. naujos narės gali į ją įstoti tik 
visų esamų narių bendru sutarimu (Šiaurės Atlanto sutarties 10 straipsnis). 

Kadangi NATO yra politinė saugumo ir karinė gynybos organizacija, atitinkamai jos ins-
titucinę struktūrą sudaro dvi grandys: politinė (civilinė) ir karinė. Pagal demokratinės civilinės 

403 Grütters, D. M. NATO, International Organisations and Functional Immunity. International Organisations Law 
Review. 2016, 13 (2), p. 214.

404 Ibid., p. 215.
405 Valstybės žinios. 2002, Nr. 15-557.
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karinių institucijų kontrolės principą406 politinės NATO institucijos turi viršenybę karinių atžvilgiu,  
t. y. svarbiausius sprendimus priima politinės institucijos, karinės institucijos paklūsta šiems spren-
dimams ir juos įgyvendina pagal savo kompetenciją.

 NATO politinę (civilinę) struktūrą sudaro šios svarbiausios institucijos: 1) Šiaurės Atlanto 
Taryba (NAC) – aukščiausioji NATO institucija. Pagal Šiaurės Atlanto sutarties 9 straipsnį Taryba 
turi bendrą kompetenciją įgyvendinti Sutartį. Šiaurės Atlanto Tarybą, kaip ir daugumą kitų NATO 
institucijų, sudaro visų valstybių narių atstovai; ji funkcionuoja trim lygiais (valstybių narių nuolati-
nių atstovų (ambasadorių), ministrų (užsienio reikalų ar gynybos), valstybių ir vyriausybių vadovų); 
2) Branduolinio planavimo grupė – pagal savo kompetenciją Šiaurės Atlanto Tarybos sprendimams 
prilygstančius sprendimus galinti priimti NATO institucija, nagrinėjanti specifinius branduolinės po-
litikos klausimus, kurią sudaro valstybių narių nuolatiniai atstovai ar gynybos ministrai; 3) pagal-
biniai komitetai – pagalbinės NATO institucijos, preliminariai svarstančios Tarybos darbotvarkės 
politinius klausimus ir įvairius techninius klausimus, kurias sudaro žemesnio nei ambasadoriai lygio 
valstybių narių atstovai ir ekspertai; 4) Tarptautinis sekretoriatas – administracinė NATO institucija. 
Sekretoriatui vadovauja ir už jo veiklą atsako NATO generalinis sekretorius.

NATO karinę struktūrą sudaro šios svarbiausios institucijos: 1) Karinis komitetas – pagrindinė 
ir aukščiausioji karinė NATO institucija, tiesiogiai atskaitinga Šiaurės Atlanto Tarybai ir Branduo-
linio planavimo grupei. Komitetas posėdžiauja valstybių narių nuolatinių karinių atstovų ir aukš-
čiausių karinių pareigūnų (Lietuvai šiuo lygiu atstovauja kariuomenės vadas) lygiu; 2) Tarptautinis 
karinis štabas – pagalbinė administracinė NATO Karinio komiteto institucija; 3) Strateginės ir kitos 
tarptautinės karinės vadavietės – strateginio, operacinio ir taktinio vadovavimo NATO karinei vei-
klai institucijos407.

Pažymėtina, kad NATO beveik neturi savo ginkluotųjų pajėgų. Jas NATO karinėms operaci-
joms vykdyti suteikia valstybės narės.

Paminėtina NATO struktūrai nepriklausanti autonominė valstybių narių parlamentų organi-
zacija – NATO Parlamentinė asamblėja. Jos tikrieji nariai yra valstybių narių parlamentų atstovai.

NATO ir Lietuvos Respublika408. NATO turi ypatingą reikšmę Lietuvos Respublikai. Būnant 
ribotų žmogiškųjų ir materialinių išteklių šalimi, Lietuvai narystė NATO yra vienintelė veiksminga 
saugumo užtikrinimo priemonė. Narystė NATO yra konstitucinė vertybė ir konstitucinis imperaty-
vas: ją suponuoja Konstitucijoje įtvirtintas Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos principas409, 
kurio ištakos – 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Deklaracija410 (pa-
gal jos 22 punktą Lietuvos valstybė įsipareigojo prisidėti prie Vakarų demokratijos principų plėtros, 
įskaitant Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, taip pat paprašė Vakarų demokratinio pasaulio pa-
galbos). Kaip pažymėjo Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, „Lietuvos valstybės geopolitinė 
orientacija reiškia Lietuvos Respublikos narystę ES ir NATO bei būtinumą vykdyti atitinkamus su šia 
naryste susijusius tarptautinius įsipareigojimus“411; „tokia Lietuvos valstybės geopolitinė orientaci-
ja yra grindžiama pripažįstamomis ir saugomomis universaliomis demokratinėmis konstitucinėmis 

406 Plačiau apie šio principo įtvirtinimą Lietuvos Respublikos Konstitucijoje Žr. Birmontienė, T. et al. Lietuvos konsti-
tucinė teisė. Liber Amicorum Juozui Žiliui. Vilnius: MRU, 2012, p. 922–923.

407 Žr. Grütters, D. M. NATO, International Organisations and Functional Immunity. International Organisations Law 
Review. 2016, 13 (2), p. 216–218.

408 Apie Lietuvos ir NATO santykius bei Lietuvos narystės konstitucinius pagrindus taip pat Žr. Žalimas, D. Lietuvos 
integracija į NATO: pagrindinės kryptys ir priemonės. Vitkus, G.; Lopata, R. NATO vakar, šiandien, rytoj. Vilnius: 
Eugrimas, 1999, p. 145–186; Žalimas, D. Teisinis kelias į NATO: vieno įstatymo istorija. Lietuva ir NATO: 10 metų 
kartu. Red. Šleivytė, J. Vilnius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2014, p. 79–91.

409 Plačiau apie šį principą žr. Birmontienė, T. et al. Lietuvos konstitucinė teis. Liber Amicorum Juozui Žiliui. Vilnius: 
MRU, 2012, p. 895–898.

410 Žr. Valstybės žinios. 1999, Nr. 11-241.
411 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. liepos 7 d. nutarimas.Valstybės žinios. 2011, Nr. 84-4106; Lie-

tuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 478; Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2015 m. lapkričio 19 d. nutarimas. TAR. 2015, Nr. 18423; Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimas. TAR. 2016, Nr. 12865.
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vertybėmis, kurios yra bendros su kitų Europos ir Šiaurės Amerikos valstybių vertybėmis“412. Pabrėž-
tina, kad paneigti narystės NATO konstitucinio imperatyvo negalima net Konstitucijos pataisomis: 
kaip pažymėjo Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją negali būti daromos 
tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigti Lietuvos Respublikos narystės NATO įsiparei-
gojimai ir kartu – konstitucinis pacta sunt servanda principas, jeigu tų tarptautinių įsipareigojimų 
neatsisakoma vadovaujantis tarptautinės teisės normomis413. Tad, suprantama, jokia Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos nuostata negali būti aiškinama kaip sudaranti kliūtis šalies narystei NATO ir 
šios narystės įsipareigojimams vykdyti: konkrečiai, Konstitucijos 137 straipsnyje nustatytas užsienio 
valstybių karinių bazių draudimas neapima NATO sąjungininkų ginkluotųjų pajėgų dislokavimo 
Lietuvoje bendros gynybos tikslais414, t. y. NATO šalių karinės bazės gali būti steigiamos Lietuvoje, o 
Konstitucijos 142 straipsnyje nustatytas sprendimų dėl gynybos nuo agresijos ir ginkluotųjų pajėgų 
panaudojimo mechanizmas taikytinas ir vykdant narystės NATO įsipareigojimus415. Tokią Konstitu-
cijos nuostatų sampratą patvirtino Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2011 m. kovo 15 d. 
nutarime416.

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo strategijoje417 pabrėžiama, kad narystė NATO stip-
rina nacionalinį saugumą, o stiprėjantis NATO kolektyvinės gynybos matmuo ir išaugęs NATO kari-
nis matomumas šalyje ir regione veikia kaip atgrasymo priemonė ir yra Lietuvos Respublikos saugu-
mo garantija. Be to, nacionalinis saugumas laikomas NATO nedalomo saugumo politikos dalimi, nes 
grėsmė vienos NATO valstybės narės saugumui yra grėsmė ir Lietuvos Respublikos nacionaliniam 
saugumui. Vienas iš gyvybinių Lietuvos nacionalinio saugumo interesų yra NATO gyvybingumas ir 
vieningumas, visų euroatlantinės bendrijos valstybių saugumas, solidarumas, demokratija ir gerovė.

Oficialiai Lietuvos Respublika pareiškė norą tapti NATO nare 1994 m. sausio 4 d.418, netru-
kus po to, kai iš šalies buvo išvesta neteisėtai joje buvusi Rusijos kariuomenė. Pasirengimas narys-
tei NATO truko dešimtmetį. Nuo 2000 m. Lietuvos pažanga siekiant narystės NATO pradėta ver-
tinti pagal kasmetinius individualius narystės veiksmų planus, rengiamus bendrų gairių, išdėstytų  
1999 m. NATO Vašingtono viršūnių susitikime patvirtintame Narystės veiksmų plane419. Lietuvos ir 
kitų šešių valstybių pažangą pripažinus pakankama, 2002 m. lapkričio 21 d. NATO Prahos viršūnių 
susitikime šios valstybės buvo pakviestos pradėti derybas dėl narystės NATO. Po šių derybų 2003 m. 
kovo 26 d. NATO valstybės pasirašė pakviestųjų kandidačių prisijungimo prie Šiaurės Atlanto sutar-
ties protokolus420, kuriems įsigaliojus kandidatės pakviestos ratifikuoti Sutartį. Lietuvos Respublikos 
Seimas ratifikavo Šiaurės Atlanto sutartį 2004 m. kovo 10 d., ir, kaip minėta, 2004 m. kovo 29 d. 
Lietuva kartu su Latvija ir Estija bei dar keturiomis šalimis tapo NATO nare, iškilmingai deponavusi 
JAV valstybės sekretoriui Šiaurės Atlanto sutarties ratifikacinius raštus.

Pažymėtina, kad tapdama NATO nare Lietuvos Respublika turėjo ne tik ratifikuoti Šiaurės 
Atlanto sutartį, bet ir įsipareigojo vykdyti visą NATO teisės acquis, taigi pirmiausia turėjo ratifikuo-
ti ir kitas NATO valstybių tarptautines sutartis. Todėl netrukus po to, kai įstojo į NATO, Lietuvos 
Respublika ratifikavo dvi sutartis dėl karinių pajėgų statuso (1951 m. Šiaurės Atlanto sutarties Šalių 
susitarimą dėl jų karinių pajėgų statuso421 (NATO SOFA), kuris reguliuoja sąjungininkų ginkluotųjų 

412 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 478.
413 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 10117.
414 Žr. Birmontienė, T. et al. Lietuvos konstitucinė teisė. Liber Amicorum Juozui Žiliui. Vilnius: MRU, 2012, p. 920–922.
415 Ibid., p. 924–925, 927–930.
416 Valstybės žinios. 2011, Nr. 32-1503.
417 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo Nr. IX-907 

„Dėl nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“. TAR. 2017, Nr. 1424.
418 1994 m. sausio 4 d. Lietuvos Respublikos Prezidento pareiškimas „Dėl Lietuvos narystės NATO“ [interaktyvus]. 

<www.urm.lt>.
419 Membership Action Plan approved by the Heads of State and Government participating in the Meeting of the North 

Atlantic Council, Washington D.C., 23-24 April 1999. NATO Handbook: Documentation. Brussels: NATO Office of 
Information and Press, 1999, p. 433–442 [interaktyvus]. <http://nato.int>.

420 Žr., pvz., 2003 m. kovo 26 d. Šiaurės Atlanto sutarties protokolą dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo [interakty-
vus]. <http://nato.int>.

421 Valstybės žinios. 2004, Nr. 112-4172.
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pajėgų statuso NATO valstybėse klausimus, ir 1952 m. Protokolą dėl tarptautinių karinių vadaviečių, 
įsteigtų įgyvendinant Šiaurės Atlanto Sutartį, statuso422 (Paryžiaus protokolą)), dvi sutartis dėl NATO 
statuso (iš jų svarbiausias 1951 m. Susitarimas dėl Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos, valstybių 
atstovų ir tarptautinio personalo statuso423 (Otavos susitarimas)), tris technines sutartis dėl įslaptin-
tos informacijos apsaugos (iš jų svarbiausias 1997 m. Šiaurės Atlanto sutarties Šalių susitarimas dėl 
informacijos saugumo424) ir 1964 m. Šiaurės Atlanto sutarties Šalių susitarimą dėl bendradarbiavimo, 
susijusio su atomine informacija425 (ATOMAL susitarimą). Iš Lietuvos Respublikos nacionalinės tei-
sės aktų, kurie buvo būtini narystei NATO, išskirtinas Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, 
pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymas, kurio naujoji redakcija, pritaikyta na-
rystės NATO poreikiams, buvo primta dar 2002 m.426: šis įstatymas inkorporavo į nacionalinę teisę 
pagrindinius Šiaurės Atlanto sutarties principus ir atsižvelgiant į juos sureguliavo sprendimų dėl 
Lietuvos dalyvavimo NATO 5 ir ne 5 straipsnio operacijose priėmimą (pavyzdžiui, tai, kad Lietuvos 
ar bet kurios kitos NATO narės ginkluoto užpuolimo atveju Respublikos Prezidentas turi nedelsda-
mas panaudoti savo konstitucinius įgaliojimus priimti sprendimą dėl Lietuvos ginkluotųjų pajėgų 
panaudojimo ir leidimo panaudoti sąjungininkų ginkluotąsias pajėgas Lietuvoje), taip pat nustatė 
sąjungininkų ginkluotųjų pajėgų statuso Lietuvoje teisinius pagrindus atsižvelgiant į minėtąjį NATO 
SOFA susitarimą.

Narystė NATO negali būti suprantama vienpusiškai, kaip tik suteikianti saugumo garanti-
jas Lietuvai. Pagal Šiaurės Atlanto sutarties 3 straipsnį NATO yra solidarių valstybių klubas, ku-
rio nariai dalijasi bendra atsakomybe ir našta. Todėl Lietuvos indėlis į bendrą gynybą taip pat turi 
būti deramas: pirmiausia tai yra atitinkamas gynybos finansavimas, kuris, kaip 2006 m. neforma-
liai sutarta valstybių narių, turi siekti ne mažiau kaip 2 proc. BVP. Šio neformalaus įsipareigojimo 
vykdymas parodo tikrą šalies politinę valią prisidėti prie NATO kolektyvinės gynybos sistemos.  
2016 m. tik penkios šalys (Estija, Graikija, Jungtinė Karalystė, JAV ir Lenkija) tenkino minėtąjį 2 proc. 
BVP reikalavimą. Deja, nepaisant daug kartotų šalies politinių partijų pažadų, Lietuva šiuo požiūriu 
ilgai atrodė kaip viena blogiausių NATO narių, kurios nacionalinis gynybos finansavimas kėlė abe-
jonių dėl įsipareigojimų pagal Šiaurės Atlanto sutarties 3 straipsnį vykdymo ir dėl gebėjimo ginkluo-
to užpuolimo atveju vykdyti įsipareigojimus pagal Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnį. Pavyzdžiui,  
2004 m., Lietuvai tapus NATO nare, krašto apsaugos finansavimo išlaidos sudarė 1,4 proc. BVP, o vėliau 
šis rodiklis drastiškai krito (2008 m. šios išlaidos siekė 1,1 proc. BVP, 2010–2014 m. – nesiekė ir 1 proc. 
BVP). Tik Rusijos agresija prieš Ukrainą privertė Lietuvą rimčiau pažvelgti į gynybos finansavimą:  
2014 m. krašto apsaugos reikmėms skirta 0,88 proc. BVP, 2015 m. – jau 1,14 proc. BVP, o 2016 m. – 
1,49 proc. BVP; taip Lietuva atsidūrė tarp dešimties daugiausiai lėšų nuo BVP gynybos išlaidoms 
skiriančių NATO valstybių427. Naujame šalies parlamentinių partijų susitarime dėl 2014–2020 m. Lie-
tuvos Respublikos užsienio, saugumo ir gynybos politikos strateginių gairių428 numatytas įsipareigo-
jimas nuosekliai kasmet didinti lėšas krašto apsaugai, kad 2020 m. jos pasiektų 2 proc. BVP. 2016 m. 
priimta speciali Seimo rezoliucija429, kuria patvirtintas Lietuvos Respublikos užsienio, saugumo ir 
gynybos politikos tikslų nuoseklumas ir tęstinumas 2016–2020 m. bei prisiimtas įsipareigojimas dar 
2018 m. krašto apsaugai skirti 2 proc. BVP.

Kitose NATO narystės įsipareigojimų vykdymo srityse Lietuva atrodo žymiai geriau. Ji yra 
pakankamai aktyvi NATO vadovaujamų karinių operacijų dalyvė: dar iki tapdama NATO nare, 

422 Valstybės žinios. 2004, Nr. 112-4173.
423 Ibid., Nr. 174-6438.
424 Ibid., Nr. 127-4558.
425 Ibid., Nr. 174-6436.
426 Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, karinių pratybų ir kitų renginių įstatymo pakeitimo įstatymas. Valsty-

bės žinios. 2002, Nr. 13-465.
427 NATO: Defence Expenditures of NATO Countries (2009-2016), PR/CP(2016)116 [interaktyvus]. <www.nato.int>.
428 2014 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos Seime atstovaujamų politinių partijų susitarimas „Dėl 2014-2020 metų 

Lietuvos Respublikos užsienio, saugumo ir gynybos politikos strateginių gairių“ (9 punktas) [interaktyvus]. <www3.
lrs.lt>.

429 Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucija „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio, saugumo ir gynybos politikos nuoseklu-
mo ir tęstinumo 2016–2020 metais“. TAR. 2016, Nr. 26843.
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Lietuva nuo 1999 m. (iki 2009 m.) siuntė karius į NATO vadovaujamą operaciją Kosove (KFOR);  
2013 m. Lietuvos Respublikos Seimas nutarė siųsti iki 30 karių ir civilių krašto apsaugos sistemų tar-
nautojų dalyvauti NATO kovos su piratavimu ir ginkluotais plėšimais jūroje operacijoje „Vandenyno 
skydas“ Somalyje430. Tačiau labiausiai Lietuvos indėlis buvo matomas NATO vadovaujamose operaci-
jose Afganistane: dalyvaudama ISAF operacijoje, 2005–2013 m. Lietuva savarankiškai vadovavo vie-
nai iš 25 NATO provincijos atkūrimo grupių (PAG) Afganistane – Goro provincijos atkūrimo grupei, 
kuri buvo įsikūrusi šios provincijos sostinėje Čagčarane ir kurią sudarė Lietuvos karinis vienetas ir 
civilinis elementas bei ES policijos misija431. Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 gruodžio 31 d. į NATO 
vadovaujamą tarptautinę operaciją Afganistano Islamo Respublikoje išsiųsta iki 50 karių ir civilių 
krašto apsaugos sistemos tarnautojų432.

Pakankamai pastebima Lietuvos veikla NATO institucijose. Lietuvoje vyko keli neformalūs 
NATO užsienio reikalų ir gynybos ministrų susitikimai, kurių metu aptarti klausimai, susiję su 
NATO politikos plėtra, veiklos gairėmis, strateginio politinio dialogo stiprinimu433, NATO kiberne-
tinio saugumo užtikrinimu434. 2010–2011 m. Lietuvos nuolatinis atstovas Šiaurės Atlanto Taryboje  
L. Linkevičius buvo Tarybos dekanas (duajenas), kaip tuo metu ilgiausiai iš visų valstybių narių dir-
bęs nuolatinis atstovas. Nuo 2012 m. Lietuvoje veikia NATO Energetinio saugumo kompetencijos 
cent ras435, esantis autonominė tarptautinė organizacija.

NATO buvimas Lietuvoje ir jo nauda matyti nuo pat pirmos Lietuvos narystės Aljanse dienos. 
Remiantis Šiaurės Atlanto sutarties 3 straipsniu, nuo 2004 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikoje (Zok-
nių karinėje oro bazėje) dislokuojami kitų NATO šalių kariniai orlaiviai NATO oro policijos misijai 
trijose Baltijos šalyse vykdyti. Ši misija demonstruoja NATO valstybių solidarumą kompensuojant 
Baltijos valstybių veiksmingų karinių oro pajėgų trūkumą. Ji yra nuolatinė ir skirta užtikrinti NATO 
oro erdvės kontrolės bei apsaugos vientisumą. Oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma rotacijos 
principu, kas keturis mėnesius keičiantis už misiją atsakingai NATO valstybei. Nuo 2004 m. Baltijos 
šalių oro erdvę patruliavo Belgijos, Čekijos, Danijos, Ispanijos, Italijos, JAV, Jungtinės Karalystės, 
Lenkijos, Nyderlandų, Norvegijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos ir Vokietijos kari-
nės oro pajėgos. Misiją vykdyti padeda Karmėlavoje veikiantis Valdymo ir pranešimų centras, atsa-
kingas už karinę oro erdvės stebėseną.

Reaguojant į 2014 m. pradėtą Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir su ja susijusį padidėjusį Rusi-
jos karinį aktyvumą oro erdvėje, buvo padidintos NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse daly-
vaujančių sąjungininkų pajėgos. Tuometinę JAV vykdytą keturių naikintuvų misiją papildė dar šeši 
naikintuvai ir du kuro papildymo ore lėktuvai. Vėliau tais pačiais metais misijos pajėgumai buvo 
padidinti dalį jų dislokuojant ne tik Zokniuose, bet ir Estijoje bei Lenkijoje. Nuo 2015 m. oro policijos 
misiją atlieka aštuoni NATO šalių naikintuvai (po keturis bazėse Lietuvoje ir Estijoje).

Dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą ir jos augančių karinių pajėgumų aktualiausias yra didėjan-
tis NATO matomumas Lietuvoje, kaip tam tikra atgrasymo priemonė. NATO nusprendė nuo 2017 m. 
dislokuoti Baltijos šalyse ir Lenkijoje po vieną priešakinių pajėgų batalioną. Kol kas toks batalionas 
dislokuotas Rukloje, jam vadovauja Vokietija (jį sudaro maždaug 450 Vokietijos karių su ginkluote ir 
apie 100 įvairios karinės technikos vienetų). Tai yra taip pat NATO narių įsipareigojimų pagal Šiau-
rės Atlanto sutarties 3 straipsnį vykdymo stiprinant Lietuvos saugumą pavyzdys. Šiam tikslui buvo 
sudarytas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimas su JAV Vyriausybe dėl bendradarbiavimo 

430 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse opera-
cijose“. Valstybės žinios. 2013, Nr. 43-2101.

431 Lietuvos vadovaujama Goro provincijos atkūrimo grupė Afganistane: misija baigta [interaktyvus]. <www.kam.lt>.
432 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse opera-

cijose“. TAR. 2015, Nr. 20603.
433 2005 m. balandžio 20–21 d. neformalus NATO užsienio reikalų ministrų susitikimas Vilniuje [interaktyvus]. <www.

nato.int>.
434 2008 m. vasario 7–8 d. neformalus NATO gynybos ministrų susitikimas Vilniuje [interaktyvus]. <http://www.

nato.int>.
435 NATO Energy Security Centre of Excellence [interaktyvus]. <www.enseccoe.org/en>.
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gynybos srityje436. Šiuo susitarimu nustatyti šalių glaudesnės partnerystės ir bendradarbiavimo gyny-
bos bei saugumo srityse pagrindai, taip pat NATO SOFA papildančios nuostatos, reglamentuojančios 
JAV karinių pajėgų buvimą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2.7. Lietuvos Respublika – Ekonominio bendradarbiavimo ir  
 plėtros organizacijos būsima narė

JAV ir Kanadai prisijungus prie Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacijos (angl. 
OEEC – Organisation for European Economic Co-operation), vienijusios Europos šalis bendram tikslui 
– atstatyti po Antrojo pasaulinio karo sugriautą ekonomiką, buvo įkurta Ekonominio bendradarbia-
vimo ir plėtros organizacija (EBPO) su būstine Paryžiuje. Jos ištakos siekia 1960 m., kai 18 vals tybių, 
plius Kanada ir JAV sujungė jėgas, siekdamos įkurti tarptautinę organizaciją, kuri būtų skirta eko-
nomikos vystymui tarptautiniu mastu. Tai forumas, kuriame valstybių narių ekspertai diskutuoja, 
dalijasi patirtimi bei plėtoja naujas universalios ekonominės bei socialinės politikos gaires. 

Šiuo metu EBPO priklauso pačios įvairiausios, iš principo ekonomiškai stipriai išsivysčiusios 
35 valstybės nuo Šiaurės ir Pietų Amerikos iki Europos ir Azijos – Ramiojo vandenyno valstybių. 
Tačiau šiai Organizacijai taip pat priklauso ir tokios valstybės kaip Meksika, Čilė ar Turkija437. 

Nuo 2013 m. gegužės mėnesio dėl narystės organizacijoje derėjosi Kolumbija ir Latvija, o 2015 m. 
balandžio mėnesį stojimo derybas pradėjo ir Lietuva bei Kosta Rika438. 

EBPO svarstomų klausimų spektras gan platus – makroekonomika, aplinkosauga, švietimas, 
mokslas, technologijos, inovacijos. Kitos tarptautinės ekonominės organizacijos ir finansinės insti-
tucijos itin vertina EBPO ruošiamas studijas, apžvelgiančias konkrečių valstybių vykdomą politi-
ką įvairiose srityse. EBPO yra sukaupusi vieną išsamiausių statistikos duomenų bazių. Organizacija 
savo veikloje remiasi aukščiausių standartų taikymo ir maksimalaus skaidrumo principais, skirdama 
daug dėmesio įvairių ekonomikos sričių integralumui ir politikos skaidrumui.

Dar 1996 m. Lietuva, Latvija ir Estija įteikė EBPO bendrą prašymą tapti šios organizacijos narė-
mis. 1998 m. Baltijos šalims buvo patvirtinta EBPO Baltijos regioninė programa, kuria buvo siekiama 
ruoštis narystei organizacijoje, ir kuri buvo įgyvendinta 2005 m. 2002 m. rugsėjo mėnesį EBPO gene-
raliniam sekretoriui įteiktas oficialus Lietuvos pareiškimas dėl siekio tapti EBPO nare. 2012 m. spalio 
mėnesį Lietuva atnaujino prašymą dėl narystės organizacijoje.

2015 m. balandžio mėnesį EBPO Taryba vienbalsiai nusprendė pakviesti Lietuvą pradėti sto-
jimo į EBPO procesą (atnaujino formalias stojimo derybas)439. Lietuva pasirašė Susitarimą dėl EBPO 
suteikiamų privilegijų, imunitetų ir lengvatų. Susitarimas yra neatsiejama stojimo dokumentų dalis.

2015 m. liepos 8 d. EBPO Taryba priėmė Lietuvos prisijungimo prie EBPO Konvencijos veiks-
mų planą, kitaip vadinamą Stojimo veiksmų planu, kuriame aprašytos Lietuvos stojimo į EBPO są-
lygos ir procesai.

Pirmasis stojimo etapas – Pradinio memorandumo rengimas. Lietuva jau parengė EBPO Pra-
dinį memorandumą, kuriame išdėstyta Lietuvos pozicija daugiau kaip 200 EBPO instrumentų at-
žvilgiu. Šio memorandumo pagrindu EBPO 21 komitetas vykdys technines peržiūras, kurioms rinks 
papildomą informaciją apie valstybę kandidatę įvairiose ūkio srityse – investicijos, kova su korupcija, 
finansinės rinkos, mokesčiai, aplinka, viešasis valdymas, socialiniai reikalai, sveikatos apsauga, pre-
kyba ir kt. 

Visiems EBPO komitetams pritarus Lietuvos narystei, galutinis sprendimas bus priimtas EBPO 
Taryboje.

436 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo 
gynybos srityje. TAR. 2017, Nr. 3714.

437 Members and partners. OECD [interaktyvus]. <www.oecd.org>.
438 Ibid.
439 Ibid.

http://www.oecd.org/index.htm
http://www.oecd.org/index.htm
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=C(2015)92/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=C(2015)92/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/about/membersandpartners/
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Lietuvai tapus EBPO nare, šaliai bus prieinami visi EBPO ekspertiniai pajėgumai. Lietuva tu-
rės galimybę daryti įtaką globaliems sprendimams ekonomikos ir kitose viešojo valdymo srityse, 
galės tarptautinėje arenoje išsakyti poziciją Lietuvai svarbiais klausimais. EBPO komitetuose, darbo 
grupėse ir kitose struktūrose Lietuvos ekspertai turės galimybę semtis žinių ir patirties iš geriausių 
EBPO šalių narių ekspertų ir taikyti šias žinias Lietuvoje.

Neretai narystė EBPO vertinama kaip geras valstybės ekonomikos stabilumo ir patikimumo 
rodiklis, todėl Lietuvos narystė EBPO turės teigiamą įtaką investicijų pritraukimui, tarptautinio sko-
linimosi kaštams.

Belieka tik tikėtis, kad Lietuva greitu laiku įvykdys narystei keliamus reikalavimus ir palinkėti, 
kad Lietuvos Respublika kuo greičiau taptų šios itin svarbios ir įtakingos tarptautinės ekonominės 
organizacijos nare. 
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III.

LIETUVOS RESPUBLIKOS  
TARPTAUTINĖS SUTARTYS 1918–2018 M.

3.1. Svarbiausių Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių,  
 sudarytų 1918–1940 m., poveikis valstybės ir teisės raidai

Nagrinėjant Lietuvos tarpukariu sudarytas tarptautines sutartis iškyla sunkumų. Tarpukario 
laikotarpiu Lietuvos Respublika, aktyviai dalyvaudama tarptautinėje politikoje, sudarė daugiau kaip 
340 tarptautinių dvišalių ir daugiašalių sutarčių (dvišalių – daugiau kaip 275, daugiašalių per 65)440. 
Nors tarptautinių sutarčių buvo sudaryta nemažai, jų tyrinėjimus apsunkina tai, kad jos nebuvo su-
sistemintos viename ar bent keliuose oficialiuose šaltiniuose. Daugiausiai žinių ir informacijos sto-
kojama apie sutartis, sudarytas Lietuvos valstybingumo pradžioje (1918–1919 m.) bei Antrojo pasau-
linio karo išvakarėse (1939–1940 m.). Išsamų šių sutarčių tyrimą atliko Aušra Raišytė-Daukantienė, 
nagrinėjusi šių sutarčių sudarymo ypatumus, skelbimo problemas, bei apibendrinusi sutarčių statisti-
nius duomenis. Ji išskiria keletą priežasčių, kodėl neįmanoma nustatyti tikslaus Lietuvos tarptautinių 
sutarčių, sudarytų 1918–1940 m., skaičiaus. Pirmiausia – šaltiniuose nėra išsamių žinių apie visas 
nagrinėjamuoju laikotarpiu sudarytas tarptautines sutartis, kadangi nemažai sutarčių neminimos 
oficialiuose teisės šaltiniuose, o pateikiama informacija ne visada tiksli. Tarp objektyvių priežasčių, 
sunkinusių sutarčių paiešką bei jų skaičiaus nustatymą, svarbiausios yra sovietų okupacija, nutrau-
kusi tarptautinių sutarčių kodifikacijos darbus, ir slaptosios sutartys441.

Siekiant atskleisti tarptautinių sutarčių poveikį tarpukariu valstybei ir teisei, svarbu aptarti jų 
tuometinį vaidmenį valstybėje apskritai. Galima būtų išskirti keletą bruožų, būdingų tarptautinių 
sutarčių teisei tuo metu: a) šiuo laikotarpiu tarptautinė sutarčių teisė dar tik formavosi; b) ne visos 
tarptautinės sutartys buvo skelbiamos viešai ir registruojamos; c) tarptautinių sutarčių vieta naciona-
linės teisės sistemoje taip pat buvo nevienareikšmė. 

Viena iš tarptautinių sutarčių vykdymo sąlygų yra tai, kad sutartys turi būti prieinamos. Tar-
pukario Lietuvoje padėtis šiuo požiūriu nebuvo gera. Sutarčių skelbimas nebuvo įsakmiai reglamen-
tuojamas Lietuvos teisės aktuose, ši funkcija, kaip ir sutarčių sudarymas, priklausė oficialių valstybės 
institucijų, pirmiausiai Užsienio reikalų ministerijos, kompetencijai. Tarpukario Lietuvos sudarytos 
tarptautinės sutartys arba (ir) jų tekstai buvo skelbiami „Laikinosiose Vyriausybės žiniose“ ir jų prie-
dėliuose, o nuo 1920 m. birželio 22 d. – „Vyriausybės žiniose“442. Tačiau buvo ir nepaskelbtų sutarčių, 
kai kurios iš jų buvo slaptos, kas tuo metu buvo normalus reiškinys. 

Vienintelis bandymas surinkti svarbiausių tarpukario Lietuvos tarptautinių sutarčių tekstus į 
vieną vietą buvo neoficialus dviejų tomų sutarčių rinkinys – „Lietuvos sutartys su svetimomis vals-
tybėmis“, kurį sudarė Užsienio reikalų ministerijos (URM) sekretorius Pr. Dailidė. Leidinio I tome 
surinktos svarbiausios tarptautinės sutartys nuo 1919 – 1929 m., II – nuo 1929–1939 m. gegužės 15 d., 
paskelbta 204 sutarčių tekstai bei pateiktas neįtrauktų į I tomą sutarčių sąrašas (III priedas) (iš viso 
18 sutarčių)443. Taip pat tarptautinės sutartys buvo surinktos URM žinyne. Tai buvo paskutiniai tarp-
tautines sutartis sisteminantys darbai. Vėliau dėl 1940 m. sovietinės okupacijos ir aneksijos daugiau 
leidinių, sisteminusių tarptautines sutartis, išleisti nebebuvo sąlygų. Tik atkūrus nepriklausomybę 
autorių grupė (V. Andriulis, R. Mockevičius, V. Valeckaitė) nusprendė papildyti Pr. Dailidės sudarytą 

440 Raišytė-Daukantienė, A. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, sudarytų 1918–1940 m., skelbimo problema. 
Jurisprudencija. 2003, 48 (40), p. 96.

441 Ibid.
442 Ibid., p. 97.
443 Ibid., p. 102. 
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leidinį sutartimis, sudarytomis po 1939 m. gegužės 15 d.444 Tačiau buvo apsiribota tik „Vyriausybės 
žiniose“ skelbtomis sutartimis445. Tarp neoficialių teisės šaltinių reikėtų paminėti ir autorių iniciatyva 
išleistus leidinius, sisteminančius tarpukario Lietuvos tarptautines sutartis ar teikiančius kitokios 
informacijos apie jų sudarymą. Pavyzdžiui, pirmųjų svarbesniųjų Lietuvos tarptautinių sutarčių, su-
darytų iki 1922 m., tekstai buvo išspausdinti A. Merkio sudarytame leidinyje „Lietuvos įstatymai. 
Sistematizuotas įstatymų, instrukcijų ir įsakymų rinkinys“446. 

Tarptautinių sutarčių teisės plėtotei teigiamą poveikį padarė tarptautinių sutarčių registravi-
mas Tautų Sąjungoje, jas galima buvo surasti šios organizacijos publikuojamame leidinyje. Tačiau 
vėlgi, ten buvo registruota tik dalis Lietuvos tarpukario tarptautinių sutarčių – iš daugiau nei 340 
Lietuvos sudarytų sutarčių buvo įregistruota tik apie 120. Lietuva skyrė nedaug dėmesio tarptautinės 
teisės proceso formavimui, dažniausiai perimdama kitų kraštų patirtį. Nors ir būdama Tautų Sąjun-
gos narė, Lietuva ne visuomet rėmėsi organizacijos patirtimi ir atliekamu darbu skelbiant tarptauti-
nes sutartis447. Tai ypač pažymėtina dėl slaptųjų Lietuvos sutarčių, kurios nebuvo žinomos visuomenei 
arba net stengtasi nuslėpti jų egzistavimą apskritai ar bent jau nuostatas. Būtent dėl jų slapto pobū-
džio nėra įmanoma nustatyti tuo metu buvusį tokių sutarčių skaičių. To meto tarptautinėje praktikoje 
tarptautinės sutarties viešumas nebuvo laikomas sutarties galiojimo sąlyga, todėl Lietuva sudarinėjo ir 
slaptus susitarimus arba visuomenei nebuvo prieinamos tam tikros sutarčių dalys. Pavyzdžiui, 1920 m. 
liepos 12 d. sudaryta Lietuvos ir Rusijos taikos sutartis turėjo net tris slaptus priedus prie sutarties 
II, V ir VI straipsnių448. Ryški tendencija sudarinėti tokias sutartis pasireiškė 1939–1940 m., Antrojo 
pasaulinio karo išvakarėse. Iki tol Lietuva buvo sudariusi keletą slaptųjų sutarčių arba sutarčių, tu-
rinčių slaptuosius priedus: minėtoji Taikos sutartis su Rusija449; Lietuvos Demokratinės Respub likos 
ir Gudų Liaudies Respublikos vyriausybių sutartis dėl tarpusavio pagalbos, sudaryta 1920 m. lapkri-
čio mėn.; Prekybos sutartis su Italija (1935 m.) bei Lietuvos ir Belgijos–Liuksemburgo prekybinis 
susitarimas (1938 m.)450. Šiuo laikotarpiu buvo sudaryta per 15 slaptųjų sutarčių ir (arba) sutarčių 
su slaptaisiais priedais, daugiausiai su SSRS bei Vokietija. Atskirai būtų galima paminėti sutartis dėl 
bendradarbiavimo ekonominėje srityje – prekybos sutartis su Italija, Danija, SSRS, Belgija–Liuksem-
burgu, Vokietijos Reichu. Šiose sutartyse paprastai buvo nustatomos tam tikros išskirtinės preky-
binių santykių sąlygos tarp susitariančiųjų šalių451. Tačiau tokios sutartys reglamentavo ir karinius 
bei saugumo klausimus, dažniausiai su SSRS, pavyzdžiui, 1939 m. spalio 28 d. Lietuvos Vyriausybės 
atstovų ir SSRS darbininkų–valstiečių raudonosios armijos vadovybės sutartis dėl SSRS kariuome-
nės išdėstymo Lietuvos Respublikos teritorijoje (slaptumo žyma „konfidenciali“) ir 1939 m. lapkričio  
11 d. papildomas susitarimas bei SSRS kariuomenės įvedimo į Lietuvos Respublikos teritoriją planas. 
Šia sutartimi Lietuvos valstybė davė sutikimą SSRS leisti išdėstyti kariuomenę (iki 20 tūkst. karių) 
tam tikrose Lietuvos dalyse, suteikti SSRS aviacijai nutūpimo aikšteles, leisti skraidyti sovietų lėk-
tuvams pridedamame priede pažymėtoje teritorijoje ir kita452. Tačiau šios sutartys buvo prievarta 
sudarytos sutartys, po SSRS ultimatumo Lietuvai. 

Tarpukariu tarptautinių sutarčių vieta Lietuvos nacionalinėje teisinėje sistemoje nebuvo aiš-
ki. Nei 1922 m. Konstitucija, nė kiti teisės aktai nenumatė tarptautinės ir nacionalinės teisės santy-
kio. Tačiau įvairūs autoriai teigia, kad tuo metu Lietuvoje galiojo dualistinė sistema, t. y. Lietuvos 
teisinė sistema nenumatė tarptautinių sutarčių tiesioginio inkorporavimo ar kitokio įgyvendinimo 

444 Andriulis, V.; Mockevičius, R.; Valeckaitė, V. Tarpvalstybinių sutarčių, nepatekusių į rinkinį „Lietuvos sutartys su 
svetimomis valstybėmis“ (1919–1939) rodyklė. 1996.

445 Raišytė-Daukantienė, A. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, sudarytų 1918–1940 m., skelbimo problema. 
Jurisprudencija. 2003, 48 (40), p. 98, 102–103.

446 Ibid., p. 102.
447 Ibid., p. 101-102. 
448 Ibid., p. 103. 
449 Apie juos rašė: Laurinavičius, Č. Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos sutartis. Vilnius: Valstybės leidybos centras, 1992, 

p. 149.
450 Raišytė-Daukantienė, A. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, sudarytų 1918–1940 m., skelbimo problema. 

Jurisprudencija. 2003, 48 (40), p. 103–104.
451 Ibid., p. 104. 
452 Ibid. 
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nacionalinėje teisės sistemoje mechanizmo, taigi tarptautinės sutartys egzistavo tik šalia vidaus tei-
sės. Todėl tarptautinės sutartys teisės sistemai darė įtaką tiek, kiek tai atrodė reikalinga pačiai Lie-
tuvai tiesiogiai įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus453. Atitinkamai, tarptautinės sutartys nebuvo 
laikomos pagrindiniu teisės šaltiniu. Apie sutarčių, kaip ne apie pirminės svarbos teisės akto, pobūdį 
byloja tai, kad nebuvo reglamentuota jų skelbimo tvarka454.

Esant apimties ribojimui, neįmanoma būtų išnagrinėti visų tarpukariu Lietuvos sudarytų tarp-
tautinių sutarčių, todėl pasirinkome tik svarbiausias, kurios darė įtaką Lietuvos valstybingumui ir jos 
teisinei sistemai. Tai pirmiausia sutartys su kaimyninėmis valstybėmis (Latvija, Rusija, Lenkija), taip 
pat daugiašalės sutartys, lėmusios Lietuvos įsiliejimą į tarptautinę bendruomenę. Pagal savo pobūdį 
tarpukariu sudarytos Lietuvos tarptautinės sutartys reglamentavo įvairias sritis. Buvo nemažai po-
litinių susitarimų, taip pat mažiau reikšmingų techninio, kultūrinio pobūdžio sutarčių, sutarčių dėl 
susisiekimo ir pan.455 Daugiausia dvišalių tarptautinių sutarčių buvo prekybos ir vizų, taip pat nusi-
kaltėlių išdavimo ir teisminio bendradarbiavimo srityse. Tarpukario dvišales sutartis pagal objektą 
galima būtų klasifikuoti į:

a) Politines (taikos, nepuolimo, draugystės (tuo metu vadinosi draugingumo), santarvės ir 
bendradarbiavimo);

b)  Ekonomines (prekybines, prekių ženklų ir pramoninės nuosavybės apsaugos, prekių 
ženk lų registravimo, paskolos ir pan.);

c)  Socialiniais klausimais (medicinos, socialinės pagalbos, draudimo ligos atžvilgiu, pensi-
ninkų aprūpinimo ir pan.);

d)  Vizų (vizų panaikinimo, vizų mokesčių sumažinimo);
e) Teisinio bendradarbiavimo (buvo labai daug sutarčių dėl nusikaltėlių išdavimo, teisminių 

sprendimų vykdymo, teisminės ir teisinės pagalbos, taikinimo ir arbitražo);
f)  Sienų nustatymo;
g)  Konsuliarines konvencijas;
h)  Susisiekimo (sauskeliais, geležinkeliu, keleivių judėjimo, plaukimo, pašto, telefoninio su-

sisiekimo ir pan.)
Dvišalių sutarčių buvo sudaryta su daugiau kaip 40 valstybių.
Santykiai su Latvija buvo reglamentuoti keliomis sutartimis, ne visos jų buvo realizuotos dėl 

tuo laikotarpiu buvusių Lenkijos interesų bei pačių Baltijos valstybių siekių kurti įvairias sąjungas 
Baltijos regione. Didžiausias to meto ginčas tarp Lietuvos ir Latvijos vyko dėl Palangos ir aplinkinių 
žemių, nes Lietuva turėjo tik labai siaurą prieigą prie jūros456. 1920 m. rugsėjo 28 d. pasirašyta arbitra-
žo sutartis dėl sienos nustatymo, siekiant sureguliuoti ginčus dėl tam tikrų teritorijos dalių. Pagal šią 
sutartį, teritorinis ginčas buvo perduotas spręsti Arbitražo komisijai, susidedančiai iš 4 narių ir pir-
mininko, kuriuo tapo Edinburgo universiteto profesorius J. Simpsonas. Nustatant sienas turėjo būti 
atkreiptas dėmesys į abiejų šalių istorines ir etnografines ribas, taip pat vietos gyventojų interesus. 
Pasisakyta ir už tai, kad tuo atveju, jeigu būtų nutarta organizuoti plebiscitą tam tikruose ginčytinuo-
se rajonuose, tai turėjo būti daroma pagal komisijos patvirtintas taisykles, siekiant išvengti administ-
racinio spaudimo vietiniams gyventojams457. Sudarytoji arbitražo komisija darbą pradėjo 1920 m. 
gruodžio 29 d. ir jį baigė 1921 m. kovo 20 d. Komisijos sprendimu buvo patenkintos abi šalys. Lietuvai 
atiteko Palanga ir teritorija iki Šventosios, bet už tai Latvijai buvo atiduota gerokai daugiau žemių: 
teritorija nuo Bauskės ir toliau į Rytus458. Abi šalys 1921 m. gegužės 14 d. Rygoje pasirašė konvenciją 

453 Raišytė-Daukantienė, A. Klaipėdos krašto konvencija kaip Lietuvos teisės šaltinis. Jurisprudencija. 2003, 39 (31), p. 46.
454 Raišytė-Daukantienė, A. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, sudarytų 1918–1940 m., skelbimo problema. 

Jurisprudencija. 2003, 48 (40), p. 96.
455 Jakulevičienė, L. Tarptautinių sutarčių teisė. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 49.
456 Šimtmečio belaukiant: Reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) įvykiai [interaktyvus]. 

<http://istorineprezidentura.lt>.
457 Mukienė, D. Palangos grąžinimas Lietuvai [interaktyvus]. <http://samogitia.mch.mii.lt>. 
458 Šimtmečio belaukiant: Reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) įvykiai [interaktyvus]. 

<http://istorineprezidentura.lt>.
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bei instrukcijas sienai nustatyti. Visgi deklaracija dėl galutinio Lietuvos–Latvijos sienų nustatymo 
buvo pasirašyta tik 1930 m. birželio 30 d. Sureguliavus sienų klausimą, tarpusavio santykiai galėjo 
plėtotis toliau ir tapo glaudesni. Atsirado būtinybė sutvarkyti ūkinius reikalus. Po ilgų derybų, tik 
1930 m. lapkričio 24 d. pasirašyta prekybos sutartis. Kaip minėta, Lietuva siekė sudaryti sąjungas su 
kaimyninėmis valstybėmis. Todėl 1921 m. gegužės 14 d. Lietuva ir Latvija pasirašė slaptą protokolą, 
iš esmės labai artimą politinės sąjungos sutarčiai. Šiame protokole buvo pažymėta, kad reikia siekti 
visų Baltijos valstybių sąjungos, į kurią įeitų ir Suomija su Lenkija. Bet kadangi karinė konvencija su 
lenkais buvo nepriimtina abiems pusėms, buvo pažymima, kad pirmiausiai turi būti sudaryta „ma-
žoji sąjunga“ – tarp Latvijos, Estijos ir Lietuvos459. Sutartis labiau suartino visas šias šalis ir jos sure-
guliavo nemažai tarpusavio santykiuose iškilusių problemų. Tačiau dėl įvairių priežasčių, pirmiau-
siai Lenkijos neigiamo požiūrio bei aktualaus Vilniaus klausimo, sutartis tarp trijų Baltijos valstybių 
apsiribojo tik parengiamaisiais darbais ir žodiniais pažadais. Įkurti trijų mažųjų Baltijos valstybių 
sąjungą nepavyko, kadangi Estija atsisakė į ją stoti, jos požiūris į Lenkiją buvo visiškai kitoks nei Lie-
tuvos. Paaštrėjus santykiams su Vokietija, Lietuva pakvietė Latviją ir Estiją bendradarbiauti ir kaip 
diskusijų dėl Baltijos Antantės sukūrimo padarinys 1934 m. rugsėjo 12 d. Ženevoje buvo pasirašyta 
Baltijos santarvės ir bendradarbiavimo sutartis. Svarbiausias sutarties tikslas buvo derinti trijų vals-
tybių užsienio politiką, teikti viena kitai visokeriopą politinę ir diplomatinę pagalbą tarptautiniuose 
santykiuose460. Sutartyje nebuvo įtrauktas ekonominis bei karinis bendradarbiavimas, nesvarstytas 
ir Vilniaus klausimas. Todėl sąjungininkai negalėjo pagelbėti nei 1938 m. kovo 17 d. Lenkijai ultima-
tumu pareikalavus užmegzti diplomatinius santykius, nei 1939 m. kovo 20 d. Vokietijai ultimatumu 
pareikalavus Lietuvai atsisakyti Klaipėdos461.

Santykiai su kaimynine Lenkija tarpukariu buvo nevienareikšmiški ir tarptautinės sutartys tai 
atspindėjo. 1920 m. spalio 7 d. Lietuvos ir Lenkijos atstovai pasirašė Suvalkų sutartį, kuri turėjo įsiga-
lioti spalio 10 dieną. Pirmuoju straipsniu buvo nustatyta demarkacijos linija, tačiau ji buvo išvesta tik 
iki Bastūnų462. Demarkacinė linija nuo Bastūnų į Rytus nebuvo nubrėžta ir sutarties partnerių siūly-
mu buvo nutarta ją nužymėti po to, kai iš ten išeis sovietinė kariuomenė463. Vilniaus užnugaris liko 
atviras. 2 straipsnis skelbė karo veiksmų sustabdymą tarp Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių. Tačiau 
jau spalio 9 d. Vilnių užėmė L. Želigovskio daliniai, sudarant „maišto“ ir nepriklausomo nuo Lenki-
jos veikimo vaizdą. Šie daliniai prasiskverbė toli į Lietuvą, o lapkričio 29 d. pasirašytos paliaubos pa-
liko užimtą teritoriją su Vilniumi L. Želigovskio rankose. Tęsti invaziją prielaidas sudarė ir sutarties 
5 straipsnis, pagal kurį lenkams lyg dar ir buvo leista tris dienas veikti savo nuožiūra, formaliai lyg 
ir „nepažeidžiant“ sutarties. Ši sutartis iki šiol yra vertinama prieštaringai. Pavyzdžiui, M. Römeris, 
nagrinėjęs šią sutartį, teigė, kad „Suvalkų sutartis buvo tik paliaubų dokumentas, kuris nesprendė 
Lietuvos ir Lenkijos sienų bei Vilniaus priklausomybės klausimo. Suvalkų sutartis buvo epizodinis 
teisės faktas Lietuvos valstybingumo istorijoje, tetarnavęs Lietuvos ir Lenkijos įtemptų santykių fak-
tinei padėčiai stabilizuoti“. Jo nuomone, ši sutartis valstybingumui buvo svarbi tiek, kiek ji padėjo 
Lietuvai, kaip kariniu požiūriu silpnesnei nei to meto Lenkija, išlaikyti, kad ir laikino statuso demar-
kacinę liniją, paliekant Lietuvos pusėje Vilnių, iki galutinio sprendimo, kurio buvo tikimasi iš tarp-
tautinių institucijų464. Vėlesniais metais sekė ilgos nevaisingos derybos, kuriose didžiosios valstybės 
labiau palaikė Lenkijos pusę (Himanso susitarimo projektai, Ambasadorių konferencijos nutarimas). 
Tuo tarpu, Lietuvą prievarta inkorporavus į Sovietų Sąjungos sudėtį, tolesnis Lietuvos-Lenkijos sie-
nos nustatymas jau vyko pagal sutarties tarp Lenkijos Respublikos ir Sovietų Socialistinių Respub-
likų Sąjungos dėl Lenkijos – SSRS valstybės sienos, pasirašytos 1945 m. rugpjūčio 16 d. Maskvoje, 
nuostatas, sudarytas Lietuvos ir Lenkijos valstybės sienos atkarpai. Nors Suvalkų sutartis, atrodytų, 

459  Lietuvos istorijos studijos. 1, p. 25 [interaktyvus]. <www.lis.if.vu.lt>.
460 Butkus, A. Lietuvos ir Latvijos konfederacija. Nepriklausomybės Sąsiuviniai. 2015 [interaktyvus]. <http://alkas.lt>.
461 Šimtmečio belaukiant: Reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) įvykiai [interaktyvus]. 
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462 Sutarties 1 straipsnio a dalis [interaktyvus]. <www.šaltiniai.info>.
463 Tyla, A. Prieš 90 metų pasirašyta Suvalkų sutartis ir jos išniekinimas. Voruta. 2011 [interaktyvus]. <www.voruta.lt>. 
464 Miknys, R. Suvalkų sutartis M. Römerio dienoraštyje ir viešuose teisiniuose politiniuose vertinimuose, iš: Laurina-

vičius, Č.; Milewski, J. J. (red.). Suvalkų sutartis: faktai ir interpretacijos. Vilnius: Versus aureus, 2012, p. 116.

http://www.lis.if.vu.lt/index.php?lang=LT&id=archyvas&TomasID=1&ArchyvasPSL=25&ArchyvasKiekis=1
http://istorineprezidentura.lt/balsavimas3/rezultatai.php?visi=irasai&rodyti=irasa&irasas=417
http://www.<0161>altiniai.info/files/istorija/IH00/1920_10_07_Suvalk<0173>_sutartis.IH1508.pdf
http://www.voruta.lt/suvalku-sutartis/
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suvaidino epizodinį vaidmenį Lietuvos–Lenkijos santykių istorijoje, vis dėlto jos sulaužymo faktas 
lėmė sunkias ir ilgas derybas po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo iki 1994 m. dėl abiejų šalių 
tarpvalstybinių santykių sutarties pasirašymo. Lietuvos pusė ilgą laiką siekė, kad Lenkija pripažin-
tų sulaužius Suvalkų sutartį, taip pat įtvirtintų atsisakymą bet kokių pretenzijų į Vilnių. Tuo tarpu 
Lenkijos pusė delsė tai padaryti ir įtvirtinti viename dokumente. Būtent ši istorinė patirtis lėmė, kad 
draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartis tarp abiejų šalių buvo pasirašyta 
tik 1994 m. balandžio 26 d. Kai kurių mokslininkų teigimu, šis rezultatas buvo pasiektas dėl išorinių 
veiksnių – pokyčių tarptautinėje politikoje ir kaimyninėje Rusijoje, kas privertė tiek Lietuvą, tiek ir 
Lenkiją ieškoti garantijų savo suverenitetui bei nacionaliniam saugumui465.

Lietuva ir Rusija tarpukariu buvo sudariusi net keletą dvišalių sutarčių. Viena svarbiausių iš 
jų – 1920 m. liepos 12 d. Lietuvos taikos sutartis su Sovietų Rusija. Kaip teigė Laurinavičius, „Baltijos 
valstybių tarpusavio nesutarimai – ir visų pirma konfliktas tarp Lietuvos ir Lenkijos — sutrukdė 
kolektyvinio saugumo sistemos kūrimą Rytų Pabaltijyje. Į taikingą santykių normalizavimą regione 
buvo pradėta eiti dvišalių sutarčių keliu – tarp Sovietų Rusijos ir pavienių Baltijos valstybių. Toks ke-
lias Sovietų Rusijai sudarė galimybes taikant įvairias spaudimo priemones įtraukti Baltijos valstybes 
į savo įtakos sferą ir apriboti jų veikimo laisvę. Nors, antra vertus, dvišalės sutartys su Sovietų Rusija 
Baltijos valstybėms neužbraukė kolektyvinės saugos perspektyvų. Lietuvai santykių su Sovietų Ru-
sija normalizavimas buvo svarbi politinė atrama ginantis nuo Lenkijos. Mat Lenkija, panašiai kaip 
ir Rusija (bei Vokietija), bandė kurti savąją įtakos sferą, į kurią stengėsi visų pirma įtraukti Lietuvą. 
Kadangi imperialistinės „įtakos sferų“ bei „buferių“ sistemos kūrimas buvo grindžiamas istorine tei-
se, Lietuvai buvo labai svarbu, kad būtų pripažintos ir jos istorinės teisės. Derybose su Sovietų Rusija 
tai pasiekti nebuvo lengva. Sovietų atstovai Lietuvą stengėsi vertinti tik kaip etninę bendriją ir jos ap-
sisprendimą sieti su socialiniu pakilimu – lietuvių valstiečių kova prieš lenkų dvarininkus. Lietuvos 
delegacijai pavyko išreikalauti, kad 1920 m. sudarytoje Taikos sutartyje466 būtų pripažinta Lietuvos 
teisė į jos etnografinę-istorinę teritoriją bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) tur-
tą – pastarąjį, tiesa, ne be išlygų (pagal sutarties 9 straipsnį). Tačiau padariusi šias nuolaidas sovieti-
nė diplomatija kartu sugebėjo išgauti iš Lietuvos delegacijos dokumentą (priedą prie sutarties 2-ojo 
straipsnio), pagal kurį faktiškai buvo pateisinami Sovietų Rusijos veiksmai paverčiant Lietuvą savo 
karinių veiksmų su Lenkija zona. Realios karinės sąjungos su Sovietų Rusija sudarymas ano meto 
politiniame kontekste Lietuvai būtų buvęs pražūtingas“467. Nors pirmiausia sutartis buvo Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimo aktas ir padėjo juridinį pagrindą santykiams su Sovietų Rusija, sutar-
tyje buvo ir daugiau Lietuvai naudingų straipsnių. Pirmuoju straipsniu Rusija beatodariškai pripaži-
no Lietuvos savarankiškumą ir nepriklausomybę ir gera valia atsisakė visų Rusijos suvereniteto tei-
sių Lietuvių tautos ir jos teritorijos atžvilgiu. Antrasis straipsnis detaliai reguliavo sienos nustatymo 
klausimus tarp Lietuvos ir Rusijos, buvo įtvirtintas etnografinis principas, kurį turėjo taikyti paskirta 
komisija. Sovietų Rusijos ir Lietuvos susitarimo nuostatos atspindėjo Lietuvos ir Rusijos faktinę karo 
su Lenkija padėtį. Lenkijai okupavus žymias Lietuvos ir Rusijos teritorijas, buvo siekiama susigrąžin-
ti sau priklausančias žemes, todėl sutartis nurodė, kad pasirašančiosios šalys neleis savo teritorijoje 
kurtis ir būti vyriausybėms, organizacijoms arba grupėms, kurių tikslas ginklu kovoti prieš kitą susi-
tariančią šalį, taip pat tranzitu vežtis ginklus (4 straipsnis). Rusija Lietuvai garantavo jos neutraliteto, 
jei toks bus pripažintas, apsaugą (5 straipsnis). Abi šalys atsisakė abipusių skolų (8 straipsnis). Sovietų 
Rusija įsipareigojo grąžinti iš Lietuvos karo metu išvežtus kūrinius, archyvus, dailės kūrinius, turtą, 
indėlius (9 straipsnio 1 dalis, 10 straipsnio 1–2 dalis)468. Vis dėlto ne visi įsipareigojimai buvo įvykdyti: 
negrąžintos skolos, archyvai, Rusijos bankuose buvę Lietuvos gyventojų indėliai ir t. t.

Tarptautinių sutarčių teisės požiūriu įdomu tai, kaip buvo rengiamas Lietuvos ir Sovietų Ru-
sijos taikos sutarties projektas. Lietuvos delegacija buvo padalinta į šešias subkomisijas, kiekviena 

465 Sirutavičius, V. Suvalkų sutarties vertinimų vaidmuo, rengiant Lietuvoje 1994 m. Lietuvos ir Lenkijos sutartį, iš: 
Laurinavičius, Č.; Milewski, J. J. (red.). Suvalkų sutartis: faktai ir interpretacijos. Vilnius: Versus aureus, 2012, p. 213.

466 Lietuvos taikos sutartis su Rusija [interaktyvus]. <www3.lrs.lt>.
467 Laurinavičius, Č. Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos sutartis. Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1992, p. 167–168.
468 Lietuvos taikos sutartis su Rusija [interaktyvus]. <www3.lrs.lt>.

http://www3.lrs.lt/pls/inter_archyvas/dokpaieska_arch.showdoc_l?p_id=112582&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter_archyvas/dokpaieska_arch.showdoc_l?p_id=112582&p_query=&p_tr2=2
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subkomisija ir jos pirmininkas buvo atsakingi už tam tikrą sutarties sudarymo sritį, jei subkomisija 
negalėjo vieno ar kito klausimo nuspręsti balsų dauguma, tas klausimas buvo svarstomas visos de-
legacijos. Buvo sudarytos šios subkomisijos – Politinė – atsakinga už sienų, archyvų, aktų ir doku-
mentų klausimus, Sienų apsaugojimo – kariniai reikalai, sienų nustatymas atsižvelgiant į strateginius 
poreikius, apsikeitimas belaisviais, susitarimas dėl evakuacijos iš okupuotų teritorijų, Lietuvos sienų 
apsaugojimo būdų numatymas; Finansinė-ekonominė – nuostolių, padarytų carinės valdžios ir bol-
ševikų atlyginimo klausimas, susisiekimo ir koncesijų sąlygų nustatymas; Belaisvių apsimainymui ir 
pilietybės klausimais – atsakinga už tremtinių, įkaitų, belaisvių ir jų turtų klausimus; Bendra juridi-
nė ir redakcinė komisija; Ūkio delegacijos reikalams komisija469.

Kadangi Lietuvos Vyriausybė neatsisakė pastangų išlaikyti Lietuvą neutralumo ribose, ne-
trukus po Taikos sutarties su Sovietų Rusija pasirašymo Baltijos valstybėms vėl atsivėrė perspekty-
va formuoti kolektyvinio saugumo sistemą Rytų Europoje. Po 1920 m. rudens dramos (kai spalio  
9 d. Vilnių užėmė L. Želigovskio daliniai) Taikos sutartis su Rusija neprarado savo galios; vėliau ji 
buvo tvirtinama dar keletu sutarčių su Sovietų Rusijos įpėdine – SSRS – 1926, 1931, 1934, 1939 m. 
(nors tos sutartys, deja, vis labiau kaustė Lietuvos suverenitetą). 1920 m. Taikos sutartis tebegaliojo 
ir po 1940 m. sovietinės agresijos470. Nevienareikšmiškai vertinama taikos sutartis su Rusija vis dėlto 
suteikė pagrindą pripažinti Lietuvos valstybę. 

Lietuvos ir Rusijos taikos sutartis reguliavo ir sienų klausimus. Sienų klausimus vėliau regulia-
vo ir 1926 m. rugsėjo 28 d. sudaryta nepuolimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir SSRS (toliau – 
Nepuolimo sutartis), kuria paliktas 1920 m. sutarties galiojimas, taip pat 1933 m. liepos 5 d. Lietuvos 
ir SSRS konvencija užpuolimo sąvokai apibrėžti471. Derybas dėl 1926 m. sutarties sudarymo Lietuvos 
Vyriausybė su Sovietų Sąjunga pradėjo užsitikrinusi Vokietijos pritarimą. Buvo keliamas reikala-
vimas patvirtinti 1920 m. liepos 12 d. Lietuvos ir Rusijos Taikos sutartimi nustatytos pietrytinės 
Lietuvos sienos neliečiamumą; kaip galima aiškiau ir konkrečiau įvardyti Vilniaus krašto okupacijos 
faktą; užsitikrinti politinę ir diplomatinę Sovietų Sąjungos paramą lenkų okupuotoms žemėms at-
gauti bei politinę-karinę paramą Lenkijos agresijos atveju; pasiekti, kad Maskva pripažintų Lietuvos 
suverenitetą Klaipėdos krašte. Politinę sutartį su Rusija Lietuva siekė sudaryti anksčiau, negu analo-
gišką paktą su pirmąja pasirašys Lenkija. Nepuolimo sutartis ir jos priedai patvirtino 1920 m. liepos  
12 d. Taikos sutarties galiojimą kartu deklaruodama ir Lietuvos suverenitetą Vilniaus krašte. Sutartis 
buvo reikšminga keliais aspektais. Pirma, ji sužadino viešąją pasaulio opiniją, paragino daugiau dė-
mesio skirti primirštai Vilniaus problemai. Antra, išeities pozicijoje sutartis Lietuvai buvo reikalinga 
ir davė tam tikrą politinę naudą: papildė politinį aktyvą kovojant dėl Vilniaus susigrąžinimo bei eli-
minuojant Lietuvos valstybingumo likvidavimo tendencijas. Trečia, laikui bėgant sutartis prisidėjo 
prie Rusijos politinio įsigalėjimo Lietuvoje ir visame Baltijos regione – ypač psichologine prasme. 
Tačiau to nereikėtų pervertinti. Lietuvos ir Rusijos Nepuolimo sutartis du kartus (1931 ir 1934 m.) 
buvo pratęsta472. 

1933 m. Lietuva ir SSRS sudarė konvenciją, kuri buvo sudaryta kaip 1933 m. liepos 3 d. Kon-
vencijos dėl agresijos apibrėžimo (vadinamoji Londono konvencija) padarinys. Atkreiptinas dėmesys, 
kad Londono konvencijos iniciatorė buvo SSRS, kurios pasiūlytas agresijos apibrėžimas tapo šios kon-
vencijos branduoliu. Dvišalė Lietuvos – SSRS sutartis buvo identiško turinio Londono konvencijai. 
Pažymėtina, kad šios dvišalės konvencijos I straipsnyje tiesiogiai pasakyta, jog agresijos (užpuolimo) 
apibrėžimas joje nustatytas SSRS pasiūlius. Daugiašalės Londono konvencijos ir dvišalės Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos konvencijos preambulėje buvo įtvirtintos nuostatos, tiesiogiai siejančios šias kon-
vencijas su Briano–Kelogo pakto I straipsniu: akcentuota, jog Konvencija sudaryta atsižvelgiant „į 

469 Lietuvos valstybės įsitvirtinimas tarptautinėje arenoje 1918–1924 m. Lietuvos Respublikos Seimas [interaktyvus]. 
<www.valstybingumas.lt>. 

470 Laurinavičius, Č. Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos sutartis. Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1992, p. 167–169.
471 1933 m. liepos 5 d. Lietuvos ir SSRS konvencija užpuolimui apibrėžti [interaktyvus]. <www.šaltiniai.info>.
472 Kasparavičius, A. Didysis X Lietuvos užsienio politikoje, p. 320–324 [interaktyvus]. <www.šaltiniai.info>.

http://www.<0161>altiniai.info/files/istorija/IH00/1933_07_05_Lietuvos_ir_SSRS_konvencija_u<017E>puolimui_apibr<0117><017E>ti.IH2404.pdf
http://www.<0161>altiniai.info/files/istorija/IH00/Istorikas_Algimantas_Kasparavi<010D>ius_apie_svarbiausias_tarpukario_Lietuvos_u<017E>sienio_politikos_problemas.IH2412.pdf
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faktą, kad Briando–Kelloggo paktas <…> uždraudžia visokią agresiją“, taip pat siekiant „kuo tiksliau 
apibrėžti agresiją visuotinio saugumo interesais“473. 

1939 m. spalio 10 d. buvo pasirašytos Vilniaus ir jo srities perdavimo Lietuvos Respublikai bei 
Lietuvos ir SSRS savitarpio pagalbos sutartys. Lietuvos kariuomenė į sostinę Vilnių įžengė spalio  
28 d., o lapkričio mėn. viduryje rytinėje Lietuvos dalyje buvo dislokuotos Raudonosios armijos įgulos 
su 20 000 karių (plg. Lietuvos kariuomenėje buvo 32 000 karių)474. Jakubčionis sutarties pasirašymo 
aplinkybes apibūdina kaip sudėtingas: „šalyje brendo vidaus politinė krizė, todėl atsisakymas priimti 
Vilnių ir Vilniaus kraštą iš SSRS galėjo susilpninti valdantįjį režimą, o Lenkijos politika Lietuvos at-
žvilgiu ir SSRS ketinimai prijungti Vilnių prie Baltarusijos bei vidaus padėtis privertė Lietuvą sutikti 
su primesta sutartimi ir ją pasirašyti.“475 Todėl sutarties negalima būtų vertinti vienareikšmiškai. 
Nors, viena vertus, ši sutartis garantavo Lietuvos suverenitetą ir teritorijos atgavimą, kita vertus, ji 
stiprino SSRS įtaką ir ribojo savarankiškumą užsienio politikoje, o netrukus Raudonosios armijos 
karių dislokacija Lietuvos teritorijoje pablogino Lietuvos padėtį kariniu požiūriu, nes sudarė sąlygas 
nesunkiai okupuoti Lietuvą 1940 m. birželį. 

Paminėtinos ir istorinės Lietuvos likimą lėmusios sutartys su Vokietija, nors jos ir nebuvo teisė-
tos tarptautinės teisės prasme476, jų pagrindu Lietuvos suverenitetas buvo suvaržytas. Tai pirmiausia 
1939 m. kovo 22 d. Berlyne pasirašyta „sutartis“ tarp Lietuvos ir Vokietijos dėl Klaipėdos krašto „per-
leidimo“. Ši sutartis prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei tarptautinės teisės normoms, 
todėl vertinama kaip sudaryta neteisėtai ir negaliojanti. Šią sutartį Vokietija vertė pasirašyti pareikš-
dama ultimatumą ir grasindama karu. Tikslinga prisiminti, kad 1939 m kovo 14 d. Vokietijos karinė 
vadovybė įsakė Rytų Prūsijos kariniams daliniams slapta pasirengti Klaipėdos krašto okupacijai. 
Tuo tarpu SSRS, pagal tuo metu veikusias dvišales sutartis su Lietuva privalėjusi reaguoti į Vokietijos 
veiksmus, iš esmės į tai nereagavo, nes jau iš principo buvo susitarta ir laukiama Molotovo–Ribentro-
po pakto pasirašymo477. Lietuvos sienos su Vokietija buvo nustatytos 1928 m. sausio 29 d. Sutartimi 
Valstybės sienos dalykams sutvarkyti, ši sutartis faktiškai nustojo galios 1939 m. kovo 1 d. nacistinei 
Vokietijai aneksavus Klaipėdos kraštą. 

Iki santykių paaištrėjimo su Vokietija, ji buvo bene svarbiausia Lietuvos prekybos partnerė. 
Dar 1928 m. spalio 30 d. tarp abiejų šalių buvo sudaryta prekybos sutartis, ir todėl išaugo ekono-
miniai Lietuvos rodikliai, ypač eksporto srityje. Ši sutartis turėjo ir politinių aspektų: sudarydama 
palankesnes galimybes eksportui iš Lietuvos, Vokietija siekė padidinti Lietuvos ekonominę priklau-
somybę, taigi išaugo Vokietijos ekonominių manipuliacijų rizika478.

Viena iš reikšmingiausių dvišalių tarpukario Lietuvos tarptautinių sutarčių buvo Klaipėdos 
krašto konvencija, kuri turėjo įtaką Lietuvos ir Klaipėdos krašto teisinės sistemos raidai479. Ši sutartis 
lėmė ne tik Klaipėdos krašto perdavimą Lietuvai de jure ir de facto, bet ir atskiros teisinės sistemos 
formavimąsi šioje Lietuvos dalyje. Konvencija buvo pasirašyta 1924 m. gegužės 8 d. tarp Lietuvos 
Respublikos, Britų Imperijos, Prancūzijos, Italijos ir Japonijos, ratifikuota – 1924 m. liepos 30 d. Ją 
sudarė tekstas ir trys priedai: I – Klaipėdos krašto statutas, II – Klaipėdos uostas, III – Tranzitas. Ypa-
tinga šiai konvencijai buvo ir tai, kad ji buvo vertinama kaip dvišalė – tarp Lietuvos ir valstybių, kurios 

473 Žalimas, D.1940 metų SSRS veiksmų prieš Lietuvos Respubliką teisinė kvalifikacija: agresija, okupacija ar aneksija? 
Pranešimas, skaitytas tarptautinėje konferencijoje „1940 m. Baltijos šalyse: geležinė uždanga nusileidžia“. Bernardi-
nai.lt, 2010 [interaktyvus]. <www.bernardinai.lt>. 

474 Kiaupa, Z. Lietuva dvidešimtajame amžiuje, Lietuvos Respublika 1918–1940 m., p. 14 [interaktyvus]. <www.iesw.
lublin.pl>. 

475 Jakubčionis, A. Vilniaus krašto atgavimas ir Lietuvos nepriklausomybės netekimas. Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos centras [interaktyvus]. <http://genocid.lt>. 

476 1969 m. Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 52 straipsnis.
477 Gliožaitis, A. A. Žemėlapių, dokumentų ir tarpvalstybinių sutarčių apie Lietuvos Respublikos valstybės sienų anali-

zė. Geodezija ir Kartografija. 1996, 22 (1), p. 36 [interaktyvus]. <www.tandfonline.com>.
478 Šimtmečio belaukiant: Reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) įvykiai [interaktyvus]. 

<http://istorineprezidentura.lt>. 
479 Lietuvos ir Britų Imperijos, Prancūzijos, Italijos ir Japonijos Konvencija dėl Klaipėdos teritorijos. Vyriausybės žinios. 

1924, Nr.169-1186; taip pat [interaktyvus]. <www.šaltiniai.info>.
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perdavė Lietuvai Klaipėdos kraštą. Ši konvencija išsiskyrė iš kitų sutarčių, nes joje buvo numatytas 
gana efektyvus jos įgyvendinimo mechanizmas. Galimybė tarptautinei bendruomenei „prižiūrėti“ 
Konvencijos įgyvendinimą jaunai valstybei tapo dideliu besikuriančios teisinės sistemos išbandy-
mu480. 

Svarbus ir kartu itin unikalus dokumentas buvo konvencijos priedėlis – Klaipėdos krašto sta-
tutas, kuris turėjo dvilypį pobūdį kaip teisės šaltinis – jis buvo ir tarptautinė sutartis, ir kartu konsti-
tucinis įstatymas. M. Römeris teigė, kad Statutas tam tikru atžvilgiu buvo ir tarptautinės, ir Lietuvos 
konstitucinės teisės aktas. „Kaip aktas, paskelbtas Lietuvos valstybės valdžios ir suteikiąs tam tikrai 
valstybinės teritorijos daliai oktrojuotą plačią autonomiją, jis buvo valstybės vidaus legislacijos ak-
tas, sudarąs Lietuvos konstitucinės teisės elementą. Bet kadangi šio akto išlaikymą Lietuvos valstybė 
sutiko padaryti sau tarptautinio pasižadėjimo objektu, tai šia prasme statutas sudarė tarptautinės 
teisės elementą.“481 Taigi tiek pati Konvencija, tiek jos priedėlis sureguliavo dvejopo pobūdžio san-
tykius. Pirmiausia – tarptautinius, su Santarvės valstybėmis, dėl suverenių teisių Klaipėdos kraš-
tui perėmimo, kuriais prisiimti tarptautiniai įsipareigojimai482. Kita vertus, jos sudėtinė dalis esantis 
Statutas nustatė Lietuvos autonominio vieneto – Klaipėdos krašto teisinį statusą. Nors Konvencijos 
dvilypumas ir kėlė nemažai diskusinių klausimų, kartu jos ypatumai, t. y. Konvencijoje įtvirtintas jos 
įgyvendinimą užtikrinantis mechanizmas bei Konvencijos priedėlio turimas konstitucinio įstatymo 
statusas, lėmė jai išskirtinę padėtį Lietuvos teisės sistemoje. Konvencija tapo vienu svarbiausių Lietu-
vos tarptautiniu ir vidaus aktu483. 

Statute numatyta plati kompetencija autonominei valdžiai įstatymų leidybos ir teisminėse sri-
tyse tiesiogiai nulėmė tolesnę Klaipėdos krašto teisinės sistemos raidą. Tai sudarė teisinį pagrindą 
galioti krašte ir kai kuriems Lietuvos teisės aktams. Tačiau nemažai jų, turėjusių pagal Statutą čia būti 
taikomų, nes reguliavo krašto autonominėms institucijoms nepavestas gyvenimo sritis, pavyzdžiui, 
teisinę jūros ir neutralių vandenų padėtį, vidaus vandens kelius, geležinkelių susisiekimą, karo prie-
volę ir t. t., Klaipėdos krašte taip ir liko neįdiegti. Pagal Statutą turėtus reguliuoti Lietuvoje receptuo-
tais rusų įstatymais ir vėlesniais jų pakeitimais dalykus faktiškai ir toliau reguliavo senieji vokiečių 
teisės šaltiniai484. Taigi Klaipėdos krašte galiojo savita, nepriklausoma nuo bendros Lietuvoje veiku-
sios, teisinė sistema, kurios pagrindą sudarė Vokietijos paveldėti ir Prancūzijos pakoreguoti teisės 
aktai. Lietuvos teisės aktai Klaipėdos krašte tiesiogiai veikė tik nedaugelį gyvenimo sričių. Pati Kon-
vencija Lietuvos teisinėje sistemoje įgijo unikalaus teisės šaltinio statusą – jos pagrindu kūrėsi atskira 
teisės sistema, kita vertus – šis teisės šaltinis, užimdamas išskirtinę teisinę padėtį Lietuvos teisinėje 
sistemoje, tuo pat metu iš dalies buvo jos veikiamas485. Klaipėdos statuto 44 straipsnis numatė santykį 
su tarptautinėmis sutartimis, kurios galėjo būti taikomos tiek, kiek nebuvo priešingos Statutui. Šiuo 
straipsniu buvo numatyta, kad valstybės sudarytos tarptautinės sutartys yra taikytinos visai valsty-
bės teritorijai. Šio straipsnio reikšmė buvo didelė, kadangi sudarė galimybę taikyti Klaipėdos kraš-
tui Lietuvos tarptautines sutartis ir tarptautinių sutarčių keliu unifikuoti visoje valstybėje veikiančią 
teisę486. Kartu autonomijos reikaluose neturėjo būti atimamos teisės tarptautinių sutarčių vykdymu, 
todėl galėjo iškilti situacija, kai valstybės turėtų vykdyti tarptautines sutartis, o autonominiai orga-
nai – trukdyti tai daryti. Statutu pasiteisinti nebūtų buvę galima487. Remiantis šiuo straipsniu galima 
teigti, kad Klaipėdos kraštas nebuvo tarptautinės teisės subjektas ir todėl negalėjo sudaryti tarptauti-
nių sutarčių. Praktikoje žinomas tik vienas atvejis, kai krašto organai dalyvavo tarptautinės sutarties 

480 Raišytė-Daukantienė, A. Klaipėdos krašto konvencija kaip Lietuvos teisės šaltinis. Jurisprudencija. 2003, 39 (31),  
p. 46–47.

481 Römeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius, 1990, p. 179–180.
482 Raišytė-Daukantienė, A. Klaipėdos krašto konvencija kaip Lietuvos teisės šaltinis. Jurisprudencija. 2003, 39 (31), p. 46.
483 Ibid.
484 Andriulis, V. et al. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 347. 
485 Raišytė-Daukantienė, A. Klaipėdos krašto konvencija kaip Lietuvos teisės šaltinis. Jurisprudencija. 2003, 39 (31),  

p. 42, 52.
486 Robinzonas, J. Klaipėdos krašto konvencijos komentaras. I tomas. Kaunas.1934, p. 286.
487 Ibid., p. 287. 
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sudaryme – Sutarties dėl evangelikų bažnyčios Klaipėdos krašte. Bet tai atsitiko ne tik su Vyriausybės 
žinia, bet ji ir pasirašė šią sutartį488.

Pati Konvencija ir Statutas buvo vertinami nevienareikšmiškai, kilo nemažai problemų dėl 
jų aiškinimo. Pavyzdžiui, bene daugiausiai ginčų aiškinant Statutą kėlė tie atvejai, kai autonomijos 
sub jektai viršija savo įgaliojimus. Nors Klaipėdos statute buvo numatyta plati autonomija teisminėje 
srityje, t. y. Klaipėdos krašto teismų autonomiškumas, nes jie neįėjo į bendrą Lietuvos valstybės teis-
mų sistemą (2 straipsnis), Statuto 24 straipsnis numatė Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo jurisdikciją, 
kuri apėmė visą Lietuvos teritoriją. Numatydama tarptautinių ginčų dėl Konvencijos įgyvendinimo 
sprendimo tvarką Konvencija ir jos I priedėlis nenumatė ginčų tarp Lietuvos ir autonominio regiono 
sprendimų tvarkos, todėl šį faktą dauguma autorių, tyrusių Klaipėdos krašto problemą, linkę vertinti 
kaip bene didžiausią Statuto trūkumą. Be to, Klaipėdos teisininkai laikėsi pozicijos, kad išimtinė tei-
sė aiškinti Konvenciją priklausė Nuolatiniam Tarptautinio Teisingumo Teismui (pagal Konvencijos  
17 straipsnį), tuo ignoruodami bet kokį Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo bandymą aiškinti Konvenciją. 
Siekiant pašalinti šį trūkumą, 1935 m. kovo 15 d. buvo priimtas Statutinio teismo įstatymas, kuris nu-
matė atskiro Statutinio teismo įsteigimą Vyriausiajame Tribunole, kurio kompetencija apėmė Klaipė-
dos krašto reikalus. Pažymėtina, kad tokio teismo įkūrimas buvo pirmas mėginimas įkurti Lietuvoje 
konstitucinį teismą489. Nuolatinio Tarptautinio Teisingumo Teismo kompetenciją spręsti ginčus tarp 
Lietuvos ir autonomijos subjekto komentavo ir Robinzonas, pasisakydamas už tai, kad teismas gali 
spręsti tik ginčus tarp Lietuvos ir kitų susitariančių šalių – Tautų Sąjungos Tarybos narių490.

Be Klaipėdos statuto, prie Konvencijos buvo ir priedėliai dviem specifiniais su Klaipėdos kraš-
tu susijusiais klausimais – uostu ir tranzitu. Priedai nustatė Klaipėdos uosto tarptautinį režimą, jo 
organizaciją bei tranzitą jūros, vidaus vandens keliais bei geležinkeliais. Pagal priedėlį dėl tranzito 
Lietuvos Vyriausybė turėjo užtikrinti judėjimo laisvę jūromis, vidaus vandens keliais ir geležinkeliais 
susisiekimui į Klaipėdos kraštą ir iš jo arba tranzitu per jį (3 straipsnio 1 dalis).

Kiekvienos valstybės gyvenime itin svarbūs pilietybės klausimai. Šioje srityje Lietuva buvo 
sudariusi tarptautines sutartis, reguliuojančias Lietuvos pilietybės santykius. Su kaimynėmis – šios 
sutartys buvo sudarytos 1920 m. liepos 12 d. su Rusija, o 1921 m. liepos 9 d. su Latvija. Abi šios sutar-
tys reikalavo pasirinkti vienos ar kitos šalies pilietybę. 1937 m. spalio 18 d. tarptautinė sutartis buvo 
pasirašyta ir su JAV – Lietuvos ir JAV sutartis naturalizacijos ir karinės prievolės reikalais. Ši sutartis 
įdomi tuo, kad ji leido dvigubą pilietybę ir numatė ateidimą nuo karinės prievolės ir kitų ištikimybės 
valstybei veiksmų, jei asmuo tik laikinai apsigyvena antrosios pilietybės valstybėje. Ši sutartis numatė 
galiojimą 10 metų laikotarpiui, tačiau nenutraukus ji tapo neterminuota. Todėl po Nepriklausomybės 
atkūrimo buvo iškilęs klausimas dėl jos galiojimo. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad sutartis sudaryta la-
bai seniai ir situacija Lietuvoje iš esmės yra pasikeitusi, manytina, kad tokia sutartis šiuo metu negali 
būti galiojanti.

Tarp įdomesnių dvišalių sutarčių – 1927 m. rugsėjo 27 d. pasirašytas konkordatas su Šventuoju 
Sostu. Tai buvo pirmoji sutartis Lietuvos Respublikos ir Katalikų bažnyčios dvišalių santykių isto-
rijoje. Konkordatą ratifikavo Prezidentas Antanas Smetona ir Popiežius Pijus XI. Šiuo dokumentu 
buvo nustatytas Katalikų bažnyčios statusas Lietuvoje, įtvirtintos Bažnyčios veiklos Lietuvos Respub-
likos teritorijoje taisyklės  ir reglamentuoti šalių tarpusavio santykiai. Vis dėlto konkordatas įnešė 
tam tik ros sumaišties: dėl prasidėjusio Bažnyčios ir valstybės santykių reguliavimo kilo dvasininkijos 
ir tautininkų Vyriausybės nesutarimai dėl jo vykdymo. 1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 
konkordatas buvo nutrauktas kartu su Lietuvos ir Vatikano diplomatiniais santykiais491. Tačiau Va-
tikanas Lietuvos okupacijos ir jos pasekmių nepripažino. Oficialiai diplomatiniai santykiai atkurti 

488 Robinzonas, J. Klaipėdos krašto konvencijos komentaras. I tomas. Kaunas. 1934, p. 289–290. 
489 Raišytė-Daukantienė, A. Klaipėdos krašto konvencija kaip Lietuvos teisės šaltinis. Jurisprudencija. 2003, 39 (31),  

p. 50–51.
490 Robinzonas, J. Klaipėdos krašto konvencijos komentaras. I tomas. Kaunas. 1934, p. 188.
491 Šimtmečio belaukiant: Reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) įvykiai [interaktyvus]. 

<http://istorineprezidentura.lt>.
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1991 m., o 2000 m. gegužės 5 d. buvo pasirašyta Lietuvos ir Šventojo Sosto sutartis dėl santykių tarp 
Katalikų bažnyčios ir Lietuvos teisinių aspektų.

Tarpukariu Lietuva sudarė bei dalyvavo ir daugiašalėse tarptautinėse sutartyse. Tačiau lygi-
nant su dvišalėmis, daugiašalių sutarčių nebuvo daug, apie 60. Svarbiausios jų atspindėjo Lietuvos 
siekius įsilieti į tarptautinę bendruomenę. 1921 m. rugsėjo 22 d. Lietuva įstojo į Tautų Sąjungą pa-
sirašydama Tautų Sąjungos paktą, o 1922 m. pasirašė Nuolatinio Tarptautinio Teisingumo Teismo 
statutą. 1927 m. gruodžio 10 d. buvo paskelbta Tautų Sąjungos Tarybos rezoliucija dėl karo padėties 
tarp Lietuvos ir Lenkijos nutraukimo. Vis dėlto Tautų Sąjungos rezoliucija susidariusių problemų 
neišsprendė. Nors buvo nutraukta karo padėtis ir pasiūlyta abiem šalims pradėti tiesiogines derybas, 
Vilniaus klausimas buvo paliktas atviras. Diplomatinių santykių su Lenkija iki pat 1938 m. užmegzta 
nebuvo. 

Tarpukariu Lietuva sudarė daugiau kaip 100 tarptautinių sutarčių privatinės teisės srity-
je. 1921 m. tapo ir Tarptautinės darbo organizacijos nare (narystė atnaujinta 1991 m. spalio 4 d.).  
1931 m. birželio 9 d. Lietuva ratifikavo 5 TDO konvencijas, susijusias su darbu pramonės įmonėse: 
buvo uždraustas moterų ir vaikų nakties darbas; nustatyta 8 val. trukmės darbo diena ir 48 val. darbo 
savaitė; nustatyta, kad kiekvienas dirbantysis per 7 darbo dienas privalo ilsėtis bent 24 val. iš eilės; 
pramonės, prekybos ir namų ruošos darbininkams buvo įvestas privalomas draudimas ligos atveju492. 

Tarp įdomesnių daugiašalių sutarčių, Lietuva 1930 m. gruodžio 12 d. prisijungė prie 1926 m. 
balandžio 24 d. Tarptautinės motorinio transporto eismo konvencijos bei Tarptautinės kelių eismo 
konvencijos. Pagal konvencijų nuostatas buvo tobulinamos ir keičiamos 1920 m. priimtos pirmosios 
kelių eismo taisyklės, sunormintas ir automobilių žymėjimas. 1932 m. Lietuvoje buvo įvesti valsty-
biniai numeriai su registracijos vietos nuoroda – ant balto numerio užrašytos viena arba dvi raidės 
reiškė šalies miestą arba apskritį, kurioje transporto priemonė registruota493. 1930 m. gruodžio 20 d. 
Lietuva ratifikavo 1925 m. Ženevos Tarptautinę opiumo konvenciją, kuri padėjo pagrindus tarptau-
tinei narkotikų kontrolės sistemai. Pagal šią sutartį, visos žinios apie muitinėse sulaikytas narkotines 
medžiagas privalėjo būti siunčiamos į nuolatinį tarptautinį Opiumo komitetą. Lietuvoje 1931 m. buvo 
priimtas Svaigiųjų vaistų įstatymas, kurio nuostatos taip pat turėjo atitikti šią konvenciją494. 

Apibendrinant tarpukario sutarčių poveikį valstybės ir teisės raidai, akivaizdu, kad nors tarp-
tautinių sutarčių teisė tuo metu nebuvo plačiai išvystyta, kai kurios tarptautinės sutartys, ypač su 
kaimynais, lėmė Lietuvos valstybingumo, sienų ir vidaus sąrangos klausimus, o Klaipėdos statutas 
padarė poveikį visai Klaipėdos krašto ir kartu Lietuvos teisės sistemai. 

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 m., iki pat nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. ji 
praktiškai nedalyvavo tarptautiniame gyvenime. Lietuvos tarptautinės sutartys nebuvo sudaromos. 
Mokslinėje literatūroje nurodoma tik viena tuo laikotarpiu sudaryta sutartis, – Lietuvos Respubli-
kos ir Latvijos Respublikos 1980 m. sutartis dėl paskolos Lietuvos Republikai, kad būtų galima tęsti 
Lietuvos diplomatinių atstovybių, sovietinės okupacijos sąlygomis funkcionavusių JAV ir kai kurio-
se kitose Vakarų valstybėse, veiklą. 1980 m. pasibaigė užsienio bankuose laikytos Lietuvos lėšos, iš 
kurių buvo išlaikomos diplomatinės atstovybės. Tolesnio Lietuvos diplomatinių atstovybių finansa-
vimo klausimas buvo išspręstas susitikimo tarp Lietuvos reikalų patikėtinio S. A. Bačkio ir Latvijos 
reikalų patikėtinio A. Dinbergo metu. Susitikime susitarta, kad Latvija kasmet paskolins Lietuvai po 
150 tūkst. dolerių, kurie bus skirti Lietuvos diplomatinių atstovybių užsienyje išlaikymui. Lietuvos 
atstovas įsipareigojo grąžinti paskolą, kai tik atsiras galimybė. Jokie dokumentai nebuvo pasirašyti, 
todėl sutartis gali būti laikoma „džentelmeniškuoju susitarimu“. Iš Latvijos lėšų Lietuvos diplomatinė 
tarnyba buvo finansuota nuo 1981–1991 m. vidurio, o lėšos grąžintos visai neseniai495.

492 Šimtmečio belaukiant: Reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) įvykiai [interaktyvus]. 
<http://istorineprezidentura.lt>.

493 Ibid.
494 Lastauskienė, E. Narkotinių medžiagų ir su jomis susijusių nusikaltimų tyrimo Tarpukario Lietuvoje bendroji cha-

rakteristika. Jurisprudencija. 2000, 18 (10), p. 137.
495 Jonušauskas, L. Likimo vedami. Lietuvos diplomatinės tarnybos egzilyje veikla 1940–1991. Vilnius: Lietuvos gyvento-

jų genocido ir rezistencijos centras, 2003, p. 262–266.
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Lietuvos, kaip nepriklausomos valstybės suverenitetas laikotarpiu nuo 1940–1990 m. buvo ne-
teisėtai suvaržytas, todėl šis laikotarpis tarptautinių sutarčių teisės požiūriu nėra nagrinėjamas. 

3.2. Pagrindinės Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys  
 1990–2018 m., turėjusios įtakos Lietuvos valstybės ir teisės raidai

Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę 1990 m. iškilo klausimas dėl Lietuvos santykių su kitomis 
valstybėmis reglamentavimo, nes jie tik iš dalies buvo sureguliuoti iki 1940 m. Lietuvos sudaryto-
mis tarptautinėmis sutartimis. Kadangi daugelis valstybių nepripažino Lietuvos okupacijos, daugu-
ma prieškarinių sutarčių tebegaliojo, jos nebuvo panaikintos. Tačiau buvo būtina spręsti klausimą dėl 
anksčiau sudarytų tarptautinių sutarčių, kadangi praėjus beveik 50-čiai metų jos nebeatitiko laik-
mečio496. Todėl atstatyti jų galiojimą nebuvo įmanoma dėl visų tarptautinių sutarčių, kurių dalyve Lie-
tuva tapo iki okupacijos. Pasirinkti keli sprendimai. Pirma, dalis sutarčių buvo atnaujintos, tuo pabrė-
žiant Lietuvos valstybingumo tęstinumą. Taip buvo atnaujinta 1934 m. rugsėjo 1 d. trijų Baltijos šalių 
santarvės ir bendradarbiavimo sutartis, tarptautinės humanitarinės teisės sutartys, tarptautinių orga-
nizacijų sutartys (pavyzdžiui, Tarptautinės darbo organizacijos sutartys, šioje organizacijoje narystė 
atnaujinta 1991 m. spalio 4 d.; 1992 m. sutartimi atkurta narystė Pasaulio gyvūnų sveikatos organiza-
cijoje ir pan.). Pavyzdžiui, įsipareigojimų vykdymas buvo atnaujintas 1930 m. Ženevos konvencijoje dėl 
vieningo įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo ir 1931 m. Ženevos konvencijoje dėl vieningo čekių 
įstatymo, kai kuriose humanitarinės teisės sutarčių, tačiau ne visose, nes kai kurios buvo pasenusios, 
jų normos kodifikuotos naujose Ženevos konvencijose, todėl laikomos nebegaliojančiomis497. Antra, 
prie kai kurių sutarčių prisijungta iš naujo. Trečia, kai kurių sutarčių pagrindu sudarytos naujos sutar-
tys, kurios remiasi ankstesnėmis. Pavyzdžiui, 1993 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos ir Latvijos 
Respublikos sutartis dėl valstybės sienos atstatymo, kurioje nurodoma, kad „atstatoma iki 1940 metų 
birželio 15 dienos buvusi valstybės siena tarp Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos, remiantis 
1921 metų gegužės 14 dienos „Konvencija nustatyti sienoms tarp Lietuvos ir Latvijos vietose ir sutvar-
kyti pasienio gyventojų teisėms ir sienos perkirstojo nejudinamo turto padėčiai“ ir 1930 m. birželio  
30 d. „Deklaracija tarp Lietuvos ir Latvijos dėl galutinio sienos nustatymo“ (1 straipsnis). 

Be to, aktyviai pradėta sudarinėti naujas sutartis. Laikotarpiui iškart po Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo buvo būdinga tai, kad Lietuva sudarinėjo ir jungėsi prie daugybės daugiašalių 
sutarčių, nes tuo buvo siekiama užpildyti dalyvavimo tarptautinėje erdvėje vakuumą, kuris egzistavo 
Sovietų okupacijos metais. Nuo 1990 m. iki 2017 m. vidurio Lietuva sudarė beveik 1000 sutarčių su 
kitomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis498. 

Lietuvos tarptautinės sutartys 1990–2017 m.
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496 Jakulevičienė, L. Tarptautinių sutarčių teisė. Vilnius, Registrų centras, 2011, p. 49.
497 Raišytė-Daukantienė, A. 1918–1940 m. Lietuvos tarptautinės sutartys ir jų įtaka nacionalinei teisei. Daktaro diserta-

cija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2004, p. 103. 
498 1990–2000 m. statistika parengta remiantis E. Radušytės sudarytu sutarčių sąrašu, 2000–2011 m. – informacijos, pub-

likuotos: Jakulevičienė, L. Tarptautinių sutarčių teisė. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 50, 2011–2017 m. – L. Ja ku-
levičienės surinktų duomenų iš oficialių šaltinių pagrindu. 



779

Ketvirta dalis. Lietuva ir tarptautinė teisė 1918–2018 m.

Tarptautinės sutartys Lietuvoje po Nepriklausomybės atkūrimo skirstomos į dvišales, trišales 
ir daugiašales. Taip pat išskiriamos sutartys su tarptautinėmis organizacijomis, konvencijos ir ES 
sutartys. Pastarosios sutartys sudaromos Europos Sąjungos, tačiau privalomos ir valstybėms narėms. 
Pagal subjektus galima išskirti sutartis su valstybėmis, tokių yra daugiausia, taip pat tarptautinėmis 
organizacijomis. Daugiausia pasirašoma dvišalių sutarčių499.

Pagal sritis daug sutarčių buvo sudaryta susisiekimo srityje, nemažai jų – prekybinio ir eko-
nominio bendradarbiavimo, abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos srityse. Taip pat pasirašytos 
sutartys kultūros, mokslo, švietimo ir sporto srityse. Iki įstojimo į ES buvo pasirašyta nemažai su-
tarčių dėl laisvosios prekybos. Svarbios užsienio politikos požiūriu yra prekybos skatinimo sutartys, 
sudarytos su ES valstybėmis, kitomis Baltijos šalimis, Lenkija, Vidurio Europos laisvosios prekybos 
sutarties (CEFTA) bei Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybėmis, taip pat su Ukrai-
na. Daugybė sutarčių buvo sudaryta dėl Lietuvos piliečių bevizio vykimo tvarkos, tai leido Lietuvos 
piliečiams laisviau judėti atsivėrus sienoms. Kai kurios iš šių sutarčių buvo susijusios su readmisijos 
sutartimis dėl neteisėtai valstybėje esančių asmenų grąžinimo. Pastaraisiais metais sudaryta nemažai 
sutarčių su naujomis valstybėmis, su kuriomis bendradarbiavimas anksčiau nebuvo plėtotas (Ar-
gentina, Indija, Indonezija, Iranu, Jungtiniais Arabų Emyratais, Korėja, Kuveitu, Meksika, Naująja 
Zelandija, Omanu, Saudo Arabija ir kt.). Kinta ir pačių sutarčių objektai – sutartys vizų klausimais 
sudaromos dėl atstovavimo išduodant Šengeno vizas; kadangi vis daugiau Lietuvos piliečių išvyksta 
gyventi, studijuoti ar dirbti į užsienio valstybes, aktualūs susitarimai tarp valstybių dėl mokestinių 
prievolių ir informacijos keitimosi mokestiniais klausimais, švietimo, mokslo klausimų (pavyzdžiui, 
Fulbraito akademinių mainų programos su JAV), įgytų kvalifikacijų ir diplomų pripažinimo; eko-
nominio bendradarbiavimo sutartys ir investicijų apsaugos susitarimai, bendradarbiavimo sutartys 
saugumo, gynybos, turizmo srityse.

Tenka apgailestauti, kad prie tarptautinių sutarčių po 1990 m. neretai buvo jungiamasi neįver-
tinant jų poveikio Lietuvai. Antra, iškilo kai kurių sutarčių teisinio statuso nacionalinėje teisėje klau-
simas, kadangi iki 1992 m. Konstitucijos kai kurios sutartys buvo sudarytos kita tvarka, nei ta, kurią 
vėliau numatė Konstitucija. Pavyzdžiui, kai kurios sutartys buvo patvirtintos Vyriausybės nutarimu, 
tuo tarpu Konstitucija tokio pobūdžio sutartims numatė ratifikavimo procedūrą Seime. Atitinkamai, 
po Konstitucijos priėmimo kai kurios tokios sutartys buvo pateiktos papildomai ratifikuoti, kitos 
gi liko Vyriausybės nutarimo, o ne įstatymo lygmenyje. Tarptautinių sutarčių vieta Lietuvos teisės 
sistemoje buvo vienas svarbiausių tarptautinių sutarčių teisės klausimų Lietuvoje po nepriklausomy-
bės atkūrimo. Šį klausimą ne kartą yra nagrinėjęs Konstitucinis Teismas ir konstatavęs, kad „savo 
valia prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų laikymasis, pagarba visuotinai pripažintiems tarptautinės 
teisės principams (taip pat ir pacta sunt servanda principui) yra atkurtos nepriklausomos Lietuvos 
valstybės teisinė tradicija ir konstitucinis principas“500. Šiuo metu tarptautinės sutartys yra vienas 
iš svarbių teisės šaltinių, taikomų visose nacionalinės teisės srityse, tą patvirtina pagrindinių teisės 
šakų kodeksų nuostatos (pavyzdžiui, CK 1.13 straipsnis numato tarptautinių sutarčių viršenybę prieš 
kitus Lietuvos teisės aktus skirtingo reglamentavimo atveju bei sutarčių taikymą tiesiogiai, išskyrus 
netiesioginio taikymo sutartis, kurioms būtina priimti LR vidaus teisės aktą; BK 7 straipsnis numato 
atsakomybę už tarptautinėse sutartyse numatytus nusikaltimus; BPK 4 straipsnio 3 dalis įtvirtina 
tarptautinių sutarčių viršenybę prieš kodekso normas skirtingo reglamentavimo atveju, o 32 straips-
nis – baudžiamojo proceso ypatumus, kai asmenys turi imunitetą nuo patraukimo baudžiamojon 
atsakomybėn pagal tarptautinės teisės normas; DK 3 straipsnis numato, kad tarptautinės sutartys 
darbo santykiams taikomos tik tuomet, kai jos yra tiesioginio taikymo pobūdžio ir t. t).

Paminėtina, kad bendras tarptautinių sutarčių teisinis reguliavimas laikotarpiu nuo nepri-
klausomybės atkūrimo iki šių dienų išliko gana stabilus – pirmasis Lietuvos Respublikos tarptautinių  

499 Jakulevičienė, L. Tarptautinių sutarčių teisė. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 52.
500 Plačiau apie tarptautinių sutarčių santykį su Lietuvos Respublikos teise žr. Jakulevičienė, L. Tarptautinių sutarčių 

teisė. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 393–406; šį klausimą Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje nagrinėja ir 
kiti autoriai šioje knygoje žr. VI skyrių.
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sutarčių įstatymas, priimtas 1991 m. gegužės 21 d., buvo pakeistas nauju 1999 m. birželio 22 d. priim-
tu, o pastarasis buvo keistas vos kelis kartus501.

Laikotarpiu nuo 1990 m. iki 2018 m. svarbiausiomis tarptautinėmis sutartimis, kurios lėmė 
Lietuvos valstybės ir teisės raidą, galima būtų vadinti narystės įvairiose tarptautinėse ir regioninė-
se organizacijose sutartis (ES, NATO), prisijungimą prie svarbiausių žmogaus teises garantuojančių 
tarptautinių sutarčių bei tarptautinių susitarimų, kurie lėmė esminius pokyčius bei naujų institutų 
atsiradimą įvairiose nacionalinės teisės srityse. Be abejonės, 2003 m. balandžio 16 d. Lietuvos Stojimo 
į Europos Sąjungą sutartis yra bene ryškiausia iš jų. Jai pagrindus padėjo anksčiau sudaryta Europos 
asociacijos sutartis (sutartis, steigianti asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų šalių narių iš vienos pu-
sės, ir Lietuvos Respublikos iš kitos pusės), kuri buvo pasirašyta 1995 m. birželio 12 d. ir ratifikuota – 
1996 m. birželio 20 d. Įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos sutartis vykdymas ir jų pagrindu išplė-
tota ES teisė padarė didelę įtaką Lietuvos teisinei sistemai įvairiose nacionalinės teisės srityse. Tokio 
poveikio nacionalinei teisei, atrodo, neturėjo nė viena tarptautinė sutartis. Antra vertus, svarbiausia 
tarptautinė sutartis Lietuvos saugumo kontekste yra sutartis su Šiaurės Atlanto sutarties organizaci-
ja. Saugumo paieškas tarptautinių organizacijų glėbyje skatino konkrečiu laikotarpiu susiklosčiusios 
tarptautinės politikos aplinkybės, konkrečiai – įvykiai Rusijoje. Po rinkimų į Dūmą 1994 m., Rusijos 
kaimynės, Vidurio ir Rytų Europos šalys, Lietuva ir Lenkija, įžvelgė pavojų savo suverenitetui bei na-
cionaliniam saugumui. Saugumo imta aktyviai ieškoti integruojantis su NATO ir Europos bendrija, 
todėl 1994 m. sausio 4 d. Lietuvos Prezidentas nusiuntė laišką NATO generaliniam sekretoriui, ku-
riame išreiškė Lietuvos siekį prisijungti prie alijanso502. 2004 m. kovo 10 d. Lietuva ratifikavo Šiaurės 
Atlanto sutartį. Lietuva yra sudariusi tarptautines sutartis ir su kitomis tarptautinėmis organizaci-
jomis (Jungtinėmis Tautomis, Europos Taryba, Europos laisvosios prekybos organizacija, Pasaulio 
banku, TATENA, Pasauline prekybos organizacija, Pasauline turizmo organizacija ir kitomis). 

Labai svarbi tarptautinė daugiašalė sutartis – Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencija (EŽTT), kuri galioja Lietuvai nuo 1995 m. birželio 20 d. Įgyvendinant šios konvencijos 
numatytus įsipareigojimus ir jų priežiūrą vykdančio Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) spren-
dimus, Lietuvoje ne kartą keistos Civilinio ir Baudžiamojo proceso kodeksų nuostatos, daugybė kitų 
teisės aktų, siekiant suderinti Lietuvos teisę su tarptautiniais žmogaus teisių reikalavimais. Būtent 
šios konvencijos dėka Lietuvoje kaip teisės šaltinis vis labiau įsigalėjo teismo precedentas, o nuolat 
besivystanti EŽTT praktika lėmė pokyčius civiliniame ir baudžiamąjame procesuose. Be to, Lietuvos 
teismai vis dažniau remiasi šia Konvencija taikydami nacionalinę teisę. Ne mažiau svarbios ir kitos 
Europos Tarybos konvencijos, kurių dalyve yra Lietuva: Europos socialinė chartija (pataisyta), Tau-
tinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija, Konvencija dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis ir 
kitos. Išaugus Lietuvos piliečių judumo pasaulyje poreikiams, jų teisių apsaugą ir aviacijos saugumą 
užtikrino tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos. Skirtingose teisės šakose tarptautinės sutartys 
turėjo didelį poveikį naujų institutų atsiradimui, procesų kaitai bei asmenų teisių gynybai. Baudžia-
mosios teisės ir baudžiamojo proceso srityje, be jau minėtos EŽTK, kai kurios kitos tarptautinės su-
tartys lėmė naujo reglamentavimo ir net naujų institutų atsiradimą. Pavyzdžiui, 2002 m. ratifikavus 
1999 m. Europos Tarybos baudžiamosios teisės konvenciją dėl korupcijos, buvo keistos ir papildytos 
korupcinių nusikalstamų veikų sudėtys Lietuvos baudžiamajame kodekse, atsirado naujas institutas 
Lietuvos teisėje – juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė. BK numatytos nusikalstamų veikų su-
dėtys pildytos ir prekybos žmonėmis, naudojimosi priverstiniu darbu nuostatomis, pinigų plovimo ir 
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto sudėtimis, atsiradusiomis Lietuvai prisiėmus tarptautinius 
įsipareigojimus pagal įvairias tarptautines sutartis. Įgyvendinant tarptautines sutartis šioje srityje, 
prekybos žmonėmis prevencijos tikslu 2005 m. birželio 23 d. priimtas ir atskiras įstatymas. Daugėjant 
nusikaltimų elektroninėje erdvėje, Lietuva prisijungė prie tarptautinių sutarčių šioje srityje ir korega-
vo BK numatytas nusikaltimų sudėtis. 

501 Plačiau apie tarptautinių sutarčių reglamentavimą Lietuvoje žr. Jakulevičienė, L. Tarptautinių sutarčių teisė. Vilnius: 
Registrų centras, 2011, p. 46–48.

502 Sirutavičius, V. Suvalkų sutarties vertinimų vaidmuo, rengiant Lietuvoje 1994 m. Lietuvos ir Lenkijos sutartį, iš: 
Laurinavičius, Č.; Milewski, J. J. (red.). Suvalkų sutartis: faktai ir interpretacijos. Vilnius: Versus aureus, 2012, p. 213.
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Lietuva tapo ir daugelio svarbių tarptautinių sutarčių privatinės teisės srityje dalyve, atitin-
kamai išaugo tarptautinės teisės, kaip civilinės teisės šaltinio, svarba. Be jau minėtų pakeitimų civi-
liniame procese įgyvendinant EŽTT sprendimus pagal EŽTK, keitėsi ir CK nuostatos. Dar naujojo 
Civilinio kodekso rengimo stadijoje rengėjai ištyrė, kurios tarptautinių sutarčių nuostatos labiausiai 
atitinka Lietuvos poreikius ir jas įtraukė į kodekso projektą. Hagos tarptautinės privatinės teisės kon-
ferencijos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, vaikų 
apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje bei tarptautinio vaikų grobimo civi-
linių aspektų, įrodymų paėmimo užsienyje, taikytinos teisės ir kitos padėjo pagrindus Civilinio ko-
dekso II skyriui „Tarptautinė privatinė teisė“. Tarptautinės privatinės teisės srityje Lietuvos sudarytas 
sutartis galima skirstyti į sutartis dėl: a) teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, komercinėse 
ir šeimos bylose. Tokių sutarčių Lietuva nuo 1990–2017 m. vidurio buvo sudariusi apie 15; b) tarp-
tautinės privatinės teisės srities daugiašales tarptautines sutartis, kurios nustato vienodas kolizines 
normas (pavyzdžiui, 1989 m. Tarptautinė turto gelbėjimo vandenyse konvencija); c) daugiašales tarp-
tautines sutartis, skirtas vienodinti privatinę materialinę teisę (pavyzdžiui, 1980 m. Jungtinių Tautų 
Vienos konvecija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių, 1956 m. Ženevos konvencija 
dėl tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties (CMR)503. Panašiai kaip ir tarpukariu, darbo teisės 
plėtrai Lietuvoje didelį poveikį padarė tarptautinių darbo standartų, kodifikuotų Tarptautinės dar-
bo organizacijos konvencijose, įgyvendinimas Lietuvoje. Šeimos teisės srityje prisijungta prie dau-
gelio vaiko teisių apsaugos viešojoje teisėje (1989 m. Vaiko teisių konvencija) ir privatinėje srityje 
konvencijų (Hagos konvencijos dėl vaikų apsaugos tarptautinio įvaikinimo atveju, jurisdikcijos ir 
taikytinos teisės nustatymo bei sprendimų vykdymo, vaikų tarptautinio grobimo), kurių nuostatos 
lėmė pokyčius nacionalinėje teisėje, ypač vaiko teisinio statuso reglamentavime. Paveldėjimo teisės 
srityje įgyvendinus tarptautines sutartis atsirado galimybė užtikrinti testamentų registravimą kitoje 
valstybėje bei galimybę keistis duomenimis apie valstybėje įregistruotus testamentus. Darbo teisės 
srityje poveikį reguliavimui ir toliau darė TDO priimtos konvencijos. Iki 2001 m. Lietuva ratifikavo 
34 TDO konvencijas, iš jų 27 – nepriklausomoje Lietuvoje, 7 – tarpukariu, iš jų 1 vėliau denonsuota 
kaip nebeaktuali ir neatitinkanti šių dienų realybės (Konvencija dėl moterų nakties darbo, kadangi 
1994 m. ratifikavo Konvenciją dėl naktinio darbo, kuri reglamentuoja tiek moterų, tiek vyrų naktinį 
darbą)504. 2001–2017 m. prisijungta prie dar 6 konvencijų, kurios reglamentavo vyrų ir moterų lygių 
galimybių klausimus, jūrininkų padėtį, slaugos personalo, darbuotojų apsaugos kenksmingomis są-
lygomis aspektus505.

Apibendrinant tarptautinių sutarčių poveikį Lietuvos teisės sistemai ir valstybingumui laiko-
tarpiu nuo 1990–2018 m., galima teigti, kad tarptautinės sutartys lėmė įvairių naujų institutų kūri-
mąsi ir tobulinimą nacionalinėje teisėje, jų dėka nacionalinė teisė tapo modernesnė, labiau paisanti 
žmogaus teisių ir pasirengusi atremti naujus tarptautinius iššūkius, atsiradusius dėl globalizacijos (te-
rorizmo, žmogaus teisių apsaugos, nusikalstamumo, saugumo ir kitus). Skirtingai nei tarpukariu, kai 
dalis tarptautinių sutarčių tiesiogiai lėmė Lietuvos valstybingumo klausimų sprendimą, laikotarpis 
po nepriklausomybės atkūrimo pasižymėjo gynybinių, ekonominių ir kitų Lietuvos interesų atstova-
vimu sudarant susitarimus su svarbiomis tarptautinėmis organizacijomis ir valstybėmis, o didžioji 
dalis sutarčių sprendė kasdienius, bet taip pat svarbius valstybės gyvenimo klausimus. 

503 Mikelėnas, V. Tarptautinės privatinės teisės įvadas. I tomas. Vilnius: Justitia, 2001, p. 48–50.
504 Dambrauskienė, G.; Mačernytė-Panomariovienė, I. Tarptautinė darbo organizacija ir Lietuva: konvencijų priėmi-

mas, ratifikavimas, vykdymas. Vilnius: LTU, 2001, p. 49, 54–55, 71.
505 Remiantis informacija, pateikiama LR Užsienio reikalų ministerijos tinklalapyje [interaktyvus]. <www.urm.lt>.

https://www.urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/tarptautines-sutartys/konvencijos/tarptautine-darbo-organizacijos-konvencijos
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LIETUVOS RESPUBLIKOS BYLOS  
TARPTAUTINIUOSE TEISMUOSE 

4.1. Pagrindinės bylų Nuolatiniame Tarptautiniame  
 Teisingumo Teisme pamokos 

Pirmojo pasaulinio karo patirtys tarptautinę bendruomenė privertė imtis ir ieškoti naujų prie-
monių, galėsiančių palaikyti taikų valstybių sambūvį. Tuo tikslu Paryžiaus taikos konferencijoje  
1919 m. sausio 25 d. buvo priimta rezoliucija, kuria nuspręsta įkurti Tautų Sąjungą (TS). Tautų Są-
jungai siekiant taikaus tarpvalstybinių ginčų sprendimo buvo nuspręsta steigti tarptautinį teismą ir 
netrukus tuo tikslu sukurta komisija rengti teismo statutą. 1920 m. gruodžio 13 d. TS susirinkimas 
patvirtino Teismo projektą ir buvo paruoštas pasirašymo protokolas. Šis teismas gavo oficialų pa-
vadinimą – Nuolatinis Tarptautinis Teisingumo Teismas, o jo rezidavimo vieta paskirta Haga, dėl 
to prieškaryje minėtas teismas Lietuvos literatūroje dažnai vadintas Hagos tribunolu. Nuolatinio 
Tarptautinio Teisingumo Teismo statutas teisinę galią įgavo tik valstybėms dalyvėms pasirašius ir 
ratifikavus 1920 m. gruodžio 13 d. protokolą. Doktrinoje diskutuota, kuris teisės aktas reiškė Teismo 
įsteigimą. Manyta, kad tai buvo Tautų Sąjungos rezoliucija ar Tautų Sąjungos statuto 14 straipsnis. 
Dauguma pritarė D. Anziloti nuomonei, kad įsteigimo aktas yra daugiašalė sutartis, nes joje numaty-
ta, kad statutas negali būti keičiamas be ratifikavusių ir prie jos prisijungusių šalių sutikimo506. Teis-
mo statutas buvo suskirstytas į tris skyrius: Teismo sudarymas, kompetencija ir teismo procesas507. 
Praktika atskleidė nemažai statuto trūkumų, ypač procesinių.

1921 m. įsteigtas Nuolatinis Tarptautinis Teisingumo Teismas tapo pirmu tarptautinėje teisės 
praktikoje nuolatiniu Teismu taikiam tarpvalstybinių ginčų sprendimui. Tokiu būdu tarptautinėje 
teisėje atsirado iš esmės naujas tokio pobūdžio ginčų sprendimo būdas, kai iki tol vyravo arbitraži-
nis tarpvalstybinių ginčų sprendimo būdas. Kitas svarbus doktrinos pabrėžiamas momentas – tokio 
teismo veikla pirmą kartą leido sėkmingai tiesiogiai susieti tarptautinės teisės normas su praktika,  
t. y. tarptautiniai ginčiai turėjo būti sprendžiami remiantis tarptautine teise.

 Lietuva tapo pirmąja Baltijos valstybe pasirašiusia 1920 m. gruodžio 13 d. protokolą, taip pri-
pažindama Teismo statuto numatytą jurisdikciją. Teismas per savo veiklos metus 1922–1946 m. iš-
nagrinėjo 66 bylas, priimdamas 27 patariamąsias nuomones ir 36 sprendimus508. Šiame Teisme Lie-
tuva kaip ginčo šalis dalyvavo trijose bylose, sėkmingai gindama savo interesus ir suverenias teises. 
Teismas, nors ir buvo įsteigtas kaip TS institucija, tačiau teisėjų rinkimo procedūra, ad hoc teisėjai ir 
nuolatinis Teismo darbo pobūdis garantavo teismo objektyvumą, taip pat ir autoritetą tarptautinėje 
bendruomenėje.

Teismo statutas numatė ad hoc nacionalinius teisėjus, skiriamus konkrečioje byloje, kai ginčo 
šalis Teisme neturėjo savo šalies teisėjo. Ad hoc teisėją paskirdavo šalies vyriausybė savo nuožiūra. 
Nacionalinių teisėjų buvimas sulaukė nevienareikšmiško vertinimo. Teigta, kad tokiu būdu menki-
namas Teismo autoritetas, iškreipiama esmė ir Teismas panašėja į arbitražinę instituciją. Abejota ir 
tokių teisėjų objektyvumu509. Tokia nuomonė nebuvo visiškai pagrįsta. Ad hoc teisėjai kaip tik garan-
tavo Teismo objektyvumą, juolab statutas numatė galimybę nuolatiniam teisėjui dalyvauti ir savo ša-
lies byloje (31 straipsnis), tokiu būdu kitai ginčo šaliai, neturinčiai savo teisėjo Teismo sudėtyje, leista 
skirti teisėją ad hoc, turintį tokias pat teises kaip ir kiti teisėjai. Lietuva per visą Teismo gyvavimo 

506 Ancilotti, D. Kurs mezhdunorodnogo prava. T. 1. Moskva, 1961, p. 275.
507 Statute of the Permanent Court of International Justice 16 December 1920 [interaktyvus]. <www.worldcourts.com>.
508 Permanent Court of International Justice [interaktyvus]. <www.worldcourts.com>.
509 Wehberg, H. Der Internationale Gerichtshof. Entstheungsgeschichte, Analyse, dokumentation. Berlin: 1973, p. 22–23.
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laikmetį neturėjo savo nuolatinio teisėjo, tad Lietuvos Vyriausybė savo bylose ad hoc teisėjais buvo 
skyrusi M. Stašinską ir M. Römerį. Visgi būgštauta tiek dėl ad hoc, tiek dėl „nacionalinių“ nuolatinių 
teisėjų dėl jų galimo šališkumo. Teismo praktika parodė, kad tokie teisėjai nėra savo valstybių vyriau-
sybių interesų įkaitai, ir vienas tokių pavyzdžių Lenkijos teisėjas Michaelis Rostvorovskis Lietuvos ir 
Lenkijos byloje dėl susisiekimo geležinkeliu balsavęs prieš savo šalies vyriausybės interesus510.

Teismo kompetenciją ratione materiae prasme buvo siekiama įtvirtinti kaip privalomąją tiek 
teisės, tiek fakto nustatymo prasme. Teismui Statuto 38 stra ipsniu buvo suteikta teisė vadovau-
jantis galiojančia teise (sutartimis), tarptautinės teisės paprotinėmis normomis, pripažintais teisės 
principais, tarptautinių teismų sprendimais ir teisės doktrina priimti bylose sprendimus ar pataria-
mąją nuomonę. Teismas savo veikloje stengėsi nenaudoti precedento, būgštauta, kad Teismo bendro 
pobūdžio samprotavimai, padaryti vienoje byloje, gali būti taikomi kitoje, konkrečioje byloje, kurios 
aplinkybės skirtųsi. Ginčo šalys bendru sutarimu taip pat galėjo suteikti Teismui teisę ginčą spręsti 
tik remiantis bendrais teisingumo principais – ex aeqo et bono. Taip Teismui konkrečioje byloje buvo 
suteikta teisė kurti naujas tarptautinės teisės normas ir principus511.

Teismas bylose priimdavo sprendimus arba patariamąsias nuomones. Lietuvos Lenkijos tran-
zito byloje kaip tik buvo Teismo priimta patariamoji nuomonė, kitose bylose – Klaipėdos krašto sta-
tuto aiškinimo byloje ir Lietuvos Estijos byloje dėl Saldutiškio geležinkelio ruožo – priimti Teismo 
sprendimai. Toks Teismo priimamų sprendimų išskyrimas kėlė abejonių. Abejota, kad patariamąją 
nuomonę bus sunku įgyvendinti ir ginčo šalys tokiu būdu gali nepaisyti Teismo nuomonės512. Teismo 
konsultacinė jurisdikcija buvo patvirtinta 1929 m. Teismo statuto pataisų protokolais (67-38, 71–74 
straipsniai). Patariamosios nuomonės į Teismą galėjo kreiptis ne tik ginčo šalys, bet ir Tautų Sąjungos 
Asamblėja ar Taryba (Tautų Sąjungos pakto 14 straipsnis). Dėl šios priežasties buvo skirtinga ir Teis-
mo patariamosios nuomonės teisinė galia: jeigu į Teismą kreipdavosi Tautų Sąjunga, tuomet ginčo 
šalims Teismo patariamoji nuomonė turėjo privalomą pobūdį, o kai į Teismą kreipdavosi tiesiogiai 
ginčo šalys – Teismo pareikšta nuomonė būdavo tik rekomendacinio pobūdžio. Patariamosios nuo-
monės atveju buvo nustatyta, kad Teismas gali nagrinėti tik teisinius klausimus513. 

Teismo veikla iš esmės pasitarnavo taikiam ginčų sprendimui, nors ir abejota jo sėkme, tačiau 
pradžioje valstybės gan noriai naudojosi tokiu ginčų sprendimo būdu, ypač teritorinių ginčų spren-
dimo atvejais, ir tai buvo bene vienintelė objektyvi tarptautinė institucija, kuri paskatino mažąsias 
valstybes savo interesus ginti teisminiu būdu. Pabrėžtina, kad Teismo veikla pasitarnavo tarptautinės 
teisės šaltinių plėtotei, tarptautinės teisės normų aiškinimui. Teismas tapo svarbia tarptautine insti-
tucija, kurios praktikoje imta intensyviai taikyti ir tarptautinės teisės doktriną.

Pirmoji Lietuvos byla šiame Teisme – geležinkelio eismo byla su Lenkija. Tranzito byla iš es-
mės buvo nulemta ankstesnių tarpvalstybinių ginčų. 1918 m. Lietuvos valstybė deklaravo, kad Lie-
tuvos valstybė atkuriama vadovaujantis etnografiniais sienų nustatymo principais ir skelbė Vilnių 
Lietuvos sostine. 1919 m. sausio 5 d. Vilnių užėmė bolševikų kariniai daliniai, tačiau jau balandžio  
19 d. Vilniaus kraštą užvaldė lenkų kariuomenė. 1919 m. gruodžio 8 d. Antantė514 nustatė laikiną 
Lenkijos sieną su Lietuva, kuri gavo „Curzono“ pavadinimą. Nors Vilnius buvo priskirtas Lietuvai, 
tačiau lenkų okupacija tęsėsi, o Lietuva su Sovietų Rusija, kaip buvusios carinės Rusijos teisių perėmė-
ja, 1920 m. liepos 12 d. pasirašė taikos sutartį, kuria nustatyta tiksli siena su Rusija. Lietuvai atiteko 
visa buvusi Kauno gubernija, didžioji dalis Vilniaus gubernijos, Gardinas, tačiau ši teritorija buvo 
užimta lenkų. 1920 m. spalio 2 d. buvo pasirašyta Suvalkų sutartis su Lenkija, kuria buvo laikinai 
nustatyta siena Lydos–Vilniaus geležinkelio linija. Nustatyta demarkacinė linija, neišsprendus galu-
tinai teritorinių ginčų, tačiau Lenkija sutartį sulaužė spalio 9 d. okupuodama Vilniaus kraštą ir ne-

510 Permanent Court of International Justice. Series A/B, No. 42. 
511 Wehberg, H. Der Internationale Gerichtshof. Entstheungsgeschichte, Analyse, dokumentation. Berlin:1973, p. 24.
512 Lessing, H. Die Gutachten des Ständigen Internationalen Gerichtshofes. Berlin: 1932, p. 16–19.
513 Kaufmann, H. Die Gutachten des Staendigen Internationalen Gerichts als Mittel zwischenstaatlicher Streitschlichtun-

gen. Basel: 1939, p. 82–92.
514 Antantė (angl.Triple Entente) Anglijos, Prancūzijos ir Rusijos karinė sąjunga suformuota 1894–1907 m. kaip antivo-

kiška koalicija, vėliau tapusi Pirmojo pasaulinio karo nugalėtoja.
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trukus įvykdė aneksiją. Po nesėkmingos taikinamosios procedūros TS Taryboje Lietuvos Vyriausybė  
1922 m. sausio 27 d. nota pasiūlė Lenkijai pradėti naujas tiesiogines derybas, reikalaudama, kad Vil-
niaus krašte bus sugrąžintas status quo. Lenkijos vyriausybė tokį pasiūlymą atmetė, motyvuodama 
tuo, kad nors lenkų vyriausybė ir sutiktų pradėti derybas, tačiau yra nepriimtinos bet kokios iš anks-
to pateikiamos sąlygos515. 

Žlugus viltims pradėti naujas derybas Lietuvos Vyriausybė pasiūlė Lenkijai tarpvalstybinį 
klausimą perduoti Nuolatiniam Tarptautiniam Teisingumo Teismui ir taip galutinai išspręsti kilusį 
teritorinį ginčą. Lietuva pasiūlė Teismui spręsti du klausimus: dėl Lenkijos įvykdyto 1920 m. spalio 
7 d. Suvalkų sutarties pažeidimo ir dėl Lenkijos reparacijų dydžio ir pobūdžio už įvykdytą tarptau-
tinio susitarimo sulaužymą516. Lenkijos vyriausybė tokį Lietuvos pasiūlymą atmetė. 1922 m. kovo  
15 d. notoje Lenkijos vyriausybė pažymėjo, kad toks pasiūlymas teisiškai nepagrįstas, be to, prasilen-
kia su esamais faktais. Lenkija tuo metu nebuvo pasirašiusi Teismo Statuto 36 straipsnio, vadinamo-
sios „fakultatyvinės klauzulės“, todėl visuomet galėjo atmesti tokį Lietuvos pasiūlymą. 

Ginčą spręsti bandė Tautų Sąjunga, tačiau nepavykus iniciatyvą tarpininkauti perėmė Am-
basadorių konferencija. 1923 m. kovo 15 d. Ambasadorių konferencijos sprendimu Lietuvos–Lenki-
jos sienų atžvilgiu buvo įtvirtinta faktinė padėtis. Lietuvos Vyriausybė šio sprendimo nepripažino. 
1928–1931 m. Tautų Sąjungos Taryboje buvo nagrinėtas Lenkijos skundas dėl Lietuvos vykdomos 
tranzito blokados. Tautų Sąjungos Generalinis sekretorius, vykdydamas Tarybos 1931 m. sausio  
24 d. rezoliuciją, 1931 m. sausio 28 d. atsiuntė Nuolatiniam Tarptautiniam Teisingumo Teismui pra-
šymą pateikti patariamąją nuomonę Lietuvos–Lenkijos tranzito klausimu: „Ar galiojantys tarptauti-
niai įsipareigojimai, esamomis aplinkybėmis, įpareigoja Lietuvą ir, teigiamo atsakymo atveju, kuriomis 
sąlygomis, imtis būtinų priemonių tranzitui arba kai kurioms jo rūšims atidaryti Lentvario-Kaišiado-
rių geležinkelio linijos ruožu.“517

Lietuvos Vyriausybė Teisme tvirtino, kad kol nebus atitaisytas, lenkams okupavus, pasikėsini-
mas, padarytas prieš Lietuvos valstybės saugumą, kuris yra priešingas Tautų Sąjungos pakto princi-
pams, Lietuvos gyvybinių interesų saugojimas neleis atidaryti tarptautinį geležinkelio tranzitą iš ar 
į Lenkiją. Lietuvos atstovas nurodė, kad Tautų Sąjungos statuto 23 e) straipsnis gali būti įgyvendina-
mas tik esant tarpvalstybiniams susitarimams, o Lietuvos ir Lenkijos nesieja tokie tarptautiniai įsi-
pareigojimai ir tarpvalstybiniai santykiai nėra taikūs. Dabartinė padėtis Lenkijos atžvilgiu Lietuvos 
Vyriausybės vertintina kaip taikių represalijų taikymas. Represalijų taikymo teisėtumas grindžiamas 
tuo, kad Lenkija pažeidė tarptautinį susitarimą ir kartu teisėtumą, taikomos represalijos iš esmės ati-
tinka padaryto pažeidimo mastą ir buvo išsemtos visos taikios priemonės pažeistai juridinei tvarkai 
atstatyti518.

Lenkų vyriausybė 1931 m. gegužės 29 d. pateikė savo expose, kuris iš esmės rėmėsi 1927 m. 
gruodžio 10 d. Tautų Sąjungos Tarybos rezoliucija ir Tautų Sąjungos statuto 23 e) straipsniu. Lenkų 
vyriausybės nuomone, ši rezoliucija įpareigoja pradėti derybas, užmegzti nuolatinius dvišalius santy-
kius. Santykių užmezgimas neliečia ginčijamų klausimų, todėl negali trukdyti būsimam tranzitui519.

1931 m. spalio 15 d. Nuolatinis Tarptautinis Teisingumo Teismas priėmė patariamąją nuo-
monę. Teismas, remdamasis 1927 m. gruodžio 10 d. Tautų Sąjungos Tarybos rezoliucija, Tautų Są-
jungos statuto 23 e) straipsniu ir 1924 m. gegužės 8 d. Paryžiaus konvencija dėl Klaipėdos krašto, 

515 Telegramme de M. Jurgutis, Ministre des Affaires etrangeres de Lithuanie Kaunas, le 27 janvier 1922. Conflit Polono-
Lithuanien. Question de Vilna 1918–1924. Kaunas, 1924, p. 301–303; Telegramme de M. Skirmunt, Ministre des 
Affaires etrangeres de Pologne, Varsovie, le 30 janvier 1922. Conflit Polono-Lithuanien. Question de Vilna 1918–
1924. Kaunas, 1924, p. 303–305.

516 Telegramme de M. V. Jurgutis, Ministre des Affaires etrangeres de Lithuanie, Kaunas, le 20 fevrier 1922. Conflit 
Polono-Lithuanien. Question de Vilna 1918–1924. Kaunas, 1924, p. 308–311.

517 Lietuvių ir lenkų byla dėl tranzito Nemuno upynu ir Kaišiadorių–Lentvaravo geležinkelio ruožu. Nuo Tautų Sąjun-
gos Tarybos 1927 m. gruodžio 10 d. rezoliucijos iki Hagos Tarptautinio Tribunolo patariamosios nuomonės pareiški-
mo. 1931, 2, p. 97.

518 Ibid., p. 152.
519 Nuo Tautų Sąjungos Tarybos 1927 m. gruodžio 10 d. rezoliucijos iki Hagos Tarptautinio Tribunolo patariamosios 

nuomonės pareiškimo. 1931, 1, p. 157–165.
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konstatavo, kad galiojantys tarptautiniai pasižadėjimai neįpareigoja Lietuvos, dabartinėmis aplin-
kybėmis, imtis reikalingų priemonių tranzitui atidaryti. Visgi Teismas atsisakė nagrinėti Lietuvos 
taikomų represalijų teisėtumo klausimą. Teismas TS statuto 23 straipsnį iš esmės aiškino siauriau 
ir kėlė abejonių dėl aiškinimo atitikties Tautų Sąjungos steigimo idėjai ir minėto straipsnio esmei. 
Tokias abejones sustiprino ir teisėjo D. Anzilotti atskiroji nuomonė, parėmusi Lietuvos lūkesčius. 
D. Anzilotti pažymėjo, kad Teismas turėjo aiškintis ne Lietuvos įsipareigojimą atidaryti geležinkelio 
eismą, o svarstyti, ar Lietuvos valstybė gali atsisakyti susisiekimo su Lenkija, nepaisant to, kad Tau-
tų Sąjungos Taryba prašė Teismo tik nustatyti, ar Lietuva teisėtai atsisako susisiekimo su Lenkija, 
nes minėtas geležinkelio ruožas turi ekonominę reikšmę. D. Anzzilottis daro išvadą, kad tik „esamų 
aplinkybių“, kurios susijusios su politine padėtimi tarp Lietuvos ir Lenkijos, analizė gali pateisinti 
Lietuvos poziciją, kuri yra nesuderinama su Tautų Sąjungos nario pareigomis, kylančiomis iš Tautų 
Sąjungos statuto 23 straipsnio520. 

Teismo sprendimo esminė dalis buvo dėl abiejų valstybių prisiimtų įsipareigojimų pradėti de-
rybas dėl santykių užmezgimo, kurie vestų į tarpusavio supratimą ir taiką. Čia Teismas konstatavo, 
kad sąžiningos tarpvalstybinės derybos negali būti formalumas (kuo iš dalies ir buvo kaltinama Lie-
tuva), tačiau kartu pasižadėjimas derėtis nesuponuoja tarpvalstybinių susitarimų pasirašymo, jeigu 
šalims nepavyksta priimti bendro sutarimo521.

Teismo atsisakymas nagrinėti klausimą, ar Lietuva esamomis aplinkybėmis teisėtai taiko rep-
resalijas, nesutikdama užmegzti santykius, aiškiai buvo naudingas ir Lenkijai, kadangi pagrindinė 
problema – Vilniaus krašto (dėl Suvalkų sutarties pažeidimo ir Ambasadorių konferencijos 1923 m. 
lapkričio 15 d. sprendimo teisėtumo) Teismo liko nepaliesta. Teismo patariamoji nuomonė buvo tin-
kama Lietuvos Vyriausybei, tačiau ji buvo gerokai menkesnė, nei tikėtasi. Lietuvos Vyriausybės lū-
kesčiai buvo politiniai, nepamatuoti teisinio instrumentarijaus ribose, neatsižvelgiant į Teismo kom-
petenciją ir, matyt, nulemti tam tikro nepatyrimo. Žvelgiant į Teismo nuomonę Lietuvos Lenkijos 
teritorinio ginčo kontekste, Lietuvos Vyriausybė bylą vertino kaip sėkmingą, Lietuvai įgijus naujų 
teisinių argumentų, o svarbiausia, konfliktą iškėlus į tarptautinę plotmę ir tikintis, kad atsiradus pa-
lankioms aplinkybėms šį ginčą bus galima perduoti nagrinėti Teismui522.

 Antroji Lietuvos bylą Nuolatiniame Tarptautiniame Teisingumo Teisme kilo dėl Klaipėdos 
krašto autonomijos ir Lietuvos prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų Antantės valstybėms.

Klaipėdos kraštą Lietuvai pavyko atgauti tik po 1923 m. suorganizuoto sukilimo. Antantės šalių 
Ambasadorių konferencija, valdžiusi kraštą, 1923 m. vasario 16 d. savo sprendimu perdavė Lietuvai 
suverenumą Klaipėdos kraštui ir nurodė perdavimo sąlygas. TS Taryboje buvo parengtas kompro-
misinis statutas ir 1924 m. kovo 12 d. vienbalsiai priimtas, o gegužės 8 d. Paryžiuje šalių pasirašytas. 
Taigi, remdamasi 1924 m. Paryžiaus konvencija Lietuva suteikė kraštui autonomijos statusą. Krašto 
autonomijos statusas buvo nustatytas Konvencijoje ir Klaipėdos krašto statute. Konvenciją sudarė  
4 dalys: Klaipėdos krašto konvencija ir trys priedai – Krašto statutas, Klaipėdos uostas ir Tranzitas, 
kurie laikyti konvencijos sudėtine dalimi. Klaipėdos krašto statutas (toliau Statutas) tapo vienu pag-
rindiniu krašto konstituciniu aktu523.

Krašto Statutas nustatė griežtas ir detalias autonomijos ribas, o 7 straipsnis atribojo krašto ir 
Lietuvos valstybės kompetenciją pagal principą: kas Statutu nepriskirta autonomijai, tas priklauso 
Lietuvos kompetencijai. Klaipėdos kraštas vykdydamas savo autonomiją privalėjo vadovautis ne tik 
Statuto nuostatomis, bet ir Lietuvos konstitucijos principais. Įstatymų leidžiamoji valdžia buvo kraš-
to Seimelis, renkamas Klaipėdos krašto vietinių gyventojų. Krašto vykdomoji valdžia buvo suteik-
ta direktorijai, kurią sudarė pirmininkas ir 5 nariai, turintys vietos gyventojo statusą (17 straipsnis). 

520 Lietuvių ir lenkų byla dėl tranzito Nemuno upynu ir Kaišiadorių–Lentvaravo geležinkelio ruožu. Nuo Tautų Sąjungos 
Tarybos 1927 m. gruodžio 10 d. rezoliucijos iki Hagos Tarptautinio Tribunolo patariamosios nuomonės pareiškimo. 
1931, 2, p. 105.

521 Satkauskas, R. Tarptautinis teisingumas ir Lietuva: Lietuvos bylos Nuolatiniame Tarptautiniame Teisingumo Teisme. 
Vilnius: Registrų centras, 2008, p. 67–68.

522 Pro Memoria dėl Lietuvos linijos Ženevoje. Kaunas, 1932 01 22. LVC, f. 383, Ap. 7, b. 1290, l. 19–21.
523 Konvencija dėl Klaipėdos teritorijos. Valstybės žinios.1924, 169/1186.
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Pirmininkas skyrė direktorijos narius, o visa direktorija privalėjo turėti Seimelio pasitikėjimą. Lie-
tuvos valstybės atstovo funkcijos buvo pavestos gubernatoriui, kuris aktyviai dalyvavo autonomi-
jos valdyme ir įstatymų leidyboje. Gubernatorių skyrė Respublikos Prezidentas. Įstatymų leidyboje 
Statutas suteikė teisę gubernatoriui skelbti Seimelio priimtus įstatymus (10 straipsnis) ir turėjo ri-
botą veto teisę. Statutas taip pat suteikė teisę gubernatoriui, susitarus su direktorija, paleisti Seimelį  
(12 straipsnis) Nuomonių skirtumai tarp Klaipėdos krašto konvencijos signatarių atsirado įgyvendi-
nant autonomijos nuostatas praktikoje. Krašte politinė padėtis taip pat buvo įtempta dėl Vokietijos 
revanšistinių nuotaikų ir vykdytos agresyvios diplomatijos. 1932 m. krašto gubernatorius, nors Kon-
vencija tiesiogiai tokios teisės nebuvo numačiusi, dėl antikonstitucinių ir autonomiją peržengiančių 
veiksmų atšaukė krašto direktoriją ir pirmininką. Direktorijos pirmininkas buvo atšauktas, nes ėmė-
si vesti tiesiogines derybas su Vokietijos vyriausybe, nepaisydamas krašto autonomijos numatytų 
ribojimų, dėl šios priežasties gubernatorius ėmėsi atitinkamų veiksmų.

1932 m. balandžio 11 d. Nuolatinio Tarptautinio Teisingumo Teismo sekretoriatui Hagoje buvo 
įteiktas Anglijos, Prancūzijos, Italijos ir Japonijos vyriausybių prašymas, jis vėlesniu memorandumu 
buvo patikslintas keliant klausimą: „Ar Klaipėdos krašto gubernatorius turi teisę atšaukti Direktorijos 
pirmininką, esant kokioms sąlygoms ir aplinkybėms, ir ar pirmininko atšaukimas reiškia ir kitų direk-
torijos narių atšaukimą ir ar faktinis Direktorijos pirmininko atšaukimas ir naujos sudarymas buvo 
teisėtas.“524

Sprendimą Klaipėdos krašto statuto aiškinimo byloje Teismas priėmė 1932 m. rugpjūčio 11 d. 
Teismas pripažino gubernatoriaus teisę atšaukti direktorijos pirmininką esant tam tikroms aplin-
kybėms, tačiau atsisakė nurodyti konkrečias atšaukimo aplinkybes. Teismas manė, kad direktorijos 
pirmininko atšaukimas nenutraukia kitų direktorijos narių pareigų ėjimo. Teismas konstatavo, kad 
1932 m. vasario 6 d. direktorijos pirmininko atšaukimas buvo teisėtas525.

Teismo pozicija parodė, kad doktrinoje vykusi polemika dėl Statuto prigimties šiuo atveju buvo 
tuščia526. Statutas buvo Konvencijos sudėtinė dalis ir Konvencijos 17 staipsnis visus kylančius ginčus 
tarp signatarių ir Lietuvos dėl Statuto ir Konvencijos kėlė į tarptautinės teisės plotmę. Teismas savo 
sprendime patvirtino, kad suverenitetas yra nedalomas, o pasirašius Konvenciją Lietuvai buvo per-
leistos suverenios teisės į Klaipėdos kraštą ir Lietuva įsipareigojo suteikti kraštui autonomiją Statuto 
nustatytose ribose. Teismo nuomone, Lietuvos ir Klaipėdos krašto suvereninių galių kilmė yra visiš-
kai skirtinga. Remiantis Konvencijos 2 straipsniu ir Statuto 1.7 straipsniu negalima siaurinti Lietuvos 
suverenių teisių vien dėl to, kad jos nebuvo įsakmiai nurodytos Statute. Statuto tikslas buvo ne suteik-
ti suverenias teises Lietuvai, bet nustatyti autonomijos ribas, todėl jei tik nėra Konvencijai prieštarau-
jančių nuostatų, visos iš Lietuvos suverenumo kylančios teisės turi būti taikomos. Teismas, siekdamas 
nustatyti krašto autonomijos teisinę padėtį, rėmėsi visa Konvencija. Teismas šiuo teiginiu pabrėžė 
Statuto tarptautinį pobūdį, bet anaiptol nepaneigė konstitucinės akto kilmės ir reikšmės. Teismas 
dar kartą patvirtino neginčijamą ir visišką Lietuvos suverenumą Klaipėdos kraštui. Teismas atsisakė 
Klaipėdos krašto statutą nagrinėti kaip Lietuvos valstybės konstitucinį aktą, tačiau tai nereiškė, kad 
Teismas abejotų ar neigtų akto konstitucinį pobūdį. Statuto įtraukimas į Konvenciją ir Konvencijos 
17 straipsnį bei Teismo pozicija rodo, kad diskusija dėl Klaipėdos krašto statuto kaip vidaus ar kaip 
tarptautinio teisės akto vertinimo aiškinant Statuto turinį iš esmės netenka prasmės. Konvencijos  
17 straipsnis garantuoja, kad ginčai, kilę tarp sutarties šalių dėl Konvencijos vykdymo, bus nagrinė-
jami Tautų Sąjungoje arba Nuolatiniame Tarptautiniame Teisingumo Teisme. 

Teismas, remdamasis bendraisiais principais, autonomijos esme pripažino Lietuvos vyriausy-
bei teisę išimtiniais atvejais, kai pažeidžiami svarbūs Lietuvos interesai, atšaukti Krašto direktori-
jos pirmininką. Teismo nuomone. tai buvo būtina suverenumo įgyvendinimo sąlyga, kuria Lietuvai 

524 Britų Prancūzijos, Italijos ir Japonijos vyriausybių 1932 m. balandžio 11 d. prašymas teismui. Klaipėdos krašto sta-
tuto aiškinimo byla Hagos tribunole. Kaunas: Užsienio reikalų ministerija, 1932, p. 57–59.

525 Teismo 1932 m. rugpjūčio 11 d. sprendimas Klaipėdos krašto statuto byloje. Klaipėdos krašto statuto aiškinimo byla 
Hagos tribunole. Kaunas: Užsienio reikalų ministerija, 1932, p. 252–286.

526 Šapoka, G. Lietuvos suvereniteto galiojimo problema Klaipėdos krašte Nuolatinio Tarptautinio Teisingumo Teismo 
sprendimo kontekste. Jurisprudencija. 2004, 52, p. 38–39.
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pikt naudžiauti neleido Konvencijos 17 straipsnis. Teismas nurodė: „negalima prileisti, kad Konvenci-
jos mintis būtų buvusi palikti Lietuvos valstybę, Klaipėdos krašto suvereną, be jokios priemonės tais 
atvejais, kai krašto vykdomoji valdžia pažeidžia Statuto kompetenciją peržengiančiais veiksmais“527. 
Teismo sprendimas tik patvirtino Lietuvos suverenumą kraštui ir iš to išplaukiančias teises. 

Teismo sprendimas buvo palankiai įvertintas tiek Lietuvos Vyriausybės, tiek visos visuomenės, 
sekusios bylos eigą per spaudą. Teismo sprendimas buvo itin aktualus Lietuvos valstybei tuo metu, kai 
ėmė stiprėti revanšistinės nuotaikos Vokietijoje ir vokiečių vyriausybė ėmėsi visų įmanomų priemo-
nių, siekdama stiprinti savo politinę įtaką Klaipėdos krašte, o tarptautinėje bendruomenėje bandė iš 
naujo kelti Klaipėdos krašto klausimą, neigdama Lietuvos suverenumą kraštui. Teismo sprendimas 
reikšmingas ir naujomis nuostatomis: suformulavo autonomijos ir valstybės sąveikos principą – efek-
tyvios autonomijos principą, kai ne tik garantuojamas realus subjekto autonominių teisių įgyvendini-
mas, tačiau kartu valstybės suvereniomis teisėmis ir interesais brėžiamos autonomijos subjekto ribos.

Trečioji Lietuvos byla Nuolatiniame Tarptautiniame Teisingumo Teisme buvo susijusi su tarp-
tautine privatine teise.

1925 m. kovo 5 d. estų bendrovės Esimene, kaip carinės Rusijos buvusios bendrovės koncesi-
nių teisių perėmėjos, valdyba kreipėsi su prašymu į Lietuvos Vyriausybę perleisti nuosavybės teises į 
Panevežio–Saldutiškio geležinkelį528. 1919 m. minėtą geležinkelio ruožą Lietuvos Vyriausybė paėmė 
valstybės nuosavybėn kaip buvusios carinės Rusijos bendrovės turtą.

1931 m. lapkričio 14 d. Lietuvos Vyriausybei buvo įteiktas memorandumas su prie jo pridėtu 
Esimene bendrovės valdybos prašymu. Jame nurodoma, kad Esimene yra buvusioji Rusijos bendrovė, 
transformuota į estišką bendrovę, išsaugojusią tą patį pavadinimą ir teises, todėl prašo teisingos kom-
pensacijos už Panevėžio–Saldutiškio geležinkelio liniją, kuri jai priklauso ir kuri iš jos buvo neteisėtai 
atimta. Pakartotiniais prašymais bendrovės Esimene valdyba kreipėsi 1932 m. gegužės 20 d.529 Estijos 
Vyriausybė diplomatiniu būdu ėmėsi ginti privačią bendrovę ir kurį laiką vyko derybos su Lietuva. 
1936 m. Lietuvos Vyriausybė nurodė Estijos vyriausybei, kad šis ginčas yra civilinės teisės objektas, 
tad ginčas yra Lietuvos teismų jurisdikcijoje. Estijos vyriausybė ėmėsi ginčyti tokią Lietuvos poziciją 
ir 1937 m. vasario 1 d. atnaujino pretenzijų reiškimą imdama ginčytis, ar Esimene yra Rusijos bendro-
vės teisių perėmėja, taip pat neigdama Lietuvos teismų jurisdikciją šiame ginče530. 

1937 m. lapkričio 2 d. Estijos vyriausybė, gindama savo bendrovės interesus ir manydama, 
kad diplomatinės priemonės išspręsti ginčą jau išsemtos, kreipėsi į Nuolatinį Tarptautinį Teisingumo 
Teismą. Estijos vyriausybė Teismo prašė pripažinti estų bendrovės Esmeine savininko ir koncesinin-
ko teises ir pareikalauti iš Lietuvos Vyriausybės atlyginti bendrovei padarytus nuostolius už neteisėtą 
geležinkelio perėmimą ir eksploataciją531.

Išankstiniuose Teismo posėdžiuose Lietuvos Vyriausybė Estijos prašymą vertino kaip nesvars-
tytiną, nurodydama estų ieškiniui du prieštaravimus-argumentus. Pirmasis – remiantis tarptautine 
teise, reikalavimas privalo sietis su valstybe ne tik jo pateikimo metu, tačiau ir nuostolių padarymo 
momentu. Lietuvos valstybė geležinkelio ruožą paėmė savo nuosavybėn 1919 m., kai geležinkelio 
bendrovė dar nebuvo estiška. Esmeine skelbėsi esanti carinės Rusijos geležinkelių bendrovės teisių 
perėmėja, tačiau juridiškai tai įtvirtinta tik 1924 m. pakeitus bendrovės įstatus. Antrasis Lietuvos 
Vyriausybės pateiktas prieštaravimas – valstybė gali ginti savo asmenų teises tik tuomet, kai pasta-
rieji negalėjo gauti žalos atlyginimo pagal nustatytas valstybės vidaus teisės priemones532. Nei Estijos 
vyriausybės ginama bendrovė, nei Estijos vyriausybė nebuvo pradėjusi bylų Lietuvos teismuose dėl 
ginčijamos nuosavybės ar padarytų nuostolių. Estijos vyriausybė to nepaisė ir teigė, kad geležinkelio 

527 Teismo 1932 m. rugpjūčio 11 d. sprendimas Klaipėdos Krašto statuto byloje. Klaipėdos krašto statuto aiškinimo byla 
Hagos tribunole. Kaunas: Užsienio reikalų ministerija, 1932, p. 264.

528 Panevezys-Saldutiskis Railway (Est. v. Lith.), § 14, 1938 P.C.I.J. (ser. A/B) No. 76 (Feb. 28).
529 CPJI Serie C, Plaidories, exposes oraux et documents, No. 86. Affaire du chemin de fer Panevezys-Saldutiskis, p.18;  

Lietuvos Respublikos Ministrų kabinetui. Skundas. LCVA. F. 383, Ap. 8B. 1109. L. 338-365.
530 CPJI Serie C, Plaidories, exposes oraux et documents, No. 86. Affaire du chemin de fer Panevezys-Saldutiskis, p.14-15.
531 PCJ Order June 30, 1938. The Panevezys-Saldutiskis railway case. LCVA. F. 383, Ap. 8B. 1112. L. 86-87.
532 Panevezys-Saldutiskis Railway (Est. v. Lith.), § 6-7, 1938 P.C.I.J. (ser. A/B) No. 76 (Feb. 28).
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perėmimas buvo jure imperii aktas, o tokio akto ginčijimas Lietuvos teismams neįmanomas, nes ne-
žinybingas.

Teismas 1939 m. vasario 28 d. paskelbė savo sprendimą byloje dėl Panevėžio–Saldutiškio gele-
žinkelio, pripažindamas Estijos vyriausybės parašymą nesvarstytinu533.

Teismas vadovavosi ir aiškino skelbiamą tarptautinės teisės viršenybę, kuria buvo grindžiamas 
pirmasis Lietuvos prieštaravimas, tačiau jį pripažino kaip ne visai pagrįstą, ir byla tuomet turėjo būti 
nagrinėjama iš esmės. Su antruoju Lietuvos Vyriausybės prieštaravimu Teismas iš esmės sutiko. Teis-
mas, vadovaudamasis Reglamento 62 straipsniu ir Lietuvos Vyriausybės argumentacija, atsižvelgęs į 
pateiktus faktus, manė, kad yra pakankamas pagrindas tvirtinti, jog Estijos bendrovė nėra pareiškusi 
jokio ieškinio Lietuvos teismuose dėl savo statuso pripažinimo Panevėžio–Saldutiškio linijos klausi-
mu. Dėl šios priežasties Lietuvos protestas buvo tenkinamas.

Teismas akcentavo, jog nacionalinių priemonių išnaudojimas turi būti išsamus. Taigi, pirmą 
kartą tarptautinių teismų praktikoje buvo įvestas išsamumo kriterijus įgyvendinant nacionalinių 
teisminių priemonių išnaudojimo principą. Taip pat iš sprendimo argumentacijos matyti, kad tai-
kant šią taisyklę būtina atsižvelgti, kokiose nacionalinėse institucijose buvo nagrinėtas ginčas, t. y. 
šis principas pripažįsta tik teisminių institucijų nagrinėjimą. Tokios taisyklės atsiradimą paskatino 
tai, kad buvo būgštauta, jog privačių asmenų pretenzijos, tarpininkaujant jų valstybių vyriausybėms, 
taps visų tarptautinių teismų bylų dauguma. Parastai tokios pozicijos laikosi dauguma tarptautinės 
teisės doktrinos atstovų, kurie pabrėžia principo racionalųjį pagrindą. Vis dėlto akivaizdu, kad daug 
didesnę reikšmę šis principas turi kitu aspektu. Nacionalinių priemonių išnaudojimo reikalavimas 
akivaizdžiai rodo tarptautinės teisės pagarbą valstybės suverenumui ir nesikišimo į vidaus reikalus 
principui534.  Akivaizdu, kad tik taikant šį principą galima tarptautinės teisės priemonėmis garantuo-
ti valstybių suverenių teisių įgyvendinimą nacionalinėje teisėtvarkoje. Lietuvos valstybei kaip tik toks 
principo pagrindimas turėjo gerokai svarbesnę reikšmę įgyvendinant suverenias teises nacionalinėje 
teisėtvarkoje, o kartu ir ją stiprinant.

Tarpukariu Nuolatinio Tarptautinio Teisingumo Teismo veikla sprendžiant valstybių ginčus 
buvo neabejotinai reikšminga. Didžiausias pasiekimas buvo tai, kad tarptautinė bendruomenė, vals-
tybės pirmą kartą įstengė sukurti pirmą nuolatinį tokios kompetencijos Teismą. Teismas tapo pagrin-
dine veiksminga tarptautine institucija mažosioms valstybėms ginant savo interesus tarptautinėje 
plotmėje. Ryškiausias to pavyzdys būtų Lietuva, nepaisant fakto, kad kartais bylos buvo keliamos ne 
Lietuvos Vyriausybės iniciatyva, tačiau ginčų sprendimas tarptautinės teisės, ne diplomatijos būdu 
duodavo daug konkretesnius, o svarbiausia – menkai nuginčijamus rezultatus. Jaunai Lietuvos vals-
tybei Teismo nutarimai, sprendimai tapo svariu instrumentu ginant savo suverenius interesus tiek 
tarptautinėje plotmėje, tiek įgyvendinant šias teises vidaus teisėtvarkoje. 

Efektyvesnei Teismo veiklai pasaulio taikių ginčų sprendimo kontekste trukdė tai, kad Teismo 
Statute vis dėlto nebuvo galutinai įtvirtinta privalomoji Teismo jurisdikcija. Valstybės, žinodamos 
Teismo sprendimo juridinę reikšmę, vengė teikti svarbiausius ginčus, bijodamos pralaimėti. Kaip tik 
Lenkija nesutiko su Lietuvos pasiūlymu nagrinėti Vilniaus krašto priklausymo klausimą Teisme. Dėl 
šios priežasties valstybės dažniau Teismo prašė patariamosios nuomonės nei sprendimo. 

4.2. Bylos prieš Lietuvą Europos Žmogaus Teisių Teisme:  
 kai kurios patirtys
Lietuva nuo pirmųjų Nepriklausomybės atkūrimo dienų daug dėmesio skiria žmogaus teisių 

ir pagrindinių laisvių535 apsaugai. 1990 m. kovo 11 d. Akte „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės 

533 PCJ Series A/B. No. 76. The Panevezys-Saldutiskis railway case.
534 Kuris, P. Mezhdunorodnye pravonarushenija i otvetstvinnost’ gosudarstva. Vilnius, 1973, p.175.
535 Buvę EŽTT teisėjai, išrinkti nuo Lietuvos: habil. dr. prof. Pranas Kūris – 1994–2004 m., prof. dr. Danutė Jočienė – 

2004–2013 m. už vertingas pastabas ir įžvalgas šioje dalyje dėkoja prof. dr. (HP) Egidijui Kūriui, EŽTT teisėjui,  
2013 m. išrinktam nuo Lietuvos.

  Norint neapsunkinti teksto, vietoj „teisės ir laisvės“ daug kur trumpinama – „teisės“. 
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atstatymo“ buvo paskelbta, kad Lietuva „garantuoja žmogaus, piliečio ir tautinių bendrijų teises“536. 
Svarbiausios žmogaus teisės buvo įtvirtintos tądien Aukščiausiosios Tarybos priimtame Laikinaja-
me Pagrindiniame Įstatyme. Teisės aktuose įtvirtinant žmogaus teises, kuriant jų apsaugos sistemą 
didelės reikšmės turėjo suvokimas, kad pagarba žmogaus teisėms ir veiksmingas jų garantavimas 
yra būtinas atsikūrusiai valstybei siekiant tapti visaverte tarptautinės demokratinių valstybių bend-
ruomenės nare, įsilieti į bendriją. Aukščiausioji Taryba jau 1991 m. kovo 12 d. nutarimu įsipareigojo 
laikytis Jungtinių Tautų537 Generalinės Asamblėjos 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinės žmogaus tei-
sių deklaracijos ir prisijungti prie Tarptautinės žmogaus teisių chartijos dokumentų: Tarptautinio 
ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto, 
Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto fakultatyvinio protokolo. Tai buvo Lietuvos įsiparei-
gojimas įtvirtinti valstybėje tokią žmogaus teisių sistemą, kuri atitiktų tarptautinėje teisėje nustatytus 
jų apsaugos standartus.

Žmogaus teisės buvo išplėtotos Tautos referendumu 1992 m. spalio 25 d. priimtoje ir Laikinąjį 
Pagrindinį Įstatymą pakeitusioje Konstitucijoje. Jos II skirsnyje išdėstytos nuostatos dėl svarbiau-
sių žmogaus teisių (bet daug jų įtvirtinta kituose skirsniuose – I, III, IV ir kt.). Įtvirtinta principinė 
pozicija, kad „žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės“ (18 straipsnis), kad „įstatymui, teismui ir 
kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“ (29 straipsnio 1 dalis), o asmeniui, 
kurio konstitucinės teisės ir laisvės pažeidžiamos, pripažįstama teisė kreiptis į teismą (30 straipsnio  
1 dalis). Šios bei kitos žmogaus teisių apsaugai skirtos konstitucinės nuostatos byla po bylos aiškintos 
Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, kaip antai 1998 m. gruodžio 9 d. nutarime, skirtame iki tol 
baudžiamajame įstatyme dar buvusiam mirties bausmės institutui, kuriame Teismas konstatavo, kad 
„prigimtinės žmogaus teisės – tai individo prigimtinės galimybės, kurios užtikrina jo žmogiškąjį 
orumą socialinio gyvenimo srityse. Jos sudaro tą minimumą, atskaitos tašką, nuo kurio plėtojamos ir 
papildomos visos kitos teisės <...>; <...> teisė į gyvybę yra kiekvieno žmogaus prigimtinė teisė. Ji yra 
nedaloma <...>. Paskyrus mirties bausmę ir ją įvykdžius, žmogaus gyvybės nebelieka. Kartu panei-
giama ir šio žmogaus prigimtinė teisė į gyvybę, kurią gina Konstitucijos norma“ arba 2011 m. rugsėjo 
28 d. nutarime, kuriame aiškindamas konstitucinę šeimos sampratą Teismas pabrėžė valstybės parei-
gą nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuriuo būtų sudarytos prielaidos šeimai tinkamai funkcionuoti, 
nediskriminuojant tam tikrų šeimos santykių dalyvių, kaip antai santuokos neįregistravusių bendrai 
gyvenančių vyro ir moters, jų vaikų (įvaikių) ir kt., palyginti su santuokos pagrindu sukurtoje šeimo-
je gyvenančiais asmenimis. 

Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs, kad „Lietuvos Respublikos konstitucinė sant-
varka grindžiama žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių, kaip didžiausios vertybės, prioritetu“538 ir tai, 
jog „Lietuvos valstybė yra demokratinė, reiškia, kad valstybėje turi būti užtikrinama Konstitucijos 
viršenybė, žmogaus teisių ir laisvių apsauga, visų asmenų lygybė įstatymui ir teismui, teisė į teisminę 
gynybą <...>“539. Aiškindamas valdžių padalijimo principą, Konstitucinis Teismas taip pat pabrėžė 

536 Siekiant neperkrauti teksti grynai techninio pobūdžio nuorodomis, nuorodos į teisės aktus nėra pateikiamos. EŽTT 
sprendimus, nutarimus bei sprendimus dėl peticijų priimtinumo bylose prieš Lietuvą žr. EŽTT duomenų bazėje 
Hudoc <http://hudoc.echr.coe.int> bei Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme interneto tinklalapyje 
<http://lrv-atstovas-eztt.lt>. Paminėtina, kad EŽTT (septynių teisėjų komiteto ar trijų teisėjų kolegijos, taip pat ir 
septyniolikos teisėjų Didžiosios Kolegijos) sprendimai (angl. judgment, pranc. arrêt), kuriais byla išsprendžiama 
iš esmės, lietuviškai vadinami tiesiog „sprendimais“. Vieno teisėjo, teisėjų komiteto arba kolegijos (taip pat ir Di-
džiosios Kolegijos) sprendimai (angl. decision, pranc. décision), kuriais peticija pripažįstama neprimtina arba byla 
išbraukiama iš Teismo bylų sąrašo, t. y. nutraukiama, taip pat ir iki Keturioliktojo protokolo įsigaliojimo priiminėti 
sprendimai dėl priimtinumo (angl. decision as to the admissibility, pranc. décision sur la recevabilidé), Lietuvo-
je – taip pat ir Konvencijos oficialiame vertime – vadinami „nutarimais“. Paralelė su Lietuvos teismų procesiniais 
aktais, ypač Konstitucinio Teismo baigiamaisiais aktais, iš kurių tik tie, kuriais byla dėl teisės akto konstitucingumo 
išsprendžiama iš esmės, vadinami „nutarimais“, o kiti (išskyrus išvadas) – „sprendimais“.

537 Pagal tuometinę terminiją – Suvienytųjų Nacijų Organizacijos (taip ir tame nutarime).
538 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1999, Nr. 101-2916. 

Taip pat žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1999,  
Nr. 42-1345; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 6 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2000, 
Nr. 105-3318. 

539 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 93-4000.

http://lrv-atstovas-eztt.lt/page/eztt-nutarimai-ir-sprendimai-pagal-metus
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jo reikšmę stiprinant žmogaus teisių garantijas540. Taigi Teismas nuo pat savo veiklos pradžios deda 
pagrindus teisinės valstybės principų įgyvendinimui, ypač daug dėmesio skirdamas žmogaus teisių ir 
teisėtų lūkesčių apsaugai, atsižvelgdamas, be kita ko, ir į Konvencijos aiškinimo ir taikymo principus.

Integruodamasi į Europos demokratinių teisinių valstybių bendruomenę, Lietuva pasirašė 
1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (EŽTK) ir jos papildomus Ke-
tvirtąjį (1963 m.), Septintąjį (1984 m.) bei Vienuoliktąjį (1994 m.) protokolus. Konvencija ir protoko-
lai buvo ratifikuoti 1995 m. balandžio 27 d.; ratifikaciniai raštai buvo deponuoti Europos Taryboje  
1995 m. birželio 20 d. Pirmąjį protokolą (1952 m.) Seimas ratifikavo 1995 m. gruodžio 7 d.; ratifika-
ciniai raštai buvo deponuoti Europos Taryboje 1996 m. gegužės 24 d. Ratifikuodama Konvenciją Lie-
tuva padarė dvi išlygas dėl Konvencijos 5 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymo Lietuvos teisėje. Pir-
moji: teisę sankcionuoti asmenų, įtariamų padarius nusikaltimą, suėmimą turės ir prokuroras pagal 
tuometinį Baudžiamojo proceso kodekso 104 straipsnį (išlyga galiojo vienerius metus po Konvencijos 
įsigaliojimo Lietuvai – iki 1996 m. birželio 20 d.541). Antroji: Konvencijos 5 straipsnio reikalavimai 
netaikomi pagal Drausmės statutą skiriant drausminę nuobaudą – areštą krašto apsaugos kariams 
(šiuo metu Statutas tokios nuobaudos jau nenumato). Lietuva taip pat padarė du pareiškimus. Pirmą-
jį – dėl tuometinio Konvencijos 25 straipsnio: Lietuva trejiems metams pripažino Europos Žmogaus 
Teisių Komisijos kompetenciją priimti fizinio asmens peticijas. Antrąjį – dėl tuometinio Konvencijos  
46 straipsnio: Lietuva trejiems metams pripažino privaloma Europos Žmogaus Teisių Teismo juris-
dikciją visose bylose, susijusiose su Konvencijos aiškinimu ir taikymu542. Tad Lietuva trejiems metams 
pripažino privalomąją EŽTT jurisdikciją bei Komisijos kompetenciją priimti ir nagrinėti individua-
lias peticijas iš Lietuvos jurisdikcijoje esančių asmenų, bet tik fizinių asmenų. Netrukus, ratifikuoda-
ma Pirmąjį protokolą, Lietuva į asmenų, galinčių pateikti individualias peticijas EŽTT, ratą įtraukė ir 
„nevyriausybines organizacijas“ bei „asmenų grupes“543.

Iki 1998 m. lapkričio 1 d., kai įsigaliojo Konvencijos Vienuoliktasis protokolas, peticijas nagri-
nėjo du organai – Komisija ir tik po to Teismas. Vienuoliktuoju protokolu žmogaus teisių užtikrini-
mo kontrolės mechanizmas buvo reformuotas, panaikinant Komisiją, o vietoj senojo Teismo įsteigus 
nuolat veikiantį Teismą. Viena iš reformos priežasčių buvo ir tuomet egzistavusi peticijų svarstymo 
galimybė politinėje ET institucijoje – Ministrų Komitete, kuri buvo kritikuota dėl to, kad Komiteto 
sprendimai turėdavo politinį atspalvį544. Kita priežastis buvo peticijų skaičiaus nuolatinis didėjimas. 
Kaip parodė netolima ateitis, bylų nagrinėjimo procesui sutrumpinti prireikė dar vienos reformos, 
kuri buvo įvykdyta 2010 m. birželio 1 d., kai įsigaliojo Konvencijos Keturioliktasis protokolas, kuriuo 
dar kartą siekta paspartinti bylų nagrinėjimą Teisme, ir kuris, be kita ko, sugriežtino peticijų priimti-
numo kriterijus ir įtvirtino galimybę jas pripažinti nepriimtinomis vieno teisėjo nutarimu545.

540 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1996, Nr. 126-2962.
541 Išlyga aptariama sprendime byloje Jėčius v. Lithuania, Nr. 34578/97, EŽTT 2000-IX. Taip pat žr. sprendimą dėl 

priimtinumo byloje Grauslys v. Lithuania (nut.), Nr. 36743/97, EŽTT 1999 m. rugsėjo 14 d.
542 Turimas omenyje „senasis“ Konvencijos sistemos mechanizmas – „dviejų organų sistema“. Valstybės turėjo ne tik 

ratifikuoti Konvenciją, bet ir pripažinti Komisijos kompetenciją bei Teismo jurisdikciją nagrinėti prieš jas pateiktas 
individualias peticijas.

543 Plačiau žr. Jočienė, D. Europos žmogaus teisių konvencijos taikymas užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos teisėje. 
2 leidimas. Vilnius: Eugrimas, 2001, p. 151–156.

544 Plačiau žr. Jočienė, D. Pratarmė. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių 
komiteto išvados bylose prieš Lietuvos Respubliką: 2003 01 01–2004 01 01. Ketvirtoji knyga. Vilnius, 2004, p. 4–5.

545 Tokios peticijos nėra pateikiamos Vyriausybei ir yra atmetamos vieno teisėjo kaip neatitinkančios priimtinumo 
kriterijų (Konvencijos 27, 34, 35 str.). Informacija apie jas neskelbiama ir Teismo interneto tinklalapyje (išskyrus 
bendrą statistiką).
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4.2.1. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija  
 Lietuvos teisėje: ankstyvoji Konstitucinio Teismo doktrina 

Lietuvos integravimosi į Konvencijos sistemą išskirtinumas buvo tas, kad dar iki ratifikuo-
jant Konvenciją buvo inicijuota kai kurių jos ir jos protokolų nuostatų atitikties Konstitucijai ex ante 
patik ra. Šis klausimas buvo pateiktas nagrinėti Konstituciniam Teismui.

Konvencijos pasirašymas ir ratifikavimas (ar kitokia privalomumo pripažinimo išraiška) yra 
valstybės narystės Europos Taryboje, kuri yra atvira visoms demokratinėms Europos valstybėms 
tarptautinė regioninė organizacija, sąlyga. Konvencija – svarbiausia Europos tarptautinė sutartis, 
įtvirtinanti žmogaus teisių apsaugos standartus, kodifikavusi žmogaus teises ir iš bendro pobūdžio 
deklaracijų jas pavertusi tvirtais teisiniais įsipareigojimais. Dar daugiau, ji padėjo pagrindus tarptau-
tinių peticijų dėl žmogaus teisių pažeidimų sistemai. Konvencija dėl savo svarbos dažnai yra įvardija-
ma kaip „Europos viešosios tvarkos konstitucinis įrankis žmogaus teisių srityje“546.

Lietuvos Respublikos Prezidentas 1994 m. vasario 11 d. dekretu sudarė darbo grupę „siekiant 
pasiruošti ratifikuoti“ Konvenciją. Jai buvo pavesta pateikti siūlymus, kokius teisės aktus reiktų keisti 
ar priimti naujus, kad veiksmingai būtų įgyvendintos Konvencijoje įtvirtintos žmogaus teisių garan-
tijos. Įvertinusi 103 įstatymus ir 24 įstatymų projektus547, grupė įvardijo konkrečius pasiūlymus dėl 
galiojančių teisės aktų pakeitimo bei naujų projektų parengimo ir konstatavo, kad galima pradėti 
Konvencijos ratifikavimo procedūrą. Kartu darbo grupė nurodė, kad pateikiant Konvenciją Seimui 
ratifikuoti „būtinas protokolinis sprendimas dėl įstatymų, suderinančių Konvencijos nuostatas su 
nacionaline teisine sistema, rengimo ir priėmimo programos“548. Ji pasiūlė taip pat padaryti išlygas 
dėl Konvencijos 5 ir 6 straipsnių.

Įvertinęs šiuos siūlymus, Respublikos Prezidentas 1994 m. liepos 13 d. dekretu kreipėsi į Kons-
titucinį Teismą su paklausimu dėl atskirų Konvencijos ir jos protokolų straipsnių atitikties Kons-
titucijai. Beje, tai buvo pirmasis kreipimasis į Konstitucinį Teismą dėl išvados pagal Konstitucijos 
105 straipsnio 3 dalį. Paklausime buvo teigiama, kad nepašalinus prieštaravimų tarp Lietuvos Res-
publikos teisės aktų ir Konvencijos nuostatų Lietuva negalės įvykdyti tarptautinių įsipareigojimų, 
nes pagal Konstitucijos 7 straipsnio 1 dalį „negalioja joks įstatymas ar kitas teisės aktas, priešingas 
Konstitucijai“. Ši nuostata savaime nepadaro tarptautinės sutarties negaliojančia549, bet prieštaravimo 
atveju įgyvendinti Konvenciją Lietuvos vidaus teisėje būtų buvę sunku550, nors, kita vertus, Konstitu-
cijos nuostatos suformuluotos ir aiškinamos „Konvencijai draugišku“ būdu551. Teismo buvo paprašyta 
pateikti išvadą tik dėl kai kurių Konvencijos nuostatų (4, 5, 9 ir 14 straipsnių bei Ketvirtojo protokolo 
2 straipsnio nuostatų) atitikties Konstitucijai. Hipotetinė neatitiktis buvo grindžiama Konvencijos ir 
Konstitucijos teksto formuluočių iš esmės lingvistiniu netapatumu. 

Konstitucinis Teismas 1995 m. sausio 24 d. pateikė išvadą, kad nuostatos, dėl kurių į jį buvo 
kreiptasi, neprieštarauja Konstitucijai552. Tai atvėrė kelią ratifikuoti Konvenciją ir jos Ketvirtąjį, Sep-
tintąjį bei Vienuoliktąjį protokolus (su minėtomis išlygomis). Pasak Konstitucinio Teismo, Konsti-
tucijos ir Konvencijos funkcija tokia pati: Konstitucija įtvirtina žmogaus teisių garantijas šalyje, o 

546 Žr., pvz., Avotiņš v. Latvia [DK], Nr. 17502/07, § 112, EŽTT 2016.
547 Plačiau žr. Žmogaus teisės ir laisvės: Lietuvos Respublikos įstatymų ir 1950 m. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 

laisvių apsaugos konvencijos suderinamumo problemos. Vilnius, 1995, p. 254–257. 
548 Ibid., p. 256.
549 Žr. ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 17 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1995, Nr. 86-

1949.
550 Vadapalas, V. Incorporation and Implementation of Human Rights in Lithuania. Scheinin, M. (ed). International 

Human Rights Norms in the Nordic and Baltic Countries. The Hague: Kluwer Law International, 1996, p. 126. 
551 Angl. „in a „Convention-friendly“ manner“ (Kūris, E. The Impact of the Decisions of the European Court of Human 

Rights on the National legal systems: A Look from the Constitutional Court of Lithuania. In: Dialogue between 
Judges. Strasbourg: 2006, p. 20, 24).

552 Plačiau žr. Vadapalas, V. Opinion of the Constitutional Court of Lithuania in the Case concerning the Conformity 
of the European Convention on Human Rights with the Constitution of Lithuania. Zeitschrift für ausländisches – 
öffentliches Recht und Völkerrecht. 1995, 55 (4), p. 1077–1094. 
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Konvencija – tarptautiniu lygmeniu553. Tačiau Lietuvos teisinė sistema grindžiama tuo, kad Konsti-
tucijai neturi prieštarauti joks teisės aktas, taigi ir jos sudarytos tarptautinės sutartys, neišskiriant 
Konvencijos. Nors Konstitucijos 7 straipsnio 1 dalies nuostata savaime negali padaryti negaliojančios 
tarptautinės sutarties – Konvencijos, sutarties nuostatos turi neprieštarauti Konstitucijai554. Tą ne-
prieštaravimą, pasak Teismo, galima pasiekti Konstitucijos ir Konvencijos nuostatų santykio aiškini-
mu, kuris turi būti loginis, prasminis, ne vien pažodinis.

Išvadoje pabrėžiama, kad tolygus su įstatymais Konvencijos taikymas Lietuvos vidaus teisė-
je dar neužtikrina, jog Konvencijos nuostatos visais atvejais bus veiksmingai įgyvendinamos. Kita 
vertus, nors Konvencija, kuri Lietuvos Respublikos teisės sistemoje turi įstatymo galią, negali (kaip 
ir bet kuris kitas teisės aktas) prieštarauti Konstitucijai, turinčiai Lietuvos teisėje aukščiausią galią. 
Konkurencijos su nacionaliniais įstatymais atveju taikytinos Konvencijos nuostatos555. 

Šiame kontekste paminėtina ir tai, kad 2006 m. kovo 14 d. nutarime556 Konstitucinis Teismas 
išaiškino, kad pagarba tarptautinei teisei, t. y. sava valia prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų laiky-
masis, pagarba visuotinai pripažintiems tarptautinės teisės principams, taip pat ir principui pacta 
sunt servanda, yra „Lietuvos valstybės teisinė tradicija ir konstitucinis principas“. Ši itin svarbi, fun-
damentali nuostata taikytina ir Konvencijos laikymuisi ir taikymui557. 

Paminėtinas ir vienas problemiškas Konstitucinio Teismo 1995 m. sausio 24 d. išvados as-
pektas. Teismas sankcionavo nevienodus Konvencijos nuostatų įgyvendinimo būdus nacionaliniu 
lygmeniu: aprobavęs tiesioginį Konvencijos taikymą civilinėje teisėje, Teismas tuo metu jį paneigė 
baudžiamojoje teisėje (plačiąja prasme), kur esą tiesiogiai taikytini tik Lietuvos Respublikos bau-
džiamieji ir baudžiamojo proceso įstatymai. Ši doktrina kelia rimtų teorinių klausimų (ir ne vien 
teorinių), nes net siekiant, kad visos su baudžiamąja teise susijusios Konvencijos nuostatos atsispin-
dėtų nacionaliniuose teisės aktuose, tos nuostatos, kurias savo jurisprudencijoje naujai suformuluoja 
EŽTT (o tai vyksta nuolat, nes Konvencijos teisė ne mažiau nei konstitucinė teisė yra ją oficialiai 
aiškinančio teismo kuriama jurisprudencinė teisė), gali užklupti nacionalines institucijas netikėtai: 
minėtas nuostatas privalu nacionaliniu lygmeniu įgyvendinti nedelsiant, bet atitinkami nacionaliniai 
teisės aktai dar ilgai gali būti nepakeisti. Bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų teisės 
taikymo praktika nuėjo kitu keliu, nei 1995 m. nubrėžė Konstitucinis Teismas: jie Konvencijos nuos-
tatas tiesiogiai taiko ir EŽTT sprendimais (ne vien priimtais bylose prieš Lietuvą) remiasi visose teisės 
šakose, taip pat ir baudžiamojoje teisėje. Vis dėlto, Konstitucinio Teismo doktrina dėl nacionalinių 
baudžiamųjų bei baudžiamojo proceso įstatymų ir Konvencijos santykio kol kas nėra pakoreguota.

Po penkerių metų po minėtos Išvados pateikimo Konstitucinis Teismas suformulavo svarbią 
doktrininę nuostatą, kad EŽTT jurisprudencija, kaip teisės aiškinimo šaltinis, yra aktuali ir Lietuvos 
teisės aiškinimui ir taikymui558. Šitaip dar kartą buvo patvirtinta, kad Konstitucija yra aiškinama 
„Konvencijai draugišku“ būdu – kiek tai įmanoma. O dar po daugiau nei po dešimtmečio Teismas, vėl 
priminęs Konstitucijos viršenybės principą, išplėtojo savo doktriną, kad paskata keisti Konstituciją 
gali būti ir EŽTT priimtas sprendimas byloje prieš Lietuvą (bet jis „savaime negali būti konstituciniu 

553 Žr. ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. kovo 18 d. nutarimą (TAR. 2014, Nr. 3226), kuriame 
suformuluota tarptautinės teisės kaip minimalaus konstitucinio žmogaus teisių apsaugos standarto doktrina: tarp-
tautinė teisė, taip pat ir Konvencija, yra konstitucinis žmogaus teisių garantijų minimumas. 

554 Taip pat žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimą (Valstybės žinios. 2012,  
Nr. 105-5330).

555 Tai įtvirtinta ir LR Tarptautinių sutarčių įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje. Plačiau žr. Jočienė, D. Europos žmogaus teisių 
konvencijos taikymas užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos teisėje. 2 leidimas. Vilnius: Eugrimas, 2001, p. 133.

556 Taip pat žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimą. TAR. 2014, Nr. 478.
557 Formuluodamas šią doktriną, Teismas pasirėmė Konstitucijos 135 str. 1 d., pagal kurią Lietuvos Respublika, įgy-

vendindama užsienio politiką, vadovaujasi visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis, siekia 
užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, piliečių gerovę ir pagrindines jų teises bei laisves; taip pat 138 str.  
3 d., pagal kurią tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo Seimas, yra sudedamoji LR teisinės sistemos dalis.

558 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 39-1105. 
Taip pat žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. spalio 23 d. (Valstybės žinios. 2002, Nr. 104-4675), 
2005 m. rugsėjo 29 d. (Valstybės žinios. 2005, Nr. 117-4239), 2013 m. lapkričio 15 d. (Valstybės žinios. 2005, Nr. 117-
4239), 2014 m. gegužės 9 d. (TAR. 2014, Nr. 5321) nutarimus. 
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pagrindu reinterpretuoti (koreguoti) oficialiąją konstitucinę doktriną)559. Konstitucijos viršenybė sa-
vaime nepadaro negaliojančios Konvencijos nuostatos, bet ir EŽTT sprendimas nepanaikina iš Kons-
titucijos kylančio reguliavimo (nei kaip nors kitaip jį neutralizuoja), todėl vienintelis būdas pašalinti 
nesuderinamumą tarp Konstitucijos (kaip ją yra išaiškinęs Konstitucinis Teismas) ir Konvencijos 
(kaip ją yra išaiškinęs EŽTT) yra Konstitucijos pataisa, kuria būtų siekiama įvykdyti atitinkamą 
EŽTT sprendimą.

Taigi pagal Konstitucinio Teismo dar 1995 m. suformuluotą ir įvairiais aspektais išplėtotą 
dokt riną Konvencija yra sudedamoji Lietuvos teisės sistemos dalis ir taikoma tiesiogiai, o konkuren-
cijos su nacionaliniais įstatymais atveju jos taikymui teikiama pirmenybė. Teisine galia Konvencija 
nusileidžia tik Konstitucijai560.

4.2.2. Valstybės pareigos pagal Konvenciją

Konvencija pagrįstai laikoma minimaliu žmogaus teisių apsaugos standartu, kurio privalo lai-
kytis valstybės Konvencijos dalyvės. Bet jos gali nustatyti nacionalinėje teisėje ir platesnes teisių ap-
saugos garantijas, nei įtvirtina Konvencija561. Ratifikuodamos ją valstybės įsipareigoja „kiekvienam 
jų jurisdikcijai priklausančiam asmeniui garantuo[ti] šios Konvencijos I skyriuje apibrėžtas teises bei 
laisves“ (1 straipsnis). Tai reiškia, kad jos privalo (a) užtikrinti, jog jų vidaus teisė atitiks Konvencijos 
nuostatas, ir (b) pačios nepažeisti Konvencijos ginamų teisių ir laisvių.

Antrasis iš šių įsipareigojimų apima vadinamąsias negatyvias pareigas: valstybė (jos instituci-
jos, pareigūnai) negali nepagrįstai ir / arba neproporcingai įsiterpti į Konvencijos I skyriuje įtvirtintas 
teises. Žvelgiant siaurai, negatyvios pareigos nereikalauja imtis jokių aktyvių veiksmų, kad asmenys 
galėtų pasinaudoti tomis teisėmis. Kai kurios Konvencijos nuostatos suformuluotos pabrėžiant būtent 
negatyvias pareigas. Tačiau jos turi ir pozityvų krūvį. EŽTT yra išplėtojęs pozityvių pareigų doktri-
ną, pagal kurią valstybės privalo ne tik susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų, kuriais būtų pažeidžiamos 
asmens teisės, bet ir (tam tikrais atvejais) aktyviais veiksmais saugoti atitinkamas teises, neleisti jų 
pažeisti kitiems subjektams562. Kai kurios pozityvios pareigos formuluojamos tiesiogiai; antai „kiek-
vieno asmens gyvybė turi būti saugoma įstatymo“ (2 straipsnio 1 dalis), taigi turi būti išleisti gyvybę 
saugantys įstatymai. Bet pozityvios pareigos kyla ne vien iš jas tiesiogiai formuluojančių nuostatų, bet 
ir iš tų, kurių tekste tiesiogiai minima vien negatyvi pareiga. Be to, pozityvios pareigos neapsiriboja 
reikalingų teisės aktų išleidimu, jos apima ir kitus aktyvius veiksmus, įskaitant teisėtvarką palai-
kančių institucijų stiprinimą, administracinių procedūrų veiksmingumo didinimą, užkirtimą kelio 

559 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2012, Nr. 105-5330). 
Tąkart turėtas omenyje EŽTT Didžiosios kolegijos sprendimas byloje Paksas v. Lithuania [DK], Nr. 34932/04, EŽTT 
2011.

560 Kūris, P. Europos žmogaus teisių konvencijos įtaka Lietuvos Respublikos įstatymams. Lietuvos teisės tradicijos. 
Mokslinės konferencijos, skirtos Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto profesoriaus Stasio Vansevičiaus septyniasde-
šimtmečiui, medžiaga. Red. Vėbrienė, D. Vilnius: Justitia, 1997, p. 117. Žr. taip pat Jočienė, D. The ECHR in the 
Lithuanian Legal System. Liber Amicorum Luzius Wildhaber. Human Rights – Strasbourg Views. Droits de l‘homme- 
Regards de Strasbourg. Strasbourg: N.P. Engel Publisher, 2007, p. 229–231.

561 Antai Konvencija negarantuoja teisės tuoktis tos pačios lyties asmenims (žr., pvz., Gas and Dubois v. France,  
Nr. 25951/07, § 66, EŽTT 2012), bet tai nereiškia, kad valstybės negali nustatyti savo nacionaliniuose įstatymuose 
teisės tuoktis ir tos pačios lyties asmenims; tokiu atveju jos negali diskriminuoti panašioje padėtyje esančių asmenų. 
Žr., pvz., Vallianatos v. Greece [DK], Nr. 29381/09, 32684/09, EŽTT 2013 .Jame konstatuojama, kad iš 47 valstybių 
Europos Tarybos narių tik Graikijoje ir Lietuvoje šią teisę turi tik skirtingų lyčių atstovai (§§ 26, 91). Pažymėtina, 
kad Lietuvoje Civilinio kodekso trečiosios knygos XV skyriaus nuostatos, nustatančios „turtinius santykius tarp 
vyro ir moters, kurie, įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka, bendrai gyvena ne mažiau kaip viene-
rius metus neįregistravę santuokos (sugyventiniai), turėdami tikslą sukurti šeiminius santykius“, vis dar nėra taiko-
mos, nes ligi šiol Seimas neišleido partnerystės tvarką reglamentuojančio įstatymo.

562 Žr., pvz., L. v. Lietuvą (Nr. 27527/03, 2007 m. rugsėjo 11 d.). Šiame sprendime pabrėžiama, kad Lietuva, laisva valia 
suteikusi teisę asmenims pasikeisti lytį, turi ir pozityvią pareigą išleisti įstatymą, nustatantį šios teisės įgyvendinimo 
tvarką ir sąlygas (§§ 56–60). Taip pat žr. Banel v. Lithuania, Nr. 14326/11, EŽTT 2013, šiame sprendime teisės į gy-
vybę kontekste konstatuojama, kad valstybė turi pozityvią pareigą nustatyti efektyviai funkcionuojantį reguliavimą, 
leidžiantį garantuoti žmonių saugumą viešosiose vietose (§§ 65–73). 
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žinomai gresiančiam kėsinimuisi į asmens teises, įvykdytų asmens teisių pažeidimų tyrimą, o kai 
kuriais atvejais ir pažeidėjų (pa)traukimą atsakomybėn ir pan.

Konvencijoje įtvirtintos teisės apima ir materialiuosius, ir procesinius aspektus. Teisės mate-
rialiojo ir procesinio aspektų skirtis gali sutapti su valstybės negatyvios ir pozityvios pareigų skir-
timi: nevykdydama negatyvios pareigos (nepagrįstai ar neproporcingai įsiterpdama į asmens teisę) 
valstybė atitinkamą Konvencijos nuostatą pažeidžia materialiuoju aspektu, o nevykdydama pozity-
vios pareigos (netirdama galimo teisės pažeidimo) ji tą nuostatą pažeidžia procesiniu aspektu. Šiame 
kontekste paminėtinos bylos, kuriose buvo nustatyti Konvencijos 2 (teisė į gyvybę) arba 3 straipsnių 
(teisė nepatirti kankinimo, nežmoniško ar orumą žeminančio elgesio) pažeidimai, įskaitant ir by-
las prieš Lietuvą: nors nėra pagrindo kaltinti valstybę atėmus asmens gyvybę ar sukėlus pavojų jo 
gyvybei, arba kankinus asmenį, elgusis su juo nežmoniškai, taigi pripažinti ją pažeidus atitinkamą 
straipsnį materialiuoju aspektu, ji gali būti pripažinta tą straipsnį pažeidusia procesiniu aspektu dėl 
to, kad jos institucijos neveiksmingai tyrė tokį tariamą teisės pažeidimą, nenubaudė kaltų asmenų 
ir pan. Procesiniai pažeidimai Konvencijos 3 straipsnio pagrindu buvo nustatyti, pavyzdžiui, byloje 
Kraulaidis prieš Lietuvą (Nr. 76805/11, 2016 m. lapkričio 8 d. sprendimas) dėl to, kad Lietuvos institu-
cijos netinkamai ištyrė eismo įvykio, kurio metu buvo sunkiai sužalotas pareiškėjas, aplinkybes, taip 
pat byloje Mažukna prieš Lietuvą (Nr. 72092/12, 2017 m. balandžio 11 d. sprendimas), valstybei neat-
likus veiksmingo nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo. Tuo tarpu byloje Česnulevičius prieš Lietuvą 
(Nr. 13462/06, 2012 m. sausio 10 d. sprendimas) Konvencijos 2 straipsnio pažeidimai buvo nustatyti  
abiem aspektais, pabrėžiant, kad kalėjimo administracija nesudarė tinkamų saugių kalinimo sąlygų 
pareiškėjo sūnui, t. y. valstybė neįvykdė pozityvios pareigos užtikrinti kalinamojo asmens saugumą 
ir apsaugoti jo gyvybę (§ 89–90), o kartu netinkamai ištyrė ir mirties kalėjime aplinkybes. Tiek ma-
terialaus, tiek procesinio aspekto pažeidimai buvo nustatyti ir byloje Bikulčius ir Juozaitienė prieš 
Lietuvą (Nr. 70659/01 ir 74371/01, 2008 m. balandžio 24 d. sprendimas) dėl policijos pareigūnų nepro-
porcingai panaudoto šaunamojo ginklo persekiojant ir stabdant transporto priemonę bei netinkamo 
mirties aplinkybių ištyrimo ir kt. 

Pažymėtina, kad Strasbūro teismas nėra nei apeliacinė, nei kasacinė instancija nacionalinių 
teismų sprendimams, jis nepertikrina nacionalinių teismų nustatytų aplinkybių bei fakto ar teisės 
taikymo klaidų, kurias, pareiškėjų teigimu, padarė nacionaliniai teismai. EŽTT kontroliuoja, kaip 
valstybės laikosi įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė pagal Konvenciją ir jos protokolus (19 straipsnis). 
Teismo vaidmuo nacionalinės žmogaus teisių apsaugos atžvilgiu yra subsidiarus563: valstybės skati-
namos nustatyti ir pašalinti Konvencijos garantuojamų teisių pažeidimus bei atlyginti jų aukų patirtą 
žalą panaudodamos nacionalines priemones, kad kreipimosi į EŽTT neprireiktų.

4.3. Bylos prieš Lietuvą Europos Žmogaus Teisių Teisme:  
 bendras apibūdinimas

Per antrąjį 1995 m. pusmetį (kai Konvencija įsigaliojo Lietuvai), Europos Žmogaus Teisių Ko-
misija gavo 16 peticijų prieš Lietuvą, 1996 m. – 41, 1997 m. – jau 61. Pirmoji peticija buvo pripažinta 
priimtina 1997 m.564 Joje pareiškėjas skundėsi dėl Lietuvos teisėje taikyto prevencinio sulaikymo tei-
sėtumo (taip pat dėl esą pažeistos teisės į teisingą teismą ir teisės turėti pakankamai laiko deramai 
pasiruošti gynybai). Komisijos neišnagrinėtas bylas perdavus „naujajam“ Teismui, Teismas šią bylą 
išnagrinėjo 2000 m. ir nustatė Konvencijos 5 straipsnio 1, 3 ir 4 dalių pažeidimus565.

Prieš Lietuvą iki 2017 m. pabaigos nebuvo inicijuota nė viena tarpvalstybinė byla pagal Konven-
cijos 33 straipsnį. Visos peticijos buvo individualios; kai kurias iš jų pateikė juridiniai asmenys arba 
ne LR piliečiai, bet didžiąją dalį – fiziniai asmenys LR piliečiai. Daugumą bylų nagrinėjo septynių 

563 Jočienė, D. The Subsidiary Character of the System of the European Convention on Human Rights with Reference 
to Cases against Lithuania. Baltic Yearbook of International Law. 2009, 9, p. 1–46. 

564 Jėčius v. Lithuania, Nr. 34578/97, Komisijos sprendimas, 1997 m. sausio 12 d.
565 Jėčius v. Lithuania, Nr. 34578/97, EŽTT 2000-IX.
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teisėjų kolegija, nedidelę dalį – trijų teisėjų komitetas, o penkias bylas – septyniolikos teisėjų Didžioji 
kolegija; iš jų keturias566 pagal Konvencijos 30 straipsnį Didžiajai Kolegijai „perleido“ septynių teisėjų 
kolegijos, o viena567, jau išnagrinėta septynių teisėjų kolegijos, buvo Didžiajai Kolegijai perduota Vy-
riausybės prašymu pagal Konvencijos 43 straipsnį.

Teismo gaunamų peticijų prieš Lietuvą skaičius vis didėjo. 2003 m. Teismui jų buvo pateikta 
daugiausia – net 442. Vėliau peticijų skaičius ir didėjo, ir mažėjo. Šiuo metu vėl pastebimas (nela-
bai tolygus) didėjimas: pavyzdžiui, 2011 m. Teismui buvo pateiktos 305 peticijos, 2012 m. – 373, o  
2013 m. – jau 428, 2014 m. – 387, 2015 m. – 376, 2016 m. – net 406 m. 2017 m. sausio 1 d. nagrinėjimo 
laukė 283 peticijos568 (plg.: 2013 m. sausio 1 d. – 246 peticijos, 2014 m. sausio 1 d. – 250). 

1995–2016 m. EŽTT priėmė 140 galutinių sprendimų bylose prieš Lietuvą569. Mažiausiai vienas 
pažeidimas buvo nustatytas 103 bylose, 24 bylose joks pažeidimas nebuvo nustatytas, 11 bylų pasibai-
gė taikiais susitarimais arba bylos išbraukimu iš bylų sąrašų. Teisės į gyvybę materialaus pobūdžio 
pažeidimai buvo konstatuoti 3 bylose, procedūrinio pobūdžio pažeidimai dėl teisės į gyvybę kons-
tatuoti 4 bylose, žiauraus ir nežmoniško elgesio atvejai nustatyti 9 bylose prieš Lietuvą. Daugiausia 
sprendimų priimta bylose dėl per ilgo proceso (Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis) – net 27 sprendimai, 
25 sprendimai priimti dėl teisės į teisingą teismą (Konvencijos 6 straipsnis), 20 sprendimų bylose, 
susijusiose su asmens laisve ir neliečiamybe (Konvencijos 5 straipsnis). 18 sprendimų priimta bylose, 
susijusiose su nuosavybės teisių apsauga, 16 – dėl šeimos ir privataus gyvenimo pažeidimo ir kt.570 

Kaip naujausią pavyzdį galima pateikti 2016 m. statistiką bylose prieš Lietuvą. 2016 m. buvo 
priimti 474 sprendimai ir nutarimai: iš jų net 385 peticijos buvo pripažintos nepriimtinomis vieno tei-
sėjo nutarimu, 64 peticijas tokiomis pripažino trijų teisėjų komitetas, 4 – septynių teisėjų kolegija, o 
19 bylų buvo priimtas sprendimas kolegijai arba komitetui išnagrinėjus bylą iš esmės571. Konvencijos 
pažeidimai nenustatyti šešiose Teismo išnagrinėtose bylose prieš Lietuvą 2016 m., o trylikoje bylų tais 
pačiais metais nustatyti įvairių Konvencijos straipsnių pažeidimai, įskaitant Konvencijos 2 straipsnio 
1 dalies (teisės į gyvybę procesinis aspektas), 5 straipsnio 4 dalies (asmens, kuriam atimta laisvė, teisė 
kreiptis į teismą) ir 13 straipsnio (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę), 8 straipsnio (teisė į 
privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą), Pirmojo protokolo 1 straipsnio (teisė į nuosavybę) bei kitų 
Konvencijos nuostatų pažeidimus. 

Kai kurių Konvencijos ir jos protokolų straipsnių pažeidimų bylose prieš Lietuvą nebuvo nusta-
tyta arba jų buvo nustatyta vos po vieną kitą. Dėl kai kurių straipsnių (pavyzdžiui, 4 straipsnio) taria-
mo pažeidimo išvis nebuvo bylų, kurios būtų nagrinėtos iš esmės (tai nereiškia, kad dėl tų straipsnių 
tariamo pažeidimo išvis nebuvo nepriimtinomis pripažintų peticijų). Iš straipsnių, kurių pažeidimų 
nustatyta daugiausia, paminėtini Konvencijos 3, 5, 6, 8 straipsniai ir Pirmojo protokolo 1 straipsnis 
(plg. anksčiau pateiktą 2016 m. bylų statistiką). Kartais toje pačioje byloje pareiškėjas teigia buvus 
pažeistus ne vieną, bet kelis Konvencijos straipsnius, tad pasirinktas bylų grupavimas yra tam tikra 
prasme santykinis. Bet paminėtina, kad ir Lietuvos, ir paties EŽTT jurisprudencijos raidai reikšmin-
gų sprendimų ir / arba nutarimų buvo priimta ir bylose, kuriose tirta, ar nebuvo pažeisti Konvencijos 
2, 7, 10, 13, 14 straipsniai, Pirmojo protokolo 3 straipsnis, kaip, pavyzdžiui, byla Vasiliauskas prieš Lie-
tuvą (DK, Nr. 35343/05, 2015 m. spalio 20 d. sprendimas) dėl genocido sampratos pagal Konvencijos  
7 straipsnį (nėra bausmės be įstatymo) arba byla Balsytė-Lideikienė prieš Lietuvą (Nr. 72596/01,  
2008 m. lapkričio 4 d. sprendimas) dėl saviraiškos laisvės ribų pagal Konvencijos 10 straipsnį, Savic-
kas ir kiti 5 prieš Lietuvą (Nr. 66365/09, 2013 m. spalio 15 d. nutarimas dėl priimtinumo) dėl efekty-
vios teisinės gynybos priemonės pripažinimo proceso ilgumo bylose ir pan. 

566 Ramanauskas v. Lithuania [DK], Nr. 74420/01, EŽTT 2008, Cudak v. Lithuania [DK], Nr. 15869/02, EŽTT 2010, 
Paksas v. Lithuania [DK], Nr. 34932/04, EŽTT 2011, Vasiliauskas v. Lithuania [DK], Nr. 35343/05, EŽTT 2010.

567 Kudrevičius and others v. Lithuania [DK], Nr. 37553/05, EŽTT 2015.
568 Neskaičiuojant tų, kurių nagrinėjimas dar nepriskirtas teisėjų kolegijai arba komitetui. 
569 Violation by Article and by States (1959–2016). European Court of Human Rights [interaktyvus]. <www.echr.coe>.
570 Ibid.
571 Čia neįskaitomos bylos, kuriose buvo nuspręsta dėl teisingo atlyginimo už anksčiau nustatytus pažeidimus arba 

kurios buvo nutrauktos, pvz., dėl tarp šalių pasiekto taikaus susitarimo arba dėl to, kad pareiškėjas nebepalaikė savo 
peticijos.

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2016_ENG.pdf


796

Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

Lietuvai itin svarbi yra ta EŽTT jurisprudencija, kuri skirta Konvencijos 2, 3, 5 ir 6 straips-
niams. EŽTT jurisprudencija, skirta 8 straipsniui (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) arba 
Pirmojo protokolo 1 straipsniui (nuosavybės apsauga – ypač ją siejant su restitucijos procesu, kurio 
netolygumai ir klaidos buvo vienas iš veiksnių, „auginusių“ su Lietuva susijusią Strasbūro teismo ju-
risprudenciją) yra gana plati ir išryškina įvairius šių teisių pažeidimų Lietuvoje aspektus.

4.3.1. Bylos, susijusios su teise į gyvybę

Dėl teisę į gyvybę įtvirtinančio Konvencijos 2 straipsnio tariamų pažeidimų EŽTT teisėjų kole-
gija iš viso nagrinėjo devynias bylas prieš Lietuvą572. Šios bylos aptariamos pirmiausia dėl to, kad teisė 
į gyvybę neabejotinai yra fundamentali teisė, „visų teisių teisė“, naudojimosi visomis kitomis teisėmis 
(ir įtvirtintomis Konvencijoje, ir joje neįtvirtintomis) conditio sine qua non.

Bylose dėl esą pažeisto Konvencijos 2 straipsnio, kaip minėta, susipina valstybės negatyvių 
bei pozityvių pareigų ir šios teisės materialiųjų bei procesinių aspektų problematika. Antai vienoje 
pirmųjų šių bylų, Juozaitienė ir Bikulčius prieš Lietuvą573, EŽTT nustatė, kad valstybė neįvykdė savo 
pareigos saugoti asmens gyvybę, tad Konvencijos 2 straipsnį pažeidė materialiuoju aspektu: policijos 
pareigūnai, stabdydami persekiojamą transporto priemonę, panaudojo šaunamąjį ginklą ir dėl to 
žuvo automobilio gale sėdėję pareiškėjų vaikai. Buvo nustatyta ir tai, kad valstybė neįvykdė savo 
pozityvios pareigos tinkamai ištirti visas žūties aplinkybes ir nustatyti kaltus asmenis, tad minėtas 
straipsnis buvo pažeistas ir procesiniu aspektu. Panašios problemos keltos ir šiek tiek anksčiau nag-
rinėtoje byloje Leparskienė prieš Lietuvą574, bet joje iš esmės apsiribota procesinio aspekto tyrimu – 
Konvencijos 2 straipsnio pažeidimo Teismas nenustatė.

Konvencijos 2 straipsnio pažeidimas abiem aptariamais aspektais buvo nustatytas ir byloje 
Česnulevičius prieš Lietuvą575. Pareiškėjo sūnus mirė laisvės atėmimo įstaigoje, nes buvo sumuštas 
kitų kalinių. Konvencijos 2 straipsnis materialiuoju aspektu pažeistas, nes administracija, žinodama 
apie gresiantį pavojų, nesiėmė jokių priemonių veiksmingai apsaugoti jo gyvybę, o procesiniu aspek-
tu – nes nužudymas nebuvo tinkamai, veiksmingai tiriamas.

Konvencijos 2 straipsnio pažeidimas ir materialiuoju, ir procesiniu aspektais buvo nustaty-
tas ir byloje Banel prieš Lietuvą576. Pareiškėjos nepilnametis sūnus žuvo ant jo užkritus balkonui. 
Valstybė ne tik nesiėmė reikiamų priemonių apsaugoti vaiko gyvybę, bet ir įvykus nelaimei val-
džios institucijos kratėsi atsakomybės, mirties aplinkybes tyrė netinkamai. Byloje Bakanova prieš 
Lietuvą577 buvo netinkamai, neveiksmingai tiriamos pareiškėjos vyro mirties tolimojo plaukiojimo 
laive aplinkybės, tad 2 straipsnis buvo pažeistas procesiniu aspektu, bet pažeidimas materialiuoju 
aspektu nenustatytas. 

Kai kurios peticijos dėl teisės į gyvybę pažeidimo buvo pripažintos nepriimtinomis dėl to, kad 
pareiškėjai tinkamai neišnaudojo nacionalinių teisinės gynybos priemonių (Silickis ir Silickienė prieš 
Lietuvą578 – dėl pareiškėjo kaltinimo nusikaltimo padarymu ir savižudybės laisvės atėmimo įstaigoje 
dar iki teismo) arba dėl to, kad valstybės institucijos tinkamai tyrė asmens mirties aplinkybes, todėl 
peticija buvo „aiškiai nepagrįsta“ (Šedbarienė prieš Lietuvą579 – dėl netinkamai atliktos vienos teismo 
medicinos ekspertizės tiriant pareiškėjos sūnaus mirties aplinkybes; Baliučiai [Baliutienė ir Baliutis] 
prieš Lietuvą580 – dėl esą netinkamo pareiškėjų sūnaus mirties per triatlono varžybas tyrimo ir, jų ma-
nymu, kaltų asmenų nenuteisimo). Dar dvi peticijas dėl esą pažeisto Konvencijos 6 straipsnio (teisė į 

572 Čia neįskaitomos peticijos, po Keturioliktojo protokolo įsigaliojimo nagrinėtos vieno teisėjo ir jo pripažintos nepri-
imtinomis. Kaip minėta, informacija apie tokias peticijas viešai neskelbiama.

573 Juozaitienė ir Bikulčius v. Lithuania, Nr. 70659/01, 74371/01, EŽTT 2008.
574 Leparskienė v. Lithuania (nut), Nr. 4860/02, 2007 m. lapkričio 15 d.
575 Česnulevičius v. Lithuania, Nr. 13462/06, EŽTT 2012.
576 Banel v. Lithuania, Nr. 14326/11, EŽTT 2013.
577 Bakanova v. Lithuania, Nr. 11167/12, EŽTT 2016.
578 Silickis ir Silickienė v. Lithuania, Nr. 20496/02, EŽTT 2009.
579 Šedbarienė v. Lithuania (nut.), Nr. 27925/08, EŽTT 2010.
580 Baliučiai v. Lithuania (nut.), Nr. 29056/15, EŽTT 2015.
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teisingą bylos nagrinėjimą) Teismas pats perkvalifikavo kaip tokias, kurios pateiktos dėl Konvencijos 
2 straipsnio (Sadauskienė prieš Lietuvą581 – dėl pareiškėjos sūnaus mirties per moksleivių sąskrydį 
tyrimo; Rinkūnienė prieš Lietuvą582 – dėl pareiškėjos vyro mirties ligoninėje aplinkybių tyrimo), o 
išnag rinėjęs pripažino „aiškiai nepagrįstomis“, nes jose nebuvo pateikta argumentų, kurie būtų pa-
grįstai leidę manyti, kad valstybė nevykdė ar netinkamai vykdė pozityvią pareigą tinkamai ir veiks-
mingai ištirti mirties aplinkybes.

4.3.2. Bylos, susijusios su kankinimų uždraudimu

Konvencijos 3 straipsnyje įtvirtinta teisė nepatirti kankinimo, nežmoniško ar orumą žeminan-
čio elgesio – absoliuti teisė, todėl EŽTT požiūriu, Konvencijos 3 straipsnio draudžiamo elgesio patei-
sinti neįmanoma. Bylos dėl Konvencijos 3 straipsnio tariamo pažeidimo sudaro gana didelę Lietuvai 
skirtos Teismo jurisprudencijos dalį. Tarp peticijų, kurios laukia nagrinėjimo Teisme prieš Lietuvą ir 
jau pateiktų Vyriausybei, 2017 m. rugpjūčio mėn. duomenimis, apie trečdalyje pareiškėjai skundžia 
valstybę pažeidus Konvencijos 3 straipsnį (dažnai dėl įkalinimo iki gyvos galvos be teisės tikėtis išeiti 
į laisvę anksčiau, bet dar dažniau dėl esą nepatenkinamų sulaikymo ir / arba kalinimo sąlygų583 arba 
dėl to, kad nacionaliniai teismai nepakankamai atlygino dėl tokių sąlygų patirtą žalą). EŽTT ju-
risprudencijos tendencijos ir ankstesnių metų bylų prieš Lietuvą statistika, matyt, leistų prog nozuoti, 
kad pažeidimai gali būti nustatyti ir bent kai kuriose iš šių bylų.

Konvencijos 3 straipsnis yra gana plačiai taikomas. Lakoniškai pavadintas „Kankinimo už-
draudimas“, jis įsakmiai ir be išlygų draudžia ne vien kankinimą, bet ir kitokį nežmonišką ar žmo-
gaus orumą žeminantį elgesį bei tokias bausmes. Kokį elgesį laikyti „nežmonišku“ ar „žeminančiu 
žmogaus orumą“ ir kada toks elgesys prilygsta „kankinimui“ – sudėtingas klausimas; tokio elgesio 
kriterijai yra ilgametės vis labiau tuos kriterijus „išgryninančios“ EŽTT jurisprudencijos raidos rezul-
tatas. 3 straipsnio draudžiamu elgesiu gali būti laikomas net dvasinių kančių suteikimas584. Teismo ju-
risprudencijoje pabrėžiama, kad valstybė privalo veiksmingai saugoti asmenis ne vien nuo jos „agen-
tų“, bet ir nuo privačių asmenų veiksmų, kuriais su žmogumi elgiamasi nežmoniškai ar žeminamas 
jo orumas, arba jis kankinamas585. Su šia valstybės pozityvia pareiga sietina ir EŽTT jurisprudencijoje 
ryškėjanti tendencija 3 straipsnį pripažinti buvus pažeistą procesiniu aspektu ir tada, kai valdžios 
institucijos netiria privačių asmenų veiksmų prieš asmenį, dėl kurių jis patyrė fizinius sužalojimus 
arba juos tiria neveiksmingai. Tiesa, šią tendenciją nevienareikšmiškai vertina net patys teisėjai586. 

EŽTT nagrinėtose bylose prieš Lietuvą dėl Konvencijos 3 straipsnio tariamų pažeidimų atsi-
skleidžia itin platus šio straipsnio turinys. Paminėtina, kad nors Lietuva yra pralaimėjusi, kaip minė-
ta, nemažai bylų dėl Konvencijos 3 straipsnio draudžiamo elgesio pareiškėjų atžvilgiu, šis elgesys nė 
viename sprendime neįvardytas kaip „kankinimas“.

Byloje Iljina ir Sarulienė prieš Lietuvą587 EŽTT nustatė Konvencijos 3 straipsnio pažeidimą dėl 
policijos pareigūnų fizinio ir emocinio smurto pareiškėjų atžvilgiu, taip pat dėl įvykio aplinkybių 
tyrimo neveiksmingumo. Šiuo atveju tai reiškia (tai matyti iš Teismo argumentų (§§ 46–52) bei jais 
grindžiamos išvados (§ 53)), kad jis pažeistas abiem – tiek materialiuoju, tiek procesiniu – aspektais. 
Byloje Gedrimas prieš Lietuvą588 EŽTT nustatė, kad policijos pareigūnai sulaikydami pareiškėją ir 
panaudodami prieš jį fizinę jėgą elgėsi 3 straipsnio draudžiamu būdu, o valdžios institucijos šį įvykį 
tyrė netinkamai, taigi valstybė pažeidė šį straipsnį ir materialiuoju, ir procesiniu aspektu.

581 Sadauskienė v. Lithuania (nut.), Nr. 19742/03, EŽTT 2007.
582 Rinkūnienė v. Lithuania (nut.), Nr. 55779/08, EŽTT 2009.
583 Norint neapsunkinti teksto, vietoje „sulaikymo ir / arba kalinimo sąlygos“ daug kur trumpinama – „sulaikymo sąlygos“.
584 Plg., pvz., Valiulienė v. Lithuania, Nr. 33234/07, § 48, EŽTT 2013.
585 Plg. O’Keeffe v. Ireland [DK], Nr. 35810/09, § 144, 2014.
586 Žr., pvz., net penkių teisėjų atskirąsias nuomones prie vienbalsiai priimto sprendimo byloje Kraulaidis v. Lithuania, 

Nr. 76805/11, EŽTT 2016. Kita vertus, ne mažiau nevienareikšmė alternatyva Konvencijos 3 straipsnio taikymui 
tokiose bylose būtų 2 straipsnio taikymas (plg., pvz., Kotelnikov v. Russia, Nr. 45104/05, EŽTT 2016 ).

587 Iljina ir Sarulienė v. Lithuania, Nr. 32293/05, EŽTT 2011.
588 Gedrimas v. Lithuania, Nr. 21048/12, EŽTT 2016.
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Panašus 3 straipsnio pažeidimas buvo nustatytas ir kitoje nesenoje byloje Yusiv prieš Lietuvą589, 
kurioje buvo nustatyta, kad policijos pareigūnai sulaikydami pareiškėją panaudojo neproporcingą 
jėgą, o valdžios institucijos netinkamai tyrė skundus dėl pareigūnų elgesio. Kai kuriais atžvilgiais 
panašioje byloje Peleckas prieš Lietuvą590 Teismas vis dėlto atmetė pareiškėjo peticiją dėl policijos pa-
reigūnų veiksmų jį sulaikant kaip „aiškiai nepagrįstą“, pažymėjęs, jog policijos prieš sulaikomą pa-
reiškėją panaudota fizinė jėga galėjo būti pateisinama pareiškėjo sulaikymo aplinkybėmis (įskaitant 
tai, kad jis sulaikomas priešinosi). 

Šiame kontekste išsiskiria bylos Valiulienė prieš Lietuvą591 ir Kraulaidis prieš Lietuvą592. Pirmo-
joje byloje pareiškėja buvo moteris, patyrusi sugyventinio smurtą. Jos kūno sužalojimus teismo eks-
pertai įvertino kaip „lengvus, nesukėlusius trumpalaikio sveikatos sutrikimo“, prokuroras nutraukė 
tyrimą kaip neturintį „visuomeninės reikšmės“ ir delsė apie tai pranešti aukai, o privataus kaltinimo 
byla buvo nutraukta dėl senaties. EŽTT nusprendė, kad baudžiamosios teisės priemonių įgyvendini-
mas neužtikrino pareiškėjos tinkamos apsaugos nuo smurto (§ 86). Antrojoje byloje pareiškėjas buvo 
dvidešimtmetis jaunuolis, sunkiai sužalotas per eismo įvykį. Nors įvykyje dalyvavo vien privatūs 
asmenys, pasiektas „sunkumo slenkstis“ (angl. threshold of severity) nulėmė, kad šį atvejį aprėpė Kon-
vencijos 3 straipsnis. Ikiteisminis tyrimas dėl eismo įvykio buvo atliekamas vangiai, nutraukiamas 
ir vėl atnaujinamas – iš esmės pareiškėjo motinos pastangomis, jos klausimus specialistams tyrėjai 
tiesiogiai ignoravo, galiausiai tyrimas buvo nutrauktas dėl senaties. Atlikta tyrimo veiksmų visuma 
vis dėlto rodė, kad, atrodo, nesudėtinga byla nepasiekė teismo dėl tyrėjų kruopštumo stokos (angl. 
the domestic authorities did not display the required level of diligence (§ 64)). Konvencijos 3 straipsnis 
buvo pažeistas procesiniu aspektu. Taigi valstybė, nebūdama atsakinga už tai, kas nutiko pareiškėjui, 
tapo atsakinga už tai, kad nebuvo deramai ir laiku ištirtos eismo įvykio aplinkybės. Šiuo atžvilgiu 
esminės reikšmės neturėjo tai, kad pirmojoje iš čia aptartų bylų smurtautojas veikė tyčia, o antrojoje 
pareiškėjas patyrė sužalojimus dėl neatsargumo (tiesa, taip ir nenustatyta, savo ar kieno nors kito).

Didžiausią bylų dėl esą pažeisto Konvencijos 3 straipsnio sudaro bylos dėl kalinimo sąlygų. Ne 
paslaptis, kad – vertinant problemą plačiau – Lietuvos (kaip ir kai kurių kitų valstybių Konvencijos 
dalyvių, ypač Vidurio ir Rytų Europos) laisvės atėmimo įstaigos šiuo atžvilgiu neatitinka daugelio 
tarptautinių (tarp jų ir Europos Tarybos) standartų. Bet prasta įstaigų būklė savaime nereiškia, kad 
kiekvienu konkrečiu atveju asmuo, kuriam atimta laisvė, dėl jo laikymo sąlygų patiria Konvencijos 
draudžiamą nežmonišką ir / arba žeminantį elgesį, juo labiau tokį, kuris prilygsta kankinimui. Daug 
peticijų prieš Lietuvą dėl esą netinkamų kalinimo sąlygų buvo pripažinta nepriimtinomis, dažnai 
vieno teisėjo nutarimu, nes jos buvo pateiktos praleidus Konvencijoje nustatytą kreipimosi terminą 
arba nebuvo išnaudotos nacionalinės teisinės gynybos priemonės (dėl netinkamų kalinimo sąlygų 
nebuvo kreiptasi į nacionalinius teismus), arba dėl to, kad pareiškėjas nebelaikytinas auka Konven-
cijos 34 straipsnio prasme, nes Lietuvos teismas už 3 straipsnio pažeidimą jam jau priteisė žalos atly-
ginimą, arba dėl to, kad nepateikta argumentų, kad galėjo būti pažeistos pareiškėjo teisės, įtvirtintos  
3 straipsnyje (peticija „aiškiai nepagrįsta“).

Pirmoji byla prieš Lietuvą dėl kalinimo sąlygų, kuri buvo nagrinėta iš esmės, buvo Valašinas 
prieš Lietuvą593. EŽTT nenustatė šio straipsnio pažeidimo dėl drausminių nuobaudų taikymo pareiš-
kėjui ar dėl bendrų kalinimo sąlygų toje laisvės atėmimo įstaigoje (Pravieniškių kolonijoje). Bet mi-
nėtas straipsnis (ir teisę į privatumą įtvirtinantis 8 straipsnis) buvo pažeistas, nes atliekant pareiškėjo 
asmens kratą (pateisinamą saugumo sumetimais) jam buvo įsakyta išsirengti nuogai kalėjimo parei-
gūnės moters akivaizdoje, plikomis rankomis buvo liečiami jo lyties organai bei maistas: tokie parei-
gūnų veiksmai parodė akivaizdžią nepagarbą pareiškėjui, pažemino jo orumą.

Ši byla paminėtina dar vienu aspektu. Teismas neįžvelgė, kad pareiškėjas būtų galėjęs ginčyti 
teisme jam paskirtas nuobaudas ar skųstis dėl kalinimo sąlygų (1998 m., kai pareiškėjas buvo kali-

589 Yusiv v. Lithuania, Nr. 55894/13 EŽTT 2016.
590 Paleckas v. Lithuania (nut), Nr. 18293/03, EŽTT 2007.
591 Valiulienė v. Lithuania, Nr. 33234/07, § 48, EŽTT 2013.
592 Kraulaidis v. Lithuania, Nr. 76805/11, EŽTT 2016.
593 Nr. 44558/98, EŽTT 2001-VIII.
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namas, administracinių teismų Lietuvoje dar nebuvo). Pareiškėjas galėjo skųstis vidaus reikalų mi-
nistrui ir ombudsmenui – Seimo kontrolieriui. Jis išties kreipėsi į pastarąjį. EŽTT pripažino, kad 
Lietuvoje ombudsmeno rekomendacijų apskritai būdavo paisoma. Vis dėlto pagrindinė kaliniams 
prieinama gynybos priemonė buvo „vidinis hierarchinis procesas“ (angl. the hierarchical procedure 
was the principal remedy for prisoners (§ 60)), o to buvo aiškiai per maža. Padėtis iš esmės pasikei-
tė 1999 m. Lietuvoje įsteigus administracinius teismus. 2003 m. byloje Jankauskas prieš Lietuvą594 
(dėl kalinio susirašinėjimo cenzūravimo) Teismas administracinius teismus pripažino veiksminga 
teisinės gynybos priemone Konvencijos 13 straipsnio prasme. Minėta, kad pareiškėjas, kuriam už  
3 straipsnio pažeidimą jau priteistas žalos atlyginimas (daugmaž atitinkantis tą, kurį priteistų EŽTT), 
nebelaikytinas auka Konvencijos 34 straipsnio prasme. To reikalauja Konvencijos sistemos subsidia-
rumas. Tačiau EŽTT taip pat vertina, ar tas priteistas žalos atlyginimas yra „teisingas“ (angl. just 
satisfaction; pranc. satisfaction équitable) Konvencijos 41 straipsnio prasme.

Vėlesnėse bylose, kurias inicijavo asmenys, kuriems buvo atimta laisvė, buvo nustatyta daugiau 
Konvencijos 3 straipsnio pažeidimų – taip pat ir dėl bendrų kalinimo sąlygų. Antai bylose Karale-
vičius prieš Lietuvą595, Savenkovas prieš Lietuvą596 ir Kasperovičius prieš Lietuvą597 Teismas nustatė 
pareiškėjus patyrus 3 straipsnio draudžiamą žmogaus orumą žeminantį elgesį dėl to, kad (kai kurie) 
pareiškėjai turėjo naudotis tualetu kameroje joje būnant ir kitam joje laikomam asmeniui, taip pat 
dėl antisanitarinių sąlygų bei kamerų perpildymo kalinimo įstaigose (atitinkamai Šiaulių bei Lukiš-
kių tardymo izoliatoriuose ir Anykščių policijos areštinėje) ir / arba neproporcingo galimybės judėti 
suvaržymo (jie beveik visą laiką turėjo būti kamerose). Pastarojoje iš šių bylų Teismas atsižvelgė į 
Vyriausybės argumentus, kad administracija neturėjo tikslo pažeminti pareiškėją (tuo, kad jis turėjo 
naudotis tualetu kameroje joje būnant ir kitam joje laikomam asmeniui), bet tokio tikslo neturėjimas 
nereiškia, kad atitinkamas elgesys nepažemino pareiškėjo orumo ir nepažeidė Konvencijos 3 straips-
nio (§ 41).

Kita svarbi byla prieš Lietuvą dėl kalinimo sąlygų buvo Mironovas ir Kiti prieš Lietuvą598. Joje 
buvo sujungtos septynios peticijos, kuriomis pareiškėjai skundėsi dėl esą netinkamų, žeminančių 
kalinimo sąlygų Lukiškių bei Šiaulių tardymo izoliatoriuose, Vilniaus, Alytaus bei Pravieniškių pa-
taisos namuose ir Laisvės atėmimo vietų ligoninėje. Jie teigė, kad kameros buvo perpildytos, o sani-
tarijos ir higienos sąlygos neatitiko ne tik Konvencijos, bet ir Lietuvos vidaus teisės aktų reikalavimų. 
Penkiems iš pareiškėjų administraciniai teismai jau buvo priteisę dėl netinkamų kalinimo sąlygų pa-
tirtos žalos atlyginimą. Vieno pareiškėjo EŽTT nepripažino auka Konvencijos 34 straipsnio prasme, 
nes priteistą žalos atlyginimą pripažino pakankamu (be kita ko, Teismas pasirėmė nutarimu byloje 
Stella ir Kiti prieš Italiją599, pagal kurį sprendžiant, ar priteistas žalos atlyginimas yra pakankamas, 
vienas iš kriterijų gali būti bendras šalies gyvenimo lygis). Dviejų pareiškėjų atžvilgiu Teismas nenu-
statė 3 straipsnio pažeidimo, nes kamerų, kuriose laikyti pareiškėjai, perpildymą naktį (jiems teko 
po mažiau nei 3 m2 asmeninės erdvės keliems kaliniams skirtose kamerose) atsvėrė galimybė palikti 
kamerą dieną bei kitos ne itin blogos sąlygos, nors apskritai jos toli gražu nebuvo patenkinamos (angl. 
far from adequate (§ 140)). Vis dėlto, įvertinęs kalinimo sąlygų visumą, Teismas palankiai priėmė 
Vyriausybės paaiškinimus dėl šių dviejų pareiškėjų situacijos ir nusprendė, kad jų patirtas vargas 
(angl. distress) ir sunkumai (angl. hardship) neviršijo „kalinimui neišvengiamai būdingo kentėjimo 
lygmens“ (angl. unavoidable level of suffering inherent in detention (§ 136)) arba kad tos sąlygos nepa-
siekė „minimalaus sunkumo (angl. severity) lygmens“ (§ 140)), jog elgesys su jais būtų laikomas žemi-
nančiu 3 straipsnio prasme. Dėl kitų keturių pareiškėjų Teismas nebuvo toks nuolaidus. Vertindamas 
Lietuvos administracinių teismų žalos atlyginimo praktiką, EŽTT pripažino, kad, nepaisant tam 

594 Jankauskas v. Lithuania (nut.), Nr. 59304/00, EŽTT 2003. Sprendimas šioje byloje buvo priimtas 2005 m. vasario 24 d.
595 Karalevičius v. Lithuania, Nr. 55254/99, EŽTT 2005.
596 Savenkovas v. Lithuania, Nr. 871/02, EŽTT 2008.
597 Kasperovičius v. Lithuania, Nr. 54872/08, EŽTT 2012.
598 Mironovas and others v. Lithuania, Nr. 40828/12, 29292/12, 69598/12, 40163/12, 66281/13, 70048/13, 70065/13, 

EŽTT 2015.
599 Stella and others v. Italy, Nr. 49169/09, 54908/09, 55156/09, 61443/09, 61446/09, 61457/09, 7206/10, 15313/10, 

37047/10, 56614/10, 58616/10, EŽTT 2014.
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tikrų trūkumų, dėl netinkamų kalinimo sąlygų patirtos žalos atlyginimas yra perspektyvi ir sub-
sidiarumo reikalavimą atitinkanti kompensacinė priemonė, tačiau būtina įvertinti, ar ją pritaikius 
pareiškėjų atžvilgiu buvo užtikrinta, kad žalos atlyginimas bus „teisingas“ Konvencijos 41 straipsnio 
prasme. Priteistos gana mažos pinigų sumos (nuo 60 iki 580 eurų) neatitiko minėto straipsnio rei-
kalavimo, taigi neišlaikė ir 3 straipsnio testo. Jei Lietuvos administraciniai teismai ne tik tiesiogiai 
pripažintų Konvencijos 3 straipsnio pažeidimus (aišku, jei tam būtų objektyvus pagrindas), bet taip 
pat ir tinkamai (deramai) pagal EŽTT išvystytus standartus priteistų žalos atlyginimą potencialiam 
pareiškėjui nacionaliniu lygmeniu, tai reikštų, kad toks pareiškėjas Strasbūro teismo jau neturėtų 
būti laikomas auka Konvencijos 34 straipsnio prasme.

Vis dėlto būsimose bylose dėl esą netinkamų kalinimo sąlygų EŽTT veikiausiai nebus toks 
nuolaidus kaip byloje Mironovas ir Kiti prieš Lietuvą dėl dviejų pareiškėjų, kurių atžvilgiu, įverti-
nus kalinimo sąlygų visumą, Konvencijos 3 straipsnio pažeidimas nebuvo nustatytas. Šiai proble-
mai skirtame naujausiame Didžiosios Kolegijos sprendime byloje Muršić prieš Kroatiją600 Teismas 
apibendrino savo jurisprudenciją ir suformulavo atitinkamus kalinimo sąlygų vertinimo kriterijus. 
Jei keliems kaliniams skirtoje kameroje kaliniui tenka mažiau nei 3 m2 asmeninės erdvės, laikomasi 
„stiprios prezumpcijos“, kad 3 straipsnis pažeidžiamas; ji gali būti atremta parodžius, kad ploto trū-
kumą atsvėrė kiti veiksniai, kaip antai tai, jog laikotarpiai, kai kalinys buvo laikomas tokioje ankštoje 
erdvėje, buvo „trumpi, epizodiniai ir nežymūs“ (angl. short, occasional and minor; pranc. courtes, 
occasionnelles et mineures), kalinys taip pat galėjo išeiti iš kameros ir užsiimti veikla ne joje, o bendra 
įstaigos būklė vertinama kaip „apskritai patenkinama“ ir nėra kitų jo kalinimo sąlygas apsunkinan-
čių elementų (angl. aggravating aspects of the conditions of detention; pranc. autres éléments considérés 
comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention). Europos komitetas prieš 
kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą601 Lietuvos laisvės atėmi-
mų įstaigų atžvilgiu yra išsakęs daug kritikos, taip pat ir 2013 m. paskelbtoje ataskaitoje. Tiesa, per 
pastaruosius keletą metų sumažėjo kalinių skaičius, o administraciniai teismai, nustatę 3 straipsnio 
pažeidimą dėl netinkamų kalinimo sąlygų, potencialiems pareiškėjams priteisia žalos atlyginimą, 
daugmaž atitinkantį tą, kurį priteistų EŽTT. Bet Muršić prieš Kroatiją (kaip ir kai kuriose ankstes-
niuose sprendimuose) pažymima ir tai, kad net jei kaliniui tenka nuo 3 iki 4 m2 asmeninės erdvės  
(4 m2 – tai minėto Europos komiteto standartas), 3 straipsnis vis tiek gali būti pažeidžiamas, jei „erd-
vės veiksnį“ papildo kitos netinkamos fizinės sąlygos (susijusios su mankštinimusi ne kameroje, na-
tūralios šviesos arba ventiliacijos prieinamumu, šildymu, higienos reikalavimų paisymu ir pan.).

EŽTT nenustatė Konvencijos 3 straipsnio pažeidimo nesenoje byloje Bagdonavičius prieš Lie-
tuvą602. Laisvės atėmimo bausmę atliekantis pareiškėjas skundėsi jam skirto gydymo kokybe. Teis-
mas padarė išvadą, kad gydymo kokybė iš tikrųjų nebuvo nepatenkinama, ji nesukėlė pavojaus to 
asmens sveikatai ir nepasiekė jau minėto „minimalaus sunkumo“ lygmens, kad patektų į 3 straips-
nio taikymo sritį.

Su bylomis pagal peticijas dėl esą nepatenkinamų kalinimo sąlygų susijusios kitos bylos, inici-
juotos asmenų, kuriems atimta laisvė, pagal kai kuriuos kitus Konvencijos straipsnius. Be to, kartais tas 
pats pareiškėjas skundžiasi ne vien kalinimo sąlygomis, bet ir kitais jo atžvilgiu esą padarytais pažeidi-
mais. Antai jau minėtose bylose Savenkovas prieš Lietuvą ir Jankauskas prieš Lietuvą, taip pat Puzinas 
prieš Lietuvą603 ir Čiapas prieš Lietuvą604 buvo nustatyti ne Konvencijos 3 straipsnio, bet jos 8 straipsnio 
pažeidimai605: nors kalinių susirašinėjimo kontroliavimas, cenzūravimas turėjo teisinį pagrindą (buvo 

600 Muršić v. Croatia [DK], Nr. 7334/13, EŽTT, 2016.
601 Taip ši institucija vadinama oficialiame Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar že-

minantį elgesį ir baudimą vertime. Originaliame jos pavadinime žodžio „žiaurus“ nėra. Beje, jo nėra ir minėtos 
konvencijos pavadinime.

602 Bagdonavičius v. Lithuania, Nr. 41252/12, EŽTT 2016.
603 Puzinas (no. 1) v. Lithuania, Nr. 44800/98, EŽTT 2002, kitoje to paties pareiškėjo inicijuotoje byloje Konvencijos  

8 straipsnio pažeidimo nebuvo nustatyta (Puzinas (no. 2) v. Lithuania, Nr. 63767/00, EŽTT 2007.
604 Čiapas v. Lithuania, Nr. 4902/02, EŽTT 2006.
605 Konvencijos 8 straipsnio pažeidimas buvo nustatytas ir byloje Varnas v. Lithuania, Nr. 42615/06, EŽTT 2013, ku-

rioje buvo tiriamas pasimatymų su sutuoktine ribojimas pareiškėjui.
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numatytas Lietuvos teisės aktuose, tačiau labai nepreciziškai), nebuvo įrodyta, kad pareiškėjų atveju jį 
tikrai reikėjo taip griežtai taikyti, individualiai neįvertinus pareiškėjų keliamos grėsmės. Netrukus po 
EŽTT sprendimo paskelbimo pirmojoje iš šių bylų, Puzinas prieš Lietuvą, Konstitucinis Teismas pri-
pažino tuometinio Pataisos darbų kodekso 41 straipsnio 2 dalies nuostatą „nuteistųjų korespondencija 
turi būti cenzūruojama“ prieštaraujančia Konstitucijos 22 straipsniui „ta apimtimi, kuria buvo nusta-
tytas privalomas nuteistųjų laisvės atėmimu asmenų korespondencijos cenzūravimas įstatyme neįtvir-
tinus tokio cenzūravimo pagrindų“606, pasiremdamas dviem ankstesniais EŽTT sprendimais, priim-
tais bylose prieš kitas valstybes607. Vėlesnėje byloje Teismas pripažino, kad Konstitucijos 22 straipsnio  
2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui prieštarauja Bausmių vykdymo kodekso  
99 straipsnio 2 dalis „tiek, kiek joje nustatytu teisiniu reguliavimu draudžiamas kardomojo kalinimo 
vietose, areštinėse ir pataisos įstaigose laikomų nuteistųjų, kurių nesieja santuokos ar artimos gimi-
nystės ryšiai, tarpusavio susirašinėjimas“608. Konstitucinis Teismas šioje byloje pasirėmė ir sprendimais 
bylose Puzinas prieš Lietuvą (nr. 2), Jankauskas prieš Lietuvą, Čiapas prieš Lietuvą ir Savenkovas prieš 
Lietuvą, kaip ir EŽTT sprendimais, priimtais bylose prieš kitas valstybes609.

Galima numanyti, kad viena iš problemų, galinčių kilti būsimose bylose prieš Lietuvą dėl Kon-
vencijos 3 straipsnio, yra įkalintųjų iki gyvos galvos negalėjimas tikėtis išeiti į laisvę anksčiau. Lietu-
voje jie gali sulaukti valstybės vadovo malonės arba būti paleisti anksčiau laiko dėl itin pablogėjusios 
sveikatos, tačiau jiems nėra taikoma probacija ir nėra tokio jų atžvilgiu priimtų nuosprendžių peržiū-
rėjimo ar vykdymo kontrolės mechanizmo, kai periodiškai įvertinama, ar vis dar esama pakankamo 
penologinio pagrindo tokius asmenis ir toliau laikyti įkalintus iki gyvos galvos, ar jie jau yra pasitaisę 
taip, kad gali vėl integruotis į visuomenę. Pažymėtina, kad šiuo atveju turima galvoje ne teisė būti pa-
leistam į laisvę, o tik „teisė turėti viltį“, kad asmuo bus paleistas, jei atitiks tam tikrus reikalavimus610. 
Vyriausybei šiuo metu yra pateikta nemažai peticijų minėtos „teisės į viltį“ doktrinos pagrindu ir 
Teismo sprendimų šiose bylose tikimasi netolimoje ateityje611.

4.3.3. Bylos, susijusios su teise į laisvę ir saugumą

Kaip minėta, jau pirmojoje Komisijos priimtina pripažintoje peticijoje prieš Lietuvą pareiškėjas 
skundėsi, esą jį sulaikius prevencine tvarka, buvo pažeista jo teisė į laisvę ir saugumą. Šią bylą, Jėčius 
prieš Lietuvą612, iš esmės sprendė „naujasis“ Teismas.

Konvencijos 5 straipsnyje įtvirtina asmens teisę į laisvę ir saugumą ir draudžia kam nors atimti 
laisvę kitaip nei įstatymo nustatyta tvarka ir tik tais pagrindais, kurie nurodyti jame pateiktame iš-
samiame sąraše.

Lietuvai šiame kontekste itin svarbi buvo Baudžiamojo proceso kodekso 501 straipsnio nuosta-
ta, kuri buvo nagrinėjama minėtoje peticijoje Jėčius prieš Lietuvą, pagal kurią buvo galima sulaikyti 
asmenį prevenciniais tikslais. Asmuo galėjo būti sulaikytas siekiant užkirsti kelią tokiems nusikalti-
mams kaip banditizmas, nusikalstamo susivienijimo sukūrimas ar veikla, asmens terorizavimas, ir 
tam nereikėjo įtarimo, kad sulaikomasis padarė nusikalstamą veiką: pakako jo neigiamos charakte-
ristikos. Toks laisvės atėmimo pagrindas aiškiai nepateko į 5 straipsnio 1 dalyje nustatytas išimtis, 
todėl EŽTT nustatė atitinkamą pažeidimą minėtoje Jėčiaus byloje. Beje, 5 straipsnio 1 dalis buvo 

606 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 kovo 24 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 29-1196.
607 Messina v. Italy (no. 2), Nr. 25498/94, EŽTT 2000-X.; Niedbala v. Poland, Nr. 27915/95, EŽTT 2000.
608 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2015 vasario 26 d. nutarimas. TAR. 2015, Nr. 3023.
609 Silver and others v. the United Kingdom, Nr. 5947/72, 6205/73, 7052/75, 7061/75, 7107/75, 7113/75, 7136/75, 1983 m. 

kovo 25 d., Series A no. 61; Mehmet Nuri Ozen and others v. Turkey, Nr. nr. 15672/08, 24462/08, 27559/08, 28302/08, 
28312/08, 34823/08, 40738/08, 41124/08, 43197/08, 51938/08, 58170/08, 2011.

610 Žr. Vinter and others v. the United Kingdom, Nr. 66069/09, 130/10, 3896/10, 2013; Murray v. Netherlands,  
Nr. 10511/10, 2016; Hutchinson v. the United Kingdom [DK], Nr. 57592/08, 2017.

611 Žr. Pagal EŽTT interneto tinklalapyje pateikiamą informaciją, pirmos aštuonios tokios peticijos buvo pateiktos Vy-
riausybei dar 2013 m.: Matiošaitis v. Lithuania, Nr. 22662/13; Maksimavičius v. Lithuania, Nr. 51059/13; Katkus v. 
Lithuania, Nr. 58823/13; Beleckas v. Lithuania, Nr. 59692/13; Lenkaitis v. Lithuania, Nr. 59700/13; Kazlauskas v. 
Lithuania, Nr. 60115/13; Gervin v. Lithuania, Nr. 69425/13; Svotas v. Lithuania, Nr. 72824/13.

612 Jėčius v. Lithuania, Nr. 34578/97, EŽTT 2000-IX.
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pažeista ne vien dėl to, kad pareiškėjo atžvilgiu buvo pritaikytas prevencinio sulaikymo institutas, 
bet dar ir kitu aspektu – dėl to, kad tam tikrą laiką pareiškėjo kalinimas nebuvo pagrįstas jokiu teisės 
aktu. Bylų, kuriose 5 straipsnio 1 dalies pažeidimas buvo nustatytas dėl to, kad sulaikymas ar suėmi-
mas nebuvo deramai sankcionuotas, buvo ir daugiau (įskaitant tuos atvejus, kai nuo 1996 m. birželio 
21 d. nebegaliojant Lietuvos padarytai išlygai, kad asmenų, įtariamų padarius nusikaltimą, suėmimą 
sankcionuoti gali ir prokuroras, prokurorai dar kurį laiką jį ir toliau sankcionuodavo)613.

Prevencinio sulaikymo teisėtumo klausimas buvo iškeltas ir byloje Raišelis prieš Lietuvą614. Pa-
reiškėjas buvo sulaikytas prevencine tvarka prieš pat netenkant galios BPK 501 straipsniui ir, panai-
kinus prevencinio sulaikymo institutą, paleistas į laisvę. Sudarius taikų susitarimą su Vyriausybe ir 
šiai įsipareigojus pareiškėjui atlyginti prevenciniu sulaikymu padarytą žalą, byla buvo išbraukta iš 
Teismo bylų sąrašo. Beje, tai buvo pirmasis taikus susitarimas tarp Vyriausybės ir su Lietuva EŽTT 
besibylinėjančio pareiškėjo.

Minėtoje byloje Jėčius prieš Lietuvą buvo nustatyta ir kitų Konvencijos 5 straipsnio pažeidimų: 
3 dalies (sulaikytojo ar suimtojo teisė būti skubiai pristatytam teisėjui ir teisę į bylos nagrinėjimą per 
įmanomai trumpiausią laiką arba būti paleistam proceso metu) ir 4 dalies (asmens, kuriam atimta 
laisvė jį sulaikius ar suėmus, teisę kreiptis į teismą, kad šis greitai priimtų sprendimą dėl sulaikymo 
ar suėmimo teisėtumo ir, jeigu asmuo kalinamas neteisėtai, nuspręstų jį paleisti). 

Teisę į laisvę ir saugumą EŽTT aiškina plačiai. Antai Konvencijos 5 straipsnio 1 dalis buvo 
pritaikyta byloje Venskutė prieš Lietuvą615. Pareiškėją (įtartą dalyvavus klastojant draudžiamąjį įvy-
kį) iš darbovietės įsakmiai paliepę išsivedė pareigūnai. Kelias valandas procesiniai veiksmai nebuvo 
deramai fiksuojami. Vėliau pareiškėja buvo sulaikyta, apieškota, pareigūnai pabandė ją apklausti, o 
kitą dieną ji buvo paleista. Iki formalaus sulaikymo (minėtas kelias valandas) pareiškėjos laisvė buvo 
„atimta“ siekiant ją įbauginti, kad duotų parodymus apie pareigūnų tiriamą nusikalstamą veiką; 
EŽTT tai įvertino kaip 5 straipsnio 1 dalies pažeidimą. Kitoje byloje, D. D. prieš Lietuvą616 Teismas 
nustatė, kad ši nuostata buvo pažeista psichikos problemų turėjusią pareiškėją prieš jos valią apgy-
vendinus socialinės globos namuose (o kadangi ji negalėjo jų palikti, buvo pažeista ir 5 straipsnio  
4 dalis617).

Dalies kaltinimų dėl esą neteisėto laisvės atėmimo nepagrįstumu Teismas įsitikina tik išnagri-
nėjęs bylą iš esmės618. Šiame kontekste paminėtina byla Liuiza prieš Lietuvą619. Pareiškėjas, nusikalstąs 
ir psichikos (bei elgesio agresyvumo) problemų turintis asmuo, beje, anksčiau pabėgęs iš psichiatri-
jos įstaigos, buvo vėl įkurdintas tokioje įstaigoje, šią medicininio poveikio priemonę jam pritaikius 
pagal baudžiamąjį įstatymą. EŽTT palankiai įvertino Vyriausybės argumentus, kad pritaikyta prie-
monė buvo tinkama ir proporcinga. O byloje Žekonienė prieš Lietuvą620 Teismą įtikino Vyriausybės 
argumentai, kad teisėsaugos institucijos turėjo pagrindo įtarti, jog pareiškėjos sulaikymas nebuvo 
neteisėtas 5 straipsnio 1 dalies požiūriu, nes teisėsaugos institucijos perėmė jos sūnaus, suimto įtarus 
narkotinių medžiagų prekyba (ir vėliau nuteisto), susirašinėjimą su kitu asmeniu nelegaliai į kamerą 
įsineštu mobiliu telefonu, iš kurio buvo galima manyti, kad motina irgi gali būti įsitraukusi į šią nu-
sikalstamą veiklą.

Bet dažnai iki bylos nagrinėjimo iš esmės neprieinama. Kai kurios peticijos dėl esą neteisėto 
laisvės atėmimo buvo teisėjų kolegijos pripažintos nepriimtinomis, nes buvo nesuderinamos ratione 

613 Grauslys v. Lithuania, Nr. 36743/97, EŽTT 2000; Stašaitis v. Lithuania, Nr. 47679/99, EŽTT 2002; Butkevičius v. 
Lithuania, Nr. 48297/99, EŽTT 2002-II; Karalevičius v. Lithuania, Nr. 55254/99, EŽTT 2005; Vaivada v. Lithuania, 
Nr. 66004/01, 36996/02, EŽTT 2006.

614 Raišelis v. Lithuania (nut.), Nr. 37195/97, EŽTT 2000.
615 Venskutė v. Lithuania, Nr. 10645/08, EŽTT 2012.
616 D. D. v. Lithuania, Nr. 13469/06, EŽTT 2012.
617 Šioje byloje dar buvo nustatytas 6 straipsnio 1 dalies pažeidimas dėl „globėjo paskyrimo proceso nesąžiningumo“ 

(angl. unfairness of guardianship proceedings).
618 Graužinis v Lithuania, Nr. 37975/97, EŽTT 2000; taip pat žr. sprendimus jau cituotose bylose Grauslys v. Lithuania, 

Nr. 36743/97, EŽTT 2000; Karalevičius v. Lithuania, Nr. 55254/99, EŽTT 2005; Venskutė v. Lithuania, Nr. 10645/08, 
EŽTT 2012..

619 Liuiza v. Lithuania, Nr. 12472/06, EŽTT 2012.
620 Žekonienė v. Lithuania, Nr. 19536/14, EŽTT 2016.
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temporis arba ratione materiae su Konvencijos nuostatomis, arba buvo „aiškiai nepagrįstos“, ar ne-
rodė atitinkamą nuostatą buvus pažeistą, arba dėl nacionalinių teisinės gynybos priemonių neišnau-
dojimo (dažnai pareiškėjai teigia buvus pažeistas ne tik Konvencijos 5 straipsnio 1 dalį, bet ir kitas 
jos nuostatas, tad dauguma tokių peticijų atmetama keliais iš šių pagrindų)621. Savaip ypatinga buvo 
byla Kamantauskas prieš Lietuvą: EŽTT nusistebėjo pareiškėjo sulaikymo ir suėmimo inicijavimo, 
įvykdymo ir teisminės kontrolės greitumu (tai truko vos pusę dienos), bet, atsižvelgęs į akivaizdžius 
pareiškėjo suėmimo pagrindus ir vidaus teisės reikalavimų laikymąsi, nusprendė, kad Konvencijos  
5 straipsnio 1 dalies požiūriu pareiškėjo įkalinimas yra teisėtas.

Tarp bylų, inicijuotų prieš Lietuvą pagal Konvencijos 5 straipsnio nuostatas, atskirai paminė-
tinos tos, kuriose EŽTT nustatė, jog asmuo buvo sulaikytas ar suimtas neužtikrinant šio straipsnio  
3 dalyje įtvirtintos teisės jam būti „skubiai“ pristatytam teisėjui ir teisės į bylos nagrinėjimą per įma-
nomai trumpiausią laiką arba būti paleistam proceso metu. Per ilga suėmimo trukmė buvo nustatyta 
bylose Stašaitis prieš Lietuvą622 ir Balčiūnas prieš Lietuvą623. Pastarojoje pareiškėjas, įtartas sunkių nu-
sikaltimų padarymu, buvo laikomas suimtas aštuoniolika mėnesių, bet teismų nurodomi suėmimo 
pratęsimą pagrindžiantys motyvai buvo, pasak Strasbūro teismo, „bendri“, „teoriniai“ ir „visą laiką 
beveik vienodi“, o į pareiškėjo asmeninės situacijos aplinkybes nesigilinta. Šito pakako, kad Teis-
mas konstatuotų 5 straipsnio 3 dalies pažeidimą. Tačiau kai kuriose bylose pareiškėjų skundus dėl 
esą pernelyg ilgos suėmimo trukmės Teismas įvertina kaip nepagrįstus; antai byloje Morkūnas prieš 
Lietuvą624 teismai, pagrįsdami gana ilgą pareiškėjo suėmimą, įvertino suimtojo asmenybę (teistumą, 
polinkį vėl nusikalsti ir kt.) ir atidžiai nagrinėjo jo prašymus paleisti į laisvę, todėl EŽTT 5 straipsnio 
3 dalies pažeidimo nenustatė.

Kai kuriose bylose pareiškėjai pagrįstai kaltino valstybę neužtikrinus jiems Konvencijos 5 straips-
nio 4 dalyje įtvirtintos teisės ginčyti suėmimą. Byloje Butkevičius prieš Lietuvą625 priimtame spren-
dime EŽTT konstatavo, kad nors pareiškėjas nuolat ginčijo suėmimo teisėtumą (taip pat dėl to, kad, 
pažeidžiant 5 straipsnio 1 dalį, nebuvo išleidžiama jokio teisės akto dėl suėmimo), „deramo teisminio 
atsako“ (angl. adequate judicial response) jis nesulaukė: teismai į jo skundus bei prašymus paleisti į 
laisvę neatsakydavo. Panašus pažeidimas buvo nustatytas jau cituotose bylose Graužinis prieš Lie-
tuvą, Stašaitis prieš Lietuvą bei byloje Vaivada prieš Lietuvą626. O byloje Albrechtas prieš Lietuvą627, 
kurioje buvo nustatytas 5 straipsnio 4 dalies pažeidimas, pareiškėjo gynėjui nebuvo suteikta infor-
macija, kokiais įrodymais remiantis pareiškėjas buvo sulaikytas praėjus net dešimčiai metų po jam 
inkriminuojamo nusikaltimo ir remiantis akivaizdžiai klaidinga informacija, girdi, jo negalima rasti, 
nors jis visą tą laiką niekur nesislapstė (prokuroras procesiniame dokumente tik nurodė, kad „gy-
nėjas supažindintas tiek, kiek reikia“). Teismas pripažino, kad siekiant ištirti nusikalstamas veikas, 
tam tikros informacijos įtariamajam ir jo gynėjui galima nepateikti, bet ne tokios, kuri yra „esminė“ 
sprendžiant dėl sulaikymo teisėtumo, nes tokiu atveju suėmimo neįmanoma ginčyti ir pažeidžiama 
šalių lygybė teisme.

Peticijose prieš Lietuvą pareiškėjai iš esmės nesiskundžia Konvencijos 5 straipsnio 2 ir 5 dalių 
pažeidimais (teisė sužinoti nedelsiant ir suprantama kalba, dėl ko asmuo suimtas ir kuo jis kaltina-
mas; asmens, kuris yra sulaikymo, suėmimo ar kalinimo auka, teisė į nuostolių atlyginimą). Vienas iš 
nedaugelio skundų dėl teisės sužinoti, dėl ko asmuo suimtas ir kuo jis kaltinamas, buvo byloje pagal 
Rusijos piliečio, įtarto cigarečių kontrabanda, peticiją Koveshnikov prieš Lietuvą628, – jis atmestas kaip 

621 Krempovskij v. Lithuania (nut.), Nr. 37193/97, EŽTT 1999; Ganusauskas v. Lithuania (nut.), Nr. 47922/99, EŽTT 
1999; Visockas v. Lithuania (nut.), Nr. 49107/99, EŽTT 2000; Kamantauskas v. Lithuania (nut.), Nr. 45012/98, 
EŽTT 2000; Gaidjurgis v. Lithuania (nut.), Nr. 49098/99, 2001.

622 Stašaitis v. Lithuania, Nr. 47679/99, EŽTT 2002.
623 Balčiūnas v. Lithuania, Nr. 17095/02, EŽTT 2010.
624 Morkūnas v. Lithuania (nut.), Nr. 29798/02, EŽTT 2007.
625 Butkevičius v. Lithuania, Nr. 48297/99, EŽTT 2002-II.
626 Graužinis v. Lithuania, Nr. 37975/97, EŽTT 2000; Stašaitis v. Lithuania, Nr. 47679/99, EŽTT 2002; Vaivada v. 

Lithuania, Nr. 66004/01, 36996/02, EŽTT 2006. Nr. 66004/01, 36996/02, 2006 m. lapkričio 16 d.
627 Albrechtas v. Lithuania, Nr. 1886/06, EŽTT 2016.
628 Koveshnikov v. Lithuania (Komiteto nutarimas), Nr. 48073/13, EŽTT 2016.
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„aiškiai nepagrįstas“. Vienas iš nedaugelio skundų dėl tariamai pažeistos teisės į nuostolių atlygini-
mą, buvo minėtoje byloje Venskutė prieš Lietuvą, kurioje 5 straipsnio 5 dalies pažeidimas nebuvo 
nustatytas.

4.3.4. Bylos, susijusios su teise į teisingą bylos nagrinėjimą

Konvencijos 6 straipsnis – vienas iš tų, kurio pagrindu pareiškėjai pateikia santykinai daugiau 
peticijų prieš Lietuvą. Tai, kad Strasbūro teismas nustato, jog buvo pažeista Konvencijos garantuoja-
ma pareiškėjo teisė į teisingą bylos nagrinėjimą (paprastai valstybei nevykdant kurios nors savo pozi-
tyvios pareigos), dar nereiškia, kad buvo pažeista ir ta jo teisė, kurią jis gynė nacionaliniu lygmeniu; 
maža to, neretai EŽTT padaro išvadą, kad nors Konvencijos 6 straipsnis, įtvirtinantis teisę į teisingą 
bylos nagrinėjimą, ir buvo pažeistas, kiti jos straipsniai pažeisti nebuvo. Lietuvos kontekste tipiškas 
pavyzdys galėtų būti bylos dėl nuosavybės teisės (ypač restitucijos), kai EŽTT konstatuoja nacionali-
nes institucijas padarius tam tikrų esminių teisingo bylos nagrinėjimo reikalavimo pažeidimų, tačiau 
pati su nuosavybe susijusi pretenzija nėra apginama629. Kitas pavyzdys – bylos dėl pažeistos asmens 
teisės dalyvauti teismo posėdyje, kuriame nagrinėjama jo byla, kai EŽTT nustato, kad pareiškėjui ir / 
arba jo atstovui nebuvo deramai pranešta apie jo bylos nagrinėjimą teisme, bet tai anaiptol nereiškia, 
jog bylos nagrinėjimas turi būti atnaujintas ar, jei jis būtų atnaujintas, byla turi būti išspręsta kitaip. 
Arba štai netipiškas pavyzdys: byloje buvo nustatytas Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimas, 
nes pareiškėja negalėjo užduoti klausimų ekspertams, tačiau ji pralaimėjo bylą dėl tariamai pažeistos 
saviraiškos laisvės – Teismas nustatė, kad 10 straipsnis nebuvo pažeistas630.

Bylas prieš Lietuvą dėl teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pagal Konvencijos 6 straipsnį tariamų 
pažeidimų, kurių didelės įvairovės čia neįmanoma išsamiai aptarti, galima labai sąlygiškai suskirs-
tyti į keturias grupes: (a) bylos dėl teismo tariamo neprieinamumo; (b) bylos dėl proceso trukmės;  
(c) bylos dėl tariamai neteisingo teismo proceso; (d) bylos dėl teismo sprendimų nevykdymo. Pasta-
rajai grupei būdinga didžiausia įvairovė: į ją patenka bylos dėl teismo tariamo šališkumo, nekaltumo 
prezumpcijos tariamų pažeidimų, tariamai netinkamo įrodymų vertinimo, šalių tariamos nelygybės, 
jų esą pažeistų procesinių teisių ir t. t. Žinoma, būna ir labai specifinio turinio bylų, kurias sunku 
priskirti kuriai nors iš šių grupių.

Iš bylų dėl teismo tariamo neprieinamumo pirmiausia paminėtina EŽTT Didžiosios Kolegijos 
išnagrinėta byla Cudak prieš Lietuvą631. EŽTT nustatė Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimą 
dėl to, kad Lietuvos teismai nepripažino pareiškėjos teisės bylinėtis su Lenkijos ambasada Vilniuje. 
Pareiškėja, Lietuvos pilietė, buvo šios ambasados darbuotoja. Ji buvo atleista iš pareigų (oficialiai) dėl 
savavališko neatvykimo į darbą, nors, jos pačios teigimu, ji buvo atleista dėl to, kad pasiskundė Lygių 
galimybių kontrolieriui dėl esą patirto seksualinio priekabiavimo darbe. Lietuvos teismai atsisakė 
nagrinėti pareiškėjos ieškinį, pasirėmę suverenios valstybės (Lenkijos) imunitetu. Tačiau, Strasbūro 
Teismo aiškinimu, pareiškėjos turėtas ambasados tarnautojos statusas negalėjo būti pagrindu remtis 
valstybės imuniteto taisykle jai bylinėjantis su ambasada dėl jos atleidimo iš darbo ir dėl atlygini-
mo jai už patirtą žalą. Panaši buvo ir po daugiau nei šešerių metų EŽTT nagrinėta byla Naku prieš 
Lietuvą ir Švediją632. Pareiškėja, Lietuvos pilietė, buvo atleista iš darbo Švedijos ambasadoje Vilniuje, 
o Lietuvos teismai atsisakė nagrinėti jos ieškinį – iš esmės tais pačiais pagrindais, kaip ir pirmosios 
pareiškėjos atveju. Ir šioje byloje buvo nustatyta, kad Lietuva pažeidė 6 straipsnio 1 dalį, nesuteikda-
ma pareiškėjai teisės patekti į teismą. Švedija nebuvo pripažinta pažeidusia šį straipsnį, nes pareiškėja 
buvo pasirinkusi bylinėtis ne Švedijos, bet Lietuvos teismuose, taigi Švedijos institucijos nei formaliai, 
nei faktiškai neturėjo galimybės atitaisyti tariamai padarytą skriaudą. Tuo tarpu Lietuvos teismai 
ant rosios pareiškėjos ieškinį dėl jos atleidimo iš darbo Švedijos ambasadoje Vilniuje atsisakė nagri-
nėti, todėl pareiškėja neturėjo galimybių patekti į teismą.

629 Žr., pvz., Varnienė v. Lithuania, Nr. 42916/04, EŽTT.
630 Balsytė-Lideikienė v. Lithuania, Nr. 72596/01, EŽTT 2008.
631 Cudak v. Lithuania [DK], Nr. 15869/02, EŽTT 2010.
632 Naku v. Lithuania and Sweden, Nr. 26126/07, EŽTT 2016.
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Atskirai paminėtina ir byla A. N. prieš Lietuvą633, kurioje Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pa-
žeidimas buvo nustatytas dėl to, kad pareiškėjas neturėjo galimybės dalyvauti teismui sprendžiant jo 
pripažinimo neveiksniu klausimą ir negalėjo ginčyti atitinkamo teismo sprendimo (tai ne vieninte-
lis toje byloje nustatytas Konvencijos pažeidimas). Teismas kritiškai įvertino nepakankamą Lietuvos 
įstatyminio reguliavimo (atitinkamų Civilinio ir Civilinio proceso kodeksų nuostatų) kokybę, dėl 
kurios buvo padarytas pažeidimas, bet kartu teigiamai įvertino vėliau inicijuotus įstatymų pokyčius, 
kuriais, beje, buvo reaguojama į ankstesnį EŽTT sprendimą jau minėtoje byloje D. D. prieš Lietuvą, 
kurioje Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimas taip pat buvo nustatytas dėl neveiksnaus asmens 
negalėjimo tinkamai apginti savo teises teisme. Paminėtina ir byla Urbšienė ir Urbšys prieš Lietuvą634, 
kurioje buvo nustatyta, kad 6 straipsnio 1 dalis buvo pažeista dėl to, jog pareiškėjams nebuvo suteikta 
teisinė pagalba kreipiantis į teismą, kadangi pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstaty-
mą antrinė pagalba neteikiama, jei „prašymas yra susijęs su reikalavimu, tiesiogiai atsirandančiu dėl 
pareiškėjo ūkinės komercinės veiklos ar dėl jo savarankiškos profesinės veiklos“, o pareiškėjai buvo 
sutuoktiniai, iš kurių vienas buvo individualios įmonės savininkas ir bylinėjosi dėl įmonės skolinių 
įsipareigojimų vykdymo. Strasbūro teismas tiesiogiai nekritikavo nacionalinio įstatymo, bet įžvelgė 
problemą jo nuostatų nelanksčiame taikyme neatsižvelgiant į konkrečias aplinkybes.

Iš minėtų EŽTT nagrinėtų bylų prieš Lietuvą dėl teismo tariamo neprieinamumo galima iš-
skirti bylas (apie jas jau buvo trumpai užsiminta), kuriose pareiškėjas teigia, jog jam ir / arba jo atsto-
vui nebuvo deramai pranešta apie jo bylos nagrinėjimą teisme. Paprastai EŽTT padaro tokią išvadą, 
Vyriausybei nepavykus įrodyti, jog pareiškėjas iš tikrųjų gavo šaukimą į posėdį arba pranešimą apie 
jį. Šiame kontekste paminėtinos, pavyzdžiui, bylos Švenčionienė prieš Lietuvą635 ir Buterlevičiūtė prieš 
Lietuvą636. Pirmojoje byloje apie Apeliacinio teismo posėdį, kuriame turėjo būti sprendžiama dėl pa-
reiškėjos ir jos buvusio sutuoktinio turto padalijimo, pareiškėjai buvo pranešta neteisingu adresu, 
buvo pranešta tik jos atstovui, tačiau jis turėjo įgaliojimus jai atstovauti tik pirmosios, bet ne ape-
liacinės instancijos teisme. Aukščiausiasis Teismas pripažino klaidą, bet nusprendė, kad pareiškėja 
neįrodė, jog jos dalyvavimas būtų pakeitęs Apeliacinio teismo sprendimą. Antrojoje iš čia nurodytų 
bylų teismas sprendė dėl pareiškėjos laikino nušalinimo nuo pareigų; teismo posėdyje nedalyvavo nei 
pareiškėja, nei jos atstovas, užtat dalyvavo prokuroras. Dalyvauti teismo posėdyje, kuriame nagrinė-
jama asmens byla, nėra absoliuti teisė tuo atžvilgiu, kad toks dalyvavimas gali būti ir nebūtinas, kai 
byla nėra baudžiamoji, tačiau suinteresuoto asmens dalyvavimas gali būti būtinas, kai teismo posė-
dyje vertinami jo charakteris ar gyvenimo būdas ir šis vertinimas gali nulemti bylos baigtį. Daryti-
na prielaida, kad jei pareiškėja būtų dalyvavusi teismo posėdyje, teismas galėjo nuspręsti jai taikyti 
procesinės prievartos priemonę. Abiejose šiose bylose EŽTT nustatė 6 straipsnio 1 dalies pažeidi-
mą637. Kita vertus, kai kuriose bylose, kuriose pareiškėjai skundžiasi, kad jiems esą nebuvo sudaryta 
galimybė dalyvauti teismo posėdyje, Teismas tokio pažeidimo nenustato. Antai jau minėtoje byloje 
Urbšienė ir Urbšys prieš Lietuvą638 jis nesuteikė didelės reikšmės į teismo pranešimą apie numatytą 
teismo posėdį įsivėlusiai kanceliarinei klaidai ir nenustatė buvus pažeistą pareiškėjų teisę dalyvauti 
tame teismo posėdyje, nes jame buvo sprendžiama dėl skolos mokėjimo ir nebuvo nagrinėjami klau-
simai, susiję su pareiškėjų charakteriu ar gyvenimo būdu. Taip pat dar kartą pabrėžtina, kad toks 
6 straipsnio 1 dalies pažeidimas, koks nustatytas ką tik aptartose bylose Švenčionienė prieš Lietuvą 
ar Buterlevičiūtė prieš Lietuvą, savaime nesuponuoja privalomumo nacionaliniu lygmeniu atnaujinti 
bylos nagrinėjimą, juo labiau ją išspręsti kitaip nei jau išspręsta. Vis dėlto Teismas tam tikrais atvejais 
nevengia nurodyti, kad bylos atnaujinimas, jei pareiškėjas to pageidautų, būtų „iš principo teisingas 
pažeidimo atitaisymo kelias“ (angl. in principle an appropriate way of redressing the violation; pranc. 

633 A. N. v. Lithuania, Nr. 17280/08, EŽTT 2016.
634 Urbšienė ir Urbšys v. Lithuania, Nr. 16580/09, EŽTT 2016.
635 Švenčionienė v. Lithuania, Nr. 37259/04, EŽTT 2008.
636 Buterlevičiūtė v. Lithuania, Nr. 42139/08, EŽTT 2016.
637 Vėliausia šios rūšies byla, kurioje nustatytas minėto straipsnio pažeidimas, yra Fridman v. Lithuania, Nr. 40947/11, 

EŽTT 2017.
638 Urbšienė ir Urbšys v. Lithuania, Nr. 16580/09, EŽTT 2016.
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en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée). Tokios klauzulės yra, pavyz-
džiui, sprendimuose, priimtuose jau aptartose bylose Cudak prieš Lietuvą (§ 79) ir Naku prieš Lietuvą  
(§ 110).

Galiausiai, Teismas nėra linkęs konstatuoti, kad buvo pažeistas teismo prieinamumo reikala-
vimas, ir nustatyti Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimą tais atvejais, kai toks konstatavimas 
būtų grindžiamas iš esmės vien nacionalinės teisės aiškinimu, kuris prieštarautų nacionalinių teismų 
pateiktam aiškinimui. Antai byloje Bogdel prieš Lietuvą639 pareiškėjai skundėsi dėl nacionalinių ins-
titucijų sprendimų ginče dėl valstybei priklausančios žemės sklypo nuomos ir pirkimo, tačiau savo 
skundą grindė tokiais argumentais, kaip, pasak jų, teismų neteisingas įstatyme nustatytų terminų 
skaičiavimas. Strasbūro teismas jų pozicijos nepalaikė.

Gana didelę dalį EŽTT nagrinėtų bylų prieš Lietuvą (ir Konvencijos 6 straipsnio kontekste, ir 
apskritai) sudaro bylos dėl proceso trukmės. Antai byloje Šleževičius prieš Lietuvą640 Teismas pripa-
žino, kad Lietuva pažeidė 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareiškėjo (buvusio Ministro Pirmininko) 
teisę į bylos išnagrinėjimą „per įmanomai trumpiausią laiką“641. EŽTT buvo linkęs sutikti su Vyriau-
sybe, kad pareiškėjui iškelta baudžiamoji byla buvo sudėtinga, tačiau pabrėžė, kad ją tirdama „val-
džia“ neparodė nei kruopštumo, nei tikslumo, o teismai triskart per dvejus metus atmetė pareiškėjui 
pareikštus kaltinimus kaip „miglotus“ ir „spekuliatyvius“. Be to, daug laiko buvo sugaišta grynai 
procedūriniams skirtingų jurisdikcijų teismų ginčams, už šį vilkinimą niekam neatsakant. Pažeidi-
mas dėl per ilgos proceso trukmės buvo nustatytas byloje Meilus prieš Lietuvą642. Pareiškėjui įtarimai 
nusikaltimo padarymu buvo pareikšti 1994 m., kaltinamuoju jis buvo patrauktas 1996 m.643, tačiau  
2003 m., kai pareiškėjo 1999 m. inicijuota byla buvo nagrinėjama Strasbūre, jo baudžiamoji byla Lie-
tuvoje dar nebuvo išnagrinėta net pirmosios instancijos teismo. Tokie patys ar panašūs pažeidimai 
nustatyti daugelyje vėlesnių bylų644. Tik viena kita byla, kuriose, kaip buvo galima tikėtis, EŽTT būtų 
nustatęs 6 straipsnio 1 dalį buvus pažeistą, buvo išbrauktos iš Teismo bylų sąrašo pareiškėjams ir 
Vyriausybei taikiai susitarus dėl žalos atlyginimo645.

Bylos dėl, pareiškėjų teigimu, per ilgos proceso trukmės neapsiriboja vien tyrimu, ar nebuvo 
nepagrįstai ilgai byla nagrinėjama nacionaliniuose teismuose. Bylų nagrinėjimo teismuose proble-
matika neretai susipina su laiko, kurį atitinkamos procedūros trunka administracinėse institucijose, 
problematika, ypač tais atvejais, kai kitos – ne teisminės – institucijos nevykdo ar netinkamai vykdo 
teismų sprendimus646.

Bylos dėl proceso trukmės turėjo neduoti ramybės Vyriausybei647 iki 2013 m. spalio, kai EŽTT 
priėmė itin svarbų nutarimą byloje Savickas ir kiti 5 prieš Lietuvą648. Jame gausiai pasiremta Aukš-
čiausiojo Teismo praktika649, kurioje plečiamai aiškinamas Civilinio kodekso 6.272 straipsnis, nusta-
tantis atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ir teismo 

639 Bogdel v. Lithuania, Nr. 41248/06, EŽTT 2013.
640 Šleževičius v. Lithuania, Nr. 55479/00, EŽTT 2001.
641 Tai nebuvo pirmoji byla prieš Lietuvą dėl proceso trukmės, kurioje nustatytas Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažei-

di mas. Žr., pvz., minėtą bylą Grauslys v. Lithuania, Nr. 36743/97, EŽTT 2000.
642 Meilus v. Lithuania, Nr. 53161/99, EŽTT 2003.
643 Teismas vertino tik laikotarpį po Konvencijos įsigaliojimo Lietuvai.
644 Girdauskas v. Lithuania, Nr. 70661/01, EŽTT 2003 m.; Simonavičius v. Lithuania, Nr. 37415/02, EŽTT 2006; Kuvi-

kas v. Lithuania, Nr. 21837/02, EŽTT 2006 m; Jakumas v. Lithuania, Nr. 6924/02, EŽTT 2006 m.; Gečas v. Lithuania, 
Nr. 418/04, EŽTT 2007; Baškienė v. Lithuania, Nr. 11529/04, EŽTT 2007; Padalevičius v. Lithuania, Nr. 12278/03, 
EŽTT 2009; Šulcas v. Lithuania, Nr. 35624/04, EŽTT 2010; Impar Ltd. v. Lithuania, Nr. 13102/04, 2010; Novikas v. 
Lithuania, Nr. 45756/05, EŽTT 2010; Kravtas v. Lithuania, Nr. 12717/06, EŽTT 2011; JGK Statyba Ltd and Guselni-
kovas v. Lithuania, Nr. 3330/12, EŽTT 2013.

645 Grudikis v. Lithuania (nut.), Nr. 65663/01, EŽTT 2004; Gadliauskas v. Lithuania (nut.), Nr. 62741/00, EŽTT 2004.
646 Žr., pvz., Paliutis v. Lithuania, Nr. 34085/09, EŽTT 2016.
647 Pvz., 2009 m. bylose prieš Lietuvą buvo priimti devyni sprendimai, iš kurių net septyniuose buvo nustatytas Kon-

vencijos 6 str. 1 d. reikalavimo dėl proceso trukmės pažeidimas. Iš 2006 m. išnagrinėtų bylų prieš Lietuvą, kurioje 
buvo nustatyti Konvencijos nuostatų pažeidimai, 6 str. 1 d. pažeidimai buvo nustatyti trijose.

648 Savickas and others v. Lithuania (nut.), Nr. 66365/09, 12845/10, 28367/11, 29809/10, 29813/10, 30623/10, EŽTT 2013.
649 Ypač   LAT Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 6 d. nutartimi civilinėje byloje  

Nr. 3K-7-7/2007.
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neteisėtų veiksmų. Šiuo plečiamuoju aiškinimu (kurio veiksmingumą patvirtino tame nutarime pla-
čiai analizuota visų nacionalinių teismų sistemų – bendrosios kompetencijos teismų, administracinių 
teismų ir Konstitucinio Teismo jurisprudencija, taip pat įstatymų leidybos iniciatyvos) buvo įtvirtinta 
galimybė potencialiems pareiškėjams žalos atlyginimą už nepagrįstai ilgą procesą gauti nacionaliniu 
lygmeniu – kreipiantis būtent į Lietuvos teismus. 

Todėl EŽTT padarė itin svarbią Lietuvai išvadą, kad Lietuvoje jau yra veiksminga teisinės 
gynybos priemonė bylose dėl proceso trukmės ir pareiškėjai privalo šią priemonę išnaudoti prieš 
kreipdamiesi į Strasbūro teismą. Pačių šią bylą inicijavusių pareiškėjų peticija dėl esą nepagrįstai il-
gos proceso trukmės buvo pripažinta nepriimtina, nes nebuvo išnaudotos efektyviomis pripažintos 
nacio nalinės teisinės gynybos priemonės. Bet labai svarbu, kad aptariamasis nutarimas, kaip pre-
cedentas, padėjo pagrindus tokiai Teismo praktikai, kai kitos prieš Lietuvą pateiktos peticijos dėl 
tariamai per ilgos proceso trukmės yra patikrinamos tuo aspektu, ar pareiškėjai jau buvo kreipęsi į 
nacionalinius teismus šiuo klausimu, ir tik tada, jei tai buvo padaryta, peticijos (jei atitinka ir kitus 
priimtinumo pagrindus) galės būti pateiktos Vyriausybei.

Margiausią bylų prieš Lietuvą dėl teisės į teisingą bylos nagrinėjimą grupę sudaro bylos (ku-
rių čia apžvelgiama tik dalis ir tik tam tikrais aspektais), kuriose pareiškėjai skundėsi, jog jų bylų 
nagrinėjimas nacionaliniu lygmeniu esą nebuvęs teisingas. Iš jų, matyt, pirmiausia turėtų būti pami-
nėta byla Ramanauskas prieš Lietuvą650, nes tai Didžiosios Kolegijos išnagrinėta byla, be to, pirmoji 
Didžiosios Kolegijos išnagrinėta byla prieš Lietuvą. Pareiškėjas, kuris byloje nagrinėtų įvykių metu 
buvo prokuroras, skundėsi buvęs išprovokuotas padaryti nusikaltimą (paimti kyšį) dėl to, kad jo 
atžvilgiu buvo pritaikytas nusikalstamą veiką imituojantis elgesio modelis651. EŽTT aiškinimu, Kon-
vencijos 6 straipsnio 1 dalis reikalauja, kad bylose, kuriose pareiškėjas tvirtina tapęs provokacijos 
auka, vertinant įrodymus būtų atmesti visi tie, kurie yra „išprovokuoti“, t. y. pagrįsti agents provo-
cateurs atliktu kurstymu, o pareiškėjas turi turėti galimybę veiksmingai kelti kurstymo klausimą 
teisme – šiuo atveju nepakanka bendrų procesinių garantijų, tokių kaip šalių lygybė ar gynybos tei-
sės. Teismas pažymėjo, kad šioje byloje nacionalinės institucijos apskritai neigė provokacijos buvimą 
pareiškėjo atžvilgiu, nepatikėjo Vyriausybės aiškinimu, jog pareiškėjas buvo linkęs į nusikalstamą 
veiklą, ir nemanė, kad atitinkama nusikalstama veika būtų buvusi padaryta , jei pareiškėjas (ku-
ris anksčiau nebuvo teistas) nebūtų buvęs provokuojamas652. Vėlesnėje byloje Milinienė prieš Lietuvą 
Strasbūro teismas jau neturėjo esminių priekaištų nei pareiškėjos, kuri byloje nagrinėtų įvykių metu 
buvo teisėja, atžvilgiu pritaikytam nusikalstamą veiką imituojančiam elgesio modeliui, nei jos bylos 
nagrinėjimui nacionaliniuose teismuose (įskaitant įrodymų vertinimą).

Jau minėtoje byloje D. D. prieš Lietuvą653 Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimas buvo 
nustatytas dėl to, kad nacionalinis teismas, pasak EŽTT, nebuvo „sąžiningas“ (angl. fair – šis žodis 
tam tikrame kontekste reiškia ir „nešališkumą“). Toks įvertinimas, be abejo, yra griežtas (ir ne itin 
dažnas), tačiau Teismo sprendime nurodytos konkrečios aplinkybės, apibūdinančios teismo posė-
dį, kuriame buvo nagrinėjama pareiškėjos byla, kurias Strasbūro teismas įvertino kaip pareiškėjos, 
asmens, turėjusio psichikos problemų, stūmimą į dar didesnę izoliaciją ir didinusios jos nevisaver-
tiškumo jausmą (angl. the general spirit of the hearing further compounded the applicant’s feelings of 
isolation and inferiority; § 126). Kitoje byloje, Užukauskas prieš Lietuvą654, buvo nustatyta, kad buvo 
pažeista pareiškėjo teisė į lygybę teisme, nes jam, įrašytam į policijos operatyvinę įskaitą, nebuvo 

650 Ramanauskas v. Lithuania [DK], Nr. 74420/01, EŽTT 2008.
651 Žr. taip pat bylą Teixeira de Castro v. Portugal, Nr. 25829/94, EŽTT 1998-IV. EŽTT savo sprendime analizavo ir 

Lietuvos  Respublikos Konstitucinio Teismo  2000 m. gegužės 8 d. nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos operatyvinės 
veiklos įstatymo 2 straipsnio 12 dalies, 7 straipsnio 2 dalies 3 punkto, 11 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respubli-
kos baudžiamojo proceso kodekso 1981 straipsnio 1 bei 2 dalių atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai (byloje  
Nr. 12/99-27/99-29/99-1/2000-2/2000) ir juo rėmėsi.

652 EŽTT interneto tinklalapyje informuojama apie Vyriausybei pateiktą naują to paties pareiškėjo peticiją Ramanaus-
kas v. Lithuania, Nr. 55146/14): pareiškėjas, dabar jau advokatas, nuteistas už tarpininko kyšininkavimą.

653 D. D. v. Lithuania, Nr. 13469/06, EŽTT 2012.
654 Užukauskas v. Lithuania, Nr. 16965/04, EŽTT 2010.



808

Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

leista susipažinti su įrodymais prieš jį byloje dėl leidimo laikyti ginklą neišdavimo; panašiai buvo 
išspręsta ir byla Pocius prieš Lietuvą655. Dėl to, kad administraciniai teismai nepagrįstai nepatenkino 
pareiškėjo, iš tarnybos atleisto kariškio, prašymų išreikalauti jam šiaip jau neprieinamus įrodymus, 
nukrypimas nuo sąžiningo ir viešo bylų nagrinėjimo reikalavimo buvo konstatuotas ir byloje Jokšas 
prieš Lietuvą656 (toje byloje buvo nustatyti ir 10 straipsnio (saviraiškos laisvė) bei 10 straipsnio kartu 
su 14 straipsniu (diskriminacijos uždraudimas) pažeidimai).

Viena iš teismo „nesąžiningumo“ plačiąja prasme formų yra jo šališkumas. Teismo šališkumu 
skundėsi pareiškėjas byloje Daktaras prieš Lietuvą657. Toje byloje EŽTT nustatė Konvencijos 6 straips-
nio 1 dalies pažeidimą, tačiau ne dėl to, kad pareiškėjo bylą nagrinėjusi Aukščiausiojo Teismo teisėjų 
kolegija iš tikrųjų būtų buvusi šališka, o dėl to, kad pareiškėjo abejonės teisėjų nešališkumu galėjo 
būti „objektyviai pateisinamos“, nes joms pagrindo davė Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų 
skyriaus pirmininkas, kuris pateikė (tuo metu Lietuvos teisėje dar numatytą) kasacinį teikimą pa-
naikinti Apeliacinio teismo nuosprendį pareiškėjo byloje, o vėliau pats paskyrė pranešėją ir kolegijos 
narius, kurie išsprendė bylą pareiškėjo nenaudai. Šioje byloje Strasbūro teismas nustatė dar ir tai, kad 
pareiškėjo atžvilgiu buvo pažeista nekaltumo prezumpcija (6 straipsnio 2 dalis), kadangi prokuroras 
savo sprendimą nenutraukti pareiškėjo baudžiamosios bylos motyvavo tuo, jog pareiškėjo kaltė esą 
yra „įrodyta“, nors tuo metu dar nebuvo patvirtintas kaltinamasis aktas. Tuo tarpu byloje Silickienė 
prieš Lietuvą658 Teismas nenustatė, kad pareiškėjos, kurios vyras, kaltinamas nusikaltimo padarymu, 
dar iki teismo nusižudė kalinimo įstaigoje (todėl baudžiamoji byla jo atžvilgiu buvo nutraukta), at-
žvilgiu (taip pat jos velionio vyro atžvilgiu) nekaltumo prezumpcija būtų buvusi pažeista dėl to, kad 
tam tikras jos vyro turtas buvo konfiskuotas priimant apkaltinamąjį nuosprendį kitų bendrininkų 
baudžiamojoje byloje kaip įgytas nusikalstamu būdu, kurioje pareiškėjai nebuvo leista dalyvauti, ta-
čiau jos interesus gynė teismo paskirtas advokatas. Teismas pažymėjo, kad „pareiškėja nebuvo nu-
bausta už jos velionio vyro padarytas nusikalstamas veikas“ ir „nepaveldėjo jo kaltės“.

Nekaltumo prezumpcijos pažeidimu skundėsi ir pareiškėjas byloje Butkevičius prieš Lietuvą659. 
Teismas nustatė Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies pažeidimą dėl to, kad Seimo Pirmininkas viešai iki 
teismo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo įvardijo pareiškėją kaip padariusį nusikaltimą – pava-
dino jį „kyšio ėmėju“. Tačiau Teismas neįžvelgė nekaltumo prezumpcijos pažeidimo byloje Paulikas 
prieš Lietuvą660, kurioje pareiškėjas, dėl kurio kaltės (vairavimas apsvaigus nuo alkoholio) žuvo trys 
vaikai, skundėsi, kad aukšti valstybės pareigūnai (Respublikos Prezidentas, vidaus reikalų ministras) 
vaikų žūtį komentavo reikalaudami kruopštaus tokių tragiškų įvykių ištyrimo ir griežtos atsakomy-
bės dėl jų kaltiems policijos pareigūnams; dar griežčiau šį įvykį komentavo žiniasklaida, pareiškėją 
tiesiai vadinusi „vaikų žudiku“. Pareiškėjo teigimu, tokie ankstyvi vertinimai paveikė jo bylą nagri-
nėjusius teisėjus. Teismas įvertino tai, kad nors kai kurie posakiai išties buvę labai kategoriški, tai 
nepaveikė teisėjų, juolab kad Lietuvoje dėl asmens kaltumo sprendžia profesionalūs teisėjai, o ne pri-
siekusieji, o profesionalūs teisėjai yra atsparesni visuomenės nuomonės spaudimui. EŽTT vertinimu, 
Lietuvos teisėjai deramai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes ir pagrindė pareiškėjui skiriamą bausmę; 
maža to, aukštesnės instancijos teismas net sutrumpino jam žemesnės instancijos teismo skirtą lais-
vės atėmimo bausmę.

Byloje Birutis ir kiti prieš Lietuvą661 Teismas nustatė Konvencijos 6 straipsnio 3 dalies (d) punk-
to pažeidimą, kadangi pareiškėjai neturėjo galimybės apklausti įslaptintų liudytojų savo baudžiamo-
joje byloje, nors šių liudytojų parodymais iš dalies buvo grindžiamas pareiškėjų pripažinimas kaltais, 

655 Pocius v. Lithuania, Nr. 35601/04, EŽTT 2010. Aptariamu aspektu esama panašumų ir su byla Gulijev v. Lithuania, 
Nr. 10425/03, EŽTT 2008, tačiau pastarojoje buvo nustatytas Konvencijos 8 straipsnio procesinis pažeidimas.

656 Jokšas v. Lithuania, Nr. 25330/07, EŽTT 2013.
657 Daktaras v. Lithuania, Nr. 42095/98, EŽTT 2000-X.
658 Silickienė v. Lithuania, Nr. 20496/02, EŽTT 2012.
659 Butkevičius v. Lithuania, Nr. 48297/99, EŽTT 2002-II.
660 Paulikas v. Lithuania, Nr. 57435/09, EŽTT 2016.
661 Birutis and others v. Lithuania, Nr. 47689/99, 48115/99, 2002.
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o vienas iš pareiškėjų buvo pripažintas kaltu remiantis vien įslaptintų liudytojų parodymais662. Tačiau 
šiaip jau Teismas nėra linkęs visais atvejais nagrinėti pareiškėjų kaltinimų nacionaliniams teismams, 
kad šie neapklausė kokio nors liudytojo, kurį pareiškėjas siūlė apklausti (nes dažnai būna akivaizdu, 
kad tie neapklausti liudytojai iš tikrųjų nebūtų turėję ką paliudyti), – todėl dažnai tokios peticijos 
prima facie laikomos „aiškiai nepagrįstomis“663.

Byloje Esertas prieš Lietuvą664 Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimas buvo nustatytas 
dėl to, kad aukštesnysis teismas išnagrinėjo jau išspręstą turtinį ginčą – bylą, kurioje jau buvo įsitei-
sėjęs žemesniojo teismo sprendimas. Taip pareiškėjo atžvilgiu buvo pažeistas res judicata ir teisinio 
tikrumo principai. Tuo tarpu Teismas nenustatė 6 straipsnio 1 dalies pažeidimo byloje Liatukas prieš 
Lietuvą665. Pareiškėjas skundėsi, kad bylą, kurioje pirmosios instancijos teismo sprendimą skundė ir 
jis, ir kita bylos šalis, apeliacinės instancijos teismas per klaidą išnagrinėjo pagal abu skundus, nors 
kitos šalies skundas dėl formalių priežasčių turėjo būti laikomas negautu ir neturėjo būti pateik-
tas apeliacinės instancijos teismui. EŽTT vertinimu, nors iš tikrųjų buvo padaryta klaida (techninę 
klaidą pripažino ir Vyriausybė), bylos šalių lygybė nebuvo pažeista, nes ne tik kitos šalies apeliacinis 
skundas buvo išsiųstas pareiškėjui, bet jis pateikė į jį savo atsikirtimus.

Byloje Sipavičius prieš Lietuvą666 pareiškėjas teigė, kad jam pareikštas kaltinimas pirmosios 
instancijos teisme vėliau buvo pakeistas ir dėl to jis negalėjo pasinaudoti procesinėmis garantijomis 
pasirengti naujai gynybai pakeisto kaltinimo pagrindu. Teismas nenustatė Konvencijos 6 straipsnio 
pažeidimo, nes pareiškėjas žinojo naująjį kaltinimą ir turėjo galimybę pasirengti gynybai apeliacinės 
instancijos ir kasacinės instancijos teismuose. EŽTT atkreipė dėmesį ir į Konstitucinio Teismo nuta-
rimą667, kuriuo kaltinimo pakeitimas teisme į sunkesnį buvo pripažintas antikonstituciniu, bet paties 
EŽTT nagrinėtoje byloje buvo sprendžiama dėl kaltinimo pakeitimo ne į sunkesnį, o į lengvesnį.

Iš bylų, kuriose keliamas teismo sprendimų nevykdymo klausimas, pirmiausia paminėtina vie-
na pirmųjų bylų prieš Lietuvą dėl restitucijos – Jasiūnienė prieš Lietuvą668. Pareiškėja skundėsi, kad 
valstybės ir municipalinės (Palangos) institucijos neįvykdė teismo sprendimo dėl nuosavybės teisių į 
žemės sklypą atstatymo. Pasak EŽTT, teismo sprendimo vykdymas yra sudedamoji teisės į teismą da-
lis, o sprendimo nevykdymas reiškia, kad pažeidžiama Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis. Toks pažeidi-
mas gali būti nustatytas net tada, kai pareiškėjas, reikalaujantis įvykdyti teismo sprendimą, pats daro 
tam tikrų kliūčių, dėl kurių sprendimo nepavyksta įvykdyti669. Kitoje panašioje byloje Užkurėlienė 
ir Kiti prieš Lietuvą670 (irgi dėl restitucijos), Teismas nenustatė 6 straipsnio pažeidimo, nors teismo 
sprendimas irgi nebuvo įvykdytas (buvo praėję penkeri metai nuo Aukščiausiojo Teismo sprendimo 
priėmimo iki bylos išnagrinėjimo Strasbūre). Teismo vertinimu, valdžios institucijos priėmė daugy-
bę administracinių sprendimų, reikalingų Aukščiausiojo Teismo sprendimui įvykdyti, jos nestokojo 
geros valios ir negaišino proceso, o tai, kad tam tikri formalumai dar nebuvo atlikti, buvo pačių pa-
reiškėjų delsimo rezultatas.

662 Pažymėtina, kad ir Lietuvos  Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimu (Valstybės žinios. 
2000, Nr. 80-2423) yra pripažinęs, kad Baudžiamojo proceso kodekso 267 str. 5 p. ir 3171 str. „ta apimtimi, kuria 
negarantuojama teisiamojo teisė užduoti klausimus liudytojui ar nukentėjusiajam, kurių asmens tapatybę nustatan-
tys duomenys yra įslaptinti, ir dėl to ribojama jo teisė dalyvauti tiriant įrodymus bei pažeidžiama teisiamojo teisė į 
gynybą, taip pat į teisingą bylos nagrinėjimą“, prieštarauja Konstitucijos 31 str. 2 ir 6 d.

663 Pvz., A.Č. v. Lithuania, Nr. 59076/08, EŽTT 2016.
664 Esertas v. Lithuania, Nr. 50208/06, EŽTT 2012.
665 Liatukas v. Lithuania, Nr. 2737/11, EŽTT 2017.
666 Sipavičius v. Lithuania, Nr. 49093/99, 48115/99, EŽTT 2002.
667 Lietuvos  Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. vasario 5 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1999, Nr. 15-402.
668 Jasiūnienė v. Lithuania, Nr. 41510/98, EŽTT 2003. Taip pat žr. Jurevičius v. Lithuania, Nr. 30165/02, EŽTT 2006; 

Arbačiauskienė v. Lithuania, Nr. 2971/08, EŽTT 2016.
669 Pvz., Nekvedavičius v. Lithuania, Nr. 1471/05, EŽTT 2013; Nekvedavičius v. Lithuania, Nr. 1471/05, EŽTT 2015 

(sprendimas dėl teisingo atlyginimo).
670 Užkurėlienė and others v. Lithuania, Nr. 62988/00, EŽTT 2005.
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4.3.5. Didžiosios Kolegijos nagrinėtos bylos prieš Lietuvą 

Aptarus EŽTT nagrinėtas kai kurias svarbesnes bylas prieš Lietuvą, kuriose buvo tiriami taria-
mi Konvencijos 2, 3, 5 ir 6 straipsnių pažeidimai, vis dėlto nebūtų teisinga bent trumpai nepaminėti 
tų bylų prieš Lietuvą, kurias nagrinėjo Teismo Didžioji Kolegija. Kaip minėta, tokių bylų buvo pen-
kios671. Dvi iš jų jau aptartos: Ramanauskas prieš Lietuvą ir Cudak prieš Lietuvą – abi buvo nagrinė-
tos pagal Konvencijos 6 straipsnį; jos detaliau nebebus aptariamos. Kitos trys bylos (čia nurodomos 
chronologine tvarka) – tai Paksas prieš Lietuvą672 (Pirmojo protokolo 3 straipsnis), Kudrevičius ir kiti 
prieš Lietuvą673 (Konvencijos 11 straipsnis) ir Vasiliauskas prieš Lietuvą674 (Konvencijos 7 straipsnis). 
Kiekviena iš jų yra savaip specifinė, be to, „atstovaudama“ tam tikram Konvencijos ar jos protokolo 
straipsniui yra beveik vieniša tuo atžvilgiu, kad daugiau tokių bylų prieš Lietuvą beveik nebuvo675.

Byloje Paksas prieš Lietuvą buvo nustatytas Pirmojo protokolo 3 straipsnio pažeidimas. Bu-
vęs Respublikos Prezidentas, iš šių pareigų 2004 m. pašalintas apkaltos proceso tvarka už šiurkščius 
Konstitucijos pažeidimus ir Tautai duotos priesaikos sulaužymą, skundėsi, kad jam buvo pritaikyta 
negrįžtama konstitucinė sankcija ir jis niekada nebegali būti renkamas Respublikos Prezidentu ar 
Seimo nariu676, nes šių pareigų ėjimo pradžia yra susijusi su Konstitucijoje numatytos priesaikos da-
vimu (o dėl jo, sulaužiusio šią priesaiką, atveju visada kiltų ir niekada neišnyktų pagrįsta abejonė dėl 
jo vėl duodamos priesaikos tikrumo ir patikimumo). Peticija buvo pateikta Teismui po to, kai pareiš-
kėjui buvo neleista dalyvauti 2004 m. neeiliniuose Respublikos Prezidento rinkimuose, kurie buvo 
surengti jį pašalinus iš pareigų. Pareiškėjas taip pat ginčijo apkaltos proceso rezultatus. EŽTT susiau-
rino tyrimo ribas iki patikros, ar nebuvo pažeista pareiškėjo teisė būti renkamam Seimo nariu (bet ne 
Respublikos Prezidentu – šis skundas buvo pripažintas nepriimtinu), ir kaip nepriimtinus atmetė pa-
reiškėjo skundus dėl tariamų Konvencijos 6, 7 straipsnio, taip pat 13 straipsnio kartu su Pirmojo pro-
tokolo 3 straipsnio pažeidimų, tačiau dėl to, kad draudimas pareiškėjui būti renkamam Seimo nariu 
yra neterminuotas ir neatšaukiamas, nustatė buvus pažeistą Pirmojo protokolo 3 straipsnį677. Kartu 
EŽTT konstatavo, kad šis apribojimas yra grindžiamas taisykle, kuri yra „iškalta Konstitucijos mar-
mure“ (angl. the rule on which [the restriction] is based is set in constitutional stone; pranc. la norme 
qui <…> fonde [la restriction] est gravée dans le marbre constitutionnel (§ 110)). Minėtas draudimas 
nėra eksplicitiškai išdėstytas Konstitucijos tekste, bet yra išaiškintas Konstitucinio Teismo jurispru-
dencijoje. Taigi Strasbūro teismas tiesiogiai pripažino, kad Lietuvos Konstitucijos nuostatų teisinis 
turinys yra būtent toks, kokį savo jurisprudencijoje yra suformulavęs Konstitucinis Teismas. Kaip 
minėta, nors Lietuvos teisėje Konvencija neturi aukštesnės teisinės galios už Konstituciją, tačiau kita 
vertus, Konvencija įtvirtina svarbius Lietuvos prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus, kurių vals-
tybei privalu laikytis. Todėl siekiant pašalinti Konvencijos neatitiktį Konstitucijai turi būti daroma 

671 Plg.: Didžioji Kolegija iki šiol yra išnagrinėjusi vieną bylą prieš Estiją ir vienuolika – prie Latviją.
672 Paksas v. Lithuania [DK], Nr. 34932/04, EŽTT 2011.
673 Kudrevičius and others v. Lithuania [DK], Nr. 37553/05, EŽTT 2015.
674 Vasiliauskas v. Lithuania [DK], Nr. 35343/05, EŽTT 2010. 
675 Dėl tariamo Pirmojo protokolo 3 straipsnio pažeidimo, be bylos Paksas v. Lithuania, EŽTT (bet ne Didžioji Kole-

gija) dar išnagrinėjo bylą Uspaskich v. Lithuania, Nr. 14737/08, EŽTT 2016; (pažeidimo nenustatyta); dėl tariamo 
Konvencijos 11 straipsnio pažeidimo, be bylos Kudrevičius and others v. Lithuania, dar buvo (taip pat išnagrinėta 
ne Didžiosios Kolegijos) byla Kuolelis, Bartoševičius ir Burokevičius v. Lithuania, Nr. 74357/01, 26764/02, 27434/02, 
EŽTT 2008, (pažeidimo nenustatyta); dėl tariamo Konvencijos 7 straipsnio, be bylos Vasiliauskas v. Lithuania, – ta 
pati byla Kuolelis, Bartoševičius ir Burokevičius v. Lithuania (ir šio pažeidimo nebuvo nustatyta).

676 Be to, pagal Konstituciją jis niekada negali užimti Konstitucinio Teismo teisėjo, Aukščiausiojo Teismo teisėjo, Ape-
liacinio teismo teisėjo, kitų teismų teisėjo, Vyriausybės nario, valstybės kontrolieriaus pareigų, t. y. niekada negalės 
užimti tokių Konstitucijoje nurodytų pareigų, kurių ėjimo pradžia yra susijusi su Konstitucijoje numatytos priesai-
kos davimu. Plačiau žr. Lietuvos  Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimą.

677 Tai ne pirmoji byla, kurioje išsiskyrė Konvencija ir Konstitucija (kartu ir Lietuvos situacijos vertinimas iš Lietu-
vos pozicijų ir „iš šalies“). Iki tol buvo bylos Sidabras and Džiautas v. Lithuania, Nr. 55480/00, 59330/00, EŽTT 
2004-VIII, Rainys and Gasparavičius v. Lithuania, Nr. 702665/01, 74345/01, EŽTT 2005 ir Žičkus v. Lithuania,  
Nr. 26652/02, EŽTT 2009 – dėl apribojimų buvusiems KGB bendradarbiams, iš kurių kai kurie buvo pripažinti pa-
žeidžiančiais Konvencijos 8 str.; plg. Konstitucinio Teismo 1999 m. kovo 4 d. nutarimą, kur atitinkami apribojimai 
buvo pripažinti neprieštaraujančiais Konstitucijai.
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atitinkama Konstitucijos pataisa. Tokia pataisa gali būti suformuluota daugeliu būdų, ji gali įtvirtinti 
ilgesnį arba trumpesnį apribojimą už Konstitucijoje numatytos priesaikos sulaužymą apkaltos proce-
so tvarka iš pareigų pašalintam asmeniui būti renkamam į Seimą, tačiau šis apribojimas negali būti 
neterminuotas. Apribojimo trukmė dideliu mastu priklauso nuo politinės valios. Nepavykus susitarti 
dėl Konstitucijos pataisos, Seimas pabandė „Konstitucijos marmure iškaltą“ taisyklę įveikti įstatymu, 
tačiau šis įstatymas netrukus buvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai. Antikonstituciniu buvo 
pripažintas dar vienas bandymas įveikti Konstituciją žemesnės galios teisės aktu – Seimo nutarimu 
(2015 m.), kuriuo buvo pritarta „Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Prezidento Rolando Pakso 
pilietinių ir politinių teisių atkūrimo išvadai“, kuria, savo ruožtu, buvo pradėta peržiūrėti 2004 m. 
įvykusią apkaltą, tarsi ji galėtų būtų pripažinta neįvykusia arba panaikinta678. Kadangi Konstitucijos 
pataisos iki 2017 m. pabaigos dar nepavyko padaryti, Europos Tarybos Ministrų Komitetas vykdo 
aptariamo EŽTT sprendimo priežiūrą679.

Bylą Kudrevičius ir kiti prieš Lietuvą680 iš esmės nagrinėjo ir septynių teisėjų kolegija, ir Didžio-
ji Kolegija, kuriai byla buvo perduota Vyriausybės prašymu. Lietuvos vyriausybė tokio perdavimo 
prašo gana retai, o ši byla yra kol kas vienintelė, 2017 m. duomenimis, kurioje toks prašymas buvo 
patenkintas. Septynių teisėjų kolegija (keturiais balsais prieš tris) nustatė Konvencijos 11 straipsnio pa-
žeidimą681 dėl to, kad pareiškėjai buvo nubausti baudžiamuoju areštu (atidedant bausmės vykdymą) už 
riaušes, jiems taip pat buvo uždrausta išvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau nei septynioms dienoms be 
atitinkamo leidimo. Minėtos „riaušės“ – tai kelių magistralinių kelių blokavimas 2003 m., kurį inici-
javo žemdirbių organizacijos kaip spaudimo Vyriausybei ir Seimui priemonę, siekiant užtikrinti, kad 
būtų skubiai skirta daugiau lėšų „žemės ūkiui“ (tačiau neaišku, kokioms konkrečioms reikmėms). 
Didžioji kolegija vienbalsiai nusprendė, kad Konvencijos 11 straipsnis pažeistas nebuvo.

Byloje Vasiliauskas prieš Lietuvą682 buvo nustatytas Konvencijos 7 straipsnio pažeidimas. Pa-
reiškėjas buvo nubaustas Lietuvos teismų už genocido nusikaltimą. Konvencijos 7 straipsnis įtvirtina 
fundamentalų principą, kad „niekas negali būti nuteistas už veiksmus ar neveikimą, kurie pagal jų 
padarymo metu galiojusius valstybės įstatymus arba tarptautinę teisę nebuvo laikomi nusikaltimais“; 
taip pat „negali būti skiriama sunkesnė bausmė nei ta, kuri galiojo šio nusikaltimo padarymo metu“ 
(1 dalis). Tačiau šis straipsnis nekliudo teisti ir nubausti kiekvieną asmenį už kokius nors veiksmus 
ar neveikimą, kurie jų padarymo metu pagal civilizuotų tautų visuotinai pripažintus bendrus tei-
sės principus buvo laikomi nusikaltimais. Pareiškėjas buvo nubaustas už dalyvavimą sunaikinant 
du Lietuvos partizanus, kovojusius prieš Lietuvos okupaciją. EŽTT sprendė, ar pareiškėjas galėjo 
numatyti, kad jis už dalyvavimą naikinant partizanus kaip politinę grupę bus baudžiamas kaip už 
genocido nusikaltimą, ir priėjo prie išvados, kad jis to numatyti negalėjo, nes tuometinė genocido 
samprata tarptautinėje teisėje neapėmė „politinių grupių“ naikinimo. Tokio nusikaltimo nebuvo nu-
matyta sovietinėje baudžiamojoje teisėje, taikytoje Lietuvoje per visą okupacijos laiką, o iki sovietinės 
okupacijos 1940 m. galiojusioje Lietuvos teisėje jo nebuvo ir negalėjo būti numatyta, nes genocido 
sąvoka tarptautinėje teisėje buvo įtvirtinta tik po Antrojo pasaulinio karo (ir iki XX a. paskutiniojo 
dešimtmečio apskritai nebuvo aiškinta, juo labiau taikyta jokio tarptautinio teismo). EŽTT atsižvelgė 
ir į tai, kad atsikūrusios Lietuvos valstybės Baudžiamajame kodekse yra numatyta platesnė genocido 
samprata nei 1953 m. (kai pareiškėjas įvykdė nusikaltimą, kuris buvo svarstymo dalykas šioje byloje) 
galiojusiuose tarptautinės teisės aktuose (įskaitant 1948 m. JT konvencijoje dėl kelio užkirtimo geno-
cido nusikaltimui ir baudimo už jį) ir į galimų genocido aukų sąrašą įtrauktos ir „politinės grupės“. 

Strasbūro teismas šioje byloje nepalaikė nacionalinių teismų – Apeliacinio teismo ir Aukščiau-
siojo Teismo aiškinimo, kad Lietuvos partizanai buvo ne vien „politinė“ grupė, bet ir itin svarbi Geno-
cido konvencijoje expressis verbis įvardytos „nacionalinės grupės“ – lietuvių tautos dalis, ir konstatavo 

678 Lietuvos  Respublikos Konstitucinio Teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimas.
679 Tokia priežiūra vykdoma ir dar vieno kol kas neįvykdyto EŽTT nutarimo byloje prieš Lietuvą atžvilgiu – L. v. 

Lithuania, Nr. 27527/03, EŽTT 2007-IV.
680 Kudrevičius and others v. Lithuania [DK], Nr. 37553/05, EŽTT 2015.
681 Žr. panašią ankstesnę bylą Barraco v. France, Nr. 31684/05, EŽTT 2009.
682 Vasiliauskas v. Lithuania [DK], Nr. 35343/05, EŽTT 2010.
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pasigedęs būtent tokio partizanų vaidmens pagrindimo nacionalinių teismų sprendimuose. EŽTT 
plačiai analizavo Konstitucinio Teismo (kuris, tiesa, sprendė ne dėl šio konkretaus pareiškėjo kaltini-
mo tuo konkrečiu nusikaltimu, bet dėl Baudžiamojo kodekso atitinkamos nuostatos atitikties Kons-
titucijai) 2014 m. kovo 18 d. nutarime suformuluotą labai plačią genocido doktriną, susietą, be kita 
ko, su Lietuvos tautos pasipriešinimu sovietinei okupacijai XX a. penktajame ir šeštajame dešimt-
mečiuose, bet taip pat ir grindžiama EŽTT jurisprudencija683. Tačiau Strasbūro teismas šios doktrinos 
taip pat neįvertino kaip leidžiančios pagrįsti pareiškėjo nuteisimą būtent už genocido nusikaltimą. 
Labai pasidalijusi Didžioji Kolegija (devyniais balsais prieš aštuonis) nustatė Konvencijos 7 straipsnio 
pažeidimą. Atnaujinus pareiškėjo baudžiamąją bylą, Aukščiausiasis Teismas 2016 m. panaikino savo 
ir Apeliacinio teismo nutartis bei pirmosios instancijos teismo nuosprendžius joje, tačiau byla iš naujo 
nebuvo nagrinėjama – ji buvo nutraukta pareiškėjui (ir kitai kaltinamajai toje byloje) mirus684.

683 Papon v. France (nut.), Nr. 54210/00, EŽTT 2001-XII; Kolk and Kislyiy v Estonia (nut.), Nr. 23052/04 and 24018/04, 
EŽTT 2006-I; Kononov v. Latvia [DK], Nr. 36376/04, EŽTT 2010; Maktouf and Damjanovic v. Bosnia and Herzego-
vina [DK], Nr. 2312/08, 34179/08, EŽTT 2013.

684 Lietuvos Auščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinės sesijos 2016 m. spalio 27 d. nutartis baudžia-
mojoje byloje Nr. 2A-P-8-788/2016).
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V.

TARPTAUTINĖS TEISĖS MOKSLAS LIETUVOJE:  
PAGRINDINĖS TENDENCIJOS, REIKŠMĖ IR  

ĮTAKA VALSTYBĖJE IR TARPTAUTINĖJE ERDVĖJE 
VYKSTANČIŲ PROCESŲ KAITAI 

5.1.  Tarptautinės teisės mokslo raida ir paveldas  
 Lietuvoje 1918–1940 m.685

Tarptautinės teisės mokslas Lietuvoje užgimė gerokai anksčiau nei 1918 m. Lietuvos Respubli-
ka. Tuo nereikia stebėtis – Lietuva, nuo XIV a. pabaigos galutinai pasirinkusi krikščioniškąją Vakarų 
Europos civilizacijos kryptį, buvo veikiama ir jos teisinių idėjų. Tad prieš aptardami tarptautinės 
teisės mokslo raidą Lietuvoje 1918–1940 m., turime pažvelgti į tarptautinės teisės mokslo ištakas Lie-
tuvoje, atkreipti dėmesį į tradiciją ir archetipinius bruožus skirtingais laikotarpiais. 

Tarptautinės teisės mokslo ištakos Lietuvoje siekia XVIII a. pabaigą (maždaug nuo 1781 m., 
Vilniuje įkūrus Moralinių mokslų kolegiją) – pirmąją XIX a. pusę (iki 1821 m.). Tai – laikas, kai Vil-
niaus universitete (Academia et Universitas Vilnensis) veikė Prigimtinės teisės ir tautų teisės katedra. 
Žymiausias šios katedros profesorius Jeronim Strojnowsky (Jeronimas Strojnovskis) dėstė prigimti-
nės teisės ir tautų teisės kursą; 1785 m. profesorius išleido vadovėlį lenkų kalba „Prigimtinės, politinės 
teisės, politinės ekonomijos ir tarptautinės teisės mokslas“686. Šis veikalas, ilgainiui perleistas 7 kar-
tus, dabar gali būti vadinamas pirmuoju tarptautinės teisės vadovėliu Lietuvoje. Vadovėlis iš esmės 
atspindėjo tuo metu tarptautinės teisės doktrinoje vyravusią prigimtinės teisės teoriją. Šios teorijos 
postulatai kėlė ypatingą susidomėjimą Lenkijos–Lietuvos valstybėje (Abiejų Tautų Respublikoje). Va-
dovėlis skelbė teisės principus, kurie sudarė šiuolaikinės tarptautinės teisės pamatą – kiekviena tauta 
turi teisę į autonomiją ir nepriklausomybę, taika yra natūrali tautų būsena, tik teisingas karas gali 
būti pateisinamas, stipresnės tautos neturi teisės kišti į silpnesniosios reikalus, sutarčių turi būti lai-
komasi, ir t. t. Tuomet šių idėjų sklaida puoselėjo viltį, kad Abiejų Tautų Respublika nebus sunaikinta 
stipresnių kaimynų. Deja, realybė buvo kitokia: 1795 m. Abiejų Tautų Respublika godžių kaimynų 
panaikinta iš pasaulio politinio žemėlapio visam laikui, o gimstanti lietuviška tarptautinės teisės 
tradicija buvo netrukus sunaikinta (1832 m. carinė Rusija galutinai uždarė Vilniaus universitetą). 
Žinoma, šios tarptautinės teisės mokslo šaknys gali būti vadinama lietuviškomis tik sąlyginai, nes 
tarptautinė teisė buvo dėstoma lenkų kalba ir savarankiškos Lietuvos idėja dar nebuvo gyvybinga. 

 Tačiau pirmasis tarptautinės teisės plėtros periodas Lietuvoje, kuris labiausiai susijęs su  
J. Strojnowskio veikla, leidžia įsivaizduoti šio mokslo plėtros modelius ir tradiciją Lietuvoje. Lietuvišką 
tarptautinės teisės mokslą apibūdina ypatingas dėmesys valstybingumo idėjai, jos pamatams ir apsau-
gai pagal tarptautinę teisę. Antra, suprantama, kad visavertė tarptautinės teisės raida Lietuvoje nebu-
vo ir nėra galima be nepriklausomos valstybės: tarptautinės teisės poreikis susijęs su nepriklausoma 
Lietuva, taip pat kaip trys nepriklausomos valstybės raidos stadijos yra susijusios su trimis pagrindi-
nėmis tarptautinės teisės mokslo raidos stadijomis Lietuvoje. Kitokio kelio negalėjo būti. Tarptautinė  
teisė sprendžia valstybės susikūrimo, jos tęstinumo ir žlugimo klausimus (šiuolaikinėje tarptautinėje 
teisėje – drauge su agresijos uždraudimo ir tautų laisvo apsisprendimo principais). Taigi, toks mokslas 
grasino bet kuriai okupantei, kurios bet kokie argumentai dėl okupacijos „teisėtumo“ griūva lengvai 

685 Šis skyrius parengtas pagal: Žalimas, D.; Žilinskas, J. Public International Law and Lithuania (1990–2011): To 
Protect and to Enrich. Baltic Yearbook of International Law. 2011, 11, p. 1–31. 

686 Milašiūtė, V.; Bučnys, A. The Lithuanian Tradition of International Law Scholarship. Baltic Yearbook of International 
Law. 2007, 7, p. 49.
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paneigiami taprtautinės teisės argumentais. Nieko keisto, kad tarptautinės teisės mokslas, kai Lietu-
voje šeimininkavo užsienio šalys, skirtingai nuo kitų teisės mokslo šakų, iš esmės sustojo arba buvo 
labai stipriai kontroliuojamas. 

Galiausiai besiformuojanti Lietuvos tarptautinės teisės mokslo tradicija gali būti apibūdinta 
dviem principinėmis idėjomis: saugoti ir praturtinti. Žodis „saugoti“ reiškia pagalbą saugant Lie-
tuvos valstybę ir stiprinant ją tarptautinėje bendruomenėje. Ir tik įgyvendinus šią užduotį galima 
praturtinti tarptautinės teisės doktriną: praturtinti ne tik unikalia Lietuvos valstybės tarptautinės 
teisės praktika, bet praturtinti ir kitas tarptautinės teisės sritis, kurios nėra tiesiogiai susijusios su 
valstybingumo problematika. Kartu ir nacionalinės teisės doktrina yra praturtinama tose srityse, 
kur tarptautinė ir nacionalinė teisė glaudžiai sąveikauja viena su kita. Pamatysime, kad tai būdinga ir 
vėlesniais Lietuvos tarptautinės teisės mokslo periodais. 

Antrasis Lietuvos tarptautinės teisės mokslo laikotarpis susijęs su modernios Lietuvos valsty-
bės sukūrimu 1918 m., o jo pabaigą žymi Sovietų Sąjungos okupacija 1940 m.687 Dėl 1920 m. Lenkijos 
okupuoto Vilniaus krašto Lietuvos tarptautinės teisės mokslo raidos centras buvo Kaunas – laikinoji 
valstybės sostinė – kur buvo įkurtas Lietuvos universitetas (vėliau pavadintas Vytauto Didžiojo uni-
versitetu). Nuo 1922 m. šio universiteto Teisės fakultete veikė Tarptautinės teisės katedra. 

Pagrindinis iššūkis, su kuriuo susidūrė Lietuva po nepriklausomybės paskelbimo, buvo teisi-
ninkų trūkumas. Apie šį iššūkį M. Römeris rašė: „mes neturėjome nei valstybės, nei bendros moky-
klos, nei profesionalių mokslininkų, nei mokslinių instrumentų ir mokslinės literatūros, nei fakulte-
tų, nei mecenatų ir turtingos visuomenės. Mes turėjome visa tai sukurti iš naujo ir beveik tuo pačiu 
metu, netikėtai, vulkaniškai, kol buvome turtingi tik savo išsilaisvinimu, entuziazmu ir žmogiškąja 
jėga.“688 Tuo metu Lietuvoje buvo tik apie 20 lietuvių teisininkų ir panašus skaičius kitų tautybių 
teisininkų, kurie tinkamai nemokėjo lietuvių kalbos689; šių teisininkų gretose nebuvo nė vieno tarp-
tautinės teisės specialisto. Kai besiformuojanti valstybė susidūrė su gyvybiškai svarbiais pripažinimo, 
įsitvirtinimo, sienų delimitavimo ir teritoriniais klausimais, sprendimų reikėjo tučtuojau. Taigi, buvo 
akivaizdus tarptautinės teisės specialistų poreikis. Poreikis, kuris rėmėsi Lietuvos kaip mažos vals-
tybės interesais, ir iššūkiai, kurie tarptautinėje teisėje yra mokslininkų tyrinėjimo objektas, taip pat 
Lietuvos tarptautiniai įsipareigojimai ir jų įgyvendinimas buvo taip pat svarbūs. 

Pamažu šis poreikis patenkintas. Išsamiausiai tarptautinės teisės teoriją Lietuvoje plėtojo 
kviestinis profesorius iš Rusijos Aleksandr Jaščenka (Aleksandras Jaščenka), kuriam teko garbė būti 
pirmojo išsamaus ir iki šiol didžiausio savo apimtimi (724 psl.) vadovėlio lietuvių kalba „Konstitucinė 
tarptautinė teisė“ autoriumi690. Jis turbūt geriausiai apibūdina tuometinę Lietuvos tarptautinės teisės 
doktriną. Vadovėlyje akivaizdžiai vyrauja teisinis pozityvizmas, kuris tuo metu vyravo teisės teori-
joje, ir prigimtinės teisės kritika (priešingai nei Abiejų Tautų Respublikos laikotarpiu). Beje, Lietuvos 
tarptautinės teisės mokykla rėmėsi monistiniu požiūriu į tarptautinės ir nacionalinės teisės santykį, 
taip pat ir konstitucine valstybių pripažinimo teorija, pagal kurią valstybės tarptautinis teisinis sub-
jektiškumas priklauso nuo kitų valstybių išreikšto pripažinimo. 

Be abejo, A. Jaščenka nebuvo vienintelis tarptautinės teisės mokslo atstovas Lietuvoje tuo metu. 
Tarptautinės teisės tyrimus Lietuvoje taip pat plėtojo Domas Krivickas, Jacob Robinson (Jokūbas 
Robinzonas), Tadas Petkevičius, Grisha Rutenberg (Grigas (Griša) Rutenbergas), Ladas Natkevičius, 
Rudolfas Volsonokas. Šią mokslo šaką paveikė ir Lietuvos konstitucinės teisės mokyklos architek-
tas Mykolas Römeris, kuris skaitė paskaitas tarptautinės teisės klausimais; jis buvo paskirtas ad hoc 
teisėju Nuolatinio Tarptautinio Teisingumo Teismo bylose: 1932 m. dėl Klaipėdos krašto statuto 

687 Milašiūtė, V.; Bučnys, A. The Lithuanian Tradition of International Law Scholarship. Baltic Yearbook of International 
Law. 2007, 7, p. 50–56.

688 1–5 VDU žinios, 1937, p. 4.
689 Milašiūtė, V.; Bučnys, A. The Lithuanian Tradition of International Law Scholarship. Baltic Yearbook of International 

Law. 2007, 7, p. 50.
690 Jaščenka, A. Konstitucinė tarptautinė teisė. Tarptautinės teisės kursas. Pirmasis tomas: Konstitucinė tarptautinė teisė. 

Kaunas, 1931.
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interpretavimo (Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Italija, Japonija prieš Lietuvą), ir 1938–1939 m. Pane-
vėžio–Saldutiškio geležinkelio (Estija prieš Lietuvą). 

Atsižvelgiant į tuometines geopolitines ir istorines aplinkybes, nenuostabu, kad svarbiausias 
Lietuvos tarptautinės teisės mokslo uždavinys buvo apsaugoti: apsaugoti valstybę, kuri paskelbė ne-
priklausomybę, įsitvirtino tarptautinėje bendruomenėje, apginti jos sienas ir teritoriją tarptautinės 
teisės priemonėmis. Dėl to lietuvių tarptautinės teisės mokslininkų tyrimų temos buvo susijusios 
su Lietuvos valstybe ir jai artimos – Lietuvos valstybės atkūrimas ir jos pripažinimas (G. Ruten-
berg), Klaipėdos krašto autonomijos klausimas (D. Krivickas, T. Petkevičius, J. Robinzonas), Vilniaus 
krašto problema ir santykiai tarp Lietuvos ir Lenkijos (L. Natkevičius, D. Krivickas, G. Rutenbergas,  
A. Jaščenka). Lietuvoje buvo paskelbta ir platesnio pobūdžio tarptautinės teisės studijų, kurios nagri-
nėjo įvairias tarptautinės teisės šakas, bet jos nagrinėjo Lietuvai aktualiausius klausimus (pavyzdžiui, 
D. Krivicko monografija „Nuolatinis Tarptautinio Teisingumo Teismas“691, kuri buvo parengta jo di-
sertacijos pagrindu, L. Natkevičiaus straipsniai apie agresijos apibrėžimą692, G. Rutenbergo studija 
apie Tautų Sąjungą693, R. Volsonoko straipsniai apie jūrų teisę694). 

Vienas iš būdingiausių tuometinės lietuvių tarptautinės teisės mokslo bruožų buvo tai, kad 
daugelis mokslininkų dirbo ir praktikoje, dažniausiai atstovaudami Lietuvos interesams ir juos gin-
dami tarptautinėje arenoje, be to, juos galima apibūdinti kaip valstybininkus geriausia šio žodžio 
prasme695. Pavyzdžiui, D. Krivickas ir T. Petkevičius patarinėjo Vyriausybei ir Užsienio reikalų mi-
nisterijai ir padėjo ginti valstybės interesus bylose Nuolatiniame Tarptautinio Teisingumo Teisme, 
L. Natkevičius buvo diplomatas, paskutinis šalies atstovas Sovietų Sąjungoje iki okupacijos. Supran-
tama, Lietuva buvo maža valstybė, turinti ribotus žmogiškuosius išteklius, kartu negalinti sau leisti 
prabangos griežtai atriboti mokslą ir praktiką bei mokslininkų įsitraukimą į vyriausybinę veiklą ar 
riboti praktikų įsitraukimą į mokslinę tiriamąją veiklą. 

Kita vertus, Lietuvos praktika, kai visos trys bylos Nuolatiniame Tarptautinio Teisingumo 
Teisme, susijusios su Lietuvos interesais, buvo laimėtos (1931 m. byla dėl geležinkelių eismo tarp 
Lietuvos ir Lenkijos, minėtosios bylos dėl Klaipėdos krašto statuto interpretavimo ir Panevėžio–Sal-
dutiškio geležinkelio696), parodė, kad Lietuvos tarptautinės teisės mokslo lygis buvo pakankamai 
aukštas, siekiant efektyviai apginti valstybės interesus, praturtino tarptautinės teisės teoriją ir prak-
tiką. Šios Lietuvos laimėtos bylos dažnai minimos tarptautinės teisės doktrinoje, kai analizuojama 
vidaus gynimo priemonių išnaudojimo taisyklė būtina diplomatinei gynybai (tai buvo patvirtinta 
Nuolatinio Tarptautinio Teisingumo Teismo byloje dėl Panevėžio–Saldutiškio geležinkelio), spren-
džiant santykio tarp valstybės suvereniteto ir teritorijos dalių, turinčių autonomiją, problemą (byloje 
dėl Klaipėdos krašto statuto interpretavimo Nuolatinis Tarptautinis Teisingumo Teismas patvirtino 
Lietuvos poziciją, kad teritorijos autonomija negali būti pagrindu riboti valstybės suverenias teises), 
tarptautinių sutarčių klausimai ir tarptautinės teisės interpretavimas (pavyzdžiui, byloje dėl geležin-
kelių eismo tarp Lietuvos ir Lenkijos Nuolatinis Tarptautinio Teisingumo Teismas patvirtino tai-
syklę, kad pareiga derėtis negali būti suprantama kaip pareiga sutikti su rezultatais, kurie palankūs 
kitai šaliai). Greičiausiai šios Nuolatinio Tarptautinio Teisingumo Teismo bylos gali būti laikomas 
geriausiu tarpukario Lietuvos indėliu praturtinant tarptautinę jurisprudenciją. 

691 Krivickas, D. Nuolatinis Tarptautinio Teisingumo Tribunolas. Kaunas, 1935.
692 Natkevičius, L. Agresijos sąvokos evoliucija ir jos apibūdinimo reikšmė šių dienų tarptautinei teisei. Kaunas: „Var-

pas“,1934.
693 Rutenbergas, G. Tautų Sąjunga: jos idėjos plėtojimosi ir susikūrimo apžvalga, organizacija, tikslai, Lietuvos klausimai 

T. Sąjungoj ir T. Sąjungos paktas. Kaunas, 1931.
694 Valsonokas, R. Lietuvos jūros teisė. Teisė. 1930, p. 1–36.
695 Milašiūtė, V.; Bučnys, A. The Lithuanian Tradition of International Law Scholarship. Baltic Yearbook of International 

Law. 2007, 7, p. 53.
696 Satkauskas, R. Tarptautinis teisingumas ir Lietuva: Lietuvos bylos Nuolatiniame Tarptautinio Teisingumo Teisme. 

Vilnius: Registrų centras, 2008.
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5.2. Tarptautinės teisės mokslas Lietuvoje 1990–2018 m.

Lietuvos tarptautinės teisės mokslo tradicija, išaugusi 1918–1940 m., vėl buvo tęsiama nuo  
1990 m., kai prasidėjo šiuolaikinės tarptautinės teisės mokslo raida Lietuvoje. Tarptautinės teisės ty-
rimai pirmiausia vykdyti Vilniaus universitete, vėliau – ir Mykolo Romerio universitete.

Pagrindinis tarptautinės teisės mokslo dėmesys po Nepriklausomybės atkūrimo krypo į tarp-
tautinius teisinius Lietuvos valstybingumo aspektus, kurie tuo metu buvo itin aktualūs pačiai vals-
tybei: Lietuvos nepriklausomybės tarptautiniai teisiniai pagrindai, valstybės tęstinumas, atkurtos 
nepriklausomybės pripažinimas, neteisėtai dislokuotų užsienio ginkluotųjų pajėgų išvedimas, vals-
tybės sienų atkūrimas, okupacijos metu padarytos žalos atlyginimas ir panašūs klausimai. Vėliau, 
atkūrus Nepriklausomybę, iškilę nauji iššūkiai – stojimas į svarbiausias tarptautines organizacijas 
(ES, NATO ir kitas), lėmė Lietuvos mokslininkų susidomėjimą šiais klausimais697. Pirmaisiais Ne-
priklausomybės atkūrimo metais tarptautinės teisės mokslininkai daugiausia dėmesio skyrė būtent 
valstybės interesų „gynybai“, vėlesniais metais tarptautinės teisės doktrinoje Lietuvoje imti nagrinėti 
įvairiausi tarptautinės teisės klausimai. Daugelis jų buvo gana nauji Lietuvos kontekste ir reikalavo 
mokslinio pagrindimo, užsienio patirties analizės arba Lietuvos teisėje atsiradusių naujovių vertini-
mo tarptautinės teisės požiūriu.

Teisininkų tarptautininkų darbuose pirmaisiais Nepriklausomybės atkūrimo metais buvo pa-
teikiami tarptautine teise grindžiami moksliniai argumentai dėl Molotovo–Ribentropo pakto slaptųjų 
protokolų neteisėtumo ir niekinio pobūdžio, Lietuvos valstybės tęstinumu grindžiamos nepriklauso-
mybės atkūrimo, buvo atmetami visi bandymai primesti Lietuvai sovietinį tariamo „išstojimo“ iš SSRS 
modelį698. Tarptautinės teisės specialistai (ypač P. Kūris, S. Katuoka, V. Vadapalas) tuo metu ne tik vyk-
dė Lietuvai itin reikšmingus mokslinius tyrimus, kuriuose pateikti argumentai padėjo Lietuvai tin-
kamai išnaudoti tarptautinės teisės instrumentus tarptautinėje politikoje, tačiau ir tiesiogiai dalyvavo 
rengiant pagrindinius teisės aktus, susijusius su Nepriklausomybės atkūrimu. Pavyzdžiui, su P. Kūriu 
konsultuotasi rengiant 1990 m. kovo 11 d. Aktą „Dėl Nepriklausomos Lietuvos Valstybės atstatymo“. 
Minėtieji tarptautinės teisės mokslininkai tapo įvairių derybų delegacijų (tarpvalstybinių derybų su 
SSRS delegacija, derybų dėl Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų išvedimo iš Lietuvos delegacija ir 
kt.) nariais ir ekspertais, teisės aktų rengėjais699. Bene didžiausios apimties tyrimus Lietuvos valstybės 
tarptautinio teisinio statuso aspektais atliko D. Žalimas700. Jis įvertino Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimą pagal tarptautinę teisę, 1940 m. sovietų agresiją ir okupaciją tarptautinės teisės požiūriu, SSRS 
okupacijos žalos atlyginimo aspektus701. Šiuos klausimus taip pat nagrinėjo P. Kūris, V. Vadapalas,  
Z. Petrauskas ir kiti mokslininkai. Tarptautinės teisės mokslininkų atliktas Lietuvos tarptautinio sta-
tuso ir sovietų okupacijos vertinimas padėjo pagrindus iki šiol naudojamiems ir tarptautine teise grin-
džiamiems argumentams santykiuose su ne visuomet Lietuvai draugiškomis valstybėmis. 

Vėlesniais metais po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo tarptautinės viešosios teisės tyri-
muose gausu dėmesio ne tik bendriesiems tarptautinės teisės klausimams, bet ir tarptautinės jūrų 
teisės, humanitarinės teisės, žmogaus teisių apsaugos, prieglobsčio ir pabėgėlių teisės, sutarčių teisės 
aktualijoms. Nors vadovėliai ir nėra tikrasis mokslo atspindys, atsižvelgiant į ilgą laiką buvusį moko-
mosios medžiagos vakuumą, svarbu paminėti ir pirmuosius tarptautinės teisės bendruosius ir specia-
liuosius vadovėlius. 1998 m. išleistas pirmas bendrasis tarptautinės teisės vadovėlis (V. Vadapalas)702. 

697 Žalimas, D.; Žilinskas, J. Public International Law and Lithuania (1990–2011): To Protect and to Enrich. Baltic 
Yearbook of International Law. 2011, 11, p. 29, 9–10.

698 Ibid., p. 10.
699 Ibid., p. 11.
700 Pvz., monografijos: Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimas: pagrindiniai klausimai pagal 

tarptautinę teisę. Vilnius: Rosma,1997; Žalimas, D. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptau-
tiniai teisiniai pagrindai ir pasekmės. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2005; Žalimas, D. Lietuvos neprik-
lausomybės atkūrimo 1990 metais teisiniai pagrindai. Vilnius: Žaltvykslė, 2008 ir kt.

701 Pvz., Žalimas, D. Sovietinė agresija prieš Lietuvą 1940 metais: nepagrįsti mėginimai ją pateisinti tarptautinės teisės 
požiūriu. Jurisprudencija. 2003, 46 (38), 11–28; Žalimas, D. SSRS okupacijos žalos atlyginimo įstatymas tarptautinės 
teisės normų kontekste. Jurisprudencija. 2006, 88 (10), p. 22–32.

702 Vadapalas, V. Tarptautinė teisė: bendroji dalis. Vilnius: Eugrimas, 1998.
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2003 m. jis papildytas pagrindinių tarptautinių dokumentų ir jurisprudencijos rinkiniu703. Vėlesniais 
metais pasirodė beveik visų tarptautinės teisės šakų vadovėliai bei monografijos, svarbios tarptauti-
nės teisės studijų procese (diplomatinės ir konsulinės teisės704, tarptautinių organizacijų teisės705, jūrų 
teisės706, humanitarinės teisės707, tarptautinių sutarčių teisės708, pabėgėlių teisės709 ir kt.). 

Per ketvirtį šimtmečio tarptautinės teisės mokslininkai išleido per 250 publikacijų tarptauti-
nės teisės probleminiais klausimais. Tarp bendresnių tarptautinės teisės klausimų, tarptautininkai 
domėjosi tarptautinės teisės ir ES teisės sistemų teismų jurisdikcijos taikymo problemomis, tarp-
tautinių, europinių ir nacionalinių konstitucinių teismų bendradarbiavimo galimybėmis. Kolektyvi-
nėje monografijoje „Teisė besikeičiančioje Europoje“ (2008)710 garsiausi Lietuvos teisės mokslininkai 
ir praktikai bei EŽTT ir ESTT teisėjai tyrė tarptautinės teisės, ES teisės ir žmogaus teisių apsau-
gos aktualijas. Transnacionalines teisines sistemas, jų santykio ir sąveikos problematiką nagrinėjęs 
mokslininkų kolektyvas (2014) išskyrė tarptautinės teisės ir ES teisės sistemų teismų jurisdikcijos 
taikymo problemas, tarptautinių, europinių ir nacionalinių konstitucinių teismų bendradarbiavimo 
galimybes, žmogaus teisių apsaugos problemas, ypač susijusias su JT Saugumo Tarybos rezoliucijų 
įgyvendinimu ES valstybėse narėse. Konstatuota, kad sprendžiant bendrąjį tarptautinės teisės ir ES 
teisės santykio klausimą, pradinė pozicija yra tokia, kad tiek tarptautinė teisė, tiek ES teisė yra sa-
varankiškos teisinės sistemos, tarp kurių veikia nuolatinis susisiekimo laukas, kuris turi tendenciją 
plėstis. Todėl siekiant išvengti šių sistemų konfliktų, būtina derinti jų teisės normas. Taip pat pripa-
žįstamas tam tikras Lietuvos Konstitucijos ir ES teisės sistemų atskirumas, viršenybė kiekvienos iš 
jų veikimo srityje, tačiau pabrėžiama būtinybė Konstituciją bei konstitucinę doktriną koordinuoti ir 
derinti su ES teise, tuo tarpu iš konstitucinių principų ir normų kyla Konstitucinio Teismo pareiga 
aiškinti Konstituciją kuo palankiau atsižvelgiant į atitinkamas ES teisės normas711. 

Žmogaus teisių sritis yra sulaukusi turbūt didžiausio Lietuvos mokslininkų dėmesio. Dėmesys 
šiai sričiai yra natūralus, kadangi po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuva įsiliejo į demokratinių 
valstybių bendriją, pripažino žmogaus teisių svarbą ir turėjo suderinti savo teisę su tarptautiniais 
įsipareigojimais žmogaus teisių srityje pagal tarptautines sutartis bei sukurti žmogaus teises ginan-
čias nacionalines institucijas712. Iki šiol kol kas veiksmingiausiu žmogaus teisių gynimo mechaniz-
mu Europoje pripažįstamos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymo ir 
aiškinimo problematiką nagrinėjo D. Jočienė713, atskiras Konvencijos užtikrinamas teises – L. Šta-
rienė (teisė į teisingą teismą)714, V. Milašiūtė (teises baudžiamajame procese ir diskriminacijos drau-
dimą)715, žmogaus teisių užtikrinimą administraciniuose teismuose taikant šią Konvenciją analizavo  

703 Vadapalas, V. Tarptautinė teisė: pagrindiniai dokumentai ir jurisprudencija. Vilnius: Eugrimas, 2003.
704 Petrauskas, Z. et al. Diplomatinė teisė. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2003; Petrauskas, Z.; Konsulinė teisė. 

Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2007.
705 Žalimas, D. et al. Tarptautinės organizacijos. Vilnius: Justitia, 2001. 
706 Monografija, kartu ir vadovėlis: Katuoka, S. Tarptautinė jūrų teisė. Vilnius: Eugrimas, 1997.
707 Žilinskas, J.; Marozas, T. Tarptautinė humanitarinė (ginkluoto konflikto) teisė. Vilnius: Registrų centras, 2016.
708 Jakulevičienė, L. Tarptautinių sutarčių teisė. Vilnius: Registrų centras, 2011.
709 Monografija, kartu ir vadovėlis: Vysockienė, L. Pabėgėlių teisė. Vilnius: MRU, 2005.
710 Katuoka, S. et al. Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber Amicorum Pranas Kūris. Mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: 

MRU, 2008.
711 Katuoka, S. (red.) Transnacionalinės teisinės sistemos – santykio ir sąveikos problemos. Mokslo studija. Vilnius: MRU, 

2014, p. 329, 331–332.
712 Žalimas, D.; Žilinskas, J. Public International Law and Lithuania (1990–2011): To Protect and to Enrich. Baltic 

Yearbook of International Law. 2011, 11, p. 21.
713 Jočienė, D. Europos žmogaus teisių konvencijos taikymas užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos teisėje. Dakta-

ro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: VU, 1999 ir jos pagrindu 2000 m. išleista monografija; daugybė 
straipsnių, pvz., Jočienė, D. Lietuvos Respublikos pralaimėtos bylos Europos žmogaus teisių teisme; teisinės pamo-
kos ir ateities perspektyvos. Teisė. 2002, 45, p. 54–78; Pagrindinių teisių apsauga pagal Europos žmogaus teisių kon-
venciją ir Europos Sąjungos teisę. Jurisprudencija. 2010, 3 (121), p. 97–113; Europos Žmogaus Teisių Konvencijos 
įtaka Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijai. Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant Lietuvos 
teisinę sistemą: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Akademinė leidyba, 2016, p. 187–204 ir kt. 

714 Štarienė, L. Teisė į teisingą teismą pagal Europos žmogaus teisių konvenciją. Vilnius: Registrų centras, 2010.
715 Milašiūtė, V. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija įkalintų asmenų teisių apsaugos srityje (Lietuvos 

pavyzdžiai). Bausmių vykdymo sistemos teisinis reguliavimas ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje: recenzuotų moks-
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V. Valančius716, EŽTT reformos aspektus tyrinėjo L. Jakulevičienė717 ir kiti. Nors universaliai žmo-
gaus teisių apsaugos sistemai buvo skirta daug mažiau dėmesio718, išleista nemažai publikacijų ir ki-
tomis, ne tik su EŽTK susijusiomis žmogaus teisių temomis. Pavyzdžiui, S. Katuokos darbai mirties 
bausmės tema719 itin atitiko tuometinį laikotarpį, kai reikėjo įrodyti, kad ši bausmė yra nepriimtina 
demokratinėje valstybėje. Kituose žmogaus teisių tyrimuose skirta daug dėmesio atskiroms žmogaus 
teisių grupėms: vartotojų teisėms (S. Katuoka, M. Kiškis, G. Pranevičius, V. Šlapkauskas, F. Petraus-
kas), tautinių mažumų teisėms (S. Katuoka, A. Račkauskaitė-Burneikienė), nagrinėtos religijos išraiš-
kos laisvės ribojimų demokratinėje visuomenėje problemos (D. Vitkauskaitė-Meurice, R. Valutytė,  
D. Gailiūtė), socialinėms ir ekonominėms žmogaus teisėms (D. Gailiūtė, D. Jočienė). 

Didelė dalis žmogaus teisių apsaugą tyrinėjančių mokslininkų kartu yra ir praktikai. Jie yra 
pasiūlę įsteigti „nepriklausomą ir tik Seimui atskaitingą Nacionalinę žmogaus teisių instituciją, kuri 
galėtų vykdyti žmogaus teisių stebėseną, konsultuoti įstatymų leidėją, vykdomąją ir teisminę valdžią 
bei kitas valstybės institucijas, taip pat kritiškai įvertinti priimamus sprendimus, šviesti visuome-
nę žmogaus teisių srityje, organizuoti viešuosius debatus, didinti žmogaus teisių turinio žinomumą, 
bendradarbiauti su JT komitetais ir kitomis tarptautinėmis bei regioninėmis organizacijomis.“720 Vis 
dėlto nors solidus mokslinis tokios institucijos kūrimo pagrindas buvo parengtas dar 2009 m., ši 
svarbi idėja iki šiol nėra įgyvendinta. Galbūt iš dalies ją galės realizuoti 2017 m. viduryje kaip Nacio-
nalinė žmogaus teisių institucija akredituota Seimo kontrolierių įstaiga. 

Pastaraisiais metais tarptautinės teisės mokslininkų indėlis ypač ryškus naujose teisės srityse, 
susijusiose su žmogaus teisėmis. L. Jakulevičienė, L. Biekša aktyviai prisidėjo prie prieglobsčio teisi-
nės sistemos Lietuvoje kūrimo nuo 1997 m., jos teisinių ir institucinių reformų vėlesniais metais, da-
lyvavo pagrindinių užsieniečių teisinę padėtį reglamentuojančių teisės aktų kūrimo darbo grupėse, 
buvo nemokamos teisinės pagalbos prieglobsčio prašytojams sistemos kūrėjai bei publikavo daugybę 
mokslinių straipsnių šia tematika721. Jie buvo ne tik pirmieji, pradėję analizuoti šią tuo metu visiškai 
naują tarptautinės teisės sritį Lietuvoje, tačiau ir per daugiau kaip 15 metų nuosekliai tyrė sparčiai be-
sivystančios ES prieglobsčio teisės ir Lietuvos nacionalinės teisės santykį, aktualias prieglobsčio tei-
sės problemas, kurias diktavo įvairūs įvykiai: ES prieglobsčio direktyvų perkėlimas į Lietuvos teisę, 
kertiniai ESTT ir EŽTT sprendimai dėl pabėgėlių teisių apsaugos, prieglobsčio prašytojų sulaikymo 
praktikos pokyčiai. 2015 m. pradžioje atlikto (L. Jakulevičienė, I. Ivašauskaitė) išsamaus tyrimo dėl 
pabėgėlių perkėlimo programų vykdymo Lietuvoje galimybių ir tikėtinų pasekmių pagrindu buvo 

linių straipsnių, skirtų bausmių vykdymo problematikai, rinkinys. Red. Švedas, G. Vilnius: Kalėjimų departamentas 
prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos, 2010. p. 57–75; Milašiūtė, V. Naujausių EŽTT praktikos diskri-
minacijos bylose tendencijų analizė doktrinos požiūriu. Teisė. 2007, 64, p. 65–75.

716 Valančius, V. Žmogaus teisių užtikrinimas administraciniuose teismuose taikant Europos žmogaus teisių ir pagrin-
dinių laisvių apsaugos konvenciją. Katuoka, S. et al. Teisė besikeičiančioje Europoje: Liber Amicorum Pranas Kūris. 
Vilnius: MRU, 2008, p. 497–524.

717 Jakulevičienė, L. Europos Žmogaus Teisių Teismas – konstitucinė justicija prieš individualią? Jurisprudencija.  
21 (2), 2014, p. 373–398.

718 Pvz., Vitkauskaitė-Meurice, D. Individualios peticijos teisė ir jos įgyvendinimas tarptautinėje teisėje. Daktaro diser-
tacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2009; Jungtinių Tautų žmogaus teisių sistemos reforma. Socialinių 
mokslų studijos. 2009, 3 (3), p. 73–92.

719 Katuoka, S.; Dobryninas, A. Mirties bausmė Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių centras, 1999; Katuoka, S. 
Mirties bausmė ir tarptautinė teisė. Pumputis, A. et al. Konstitucingumas ir pilietinė visuomenė. Vilnius: LTU, 2003, 
p. 359–416; Katuoka, S. Mirties bausmė ir tarptautinė teisė. Vilnius: LTA, 2000.

720 Pratarmė. Jarašiūnas, E. et al. Žmogaus teisių apsaugos institucijos. Vilnius: MRU, 2009, p. 7–8.
721 Pvz., Jakulevičienė, L. Vulnerable persons as a new sub-group of asylum seekers? Chetail, V. et al. Reforming the 

Common European Asylum System: The New European Refugee Law. Leiden: Brill, 2016, p. 353–373; Pirmųjų Euro-
pos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų prieglobsčio bylose pamokos. Jurisprudencija. 2012, 19 (2), p. 477–505; 
Need for extension of subsidiary protection under the European Union Qualification Directive? Jurisprudencija. 
2010, 2 (120), p. 215–232; Jakulevičienė, L.; Biekša, L. Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų direktyvos perkėlimo 
į Lietuvos teisę ir įgyvendinimo problemos. Jurisprudencija. 2009, 1 (115), p. 313–333; Biekša, L.; Samuchovaitė, 
E. Priėmimo sąlygų direktyvos įgyvendinimo Lietuvos teisinėje sistemoje problemos. Etniškumo studijos. 2013, 1, 
p. 19–39; Biekša, L.; Siniovas, V. Sąžiningos ir veiksmingos prieglobsčio procedūros beieškant: Lietuvos pastangos 
įgyvendinti Tarybos direktyvą 2005/85/EB. Etniškumo studijos. 2013, 1, p. 40–61 ir kt.

http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04%7E2007%7E1367163996273/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04%7E2007%7E1367163996273/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mirties_bausm%C4%97
http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/9789004308664;jsessionid=g0il243ql049p.x-brill-live-03
http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/9789004308664;jsessionid=g0il243ql049p.x-brill-live-03
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rengiami ne tik Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimų siūlymai (priimti 2015 m. rude-
nį), bet ir padėtas istorinis pagrindas pabėgėlių perkėlimo programų vykdymui Lietuvoje.

 Kitose tarptautinės teisės šakose nors publikacijų nėra gausu, parengti kai kurie fundamen-
talūs leidiniai. Publikacijose tarptautinių organizacijų teisės klausimais nagrinėjama daugiau kaip 
60 tarptautinių organizacijų, nevyriausybinių tarptautinių organizacijų vaidmuo tarptautinėje ir ES 
teisėje722; tarptautinių sutarčių teisės tema dominuoja tarptautinių sutarčių teisės vietos nacionalinėje 
teisės sistemoje bei sutarčių kolizijų tyrimai (V. Vadapalas, S. Katuoka, E. Radušytė, A. Mamonto-
vas), mišrių susitarimų Europos Sąjungoje klausimai723 ir publikacijos įvairiais bendresnio pobūdžio 
aspektais724. 2013 m. išleista S. Katuokos studija „Tarptautinės teisės šaltiniai“ užpildė iki tol buvu-
sį vakuumą, kai beveik nebuvo leidinių, kurie apimtų svarbiausias tarptautines sutartis ir teisminę 
praktiką. Leidinyje pateikiama ne tik bendroji teisės šaltinio samprata, bet ir apibūdinami visų pag-
rindinių tarptautinės teisės šakų ir ES teisės šaltiniai, pristatomi svarbiausi LR Konstitucinio Teismo 
ir Aukščiausiojo Teismo sprendimai tarptautinės teisės srityje725. Žymiausias tarptautinės humanita-
rinės teisės srities tyrėjas J. Žilinskas yra išleidęs ne tik šios tarptautinės teisės šakos vadovėlį726 bet ir 
publikavęs daugelį straipsnių šia tema727. Šios srities tyrimus vykdė ir kiti mokslininkai: V. Vadapa-
las, I. Jarukaitis, D. Vitkauskaitė-Meurice ir kiti. Tarptautinės baudžiamosios teisės srityje Lietuvos 
mokslininkų įdirbis nebuvo didelis, o šią sritį atstovauja pagrindinai nacionalinės baudžiamosios 
teisės mokslininkai728. 

Mokslininkai tarptautininkai nuolat aktyviai pasisako įvairiais aktualiais tarptautinės teisės 
klausimais, kasmetinėmis jau tapusios tarptautinės konferencijos žmogaus teisių, vartotojų dienai pa-
minėti. Surengtos mokslinės diskusijos EŽTT sprendimų vykdymo Lietuvoje klausimais (2017 m.), 
tarptautinių nusikaltimų bei netolerancijos plitimo tema (2015 m.), žmogaus teisių modernioje vi-
suomenėje dabarties ir perspektyvų, ekonominės krizės iššūkių žmogaus teisėms temomis (2014 m.), 
reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą operatyviai svarstyti įvykių Ukrainoje ir tarptautinės tei-
sės klausimai, skirti nušviesti Krymo aneksijos klausimą tarptautinės teisės požiūriu, aptartos trans-
nacionalinės teisinės sistemos kaip teisingumo, saugumo ir žmogaus teisių apsaugos užtikrinimo 
garantas (2013 m.). Ankstesniais metais nagrinėti tautinių mažumų, rinkimų tarptautinių ir nacio-
nalinių standartų, lyčių lygybės, teisės į teisingą teismą ir kiti aktualūs tarptautinės teisės klausimai. 
Tarptautinės teisės mokslininkai pasisakė Kosovo secesijos, Kalnų Karabacho konflikto ir Krymo 
okupacijos klausimais, nelietuviškų pavardžių rašymo, kultūros vertybių susigrąžinimo, EŽTT refor-
mos, tarptautinės ir ES teisės sąveikos, kibernetinių konfliktų ir kitais klausimais729 .

Tarptautinės teisės mokslininkai disertacijose tyrė tarptautinės viešosios teisės aktualijas – vals-
tybių tęstinumą ir teisių perėmimą, tarptautinių sutarčių problematiką, Baltijos jūros aplinkos apsau-
gą, kitus jūrų teisės aspektus, nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą, humanitarinės intervencijos 

722 Žalimas, D. et al. Tarptautinės organizacijos. Vilnius: Justitia 2001; Vadapalas V.; Jočienė, D. Nevyriausybinės orga-
nizacijos tarptautinėje ir Europos Sąjungos teisėje. Vilnius: Eugrimas, 2001.

723 Limantas, M. Mišrūs susitarimai Europos Sąjungos teisės sistemoje. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). 
Vilnius: VU, 2014, p. 461; Mišrių susitarimų ir Europos Sąjungos kompetencijos suteikimo principo santykis. Teisė. 
2011, 80, p. 81–94.

724 Jakulevičienė, L. Tarptautinių sutarčių teisė: vadovėlis. Vilnius: Registrų centras, 2011; Limantė, A.; Augustauskaitė, 
A. Tarptautinių sutarčių ir kitų tarptautinio pobūdžio susitarimų sudarymas: praktiniai aspektai ir poreikio tobulinti 
reguliavimaą Lietuvoje vertinimas. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2016.

725 Katuoka, S. Tarptautinės teisės šaltiniai. Vilnius: Registrų centras, 2013, p. 13.
726 Žilinskas, J.; Marozas, T. Tarptautinė humanitarinė (ginkluoto konflikto) teisė. Vilnius: Registrų centras, 2016.
727 Pvz., Žilinskas, J. Nusikaltimai žmoniškumui ir genocidas tarptautinėje teisėje bei Lietuvos Respublikos teisėje. Vil-

nius: LTU, 2003; Kibernetinių technologijų panaudojimo ginkluotuose konfliktuose poveikis tarptautinei humani-
tarinei teisei. Jurisprudencija. 2013, 20 (3), p. 1195–1212; „Teisingo karo“ doktrina ir jos atspindžiai mūsų dienomis. 
Jurisprudencija. 2012, 19 (3), p. 1201–1214 ir kt.

728 Pvz., Švedas, G. Baudžiamojo persekiojimo perdavimas ir kitos savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose 
formos: tarptautinė teisinė pagalba baudžiamosiose bylose. Teisė. 2008, 66 (1); Tarptautinė teisinė pagalba baudžia-
mosiose bylose: nuteistųjų laisvės atėmimu perdavimas tolesniam bausmės atlikimui. Vilnius: Teisinės informacijos 
centras, 2007 ir kt. 

729 Jakulevičienė, L. Teisės mokslo raida Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete. Mesonis, G. et al. Universitas 
Est. Mykolo Romerio universitetui 25. Liber Amicorum Alvydui Pumpučiui. Vilnius: MRU, 2016, p. 235.

http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:2136224/datastreams/MAIN/content
http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:2136224/datastreams/MAIN/content
http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/152
http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/152
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aspektus, žalos atlyginimo totalitarinių režimų aukoms klausimus, diplomatinius imunitetus ir pri-
vilegijas bei valstybių imunitetus, teisminių sprendimų priėmimą tarptautiniuose teismuose, Kosovo 
nepriklausomybę, žmogaus teisių srityje – alternatyvaus ginčų sprendimo vartotojų teisių apsaugos 
kontekste, teisės į būstą, tautinių mažumų kalbinių teisių, teisės į teisingą teismą, individua lios peti-
cijos, pabėgėlio sąvokos problematiką, nuosavybės teisių apribojimų klausimus. 

Tarptautinės teisės mokslo raidą laikotarpiu nuo 1990 m. iki 2017 m. pabaigos puikiai apibend-
rina J. Žilinsko ir D. Žalimo žodžiai: „Lietuvos tarptautinės teisės mokslo tradicijai buvo būdingos 
dvi idėjos: apsaugoti ir praturtinti. Apsaugoti – reiškė padėti apsaugoti Lietuvos valstybingumą, su-
stiprinti jos statusą tarptautinėje bendruomenėje tarptautinių instrumentų pagalba, pasiekti valsty-
bės strateginius tikslus, susijusius su šalies saugumu ir gerove. Ir tik tuomet galima buvo kalbėti apie 
tolimesnį tarptautinės teisės doktrinos ir praktikos praturtinimą.“730 Anot autorių, tokią tarptautinės 
teisės mokslo raidos specifiką Lietuvoje nulėmė istorinės ir geopolitinės aplinkybės, kurios akcenta-
vo poreikį tyrimams, susijusiems su valstybingumo idėja, jo pagrindais ir apsauga pagal tarptauti-
nę teisę, taip pat glaudus pačių mokslininkų ryšys su praktika, padėjęs sustiprinti valstybingumą731. 
Tarptautinės teisės mokslas, turėjęs vos kelis atstovus 1990 m., šiuo metu jungia nemažą būrį specia-
listų, nuolat besidominčių pačiais įvairiausiais tarptautinės teisės klausimais. Artimiausios ateities 
aktualios tarptautinės teisės temos, matyt, išliks ginkluotų konfliktų, tarptautinio terorizmo, kiber-
netinio karo, žmogaus teisių pažeidimų, lygiateisiškumo, rasizmo ir ksenofobijos, migracijos, pabė-
gėlių teisės klausimai. Įvairios žmogaus teisių apsaugos mechanizmų reformos ir jų vertinimas teisių 
gynimo veiksmingumo požiūriu, tikėtina, taip pat sulauks mokslininkų dėmesio732. Norėtųsi, kad 
mažiau tyrinėtos, tačiau vis didesnę reikšmę tarptautinei bendruomenei, valstybei ir jos gyventojams 
įgyjančios tarptautinės teisės šakos (tarptautinė oro teisė, tarptautinė ekonomikos ir prekybos teisė, 
tarptautinė aplinkos apsaugos teisė, kosmoso teisė) ateityje taptų ne vieno mokslinio tyrimo objektu.

730 Žalimas, D.; Žilinskas, J. Public International Law and Lithuania (1990–2011): To Protect and to Enrich. Baltic 
Yearbook of International Law. 11, 2011, p. 29.

731 Ibid.
732 Jakulevičienė, L. Teisės mokslo raida Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete. Mesonis, G. et al. Universitas 

Est. Mykolo Romerio universitetui 25. Liber Amicorum Alvydui Pumpučiui. Vilnius: MRU, 2016, p. 254–255. 
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VI. 

PAGRINDINĖS LIETUVOS TEISĖS IR TARPTAUTINĖS  
TEISĖS SANTYKIO TENDENCIJOS

Mintis, kuria pradėsime šį poskyrį, galbūt nuskambės paradoksaliai, tačiau tarptautinė teisė – 
tai vienas iš pirminių Lietuvos valstybingumo šaltinių – šalia dažniau minimo tautos suvereniteto 
ir tautos valios. Būtent tarptautinėje teisėje atsiradus tautų apsisprendimo principui, tapo galimas ir 
tokių nedidelių valstybių kaip Lietuva atsiradimas ir išlikimas. Lietuvos kaip valstybės egzistencija 
visada rėmėsi tarptautine teise – ar tai būtų valstybės atkūrimas, ar jos tęstinumas net ir okupacijos 
sąlygomis, ar jungimasis į tarptautines organizacijas. Taigi, tarptautinė teisė įgalina ir apsaugo Lietu-
vos valstybę. Vis dėlto, valstybei atsiradus pagal tarptautinę teisę, išlieka aktuali jos teisės ir tarptau-
tinės teisės santykio problema. Per šį santykį ir galime atskleisti tam tikras tendencijas, konstatuoti, 
kokia mūsų padėtis 2018 metais.

Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykio problema – klausimas, dominęs teisininkus, tarp-
tautininkus ir konstitucionalistus nuo pat tautų teisės užgimimo. Klausimas tapo ypač svarbus, kai 
tarptautinė teisė ėmė įgauti vis aiškesnę formą, kai tarptautinis bendradarbiavimas tapo pažangos ir 
gerovės plėtros pagrindu. Dar klasikinės tarptautinės teisės epochoje (t. y. iki 1945 m.) nusistovėjo 
dvi pagrindinės tarptautinės ir nacionalinės teisės santykio suvokimo teorijos: monizmas, vertinęs  
nacionalinę ir tarptautinę teisę kaip vientisą teisinę sistemą (jai atstovavo tokie garsūs vardai kaip 
Hershas Lauterpachtas ar Alfredas Ferdrosas). Kaip monistinės valstybės paprastai minimos Prancū-
zija, Čekija, Nyderlandai, Rusija (nors paskutiniai Rusijos įstatymų pakeitimai dėl Europos Žmogaus 
Teisių Teismo sprendimų leidžia rimtai suabejoti, ar tokie dalykai galimi monistinėje valstybėje). Mo-
nistinės teorijos, mūsų nuomone, laikosi ir Lietuvos Respublika. Kaip pažymi V. Vadapalas, norminis 
pagrindas, leidžiantis Lietuvą priskirti prie monistinio modelio, yra Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos 138 straipsnio 3 dalis, nustatanti, kad tarptautines sutartis ratifikuoja Lietuvos Respublikos 
Seimas, yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis733. Prie šios normos mes dar ne 
kartą grįšime. Dualizmas grindžiamas teze, kad nacionalinė teisė ir tarptautinė teisė egzistuoja ir 
funkcionuoja atskirai. Egzistuodamos atskirai jos nesusisiekia, dėl to konfliktų tarp jų neturėtų kilti, 
tačiau kol nacionalinėje teisėje nepriimtas atitinkamas sprendimas, tarptautinės teisės normos tarsi ir 
nėra. Klasikiniu dualizmo pavyzdžiu laikoma Jungtinė Karalystė, taip pat Suomija, Italija, Vokietija.

Vis dėlto, šiuo metu visuotinai pripažįstama, kad monistinis ir dualistinis požiūris yra pir-
miausia teorijos, tuo tarpu realios valstybių teisinės sistemos savo santykį su tarptautine teise nusako 
per gerokai didesnę įvairovę. Tai įvertinus šiais laikais dažniausiai kalbama apie koordinacinę teoriją. 
Pagrindinis jos teoretikas – Geraldas Fitzmauriceas, teigęs jog „monistų-dualistų ginčas yra netikro-
viškas, dirbtinis ir tuščias“734, gi koordinacinės teorijos supratimu, šios sistemos egzistuoja skyrium 
viena nuo kitos, kiekviena aukščiausia savo sferoje, tad esmė – joms susiderinti ir netrukdyti viena ki-
tai veikti. Ši teorija atspindi šiuolaikines realijas, nes valstybė, prisiimdama tarptautinius įsipareigo-
jimus, privalo suderinti juos su nacionaline teise. Nacionalinė teisė turi prisiderinti prie tarptautinės 
teisės, jei valstybė savo tarptautinius įsipareigojimus pripažįsta teisiškai reikšmingais (pavyzdžiui, kaip 
pažymi V. Vadapalas, šiuolaikinėje tarptautinėje praktikoje vis daugėja tarptautinių sutarčių, kurios 
įpareigoja valstybes suderinti savo nacionalinės teisės nuostatas su tarptautiniais įsipareigojimais735. 
Panašu, kad koordinacinį modelį linkęs akcentuoti ir Lietuvos Konstitucinis Teismas, 1995 m. sausio 
24 d. išvadoje pasisakęs, kad „Šiuo metu Europoje bene labiausiai paplitusi vadinamoji paralelinė 
tarptautinės ir vidaus teisės derinimo sistema, kuri grindžiama taisykle, kad tarptautinės sutartys 

733 Vadapalas, V. Tarptautinė teisė. Vilnius: Eugrimas, 2006, p. 61.
734 Malanczuk P. A Modern Introduction to International Law. Sixth ed. London: Routledge, 1987, p. 64.
735 Vadapalas, V. Tarptautinė teisė. Vilnius: Eugrimas, 2006, p. 51.
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transformuojamos šalies teisės sistemoje (inkorporuojamos į ją). Toks tarptautinių sutarčių <...> rea-
lizavimo būdas įtvirtintas ir lietuvos Respublikos Konstitucijoje.“ 

Lietuvos nacionalinės teisės ir tarptautinės teisės santykis

Jau minėjome, kad Lietuvoje esminis tarptautinės teisės ir nacionalinės teisės santykio klausi-
mas yra išspręstas konstituciniu lygiu, t. y. Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalis nurodo, jog „Tarptau-
tinės sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra sudedamoji Lietuvos Respublikos 
teisinės sistemos dalis“, tačiau taip pat svarbus ir 135 straipsnis, kuriame pabrėžiama, jog „Lietuvos 
Respublika, įgyvendindama užsienio politiką, vadovaujasi visuotinai pripažintais tarptautinės tei-
sės principais ir normomis, siekia užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, piliečių gerovę ir 
pagrindines jų teises bei laisves, prisideda prie teise ir teisingumu pagrįstos tarptautinės tvarkos kū-
rimo.“ Be konstitucinių normų, Lietuvos Respublikos ir tarptautinės teisės santykį apibrėžia Tarptau-
tinių sutarčių įstatymas736, taip pat tarptautinės ir nacionalinės teisės santykio konstitucinius klausi-
mus ne kartą nagrinėjo Konstitucinis Teismas.

Problemas, kurios kilo per pastaruosius 27-erius metus sprendžiant šį klausimą, galima su-
skirstyti į šias grupes: 1) tarptautinių sutarčių vieta Lietuvos teisinėje sistemoje ir jų kolizijų su na-
cionaline teisės sistema sprendimo kelias; 2) kitų tarptautinės teisės įsipareigojimų vieta Lietuvos 
teisinėje sistemoje; 3) tarptautinių teismų sprendimų įgyvendinimas. 

Tarptautinės sutartys Lietuvos teisinėje sistemoje ir jų kolizijų su  
nacionaline teise sprendimo būdas 

Kaip minėjome, Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalis įtvirtina bendrą taisyklę dėl tarptautinių 
sutarčių padėties nacionalinėje teisės sistemoje. Tačiau tai ne vienintelis šaltinis. Pirmiausia, Konsti-
tucijoje yra ir daugiau nuostatų, susijusių su tarptautinėmis sutartimis: tai ir straipsniai, nusakantys 
Seimo ar Prezidento kompetenciją tarptautinių sutarčių srityse (67 straipsnio 16 punktas, 84 straips-
nio 2 punktas). Antra, svarbūs ir šias nuostatas įgyvendinantys teisės aktai, kaip, pavyzdžiui, LR 
Seimo statutas, numatantis tarptautinių sutarčių ratifikavimo procedūrą Seime, ir, svarbiausia, jau 
minėtas Tarptautinių sutarčių įstatymas. 

Paminėtina ir tai, kad, anot J. Jakulevičienės, Lietuvos tarptautinių sutarčių įstatymas perėjo du 
raidos etapus: pirmoji jo redakcija buvo priimta dar 1991 m., tebegaliojant Laikinajam Pagrindiniam 
Įstatymui. 1992 m. referendumu priėmus Konstituciją ir jai įsigaliojus, iškilo poreikis šį įstatymą 
keisti, tad 1999 m. birželio 22 d. įstatymas buvo priimtas nauja redakcija, o netrukus, 2001 m. spalio  
1 d. – ir Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudary-
mo taisyklių patvirtinimo“737, taip sukuriant išsamią teisinę bazę tarptautinių sutarčių funkciona-
vimui Lietuvoje. Vis dėlto, net ir atlikus šiuos darbus, klausimų dėl tarptautinių sutarčių Lietuvos 
teisinėje sistemoje kildavo, todėl dėl šios problemos teko ne kartą pasisakyti ir Konstituciniam, ir 
kitiems teismams. Toliau ir apžvelgsime šias problemas bei jų sprendimo suformuotas tendencijas.

Pradėsime nuo Konstitucijos 138 straipsnio. Čia svarbu atkreipti dėmesį į kelis aspektus. Pir-
ma, reikia atkreipti dėmesį, jog straipsnis kalba apie ratifikuotas tarptautines sutartis (o ne bet kurią 
tarptautinę sutartį), antra, vartoja labai bendro pobūdžio sąvoką „sudedamoji <...> teisinės sistemos 
dalis“, tad automatiškai kyla klausimai, kurioje sistemos vietoje jos turėtų būti. 

Ratifikuotinų sutarčių sąrašą ir kategorijas pateikia pati Konstitucija (138 straipsnis), ją papildo 
Tarptautinių sutarčių įstatymas (7 straipsnis), taip pat ir Konstitucijoje, ir įstatymuose numatyta, jog 
ratifikuojamos tos tarptautinės sutartys, kuriose yra numatytas jų ratifikavimas, net jeigu pastarosios 
nepakliūva į išvardytas kategorijas. Taigi, ratifikuotinų sutarčių sąrašas yra aiškus, apibrėžtas, tačiau 
kodėl svarbu išskirti būtent ratifikuotinas sutartis?

Tai susiję su daug sudėtingesniu klausimu dėl tarptautinių sutarčių vietos teisinėje sistemoje. 

736 Valstybės žinios. 1999, Nr. 60-1948.
737 Jakulevičienė, L. Tarptautinių sutarčių teisė. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 47.
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  Konstitucinis Teismas šį klausimą sprendė net keletą kartų, taip formuodamas konstitucinę 
doktriną dėl tarptautinių sutarčių. Pirmą kartą Konstituciniam Teismui teko pasisakyti 1995 m. sau-
sio 24 d. priimant išvadą „Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 
4,5,9,14 straipsnių ir jos Ketvirtojo protokolo 2 straipsnio atitikimo LR Konstitucijai“738, o 1995 m. 
spalio 17 d. – nutarimą „Dėl LR įstatymo „Dėl LR tarptautinių sutarčių“ 7 straipsnio 4-osios dalies ir 
12 straipsnio atitikimo LR Konstitucijai“739. 

Šiuose dokumentuose Konstitucinis Teismas pateikė keletą svarbių išaiškinimų: 
1) akcentuota, kad tarptautinės sutartys turi būti ne tik ratifikuotos, bet taip pat ir įsigalioju-

sios, kad būtų laikomos sudėtine LR teisės sistemos dalimi; 
2) tarptautinė sutartis negali prieštarauti LR Konstitucijai (remiantis LR Konstitucijos 7 straips-

niu), ir nors toks prieštaravimas negali tapti pagrindu negalioti sutarčiai, tačiau tai tampa įpareigoji-
mu, kad tarptautinė sutartis privalo būti suderinta su Konstitucija; 

3) tarptautinės sutartys, kurios nėra ratifikuotinos, turi neprieštarauti ne tik Konstitucijai, bet 
ir įstatymams (tai paremiama argumentu, kad kitaip būtų suardyta teisės aktų vienovė, kadangi ne-
ratifikuotinas sutartis pripažįsta teisiškai reikšmingomis ne Seimas – įstatymų leidybos institucija, o 
Vyriausybė savo aktu). 

Vis dėlto, antrasis teiginys dar neatsakė, o kas nutinka, kai tarptautinė sutartis numato kitokį 
reguliavimą nei įstatymas? Gi trečiasis teiginys iškėlė problemą, kad pati tarptautinė teisė tarptauti-
nių sutarčių teisinės galios neskirsto pagal įsipareigojimų prisiėmimo formą. Tad, nepaisant naujos 
redakcijos Tarptautinių sutarčių įstatymo 11 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintų nuostatų: „2. Jei įsi-
galiojusi ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nustato kitokias normas negu Lietu-
vos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai, galiojantys šios sutarties sudarymo metu arba įsigalioję 
po šios sutarties įsigaliojimo, taikomos Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties nuostatos“ bei  
„3. Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinei sutarčiai vykdyti reikia priimti įstatymą ar kitą teisės 
aktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustatyta tvarka pateikia Seimui atitinkamo įstatymo pro-
jektą arba priima atitinkamą Vyriausybės nutarimą, ar pagal kompetenciją užtikrina kito teisės akto 
priėmimą“, klausimas liko iki galo neatsakytas, ar šie straipsniai turėtų apimti tik situacijas, kai yra 
teisės spragos, ar ir tuos, kai dėl sutarties vykdymo reikia keisti esamą, galiojantį teisinį reguliavi-
mą? Tuo tarpu keitimo klausimas gali tapti labai komplikuotas, kai kalbama ne apie įstatymo, o apie 
pačios Konstitucijos pakeitimą (kaip kad nutiko dėl EŽTT sprendimo Paksas prieš Lietuvą byloje740). 

Konstituciniam Teismui vėl teko grįžti prie šio klausimo. 2006 m. kovo 14 d. nutarime741, kur  
buvo galutinai ir aiškiai pasakyta – nesvarbu, kokia forma sutartis buvo pripažinta, ji privalo būti 
vykdoma. „Konstitucijoje įtvirtintas principas, kad Lietuvos Respublika laikosi sava valia prisiimtų 
tarptautinių įsipareigojimų, gerbia visuotinai pripažintus tarptautinės teisės principus, suponuoja tai, 
kad tais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose (inter alia įstatymuose ar konstituciniuose įstaty-
muose) nustatomas toks teisinis reguliavimas, kuris konkuruoja su nustatytuoju tarptautinėje sutar-
tyje, turi būti taikoma tarptautinė sutartis.“ Tai dar kartą patvirtinta 2014 m. kovo 18 d. nutarimu742 
ir 2014 m. lapkričio 4 d. sprendimu743.

Vis dėlto, tai nebuvo visi klausimai, kurie iškildavo Lietuvoje dėl tarptautinių sutarčių ir jų vie-
tos nacionalinėje teisėje. Pavyzdžiui, Seime kilo diskusijos, ar Lietuva iš viso gali sudaryti tarptautinę 
sutartį su Belgijos Valonijos regionu (bendruomene)744, kadangi Valonijos regionas nėra valstybė. 
Tačiau nuodugniau išanalizavus problemą paaiškėjo, kad Belgijos regionai pagal Belgijos Konstituciją 
turi teisę sudaryti tam tikras tarptautines sutartis (susijusias su kultūriniais ar pan. klausimais). Šis ir 

738 Valstybės žinios. 1995, Nr. 9-199.
739 Valstybės žinios. 1995, Nr. 86-1949. 
740 Paksas v. Lithuania [DK], Nr. 34932/04, EŽTT 2011.
741 Valstybės žinios. 2006, Nr. 30-1050.
742 TAR. 2014, Nr. 3226.
743 LRKT 2014 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. KT47-S32/2014.
744 Valstybės žinios. 2004, Nr. 30-964.



824

Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

panašūs atvejai lėmė tarptautinės sutarties sąvokos Tarptautinių sutarčių įstatyme pakoregavimą745, 
kaip tarptautinės sutarties šalį įvardijant bet kurį tarptautinės teisės subjektą (1 straipsnio 1 dalis).

Apibendrindami šį klausimą galime teigti, jog šiuo metu tarptautinių sutarčių vieta Lietuvos 
teisės sistemoje yra išspręsta, kaip ir jų kolizijų su nacionaline teise sprendimas, be to – fiksuota Kons-
titucinėje doktrinoje. Žinoma, tai nereiškia, kad ateitis nepateiks naujų iššūkių, bet pagrindai padėti 
solidūs ir patikimi.

Iš kitų tarptautinės teisės šaltinių kylantys įsipareigojimai  
nacionalinėje Lietuvos teisės sistemoje

Tarptautinės sutartys – matomiausias, bet ne vienintelis tarptautinės teisės šaltinis. Seniausias, 
pirminis tarptautinės teisės šaltinis yra tarptautinis teisinis paprotys, kurį Tarptautinio Teisingumo 
Teismo statuto 38 straipsnio 1 dalies b punktas apibūdina kaip „įrodymą visuotinės praktikos, pripa-
žintos teisine norma“746. Tarptautinė paprotinė teisė dar vadinama „bendrąja tarptautine teise“747, ir 
ją sudaro tos teisės normos, kurios yra įgijusios visuotinį valstybių bendrijos pripažinimą, įskaitant 
tarptautinės teisės principus, tokius kaip jėgos ir grasinimo jėga draudimo principą, valstybių suvere-
nios lygybės, nesikišimo į kitų valstybių vidaus reikalus, tautų apsisprendimo ir kitus; prie paprotinių 
normų priskiriamos ir jus cogens (bendrosios imperatyviosios tarptautinės teisės normos) bei erga 
omnes įsipareigojimai (valstybių tarptautiniai įsipareigojimai prieš visą tarptautinę bendriją). Visos 
šios normos veikia kaip vientisos sistemos dalis, sukuriančios tarptautinės teisės pagrindą. Paproti-
nės normos gali būti kodifikuojamos tarptautinėmis sutartimis, tačiau vis dėlto tai yra savarankiški 
šaltiniai ir ne kiekvieną paprotinę normą rasime tarptautinėje sutartyje, be to, neretai tarptautinėje 
sutartyje suformuluotą normą tarptautinis paprotys gali keisti, pildyti ar net panaikinti. O kadangi 
atkreipėme dėmesį, kad paprotinės normos yra labai svarbios, kyla pagrįstas klausimas, koks šių nor-
mų ir LR teisės sistemos santykis?

Jau minėto Konstitucijos 135 straipsnio 1 dalyje nurodoma, jog „Lietuvos Respublika, įgyven-
dindama užsienio politiką, vadovaujasi visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir nor-
momis, siekia užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, piliečių gerovę ir pagrindines jų teises 
bei laisves, prisideda prie teise ir teisingumu pagrįstos tarptautinės tvarkos kūrimo.“ Vis dėlto, skir-
tingai nei 138 straipsnis, šis straipsnis neatskleidžia, kaip aiškiau turėtų būti vertintinas šis „vadova-
vimasis“, perkeliant jį į teisės sistemą. 

Konstitucinis Teismas šiuo klausimu pasisakė taip pat ne kartą. Dar 1998 m. gruodžio 9 d. 
nutarime748 Konstitucinis Teismas nurodė, jog 138 ir 135 straipsnį dera interpretuoti kartu, ir kad 
„Lietuvos valstybė, pripažindama tarptautinės teisės principus ir normas <...> save laikydama lygia-
teise tarptautinės bendrijos nare, ji savo valia priima ir pripažįsta šiuos principus bei normas, jos pap-
ročius, dėsningai integruojasi į pasaulio kultūrą ir tampa natūralia jos dalimi“, taigi, akcentuojamas 
integracinis tarptautinės teisės vaidmuo. Konstitucinis Teismas 2014 m. sausio 24 d.749 ir 2014 m. kovo 
18 d. nutarimuose taip pat akcentavo, jog „pagarba tarptautinei teisei yra neatskiriama konstitucinio 
teisinės valstybės principo, kurio esmė – teisės viešpatavimas, dalis; pagarba tarptautinei teisei taip 
pat yra susijusi su konstitucinio teisinės valstybės principo išreiškiamu atviros, teisingos, darnios 
pilietinės visuomenės siekiu, kuris suponuoja inter alia atvirumą universalioms demokratinėms ver-
tybėms, integraciją į šiomis vertybėmis grindžiamą tarptautinę bendriją“. Galiausiai, Konstitucinis 
Teismas 2014 m. sausio 24 d. ir 2015 m. lapkričio 19 d.750 nutarimuose aiškiai nusakė ir integracinę 
kryptį: „Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija – tai Lietuvos Respublikos narystė Europos Sąjun-
goje ir NATO ir būtinumas vykdyti atitinkamus su šia naryste susijusius tarptautinius įsipareigoji-
mus, o tokia Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija grindžiama pripažįstamomis ir saugomomis 

745 Valstybės žinios. 2012, Nr. 36-1770.
746 Jungtinių Tautų Chartija. Valstybės žinios. 2002, Nr. 15-557.
747 Vadapalas, V. Tarptautinė teisė. Vilnius: Eugrimas, 2006, p. 56.
748 Valstybės žinios. 1998, Nr. 109-3004.
749 TAR. 2014, Nr. 478.
750 TAR. 2015, Nr. 18423.
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universaliomis demokratinėmis konstitucinėmis vertybėmis, kurios yra bendros su kitų Europos ir 
Šiaurės Amerikos valstybių vertybėmis; visateisis Lietuvos Respublikos, kaip Europos Sąjungos na-
rės, dalyvavimas joje yra Tautos suverenios valios pareiškimu grindžiamas konstitucinis imperaty-
vas, Lietuvos Respublikos visateisė narystė Europos Sąjungoje yra konstitucinė vertybė.“ 

Tačiau dėl tarptautinių papročių privalomumo bene aiškiausiai pasisakyta 2014 m. kovo 18 d. 
nutarime: „Minėta, kad pagal Konstitucijos 135 straipsnio 1 dalį Lietuvos Respublika privalo vado-
vautis visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis; šioje nuostatoje įtvirtintas 
konstitucinis pagarbos tarptautinei teisei principas, t. y. principas pacta sunt servanda, reiškia impe-
ratyvą sąžiningai vykdyti pagal tarptautinę teisę, inter alia tarptautines sutartis, prisiimtus Lietuvos 
Respublikos įsipareigojimus; konstitucinis principas pacta sunt servanda reiškia imperatyvą sąži-
ningai vykdyti ir tarptautinius įsipareigojimus, kylančius iš visuotinai pripažintų tarptautinės teisės 
(bendrosios tarptautinės teisės) normų, inter alia jus cogens normų <...>. Pažymėtina, kad pagarba 
tarptautinei teisei yra neatskiriama konstitucinio teisinės valstybės principo, kurio esmė – teisės vieš-
patavimas, dalis.“ 

Atkreipsime dėmesį, jog šiuo atveju pacta sunt servanda principas, kuris pažodžiui verstųsi 
kaip „sutarčių reikia laikytis“, yra išplečiamas iki imperatyvo sąžiningai laikytis visų tarptautinės 
teisės normų, ir sutartys kaip laikymosi objektas minimas inter alia, t. y. „tarp kitų“, tad Konstitucinis 
teismas aiškiai pasako, kad tos „kitos“ – taip pat ir „bendrosios tarptautinės teisės“ normos. Konstitu-
cinis Teismas taip pat žengia žingsnį, kuriuo netgi nekonstitucinėmis vertintinos tokios Konstitucijos 
pataisos, „kuriomis būtų paneigti Lietuvos Respublikos tarptautiniai įsipareigojimai (inter alia minė-
tos Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos suponuojamos LR narystės NATO įsipareigojimai) ir 
kartu – konstitucinis pacta sunt servanda principas, jeigu tų tarptautinių įsipareigojimų neatsisako-
ma vadovaujantis tarptautinės teisės normomis“ (2014 m. sausio 24 d. nutarimas).

Vis dėlto, visi šie pasisakymai neidentifikuoja tikslios įsipareigojimų, kylančių iš bendrosios 
tarptautinės teisės vietos nacionalinėje teisės sistemoje, ir kyla pagrįstas klausimas, kodėl taip yra? 
Atsakydami į šį klausimą pritarsime V. Vadapalo nuomonei, kuris rašo, jog „tarptautiniai papro-
čiai gali būti taikomi Lietuvos teisinėje sistemoje, tačiau netiesiogiai, o per su jais susijusias Lietuvos 
teisės normas, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis. Tarptautiniai papročiai gali būti 
atitinkamų Lietuvos teisės normų aiškinimo priemonė. Lietuvos teisinėje sistemoje gali būti taikoma 
ir kitų valstybių teisėje plačiai paplitusi prezumpcija, kad nacionalinė teisė atitinka tarptautinę tei-
sę.“751 Iš tiesų, nacionalinė teisė nelabai dažnai susiduria su tarptautinių papročių taikymu naciona-
linėje teisėje, bet, pasiremiant Konstitucinio Teismo išaiškinimais, pakankamai aišku, jog jie negali 
būti ignoruojami ir, matyt, vertintini pagal tarptautinės sutarties analogiją, taip užtikrinant tinkamą 
pacta sunt servanda principo įgyvendinimą. Tai gali tapti ypač aktualu, kai tarptautinės normos 
į Lietuvos teisę perkeliamos iš tarptautinių sutarčių, tačiau su tarptautinių papročių šleifu (pavyz-
džiui, taip yra su kai kuriais LR baudžiamajame kodekse įtvirtintais tarptautiniais nusikaltimais  
(99 straipsnis – genocidas, 100 straipsnis – tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis ir 
pan., kurių sampratos skirtingais etapais formavosi ir sutartyse, ir bendrojoje tarptautinėje teisėje), 
tuomet įvertinti tarptautinio papročio turinį ir svarbą yra ypač aktualu. 

Taigi, apibendrinant tarptautinio papročio santykio su Lietuvos nacionaline teise klausimą ga-
lime konstatuoti, kad šis klausimas irgi iš esmės išspręstas, nors tokio aiškumo kaip tarptautinių 
sutarčių atžvilgiu nėra. 

Tarptautinių teismų sprendimų įgyvendinimas 

Per beveik trisdešimt antrosios Nepriklausomybės metų Lietuva tapo aibės tarptautinių orga-
nizacijų ir institucijų nare, o kai kurios šios organizacijos ir institucijos turi savo teismines sistemas. 
Pirmiausia čia paminėtinas Europos Žmogaus Teisių Teismas (kuriam paskirtas atskiras šio leidinio 
skyrius), tačiau kartu su naryste Europos Sąjungoje Lietuvai tapo privalomi ir Europos Teisingu-
mo Teismo sprendimai, nekalbant apie nemažai kitų tarptautinių kvaziteisminių institucijų, kurių 

751 Vadapalas, V. Tarptautinė teisė. Vilnius: Eugrimas, 2006, p. 59.



826

Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

sprendimai nėra privalomi per se, tačiau kurių įgyvendinimas yra valstybės prestižo reikalas (pavyz-
džiui, Individualių peticijų komiteto prie Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto sprendimai).

Daugumos šių teismų ar institucijų galios yra fiksuotos tarptautinėse sutartyse, tad pirmiausia 
į tokių sprendimų įgyvendinimą galime žvelgti kaip į sutartinių įsipareigojimų, kurie, kaip jau tei-
gėme, yra užtikrinti Konstitucija ir jos doktrina, įgyvendinimą. Vis dėlto, Konstitucinis Teismas ne 
kartą akcentavo, jog EŽTT jurisprudencija pirmiausia yra aktuali ir svarbi Lietuvos teisei kaip teisės 
aiškinimo šaltinis (Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d. nutarimas752, 2002 m. rugsėjo 19 d. 
nutarimas753 (pakartota 2002 m. spalio 23 d., 2003 m. kovo 24 d., 2003 m. liepos 4 d., 2005 m. rugsėjo 
29 d. nutarimuose, Konstitucinio Teismo 2011 m. birželio 9 d. nutarimas, 2006 m. gruodžio 21 d. 
nutarimas (pakartota 2007 m. gegužės 15 d. nutarime), ilgainiui prie šio išaiškinimo „prijungiant“ ir 
ESTT jurisprudenciją. 

Tačiau vis dėlto tikroji problema buvo aiškiai išsakyta tik tuomet, kai iškilo klausimas dėl bylos 
Paksas prieš Lietuvą sprendimo (kuriame Lietuva pripažinta pažeidusi EŽTK) įgyvendinimo, nepai-
sant to, kad Rolando Pakso politinių teisių suvaržymas (t. y. neribotas konstitucinis draudimas būti 
renkamam į Seimą ar bet kokią kitą pareigybę, kuriai reikia priesaikos) buvo patvirtintas per Konstitu-
cinį Teismą. Taigi, tai buvo pirmasis atvejis, kai EŽTT sprendimas atsidūrė kolizijoje su Konstitucinio 
Teismo jurisprudencija. Vertindamas šią situaciją Konstitucinis Teismas 2012 m. rugsėjo 5 d. nutari-
me754 pažymėjo, „kad valstybėms, Konvencijos ir jos protokolų dalyvėms tenka pagrindinė atsako-
mybė už veiksmingą Konvencijos ir jos protokolų įgyvendinimą, todėl jos turi plačią diskreciją pasi-
rinkti Konvencijos ir jos protokolų taikymo bei įgyvendinimo, inter alia EŽTT sprendimų vykdymo, 
būdus ir priemones. Tačiau tokią diskreciją riboja valstybių teisinių sistemų, inter alia jų konstitucijų, 
ypatumai, susiję su nustatyta tarptautinės ir nacionalinės (vidaus) teisės derinimo sistema, taip pat 
pagal Konvenciją ir jos protokolus garantuojamų žmogaus teisių ir laisvių pobūdis <...>.“, o „Europos 
Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, <...> jo jurisdikcija nepakeičia Konstitucinio Teismo įgalio-
jimų oficialiai aiškinti Konstituciją.“ Be to, kadangi EŽTT sprendimo galia kildinama iš tarptautinės 
sutarties, 2007 m. sausio 16 d. nutarime755 jau buvo pasakyta, kad „Konvencija turi įstatymo galią.<...> 
Įstatymo galią turi ir jos Protokolas nr. 1. “, ir kad pastarojo privaloma laikytis, taigi, ir įgyvendinti 
EŽTT sprendimus, tačiau „tais atvejais, kai Seimo ratifikuotoje įsigaliojusioje tarptautinėje sutartyje 
įtvirtintas teisinis reguliavimas konkuruoja su nustatytuoju Konstitucijoje, tokios tarptautinės sutar-
ties nuostatos taikymo atžvilgiu neturi pirmumo“, o „Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas 
pats savaime negali būti konstituciniu pagrindu reinterpretuoti (koreguoti) oficialiąją konstitucinę 
doktriną (jos nuostatas), jeigu tokia reinterpretacija, kai nėra atitinkamų Konstitucijos pataisų, iš 
esmės pakeistų visuminį konstitucinį teisinį reguliavimą <...>, taip pat pažeistų Konstitucijoje įtvir-
tintų vertybių sistemą, sumažintų Konstitucijos viršenybės teisės sistemoje apsaugos garantijas.“ 

Kitaip tariant, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad EŽTT sprendimas turi būti vykdomas, 
tačiau būtent Lietuvos teisės sistemos ypatumai nusprendžia, koks šis vykdymo būdas (sprendimas 
nelaikomas veikiančiu tiesiogiai, skirtingai nei pačio EŽTT), o kadangi šis sprendimas siejasi su 
konstituciniu ribojimu, tai vienintelis kelias įvykdyti sprendimą – daryti Konstitucijos pataisą. Deja, 
ši pataisa iki šiol (2017 m.) nepriimta ir diskusijos dėl jos nesibaigia. 

752 Valstybės žinios. 2000, Nr. 39-1105.
753 Valstybės žinios. 2002, Nr. 93-4000.
754 Valstybės žinios. 2012, Nr. 105-5330.
755 Valstybės žinios. 2007, Nr. 7-287.
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VII. 

LIETUVA IR EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖ  
2004–2018 M.

7.1. Lietuvos Respublika – Europos Sąjungos narė

Švenčiant Lietuvos Respublikos 100 metų jubiliejų, jos narystę Europos Sąjungoje (ES) svarbu 
analizuoti platesniame istoriniame kontekste, nes Lietuvos istorija yra Europos istorijos dalis. ES yra 
vienas įdomiausių visų laikų geopolitinių kūrinių. Nors nėra sutariama, kaip teisiškai ši organizacija 
turėtų būti kvalifikuojama, nėra ir ginčo, kad savo prigimtimi ir turiniu ši laipsniškai besiformuojan-
ti sui generis politinė bendruomenė toli peržengia tradicinio tarptautinio bendradarbiavimo formas. 
Galima teigti, kad Europos integracijos procesas yra natūrali jos istorijos išdava, tačiau kartu ir ra-
dikalus Europos istorijos posūkis. Europiečiams prireikė daugelį amžių besitęsiančių karų istorijos 
ir ją apvainikavusio dviejų pasaulinių karų košmaro ir beprasmiškumo, kad būtų įsisamoninti na-
cionalinėje valstybėje glūdintys pavojai ir glaudaus tarpusavio bendradarbiavimo Europos žemyne 
poreikis756. Taigi nors integracijos procesas iš pradžių savo forma ir turiniu buvo labiau pagrįstas 
įvairių ekonomikos sričių integracija, nėra abejonių, kad šio proceso tikslas visuomet buvo ir išliko 
politinis – t. y. taikos, tolerancijos, pagarbos žmogaus teisėms ir klestėjimo užtikrinimas Senajame 
žemyne757.

Lietuvos istorija ir jos likimas neatsiejamai susipynę su bendra Europos istorija ir yra geras joje 
vykusių nuopolių ir pakilimų pavyzdys. Nors 1990 m. atkūrus Nepriklausomybę prasidėjusi laipsniš-
ka integracija į įvairias europines struktūras buvo vertinama kaip „ėjimas“ į Europą, iš tikrųjų tokį 
procesą reikėtų vadinti „grįžimu“ į Europą. 

Žvelgiant į Lietuvos istoriją nėra abejonių, kad iki 1990 m. nepriklausomybės atkūrimo ji jau 
ilgus amžius buvo Europos teisinės (ir ne tik) tradicijos dalis. Istorinės perspektyvos kontekste teig-
tina, kad Lietuvos konstitucionalizmo, taigi ir šiuolaikinės europinės teisės tradicijos, ištakas galima 
užčiuopti jau viduramžiuose, kai, skirtingai nei daugelis kitų Europos valstybių, Lietuvos Didžio-
ji Kunigaikštystė, o vėliau, po Liublino Unijos, ir Abiejų Tautų Respublika nepažinojo absoliučios 
valdžios idėjos: monarchai buvo renkami, o bajorija vaidino svarbų vaidmenį valstybės gyvenime. 
Pirmojo (1529 m.) ir vėlesnių (1566 m. ir 1588 m.) Lietuvos Statutų priėmimas buvo reikšmingas 
Europos teisinės minties plėtojimas, Statutai akademinėje doktrinoje pagrįstai vadinami bajorų 
konstitucijomis758. Jie, be kita ko, įtvirtino įvairius pamatinius principus (Statutų nuostatų tiesio-

756 R. Kagano teigimu, „europiečiai, išradę jėgos politiką, virto naujai gimusiais idealistais savo valios aktu, nes paliko 
praeityje tai, ką J. Fisheris vadina „senąja jėgų pusiausvyros sistema su jos nacionaline orientacija, koaliciniais įsi-
pareigojimais, tradicine nacionalinių interesų politika ir su nuolatine nacionalistinių ideologijų atsiradimo bei jų 
konfrontacijos grėsme“. Kita vertus, jo teigimu, problema ta, kad nors europiečiai jau gyvena I. Kanto rojuje, aplin-
kinis pasaulis tebėra pagrįstas T. Hobso principais: Kagan, R. Apie rojų ir galią. Amerika ir Europa naujojoje pasaulio 
tvarkoje. Vilnius: Eugrimas, 2004, p. 59–73. 

757 Šią tezę tiesiogiai patvirtina Šumano deklaracija, apie taiką, kaip svarbiausią Europos integracijos tikslą, kalbama ir 
2017 m. kovo 25 d. 27 valstybių narių ir Europos Vadovų Tarybos, Europos Parlamento ir Europos Komisijos va-
dovų Romos deklaracijoje, skirtoje Romos sutarčių pasirašymo 60-mečiui [interaktyvus]. <file:///C:/Users/Teisejas/
Downloads/25-rome-declaration.lt.pdf>. Vis dėlto didžiausia problema yra ta, kad taika ir kitos pamatinės vertybės 
jau suvokiamos kaip duotybė, nors I. Kantas teigė, kad taika nėra natūrali valstybių santykių būsena. Pastaruoju 
metu į Europos areną grįžę kariniai konfliktai, ES kamuojančios problemos ir vis stiprėjantys radikalūs judėjimai bei 
jų retorika tik patvirtina teiginį, jog taikai užtikrinti vis dar reikalingos kūrybiškos pastangos.

758 Pvz., Machovenko, J. Piliečio ir valstybės santykiai 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucijoje: paveldas ir pamoka. Kūris 
E.; Masnevaitė, E. red. Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvidešimtmetis: patirtis ir iššūkiai. Vilnius: Lietuvos notarų 
rūmai, 2012, p. 8–9.

file:///C:/Users/Teisejas/Downloads/25-rome-declaration.lt.pdf
file:///C:/Users/Teisejas/Downloads/25-rome-declaration.lt.pdf
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ginį taikymą ir viršenybę, bajorų suvereniteto ir parlamentarizmo užuomazgas759; teisinės valstybės 
principą, teismus kaip teisingumą užtikrinančias institucijas, teisėjų nepriklausomumo principą, 
viešą teismo procesą; nekaltumo prezumpciją ir pan.), kurie vėliau tapo neatsiejama europinės teisi-
nės tradicijos dalimi. Kalbant apie tų laikų teisinės minties raidą negalima pamiršti ir vieno pirmų-
jų Vidurio ir Rytų Europoje universitetų – Vilniaus universiteto (1579 m.) ir Teisės fakulteto jame  
(1641 m.) įsteigimo, kuris taip pat neabejotinai prisidėjo prie europietiškos teisės tradicijos formavi-
mo Lietuvoje. 

Kitas itin įdomus ir svarbus įvykis Lietuvos ir Europos teisinės minties istorijoje – pirmosios 
rašytinės konstitucijos Europoje – 1791 m. gegužės 3 d. Abiejų Tautų Respublikos Konstitucijos – 
priėmimas ir vėlesnis jos papildymas 1791 m. spalio 20 d. Abiejų Tautų Tarpusavio Įsipareigojimu. 
Nors šios Konstitucijos priėmimą lėmė ir išoriniai veiksniai, nėra abejonių, kad ji visų pirma buvo 
daugiau nei 200 metų autentiškos Abiejų Tautų Respublikos konstitucinės minties formavimosi iš-
dava760. Plačiau nesigilinant į jos turinį, šio tyrimo kontekste galima išvesti įdomią paralelę tarp šios 
Konstitucijos ir daugiau nei po 150 metų prasidėjusio Europos integracijos projekto prigimties. Kaip 
minėta, viena iš 1791 m. Konstitucijos sudėtinių dalių – Abiejų Tautų Tarpusavio Įsipareigojimas, o 
jame expressis verbis kalbama apie dvi tautas, kurios „dalijasi“ tą pačią Konstituciją. Kaip žinoma, 
Europos integracijos procesas, bent iki šiol, taip pat pagrįstas specifine konstitucionalizmo forma – 
Konstitucija, kuri nei de jure, nei de facto nėra pagrįsta vienos tautos egzistavimo prezumpcija761, 
vienas iš pamatinių jos moto – suvienyti įvairovės, o vienas iš pagrindinių konstitucinės architek-
tūros elementų – pagarba nacionaliniam savitumui762. Žinoma, tokia paralelė labiau simbolinė, nes 
dėl istorinių priežasčių 1791 m. Konstitucijos buvo atsisakyta praėjus porai metų nuo jos priėmimo, 
taigi, galima tik teoriškai samprotauti, kokia kryptimi būtų pasukusi „gyvoji“ Konstitucija, tuo tarpu 
itin įdomią ir dinamišką pastarųjų šešiasdešimties metų ES konstitucionalizmo raidą turime istorinę 
galimybę stebėti gyvai.

Valstybingumo praradimas daugiau nei šimtmečiui nutraukė natūralią konstitucinės min-
ties raidą, tačiau nesunaikino lietuvių tautos troškimo patiems spręsti savo likimą. Paradoksalu, bet 
XX a. Europą nuniokoję du pasauliniai karai, įtikinę europiečius primiršti savo kompleksus, nesan-
taiką, privertę įsisąmoninti realią taikos idėjos svarbą ir ieškoti naujų jos užtikrinimo būdų, Lietuvos 
istoriją paveikė labai skirtingai. Pirmasis pasaulinis karas ir jo pabaiga sukūrė prielaidas 1918 m. va-
sario 16 d. Nepriklausomybės Akto paskelbimui ir Lietuvos Respublikos sukūrimui, Antrasis pasau-
linis karas nulėmė penkis dešimtmečius trukusį valstybingumo praradimą ir gyvenimą totalitarinio 
režimo sąlygomis. Pasibaigus šiam karui Vakarų europiečiai galėjo kurti pamatus kokybiškai naujam 
Europos gyvenimui ir įvairioms tarptautinėms ir viršnacionalinėms bendradarbiavimo formoms, 
džiaugtis tokio bendradarbiavimo vaisiais, tuo tarpu Vidurio ir Rytų europiečiai, tarp jų ir lietuviai, 
tokios galimybės neturėjo. Tuo metu, kai Paryžiuje ir Romoje buvo pasirašytos Europos Bendrijų 
steigiamosios sutartys, Lietuvoje okupantai jau buvo bebaigią užgniaužti paskutinius ginkluoto pa-
sipriešinimo židinius.

Vis dėlto atkaklus siekis likti europinės civilizacijos dalimi niekur nedingo, šį siekį lietuvių 
tauta įgyvendino 1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos Respublikos valstybingumą. Žvelgiant į bend-
resnį kontekstą, tuo metu Vakarų Europa kartu su Berlyno sienos griūtimi gyveno euroentuziazmo 
nuotaikomis, nes būtent 1992 m. buvo pasirašyta Mastrichto sutartis, žymėjusi kokybiškai naują Eu-
ropos integracijos proceso etapą ir įsteigusi Europos Sąjungą. Vis dėlto panašu, kad rengiant Lie-
tuvos Konstitucijos projektą platesnių svarstymų apie galimybę, poreikį ar siekį ateityje prisijungti 
prie ES bei įtraukti atitinkamas konstitucines nuostatas nebuvo, tokių užuominų nerasime ir 1992 m.  

759 Normanas Davies tokią valstybės organizavimo formą pavadino bajorų demokratija: Davies, N. Dievo žaislas. Len-
kijos istorija. I tomas. Nuo seniausių laikų iki 1795 m. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjunga, 1998, p. 355–405.

760 Jarašiūnas, E. Apie pirmąsias konstitucijas ir jų reikšmę. Jurisprudencija. 2010, 2 (120), p. 23–51.
761 Pvz., Jarukaitis, I. Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika: konstituciniai narystės pagrindai. Vilnius: Justitia, 2011, 

p. 188–259.
762 Pvz., Jarukaitis, I. Pagarba valstybių narių nacionaliniam tapatumui kaip bendrasis Europos Sąjungos teisės princi-

pas. Švedas, G. et al. Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos teisinei sistemai. Vilnius: VU, 2014, p. 557–600.
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priimtos Konstitucijos tekste763. Tai neturėtų stebinti, nes to meto politinės ir socialinės realijos ne-
buvo labai tinkamos tokio pobūdžio diskusijoms (viena vertus, jos galbūt būtų buvusios pernelyg 
drąsios, nes dar nebuvo visiškai aišku, ar Europos Bendrija yra pasiryžusi mus „priimti“ – Europos 
Vadovų Taryba vadinamuosius Kopenhagos kriterijus paskelbė 1993 m.; kita vertus, galbūt pernelyg 
provokuojančios („vos ištrūkus iš vienos sąjungos iš karto į kitą sąjungą“). Vis dėlto nereikia pamiršti, 
kad tam tikrų užuominų apie atkurtos valstybės būsimos raidos kryptį to meto Konstitucijoje jau 
galima rasti. Neabejotina, kad svarbiausiu konstituciniu valstybės (negatyviosios) geopolitinės orien-
tacijos imperatyvu buvo (ir išlieka) 1992 m. birželio 8 d. Konstitucinis aktas Dėl LR nesijungimo į 
postsovietines sąjungas764, esantis Lietuvos Respublikos pozityviosios konstitucinės teisės dalimi765, 
tačiau kartu paminėtini Konstitucijos 135766 ir 136767 straipsniai. Šios konstitucinės nuostatos nuo 
pat atkurtos valstybės egzistavimo pradžios brėžė tam tikrą valstybės raidos trajektoriją. Be to, tam 
tikrų netiesioginių užuominų apie Lietuvos siekį dalyvauti Europos integracijos procese galima rasti 
ir kituose to meto teisiniuose dokumentuose768.

Tuo metu vyravusios euroentuziazmo nuotaikos ir susiklosčiusios aplinkybės lėmė, kad išsi-
laisvinusioms iš totalitarizmo gniaužtų Vidurio ir Rytų Europos valstybėms neteko ilgai laukti isto-
rinio sprendimo dėl būsimos ES plėtros: 1993 m. Europos Vadovų Taryba įvardijo vadinamuosius 
Kopenhagos kriterijus, jų paskelbimas reiškė neformalią tolesnės geografinės ir politinės integracijos 
proceso pradžią. Neilgai trukus Vidurio ir Rytų Europos valstybės bei Lietuva pasirašė vadinamąsias 
Asociacijos (Europos) sutartis769 ir pateikė paraiškas dėl narystės Europos Sąjungoje770. Nors šiose 
sutartyse „senosios“ ES valstybės tiesiogiai teisinio įsipareigojimo „priimti“ Vidurio ir Rytų Europos 
valstybes į ES neišreiškė, politinis konsensusas dėl šių sutarčių galutinio tikslo buvo akivaizdus771.

Lietuvos Respublikoje praktinis pasirengimas deryboms dėl narystės ES prasidėjo dar iki 
Asociacijos sutarties įsigaliojimo. 1996 m. gruodžio mėn. buvo įsteigta Europos reikalų ministerija,  

763 Plačiau, pvz., Sinkevičius, V. 1992 m. Konstitucijos rengimas: to laikotarpio užrašų fragmentai. Kūris, E.; Masnevai-
tė, E. (red.). Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvidešimtmetis: patirtis ir iššūkiai. Vilnius: Lietuvos notarų rūmai, 
2012, p. 19–28; Kūris, E. Konstitucija, teisėkūra ir konstitucinė kontrolė: retrospekciniai ir metodologiniai svarsty-
mai. Kūris, E.; Masnevaitė, E. (red.). Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvidešimtmetis: patirtis ir iššūkiai. Vilnius: 
Lietuvos notarų rūmai, 2012, p. 54–91.

764  „Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, remdamasi 1918 m. vasario 16 d. ir 1990 m. kovo 11 d. aktais dėl Lie-
tuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo ir 1991 m. vasario 9 d. visos tautos pareikšta valia [...] n u t a r i a:

 1. Puoselėti abipusiškai naudingus ryšius su kiekviena valstybe, anksčiau buvusia SSRS sudėtyje, tačiau niekada ir 
jokiu pavidalu nesijungti į jokias buvusios SSRS pagrindu kuriamas naujas politines, karines, ekonomines ar kitokias 
valstybių sąjungas bei sandraugas.

 2. Veikla, kuria siekiama įtraukti Lietuvos valstybę į šio Konstitucinio akto pirmajame straipsnyje nurodytas valsty-
bių sąjungas ar sandraugas, yra laikoma priešiška Lietuvos nepriklausomybei ir atsakomybė už ją nustatoma pagal 
įstatymus [...].“

765 Konstitucijos 150 straipsnis.
766 Konstitucijos 135 straipsnio 1 dalis: „Lietuvos Respublika, įgyvendindama užsienio politiką, vadovaujasi visuotinai 

pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis, siekia užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, piliečių 
gerovę ir pagrindines jų teises bei laisves, prisideda prie teise ir teisingumu pagrįstos tarptautinės tvarkos kūrimo.“

767 Konstitucijos 136 straipsnis: „Lietuvos Respublika dalyvauja tarptautinėse organizacijose, jeigu tai neprieštarauja 
Valstybės interesams ir jos nepriklausomybei.“

768 Pvz., 1992 m. gegužės 14 d. Lietuvos Respublikos ir Prancūzijos Respublikos santarvės, draugystės ir bendradarbia-
vimo sutarties (Valstybės žinios. 1994, Nr. 68-1288) preambulėje nurodoma, kad šalys sutartį sudaro „atsižvelgda-
mos į Europos jungimosi perspektyvą ir norėdamos, kad tai prisidėtų prie vieningos ir tarpusavy solidarios Europos 
sukūrimo“, jos 1 str. 1 d. nurodoma, kad Lietuvos Respublika ir Prancūzijos Respublika „įsipareigoja prisidėti prie 
Lietuvos ir Prancūzijos tautų suartėjimo vieningoje Europoje“, o 2 str. 1 d. teigiama, kad „atsižvelgdamos į šią pers-
pektyvą, jos plečia tiek dvišalį, tiek daugiašalį bendradarbiavimą ir siekia, kad visa Europa taptų teise pagrįsta bend-
rija“ [išskirta autoriaus].

769 Lietuvos Respublika Europos Sutartį, steigiančią asociaciją tarp Europos bendrijų ir jų šalių narių ir Lietuvos Respub-
likos, pasirašė 1995 m. birželio 12 d., ratifikavo 1996 m. birželio 20 d. Ši sutartis įsigaliojo 1998 m. vasario 1 d.

770 Lietuvos Respublika paraišką dėl narystės ES pateikė 1995 m. gruodžio 8 d.
771 1995 m. birželio 12 d. Europos sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų Šalių Narių, iš vienos 

pusės, ir Lietuvos Respublikos, iš kitos pusės (Valstybės žinios. 1998, Nr. 11-266), preambulėje, be kita ko, įtvirtinta, 
jog šios sutarties šalys pripažįsta, kad „galutinis Lietuvos tikslas yra tapti Europos Sąjungos nare ir kad asociacija šios 
Sutarties dėka, Šalių manymu, padės Lietuvai pasiekti šį tikslą“.
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1997 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė įsteigė Teisės biurą prie Europos reikalų mi-
nisterijos. Viena pagrindinių šios institucijos funkcijų – vertinti nacionalinės teisės aktų projektus jų 
atitikties ES teisei požiūriu772, o 1997 m. liepos 1 d. buvo įsteigtas LR Seimo Europos reikalų komite-
tas773.

Neatsitiktinai tuo metu LR Konstitucijoje atsiranda pirmosios rašytinės užuominos apie pozi-
tyviąją geopolitinę orientaciją774, ES teisę laipsniškai atranda ir LR Konstitucinis Teismas775.

Apsisprendusi dėl narystės ES perspektyvos Lietuva pradėjo žengti konkrečius žingsnius siek-
dama vieno iš reikšmingiausių ir ambicingiausių savo geopolitinių tikslų. Šis kelias nebuvo paprastas 
ir lengvas. Visų pirma primintina, kad dėl įvairių priežasčių Lietuva nebuvo pakviesta pradėti dery-
bas dėl narystės ES su pirmąja Vidurio ir Rytų Europos valstybių grupe. Vis dėlto 1999 m. gruodžio 
10–11 d. vykusioje Europos Vadovų Taryboje Lietuva kartu su kitomis penkiomis kandidatėmis buvo 
oficialiai pakviesta derėtis dėl narystės ES, pačios derybos prasidėjo 2000 m. vasario 15 d. Nėra abejo-
nių, kad šios derybos dėl narystės ES buvo sudėtingiausios ir kompleksiškiausios moderniosios Lietu-
vos diplomatijos istorijoje. Jos buvo tikrai didelis iššūkis visai valstybės tarnybai, apžvelgiamoje atei-
tyje sunku įsivaizduoti panašaus masto ir svarbos derybas. Buvo deramasi dėl 31 derybinio skyriaus, 
derybų metu ES pateikus bendrąją derybų poziciją Lietuva turėjo įrodyti, kad gebėjimai prisiimti iš 
narystės ES kylančius teisinius įsipareigojimus konkrečioje srityje yra pakankami ir atitinkamą dery-
binį skyrių galima preliminariai uždaryti. Iš esmės iki stojimo į ES dienos Lietuvos Respublika turėjo 
į savo nacionalinę teisę perkelti ir veiksmingai įgyvendinti visą acquis communautaire, sukurtą per 
pusę amžiaus vykusį integracijos procesą776. 

Neatsiejama nacionalinės teisės derinimo su ES teise proceso dalis – narystei ES konstitucinį 
pagrindą sukuriančių konstitucinių pataisų parengimas ir priėmimas. Šis aspektas yra nepaprastai 
svarbus, nes dėl viršnacionalinės ES prigimties ir specifinių jos institucinės ir teisinės sandaros bruo-
žų valstybės narystė ES nulemia reikšmingą tam tikrų pamatinių konstitucinių principų pokytį, o tai 
nulemia specialių konstitucinių normų, sankcionuojančių valstybės narystę ES, poreikį. Šiuo atveju 
visų pirma svarbu tai, kad stodama į ES valstybė dalį valstybės institucijų kompetencijos itin įvairiose 
srityse ir itin plačiu mastu patiki santykinai nepriklausomoms ES institucijoms, tai reiškia, kad nuo 

772 1998 m. Teisės biuras buvo reorganizuotas į Europos teisės departamentą prie LR Vyriausybės, o 2004 m. Departa-
mento steigėjo funkcijos perduodamos Teisingumo ministerijai. Šios institucijos funkcijos buvo ne kartą plečiamos, 
reikšmingiausi pokyčiai įvyko 2004 m., kai LR įstojus į ES, Departamentui buvo pavesta atstovauti Vyriausybei pa-
žeidimų procedūrose ir ES teismuose. Plačiau Žr. Europos teisės departamentas. Dešimt metų įgyvendinant Europos 
Sąjungos teisę. Vilnius: Eugrimas, 2007.

773 Seimo 1997 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. VIII-416 Dėl Europos reikalų komiteto sudarymo (Valstybės žinios. 1997, 
Nr. 87-2186).

774 Pirmąją formalią konstitucinę užuominą, expressis verbis rodančią LR siekį laipsniškai integruotis į europines ir 
transatlantines struktūras, galima rasti 1996 m. birželio 20 d. priimtame Konstitucijos 47 straipsnio papildymo įsta-
tyme (Valstybės žinios. 1996, Nr. 46-1501), kuris Konstitucijos 47 str. įtvirtino „Lietuvos Respublikos pasirinktos 
europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus“ atitinkančių subjektų teisę pirkti ne žemės ūkio paskirties žemę 
[išskirta autoriaus]. Iš esmės šiomis konstitucinėmis nuostatomis buvo siekiama užtikrinti tinkamą įsipareigojimų, 
prisiimtų Asociacijos sutartimi, įgyvendinimą, taip pat laipsniškai užtikrinti, jog Konstitucijos nuostatos bus sude-
rintos su ES teisėje įtvirtintomis vidaus rinkos laisvėmis.

775 Vienas pirmųjų ES teisės aktų, kurį kaip doktrininį argumentą paminėjo LRKT, buvo 1997 m. Europos Parlamento 
rezoliucija, kurioje ši ES institucija griežtai pasisakė prieš mirties bausmę ir nurodė, jog mirties bausmės panaiki-
nimą suvokia kaip vieną iš valstybės narystės ES kriterijų: 1998 m. gruodžio 9 d. nutarimas (Valstybės žinios. 1998, 
Nr. 109-3004). Plačiau apie ES teisę Konstitucinio Teismo praktikoje iki Lietuvos Respublikai įstojant į ES: pvz., 
Jarukaitis, I. Lithuania’s Membership in the European Union and Application of EU law at National Level. The 
Application of EU Law in the New Member States. Brave New World. Red. Lazowski, A. London: T.M.C. Asser Press 
& Oxford University Press, 2010; Kūris, E. Ekstranacionaliniai veiksniai Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teis-
mui aiškinant Konstituciją. Teisė. 2004, 50, p. 87–91.

776 Žinoma, nereikia pamiršti, kad derybų metu LR susiderėjo dėl 25 pereinamųjų laikotarpių ir 3  išimčių. Vis dėlto 
perkeltos ES teisės mastai yra įspūdingi: pvz., iki derybų pabaigos Lietuva notifikavo apie 1716 direktyvų perkėlimą 
į Lietuvos teisės sistemą: Europos Sąjungos teisės plėtros ir įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje veiksmingumo 
stiprinimas. Galutinė tyrimo ataskaita. 2012 m. sausio 10 d. [interaktyvus]. <http://knygos.etd.lt>. Į lietuvių kalbą 
buvo išversta apie 80 tūkst. lapų ES teisės aktų: Europos teisės departamentas. Dešimt metų įgyvendinant Europos 
Sąjungos teisę. Vilnius: Eugrimas, 2007, p. 35.

http://knygos.etd.lt/lit/Skaityti-knyga/29
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stojimo į ES dienos valstybės teritorijoje viešąją valdžią įgyvendina ne tik valstybės institucijos, bet 
ir ES institucijos. Be to, svarbus ir sprendimų ES lygmeniu priėmimo būdas: pavyzdžiui, dėl ES ins-
titucinės sandaros specifikos valstybių narių vyriausybės, dalyvaudamos ES Tarybos darbe, de jure 
ir de facto tampa ES įstatymų leidėjomis, sprendimai joje dažniausiai priimami kvalifikuota balsų 
dauguma, o tai reikšmingai modifikuoja valstybių konstitucijose įtvirtintus valdžių padalijimo ir de-
mokratijos principus777. Maža to, ES teisė pasižymi specifiniais principais: tiesioginiu ir netiesioginiu 
veikimu nacionalinės teisės sistemose, viršenybe nacionalinės teisės atžvilgiu. Šios ir kitos ES, kaip 
sui generis viršnacionalinės organizacijos, ypatybės lemia, kad valstybės narystė ES sukelia reikšmin-
gus pamatinių valstybės konstitucijoje įtvirtintų principų (demokratijos, valdžių padalijimo, teisinės 
valstybės ir kt.) pokyčius, kurie turi būti sankcionuoti pačios Konstitucijos. Vis dėlto nepaisant šių 
pamatinių pokyčių, valstybės narystė ES yra įmanoma tik dėl to, kad egzistuoja struktūrinis pamati-
nių valstybės ir ES principų suderinamumas, t. y. pati ES yra pagrįsta pagarbos nacionaliniam tapatu-
mui, pagrindinėms teisėms, demokratijos, teisės viršenybės, socialiai orientuotos rinkos ekonomikos 
ir kitais principais778. Galbūt dėl minėtų pokyčių masto, taip pat šio klausimo jautrumo atitinkamų 
konstitucinių pataisų rengimo ir priėmimo procesas užtruko gana ilgai ir buvo gana permainingas. 
Pirmąją darbo grupę atitinkamoms konstitucinėms pataisoms parengti LR Seimo valdyba sukūrė dar 
1998 m.779, tačiau Konstitucinis aktas dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje780 buvo 
priimtas tik 2004 m. liepos 13 d. ir įsigaliojo po mėnesio, taigi Lietuvai jau įstojus į ES781. Vertinant 
šio Akto turinį ir jo poveikį Lietuvos Konstitucijai galima teigti, jog de facto tai yra sisteminė visos 
Konstitucijos pataisa, įvairiais aspektais ir gyliais persmelkianti pamatinius konstitucinius principus.

Kalbant apie LR teisės derinimą su ES teise, nereikia pamiršti ir to fakto, kad šis procesas ir ati-
tinkamų konstitucinių pataisų rengimas buvo bendresnio teisinės reformos proceso dalis: tuo metu 
buvo parengti ir priimti LR baudžiamasis ir civilinis kodeksai, daugelis kitų teisės aktų. Taigi galima 
kalbėti apie kompleksinę visos teisės sistemos reformą, kai kurie autoriai kalba netgi apie laipsniš-
ką Lietuvoje vyravusios teisės tradicijos transformaciją782. Taip pat negalima nepaminėti ir to fakto, 
kad pati ES, į kurią Lietuva siekė įstoti, buvo „judantis taikinys“. ES keliami uždaviniai, kylantys 
geopolitiniai ir kiti iššūkiai, galų gale didelis stojančių į ES valstybių skaičius nulėmė didelio masto 
ES reformas. Paraišką dėl narystės Lietuva padavė į ES „pagal Mastrichtą“, o įstojo į ES „pagal Nicą“, 
stojimo į ES dieną jos valstybių narių darbotvarkėje jau buvo Europos Konvente parengtos Sutarties 
dėl Konstitucijos Europai ratifikavimo klausimas.

Nepaisant didelių iššūkių ir transformacijos masto, Lietuva sėkmingai susidorojo su derybų 
metu kilusiais iššūkiais ir, nepaisant to, jog derybas pradėjo vėliau nei kai kurios kitos valstybės  
kandidatės, kartu su kitomis devyniomis stojančiomis valstybėmis baigė derybas ir Atėnuose 
2003 m. balandžio 16 d. pasirašė Stojimo į ES sutartį783. Svarbu ir tai, kad sprendimą dėl LR įstojimo 
į ES priėmė Tauta referendumu784, atvėrusiu kelią Lietuvai tapti ES valstybe 2004 m. gegužės 1 d. Vis 

777 LR Konstitucijos 5 str. 1 d. numato, kad valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vy-
riausybė, Teismas, o Konstitucijos 94 str. nenumato Vyriausybės teisės priimti įstatymus. Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas 1995 m. spalio 26 d. nutarime (Valstybės žinios. 1995, Nr. 89-2007), be kita ko, konstatavo, 
jog Konstitucija neįtvirtina pagrindo deleguotajai įstatymleidystei. 

778 Jarukaitis, I. Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika: konstituciniai narystės pagrindai. Vilnius, Justitia, 2011,  
p. 260.

779 Plačiau apie su naryste ES susijusių konstitucinių pataisų rengimo procesą: pvz., Stojimas į Europos Sąjungą ir Kons-
titucija. Seminaro medžiaga. 1999 06 29–30 d. Vilnius: Eugrimas, 2000.

780 Valstybės žinios. 2004, Nr. 111-4123.
781 Būtent dėl šio vėlavimo LRKT savo praktikoje turėjo taisyti politinio proceso trūkumus: žr. 2004 m. gruodžio 13 d. 

nutarimą (Valstybės žinios. 2004, Nr. 181-6708) ir 2006 m. kovo 14 d. nutarimą (Valstybės žinios. 2006, Nr. 30-1050), 
kuriame Teismas, be kita ko, nurodė, jog Konstituciniu aktu buvo „konstituciškai patvirtinta Lietuvos Respublikos 
narystė Europos Sąjungoje“ [pažymėta autoriaus].

782 Jarukaitis, I. Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika: konstituciniai narystės pagrindai. Vilnius: Justitia, 2011,  
p. 209. 

783 Valstybės žinios. 2004, Nr. 1-1.
784 Referendumas vyko 2003 m. gegužės 10–11 d. Jame dalyvavo 63,37 proc. tokią teisę turinčių piliečių, iš jų 90 proc. 

pasisakė už tai, kad Lietuvos Respublika taptų ES valstybe nare.
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dėlto kad, nors ir be galo reikšminga, ši data nežymi visapusiškos Lietuvos integracijos į ES momento, 
kadangi Šengeno erdvės dalimi ji tapo tik 2007 m. gruodžio mėn.785, o į eurozoną įstojo 2015 m. sausio 
1 d.786 Taigi galima drąsiai teigti, kad, kaip ir 1918 m., 2004 m. lietuvių tauta pasinaudojo gana siauru 
„geopolitiniu langu“, leidusiu jai vėl tapti visaverte Europinės civilizacijos dalimi. Atsibudęs 2004 m.  
gegužės 1 d. saulėtą šeštadienį paprastas Lietuvos Respublikos pilietis, nors ir tapęs ES piliečiu, di-
delių pokyčių tą dieną greičiausiai nepastebėjo, tačiau viešosios valdžios įgyvendinimo ir teisinės 
sistemos požiūriu pasikeitimai buvo itin reikšmingi.

Kalbant apie politinių institucijų galias, kaip minėta, visų pirma pasikeitė Seimo ir Vyriausybės 
galių turinys ir santykis787. Dėl to, kad ES Taryboje, turinčioje teisėkūros galias, valstybei atstovauja 
atitinkamos srities ministras788, Vyriausybė de jure ir de facto įgijo teisėkūros galias, nors pagal iki na-
rystės ES suformuotą LRKT praktiką Konstitucija netoleravo (ir, kiek tai nesusiję su ES antrinių teisės 
aktų leidyba, ir toliau netoleruoja) deleguotosios įstatymų leidybos789. Be to, Vyriausybei buvo pavesta 
formuoti ir įgyvendinti politiką ir kitais ES klausimais, pavyzdžiui, dėl pozicijos formavimo pažei-
dimo procedūrose, ES teismuose vykstančiose procedūrose, įskaitant ir bylas, kuriose bylininku yra 
Lietuvos valstybė arba prejudicinio sprendimo į ESTT kreipėsi Lietuvos teismas. Atsižvelgiant į šiuos 
pokyčius, taip pat iki narystės ES suformuotą LRKT praktiką, jog Vyriausybė sprendimus galėjo pri-
imti nutarimų forma790, Konstitucinio akto 4 straipsnyje buvo įtvirtintos nuostatos dėl Vyriausybės 
teisės priimti kitokios formos teisės aktus ES reikalų srityje791, taip pat buvo papildytas Vyriausybės 
įstatymas792 ir priimti jį detalizuojantys teisės aktai. Tarp jų atskirai paminėtinos 2004 m. sausio 9 d. 
LR Vyriausybės nutarimu Nr. 21 patvirtintos Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklės793, 
išsamiai reguliuojančios Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų veiklą įgyvendinant iš valstybės 
narystės ES kylančias teises ir pareigas.

Toks Vyriausybės galių sustiprėjimas neabejotinai turi didelį poveikį konstituciniams valdžių 
padalijimo ir demokratijos principams. Būtent dėl šios priežasties rengiantis narystei ES ir svarstant 
atitinkamų konstitucinių pataisų poreikio bei jų turinio klausimus buvo daug diskusijų, kaip turėtų 
būtų reguliuojami Seimo ir Vyriausybės santykiai šioms institucijoms sprendžiant su naryste ES su-
sijusius klausimus. Galutinis šių diskusijų rezultatas - Konstitucinio akto dėl narystės ES 3 straipsnis, 
įtvirtinantis Vyriausybės pareigą konsultuotis su Seimu dėl ES reikalų srityse, patekančiose į Seimo 
kompetenciją. Konstitucinio akto 3 straipsnio turinys rodo, kad jame nėra įtvirtinta absoliuti Vyriau-
sybės pareiga laikytis Seimo pateiktos nuomonės. Manytina, kad toks modelis, atsižvelgiant ir į kitų 
ES valstybių praktiką, yra pakankamai racionalus ir pagrįstas, kadangi paprastai ES Taryboje svars-

785 ES teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryba 2007 m. gruodžio 6 d. sprendimu pritarė 9 ES valstybių, tarp jų 
ir Lietuvos Respublikos prisijungimui prie Šengeno erdvės. Šengeno erdvės vidaus sausumos sienų kontrolė šiose 
valstybėse buvo panaikinta 2007 m. gruodžio 21 d., o oro sienų kontrolė – 2008 m. kovo 30 d.

786 Be to, kelias į eurozoną buvo gana vingiuotas, pvz., Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teko spręsti, ar 
Vyriausioji rinkimų komisija pagrįstai atsisakė registruoti referendumo iniciatyvą dėl Konstitucijos 125 str. ir Kons-
titucinio akto Dėl Lietuvos Respublikos narystės ES 1 straipsnio pataisų: žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2014 m. liepos 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. R-858-11-14. 

787 Čia išsamiau kalbama tik apie narystės ES sukeltus pokyčius nacionaliniu lygmeniu. Tačiau negalima pamiršti ir 
tos aplinkybes, kad Lietuvai įstojus į ES, jos piliečiai tapo ir įvairių ES institucijų nariais ir darbuotojais: Europos 
Parlamento, Europos Komisijos, ES teismų, Audito rūmų ir t. t. Dirbdami jose jie įgyvendina viešąją valdžią ir ES 
lygmeniu.

788 ES sutarties 16 str.
789 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. 1 d. numato, kad valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos 

Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas, o Konstitucijos 94 str. nenumato Vyriausybės teisės priimti įstatymus. LRKT 
1995 m. spalio 26 d. nutarime (Valstybės žinios, 1995, Nr. 89-2007), be kita ko, konstatavo, jog Konstitucija neįtvir-
tina pagrindo deleguotajai įstatymleidystei. 

790 Pvz., LRKT 2003 m. gegužės 30 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 53-2361).
791 Taigi Konstitucinio akto 4 d. atsiradimas yra nulemtas to fakto, kad iki šio Akto įsigaliojimo Vyriausybė pagal 

Konstituciją sprendimus galėjo priimti tik Vyriausybės posėdžiuose ir tik nutarimo forma, o tai pasirodė ne visai 
optimalu ES teisėkūros srityje.

792 Valstybės žinios. 1998, Nr. 41(1)-1131 (patogumo dėlei čia referuojama į 2017 m. balandžio 1 d. galiojusias teisės 
aktų redakcijas). 

793 Valstybės žinios. 2005, Nr. 57-1950. 
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toma daug klausimų, o galutinė pozicija formuojama atsižvelgiant į konkretaus klausimo svarbą, kitų 
valstybių pozicijas, pasiektus kompromisinius susitarimus ir pan. Taigi yra poreikis užtikrinti tam 
tikrą derybų laisvę Vyriausybei, o išankstinė griežta pozicija ne visais atvejais atitiktų valstybės po-
reikius. 

Valstybės narystė ES nulėmė ir Seimo galių bei jo darbo organizavimo pokyčius. Dėl šios prie-
žasties buvo pakeistas Seimo statutas794, šiomis pataisomis buvo išplėstos Seimo Europos reikalų ko-
miteto (kai kuriais atvejais, ir Užsienio reikalų komiteto) galios795, apibrėžtos procedūros, taikomos 
formuojant Seimo poziciją subsidiarumo principo kontrolės srityje796, taip pat Seimo ir Vyriausybės 
santykiai pastarajai Seime pristatant pozicijas ES klausimais797.

Žvelgiant bendrai galima teigti, kad ES reikalų sprendimo sistema Lietuvoje yra organizuo-
ta gana gerai. Seimas yra pakankamai aktyvus sprendžiant su ES susijusius klausimus, teisės aktų, 
kuriais įgyvendinama ES teisė, priėmimui yra teikiamas prioritetas siekiant užtikrinti, kad nebūtų 
praleisti ES teisės aktų įgyvendinimo terminai. Visos šios priemonės leidžia pasiekti, kad Lietuvos 
Respublika paprastai yra tarp ES valstybių, užtikrinančių aukštą ES teisės įgyvendinimo lygmenį na-
cionalinėje teisėje798, pažeidimų procedūrų skaičius prieš Lietuvą nėra didelis799, Lietuva buvo viena 
iš paskutinių ES valstybių, prieš kurią pradėta pažeidimo procedūra baigėsi pralaimėjimu ESTT800. 
Visa tai prisideda prie veiksmingo iš narystės ES kylančių teisių įgyvendinimo, ES nustatytų standar-
tų įgyendinimo ir, atitinkamai, investicinio klimato, apskritai gyvenimo kokybės Lietuvoje didėjimo.

Žinoma, tai nereiškia, kad situacija yra ideali. Vertinant sprendimų priėmimo procesą ES lyg-
meniu galima teigti, jog mažai valstybei yra gana sudėtinga įsiterpti į politinį procesą formuojant ES 
darbotvarkę, nustatant jos veiklos prioritetus ir pan. Sprendimų ES lygmeniu priėmimo komplek-
siškumas, didelis priimamų teisės aktų skaičius ir jų priėmimo greitis kelia iššūkių galimybei pa-
kankamai nuodugniai išdiskutuoti, įvertinti ir suformuoti pagrįstas pozicijas dėl ES teisės aktų pro-
jektų, kai kuriais atvejais kyla rimtų abejonių dėl nacionalinių teisės aktų, įgyvendinančių ES teisę, 
kokybės, pastarosios trūkumas vėliau kelia iššūkių Lietuvos teismams, kurie turi spręsti konkrečius 
ginčus ir vertinti, ar nacionalinė teisė atitinka ES teisę. Vis dėlto manytina, kad politinės LR insti-
tucijos ir pareigūnai pakankamai harmoningai įsiliejo į ES sprendimų priėmimo procesą, šį teiginį 
patvirtina, be kita ko, sėkmingas Lietuvos pirmininkavimas ES Taryboje 2013 m., metų Europiečio 
titulo suteikimas J. E. Prezidentui V. Adamkui801 ir Karolio Didžiojo apdovanojimo įteikimas J. E. 
Prezidentei D. Grybauskaitei802.

Kalbant apie valstybės narystės ES poveikį teisės sistemai reikia pažymėti, kad joje įvykę poky-
čiai taip pat yra radikalūs. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. ES teisė tapo Lietuvos teisės dalimi. Tai reiškia, 
kad itin didelės apimties ir kompleksiškumo, daugiau nei penkiasdešimt metų kurta savita teisės sis-
tema tapo ir Lietuvos teisinio palikimo dalimi, suteikė įvairias naujas teises ir nustatė naujas pareigas 
ir privatiems asmenims, ir valstybės institucijoms.

794 Valstybės žinios. 1999, Nr. 5-97.
795 Seimo statuto 44 (1) str., įtvirtinantis specifinę Europos reikalų komiteto formavimo tvarką ir 61 str., įtvirtinantis jo 

veiklos kryptis. 
796 Seimo statuto 180 (6) str. Kiek tai susiję su subsidiarumo principo kontrolės įgyvendinimu, plačiau žr., pvz., Jaru-

kaitis, I. Bendrieji parlamentinės ir teisminės subsidiarumo principo kontrolės aspektai. Justitia. 2007, 3 (65), p. 17–
30; Jarukaitis, I. Lietuvos Respublikos Seimo galios ir vykdoma subsidiarumo principo kontrolė įsigaliojus Lisabonos 
sutarčiai. Šinkūnas, H. (red.). Lietuvos ir Lenkijos konstitucinės teisės aktualijos: parlamentas. Vilnius: VU, 2016, 
p. 29–57.

797 Seimo statuto 27 (1) skirsnis.
798 Pvz., Europos Komisijos parengta 2015 m. ES Bendrosios rinkos švieslentė [interaktyvus]. <http://ec.europa.eu>.
799 Žr., pvz., Europos teisės departamento prie LR teisingumo ministerijos Veiklos atstovaujant Lietuvos Respublikos 

pozicijoms Europos Sąjungos institucijose 2016 m. ataskaitą [interaktyvus]. <www.tm.lt>.
800 Pirmąjį ieškinį dėl įsipareigojimų nevykdymo Europos Komisija ESTT pateikė 2007 m. birželio 7 d. (byla C-274/07 

Komisija prieš Lietuvos Respubliką [2007] OJ C 211, p. 53). Teismo sprendimą, konstatavusį, jog Lietuvos Respublika 
tinkamai neįgyvendino iš ES teisės kylančių įsipareigojimų, ESTT priėmė 2008 m. rugsėjo 11 d. 2012–2016 m. Lie-
tuva ESTT pralaimėjo vos 1 bylą: žr. 2016 m. ESTT metinį pranešimą [interaktyvus]. <https://curia.europa.eu>.

801 V. Adamkui – Metų europiečio titulas [interaktyvus]. <www.delfi.lt>.
802 Karolio didžiojo apdovanojimas [interaktyvus]. <www.lrp.lt/lt>.

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/_docs/2016/member-states/2016-lithuania_en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-03/ra_jur_2016_en_web.pdf
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vadamkui-metu-europiecio-titulas.d?id=15144559
https://www.lrp.lt/lt/karolio-didziojo-apdovanojimas
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Lietuvos Respublikos Konstitucijos požiūriu akivaizdu, kad ES teisės veikimo Lietuvos Respub-
likoje pagrindas – pati Konstitucija. Viena vertus, tai reiškia, kad Konstitucija atmeta ESTT praktikos 
teiginius apie visiškai autonominę ES teisės prigimtį ir jos besąlyginę viršenybę Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos požiūriu803. Kita vertus, Konstitucinio akto nuostatos reiškia, kad pripažįstama ypatin-
ga ES teisės prigimtis, jos specifiniai bruožai, taigi, tam tikra prasme Konstitucinis aktas konstitucio-
nalizuoja ES teisę. Normatyviniu ir instituciniu požiūriu tai sukelia daugybę reikšmingų pasekmių. 
Visa pirma tai reiškia, kad specifiniai ES teisės principai tapo nacionalinės konstitucinės teisės dalimi. 
Taigi visa ES teisė tapo nacionalinės teisės dalimi, o Lietuvos Respublikos teismai ir kitos valstybės 
institucijos turi konstitucinę pareigą taikyti ES teisę; teismai ir kitos valstybės institucijos turi pareigą 
aiškinti nacionalinę teisę suderinamu su ES teise būdu ir netaikyti jai prieštaraujančios nacionalinės 
teisės; teismai turi konstitucinę teisę ir tam tikrais atvejais pareigą kreiptis į ESTT prejudicinio spren-
dimo, o privatūs subjektai turi konstitucinę teisę remtis ES teise, prašyti bylą nagrinėjančio teismo, 
kad jis kreiptųsi į ESTT prejudicinio sprendimo804.

Žvelgiant į LRKT praktiką ES teisės atžvilgiu galima daryti išvadą, kad Teismas per trumpą 
laiką nuėjo gana ilgą kelią, kuriame ES teisė tapo vis svaresniu veiksniu, darančiu įtaką Konstitucijos 
turiniui. Viena vertus, savo praktikos pradžioje LRKT patvirtino daugelio autorių įžvalgas805 apie 
tai, kad ES teisė neturi viršenybės pačios Konstitucijos atžvilgiu. 2006 m. kovo 1 d. nutarime LRKT 
nedviprasmiškai nurodė, kad „Konstitucijoje ne tik yra įtvirtintas principas, kad tais atvejais, kai 
nacionalinis teisės aktas nustato tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruoja su nustatytuoju tarptau-
tinėje sutartyje, turi būti taikoma tarptautinė sutartis, bet ir – Europos Sąjungos teisės atžvilgiu – 
yra expressis verbis nustatyta kolizijos taisyklė, įtvirtinanti Europos Sąjungos teisės aktų taikymo 
pirmenybę tais atvejais, kai ES teisės nuostatos, kylančios iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos 
Sąjunga, konkuruoja su teisiniu reguliavimu, nustatytuoju Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose 
(nesvarbu, kokia jų teisinė galia), išskyrus pačią Konstituciją.“ Taigi šiuo atžvilgiu aiškiai jaučiamas 
gynybinis LRKT požiūris, nors nėra pagrindo sutikti su teigiančiais, kad minėta nuostata atspindi 
besąlyginį Konstitucijos viršenybės postulavimą ES teisės atžvilgiu, nes LRKT tiesiogiai to nepasakė, 
taip pat nenurodė, o koks gi tas santykis yra. Įvertinus dabartinę ES architektūrą, be kita ko, pagrįstą 
ES pagarba nacionaliniam savitumui806, galima svarstyti, jog nėra poreikio pripažinti besąlyginę ES 
teisės viršenybę nacionalinės konstitucijos atžvilgiu. Lietuvos ir kitų ES valstybių praktika rodo, kad 
ES ir nacionalinės teisės sistemos gali harmoningai funkcionuoti ir nesant besąlyginės ES teisės vir-
šenybės pripažinimo807.

Kita vertus, vėlesnė LRKT praktika patvirtina jo itin pozityvų požiūrį į ES teisę ir apskritai į 
integracijos procesą. Šiuo atveju svarbūs keli aspektai. Pirma, Teismas tais pačiais metais „nukalė“ 
naują santykių su ES teise formulę: 2006 m. gruodžio 21 d. nutarime jis nurodė, kad „Konstitucinis 
Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad EŽTT jurisprudencija, kaip teisės aiškinimo 
šaltinis, yra svarbi ir Lietuvos teisės aiškinimui bei taikymui. Tai pasakytina ir apie Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismo ir Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo jurisprudenciją.“ Taigi nėra 
abejonių, jog LRKT eksplicitiškai pripažino netiesioginį ES teisės poveikį Konstitucijos turiniui. Šį 
teiginį patvirtina Teismo 2007 m. gegužės 8 d. sprendimas kreiptis į ESTT prejudinio sprendimo808, 

803 Jarukaitis, I. Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika: konstituciniai narystės pagrindai. Vilnius: Justitia, 2011, 
p. 495–540.

804 Ibid. 
805 Pvz., Kūris, E. Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Europos teisės iššūkiai. Justitia. 2004, 6, p. 36; Šileikis, E. Al-

ternatyvi konstitucinė teisė. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2005, p 143; Abramavičius, A. Narystė Europos 
Sąjungoje ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įgaliojimai. Konstitucinė jurisprudencija. 2006, 2, p. 313; 
Jarukaitis I. Lithuania’s Membership in the European Union and Application of EU law at National Level. (red. A. 
Lazowski) The Application of EU Law in the New Member States. Brave New World. T.M.C. Asser Press & Oxford 
University Press, 2010, p. 225–234.

806 ES sutarties 4 str. 2 d.
807 Jarukaitis, I. Pagarba valstybių narių nacionaliniam tapatumui kaip bendrasis Europos Sąjungos teisės principas. 

Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos teisinei sistemai. Red. Švedas, G. et al. Vilnius: VU, 2014, p. 577–600.
808 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 8 d. sprendimas [interaktyvus]. <www.lrkt.lt>.

http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta549/content
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vien kreipimosi faktas rodo ES teisės poveikio Konstitucijai pripažinimą. Iki šiol LRKT ES teise yra 
rėmęsis daugiau nei 40 nutarimų, kai kuriais atvejais ES teise pagrįsti argumentai akivaizdžiai for-
muoja nutarime dėstomų išvadų kryptį809. Svarbu ir tai, kad LRKT savo praktikoje yra pripažinęs, 
jog ES teisė gali nulemti Konstitucijos reinterpretavimo poreikį810, toks požiūris yra visiškai pagrįstas, 
nes, kaip minėta, Konstitucinį aktą galima vertinti kaip sisteminę visos Konstitucijos pataisą. 

Galiausiai, šiame kontekste būtina paminėti 2014 m. sausio 24 d.811 nutarimą, kuriame LRKT, 
be kita ko, pažymėjo, kad lietuvių tautai referendumu nusprendus įstoti į ES, Lietuvos Respublikos 
Konstitucija įtvirtina konstitucinį imperatyvą dalyvauti Europos integracijos procese, o Lietuvos na-
rystė ES laikytina konstitucine vertybe. Tačiau jis taip pat pabrėžė, kad Konstitucija draudžia priimti 
konstitucines pataisas, kuriomis būtų „paneigta bent viena iš Lietuvos valstybės, kaip Konstitucijoje 
įtvirtinto bendro visos visuomenės gėrio, pamatą sudarančių konstitucinių vertybių – valstybės ne-
priklausomybė, demokratija, respublika, prigimtinis žmogaus teisių ir laisvių pobūdis, išskyrus atvejį, 
kai Konstitucijos 148 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka būtų keičiamas Konstitucijos 1 straipsnis ir 
Konstitucinio įstatymo „Dėl Lietuvos valstybės“, kuris yra Konstitucijos sudedamoji dalis, 2 straips-
nyje nustatyta tvarka būtų keičiamas šio įstatymo 1 straipsnis“. Taigi šiuo nutarimu LRKT baigė for-
muoti Konstitucijos, kaip pamatinio akto, įtvirtinančio aiškius geopolitinius-vertybinius orientyrus, 
koncepciją. Narystę ES jis vertina kaip pozityviosios geopolitinės orientacijos kryptį, tokia kryptis 
nėra atsitiktinė, ji pagrįsta istorine lietuvių tautos patirtimi ir sisteminiu, vertybiniu Konstitucijojoje 
ir ES pirminėje teisėje įtvirtintų principų suderinamumu. Vis dėlto tokia narystė ES turi vieną svar-
bią sąlygą – dabar galiojančios Konstitucijos požiūriu Lietuvos valstybė turi išlaikyti savo valstybin-
gumą, taigi ES turi išlikti valstybių sąjunga. Nors nacionalinį tapatumą sudarančio branduolio turinį 
LRKT šiame nutarime apibūdino gana lakoniškai, žvelgiant į kitų valstybių praktiką nėra abejonių, 
kad ateityje jam gali dar ne kartą tekti pasisakyti šiuo klausimu812.

ES teisei tapus nacionalinės teisės dalimi bendrosios kompetencijos ir administraciniai teismai 
susidūrė su visiškai nauja teisine tikrove. Kaip ir LRKT, kiti Lietuvos teismai su ES teise susipažino 
dar iki Lietuvos Respublikos įstojimo dienos, tačiau ši pažintis buvo fragmentiška ir ribota813. Nuo 
2004 m. gegužės 1 d. Lietuvos teismai turi pareigą taikyti ES teisę nacionaliniu lygmeniu, šiuo aspek-
tu buvo papildytas ir Teismų įstatymas814, ir teismo procesą reguliuojantys teisės aktai815. Žinoma, 
ES teisės taikymo pobūdis ir apimtis nacionaliniu lygmeniu priklauso nuo įvairių veiksnių, vienas iš 
jų – ES teisės įgyvendinimo nacionalinėje teisėje apimtis ir kokybė. Jei valstybės institucijos tinkamai 
ir laiku įgyvendina ES teisę, nacionaliniai teismai dažniau susiduria ir taiko ES teisę įgyvendinančius 
nacionalinės teisės aktus, tarp jų nėra kolizijos, taigi mažiau svarbus ES teisės viršenybės ir, iš da-
lies, tiesioginio veikimo principas. Ir priešingai, kuo prastesnė ES teisės įgyvendinimo nacionaliniu 
lygmeniu kokybė, tuo dažniau teismams tenka tiesiogiai taikyti ES teisę, remtis ES teisės viršenybės 
principu, spręsti valstybės atsakomybės už ES teisės pažeidimais privatiems subjektams sukeltą žalą 

809 Pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2015 m. balandžio 3 d. nutarimas. TAR. 2015, Nr. 5147.
810 Pvz., 2006 m. rugsėjo 26 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 104-3985; 2007 m. birželio 27 d. nutarimas. 

Valstybės žinios. 2007, Nr. 72-2865. Išsamiau žr., pvz., Jarukaitis, I. Report on Estonia, Latvia and Lithuania. Red. 
Martinico G., Pollicino O. National Judges and Supranational Laws: on the Effective Application of the EC Law 
and the ECHR. Groningen: Europa Law Publishing, 2010, p.  182–189; Jarukaitis I. Europos Sąjunga ir Lietuvos 
Respublika: konstituciniai narystės pagrindai. Vilnius, Justitia, 2011,p.  521–527; Jarukaitis, I. Europos žmogaus 
teisių konvencija ir Europos Sąjungos teisė: požiūrių konvergencija Baltijos valstybių teismų praktikoje. Žmogus, 
teisinė valstybė ir administracinė justicija. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2012, p. 176–195.

811 2014 m. sausio 24 d. nutarimas. TAR. 2014, Nr. 478.
812 Jarukaitis, I. Pagarba valstybių narių nacionaliniam tapatumui kaip bendrasis Europos Sąjungos teisės principas. 

Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos teisinei sistemai. Red. Švedas, G. et al. Vilnius: VU, 2014, p. 577-600.
813 Jarukaitis, I. Europos žmogaus teisių konvencija ir Europos Sąjungos teisė: požiūrių konvergencija Baltijos valstybių 

teismų praktikoje. Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas, 2012, p. 176–194.

814 Valstybės žinios. 2002, Nr. 17-649. Žr. Įstatymo 33 str. 3 d.
815 Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Nr.  XII-2399, 2016-06-02, paskelbta TAR. 2016,  

Nr. 16849) 4 str. 3 d. ir 100 str.

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bd7df33032e011e69cf5d89a5fdd27cc
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bylas. Taigi ES teisės įgyvendinimo nacionalinėje teisėje kokybė nulemia ES ir nacionalinės teisės 
santykį, įskaitant jos taikymo nacionaliniuose teismuose niuansus.

Žvelgiant į Lietuvos teismų praktiką, kurioje taikoma ES teisė816, galima įvardinti kelias tenden-
cijas. Visų pirma nenuostabu, kad Lietuvos teismams prireikė šiek tiek laiko atrasti ES teisę, priprasti 
prie jos specifinių šaltinių, principų ir pan817. Vis dėlto nėra abejonių, kad šiuo metu ES teisė yra tvirtai 
įsišaknijusi Lietuvos teismų praktikoje, yra tapusi jų teise. Turint omenyje aukštą ES teisės perkėlimo į 
nacionalinę teisę laipsnį, nenuostabu, kad teismų praktikoje vyrauja suderinamo su ES teise aiškinimo 
metodas818. Vis dėlto Lietuvos teismams kartais tenka konstatuoti, jog nacionalinė teisė nėra suderina-
ma su ES teise, ir, atitinkamai, remtis ES teisės viršenybės principu819, taip pat, nustačius tokį nesuderi-
namumą, spręsti žalos, privatiems subjektams sukeltos valstybės padarytais ES teisės pažeidimais, pri-
teisimo klausimus820. Kita vertus, kai kuriais atvejais Lietuvos teismai taiko ES teisę tiesiogiai ir nesant 
nacionalinės ir ES teisės kolizijų821, be to, pasitaiko atvejų, kuomet jiems kyla abejonių dėl pačios ES 
teisės kokybės822. Kalbant apie konkrečias sritis, kuriose Lietuvos teismai dažniausiai susiduria su ES 
teisės taikymu, paminėtinos mokesčių (ir muitų)823, konkurencijos824, ES paramos825, elektroninių

816 Šiame kontekste terminas „taikoma“ vartojamas laisvai ir apima atvejus, kai nacionalinė teisė aiškinama suderinamu 
su ES teise būdu, t. y. formaliai žvelgiant, pati ES teisės norma nėra taikoma kaip normatyvinis standartas, taikomas 
ginčo faktinėms aplinkybėms, o naudojama kaip doktrininis nacionalinės teisės normos / principo turinio atskleidi-
mo šaltinis.

817 Jarukaitis, I. Lithuania. The Impact of EU Accession on the Legal Orders of New Member States and (Pre-) Candidate 
Countries. Hopes and Fears. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2006, p. 385–390.

818 Pvz., LVAT 2006 m. balandžio 6 d. nutartis byloje Nr. A1-794/2006; 2010 m. balandžio 29 d. sprendimas adminis-
tracinėje byloje Nr. A

858
– 737/2010; 2011 m. spalio 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A858-2332/2011; 

2012 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-331/2012; 2013 m. liepos 23 d. sprendimas admi-
nistracinėje byloje Nr. A858-2475/2013; 2017 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI-4-822/2017.

819 Žr., pvz., LVAT 2007 m. vasario 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A8-207/2007; 2009 m. gruodžio 28 d. nu-
tartį byloje Nr. N575-1387/2009; 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis Nr. A492-12/2011; 2015 m. sausio 5 d. sprendimą 
administracinėje byloje Nr. A-858-46-14. Taip pat žr. LVAT 2006 m. gruodžio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-
3-690/2006; 2008 m. sausio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-91/2008.

820 Nr. AS444-199/2008, kurioje LVAT iš principo pripažino ESTT išplėtotos Francovich ir Köbler praktikos taikymo 
Lietuvos administraciniuose teismuose taikymo galimybę, tuo tarpu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2017 m. gegužės 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-990-502/2017 Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas priteisė pareiškėjui turtinę žalą, kilusią dėl netinkamo ES teisės įgyvendinimo nacionalinėje teisėje.

821  Žr., pvz., LVAT 2010 m. birželio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858 – 833/2010) išplėstinė teisėjų ko-
legijos 2013 m. spalio 29 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A822 -1029/2013; LVAT 2016 m. gegužės 2 d. 
sprendimą administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016.

822 Pvz., LVAT 2011 m. liepos 25 d. sprendime adminstracinėje byloje Nr. A438-305/2011 kilo klausimas dėl ginčui ak-
tualiu laikotarpiu lietuvių kalba tinkamai nepaskelbtų ES teisės aktų taikymo. Vilniaus apygardos administraciniam 
teismui kreipusis į ESTT prejudicinio sprendimo šis Teismas 2015 m. lapkričio 12 d. Sprendime Jakutis ir Kretinga-
lės kooperatinė ŽŪB, byla C-103/14, EU:C:2015:752 pripažino Europos Komisijos sprendimą negaliojančiu.

823 Žr., pvz., LVAT 2004 m. rugsėjo 21 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A7-745-04; LVAT išplėstinės teisėjų 
kolegijos 2012 m. gruodžio 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A602 -2292/2012; LVAT 2013 m. balandžio 
11 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A442 -505/2013; 2014 m. spalio 21 d. sprendimą administracinėje by-
loje Nr. A556 -505/2014; 2015 m. vasario 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-288-442/2015; 2016 m. spalio 
20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-2117-662/2016.

824 Žr., pvz., LVAT 2006 m. gegužės 11 d. nutartį byloje Nr. A1-686/2006; 2010 m. kovo 15 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A822-337/2010; 2011 m. gegužės 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-294/2011; 2012 m. ba-
landžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-290/2012; 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A858-1245/2012; LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 21 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A520–2136/2012; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. lapkričio 26 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A520 -2995/2012; LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 21 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A502 -801/2013; LVAT 2016 m. gegužės 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016.

825 Žr., pvz., LVAT 2007 m. gruodžio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A11-1125/2007; 2013 m. spalio 29 d. 
sprendimą administracinėje byloje Nr. A822 -1029/2013; 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimą administracinėje byloje 
Nr. A438 -1102/2014; 2015 m. liepos 10 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A-1425- 
858/2015
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ryšių826, užsieniečių teisinės padėties827, intelektinės nuosavybės828, viešųjų pirkimų829, tarptautinės 
privatinės teisės830, draudimo831 bylos. Tai nestebina, nes tokią tendenciją iš esmės nulemia ES turima 
kompetencija atitinkamose srityse, taip pat konkrečioje valstybėje kylančios teisinės problemos, ku-
rias tenka spręsti teismams.

Tezę, kad ES teisė yra Lietuvos teismų teisė patvirtina ir vis intensyvėjantis bendradarbiavimas 
su ESTT. Narystės ES pradžioje Lietuvos teismai gana nenoriai kreipdavosi prejudicinio sprendi-
mo, tačiau pastaraisiais metais jų prašymų priimti prejudicinį sprendimą skaičius ženkliai išaugo832. 
Skirtingai nuo „senųjų“ ES valstybių, kuriose dažniau prejudicinio sprendimo kreipiasi žemesnės 
instancijos teismai, Lietuvos atveju didžiąją kreipimųsi dalį sudaro paskutinės instancijos teismų 
(2004–2016 m. laikotarpiu: LVAT – 17 kartų; LAT – 16 kartų) kreipimaisi. Kartu atkreiptinas dėme-
sys, kad kai kuriais atvejais Lietuvos teismai ne tik formuluoja ES teisės aiškinimo klausimus ESTT, 
bet ir siūlo tam tikras ES teisės aiškinimo kryptis833.

Apibendrintai galima teigti, kad Lietuvos Respublika į ES įsiliejo pakankamai sklandžiai, be 
didelių sukrėtimų. Žvelgiant iš istorinės perspektyvos gana paradoksalu, kad, viena vertus, narystė 
ES reikalauja patikėti pakankamai daug valstybės institucijų turėtų viešosios valdžios galių ES insti-
tucijoms, tačiau, kita vertus, ši narystė sudaro tokias palankias prielaidas puoselėti Lietuvos valsty-
bingumą, kurių lietuvių tauta neturėjo pastaruosius du šimtus metų. Žinoma, pirmiau minėti ES na-
rystės nulemti instituciniai ir teisiniai pokyčiai jokiu būdu neatspindi pozityvių pokyčių kasdieniame 
žmonių gyvenime. Pati narystė sukuria tik prielaidas geriau realizuoti pamatinius konstitucinius 
idealus, nuo valstybės ir jos piliečių priklauso, kiek ir kaip kūrybingai bus pasinaudota narystės ES 
suteikiamomis galimybėmis. Bet kuriuo atveju Lietuvos Respublikos piliečiai, tapę ir ES piliečiais, 
įgijo teisę laisvai judėti, apsigyventi, kurti ir plėtoti verslą, mokytis, studijuoti kitose ES valstybėse 
narėse, dalyvauti valdant visą ES. Žvelgiant į pastarųjų metų valstybės makroekonominius rodiklius 
negalima nepastebėti akivaizdžiai pozityvių pokyčių834.

826 Žr., pvz., LVAT 2010 m. lapkričio 10 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A858-1309/2010; 2010 m. lapkričio 
15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1371/2010; 2012 m. birželio 7 d. sprendimą administracinėje byloje 
Nr. A858-1647/2012; LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 22 d. sprendimą administracinėje byloje 
Nr. I146 - 5/2014.

827 Žr., pvz., LVAT 2012 m. vasario 13 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A822 -1727/2012; 2013 m. liepos 29 
d. nutartį administracinėje byloje Nr. N 575 -77/2013; 2013 m. liepos 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858 
-762/2013; 2015 m. liepos 3 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eA-2468-624/2015; o 2015 m. spalio 6 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. A-3061-858/2015; 2016 m. gegužės 23 d. nutartį byloje Nr. A-3183-624/2016.

828 Žr., pvz., Lietuvos Aukščiausios Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 27 d. nutartį civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-209/2006.

829 Žr. pvz., LAT 2013 m. balandžio 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. AC-38-1. 
Teismų praktika. 2013, 38, p. 459-516. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 3 d. Viešųjų pirkimų regla-
mentavimo ir teismų praktikos apžvalga (II) Nr. AC-39-1. Teismų praktika. 2013, 39, p. 520-652.

830 Žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 22 d. Tarptautinės ir Europos Sajungos teisės taiky-
mo sprendžiant jurisdikcijos nustatymo klausimą šeimos bylose apžvalga Nr. AC-43-1. Teismų praktika. 2015, 43,  
p. 632-713; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 30 d.  Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų, regla-
mentuojančių taikytinos teisės nustatymo taisykles šeimos bylose apžvalga [interaktyvus]. <www.lat.lt>.

831 Žr., pvz., LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-101-
701/2016; 2016 m. gegužės 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-187-701/2016; 2016 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-424- 701/2016.

832 2004-2016 m. Lietuvos Respublikos teismai į ESTT kreipėsi 45 kartus. Žr. Court of Justice of the European Union 
Annual Report 2016 Judicial Activity. Court of Justice of the European Union Luxembourg, 2017 <https://curia.eu-
ropa.eu>.

833 Žr., pvz., 2014 m. birželio 12 d. Sprendimą Peftiev ir kt., C-314/13, EU:C:2014:1645 ir, atitinkamai, 2014 m. rugsėjo 
23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-47/2014; taip pat 2016 m. sausio 21 d. Sprendimą Eturas, C-74/14, 
EU:C:2016:42, ir, atitinkamai, LVAT 2016 m. gegužės 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016).

834 Pvz., pagal pateiktą statistinę informaciją nuo narystės ES pradžios Lietuva gavo daugiau nei 10 mlrd. eurų finansi-
nės paramos; iki 2004 m. Lietuvos BVP buvo apie 46 proc. ES vidurkio, tuo tarpu 2014 m. jau sudarė 75 proc. vidur-
kio [interaktyvus]. <www.urm.lt>. Atliktos studijos patvirtina akivaizdžiai pozityvų naujųjų ES valstybių įstojimo į 
ES poveikį jų ekonominiam augimui, pajamų lygio tarp „senųjų“ ir „naujųjų“ ES valstybių konvergencijai: Rapacki 
R.; Próchniak M. The EU Enlargement and Economic Growth In the CEE New Member Countries [interaktyvus]. 
<http://ec.europa.eu>. Kita vertus, kaip rodo kai kurių kitų ES valstybių patirtis, Lietuvos Respublikai gresia pavojus 
„užstrigti“ ties 75 proc. ES BVP vidurkio riba, siekiant pašalinti šį pavojų būtina stiprinti administracinius gebėji-
mus, ūkio konkurencingumą, užtikrinti investicijas į inovacijas, ateities švietimo sistemą ir pan.

http://www.lat.lt/download/1486/taikytinos%20teis%C4%97s%20ap%C5%BEvalga%202016.docx
http://www.lat.lt/download/1486/taikytinos%20teis%C4%97s%20ap%C5%BEvalga%202016.docx
http://www.lat.lt/lt/teismu-praktika/lat-praktika/teismu-praktikos-apzvalgos/civiliniu-bylu-apzvalgos.html
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-03/ra_jur_2016_en_web.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-03/ra_jur_2016_en_web.pdf
http://www.urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/uzsienio-politikos-prioritetai/lietuva-europos-sajungoje/lietuvos-naryste-es
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication14295_en.pdf
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Vis dėlto pastaruoju metu ES kylantys iššūkiai neleidžia nusiraminti, kelia klausimus, o kokia 
ES turėtų būti ateityje, koks jos modelis būtų tvarus ir priimtinas Lietuvai ilgalaikėje perspektyvoje. 
Viena vertus, pastarojo meto statistika rodo, kad ES, nors ir sunkiais žingsniais, po truputį lipa iš 
ekonominio nuosmukio duobės. Graikijos ir kai kurių kitų ES valstybių skolų krizė iš esmės suval-
dyta, bankų sektorius tapo sveikesnis, pabėgėlių krizė jau neatrodo tokia baisi kaip prieš porą metų, 
o 2017 m. rinkimų rezultatai Nyderlanduose ir Prancūzijoje leidžia bent šiek tiek atsikvėpti nuo radi-
kalizmo rodomų grimasų. Nors ir slegiama ekonominių ir politinių problemų, ES gali didžiuotis savo 
laimėjimais. Vien pats faktas, kad pastarųjų 60 metų Europos istorija yra istorija be karo, savaime 
yra iškalbingas, šiuo aspektu problema yra tik ta, jog vis daugiau žmonių pradeda manyti, kad taika 
yra natūrali būklė, nors šiuolaikinio pasaulio įvykiai „karštuosiuose“ taškuose akivaizdžiai rodo, kad 
taip nėra. Taigi daugelio Europos mastytojų mintys apie tai, kad taika galima tik kūrybingų pastangų 
dėka, yra kaip niekada aktualios. Nėra abejonių, kad ES išlieka civilizuoto pasaulio švyturiu, suge-
bančiu užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms, aukštą ekonominio išsivystymo lygį ir socialinį solidaru-
mą, aukštą aplinkos apsaugos lygį ir kitas vertybes. Kita vertus, laukia sudėtingos „Brexito“ derybos, 
Rusijos keliama grėsmė niekur nedingo, ES visuomenė senėja, o jos dalis pasaulinėje ekonomikoje 
neišvengiamai traukiasi. Taigi, jei ES nori išlikti konkurencinga ekonominė ir politinė jėga šiuolai-
kiniame globaliame pasaulyje, ji turi tapti lankstesnė ir inovatyvesnė, apsispręsti, kokį vaidmenį ji 
nori vaidinti pasaulinėje politikoje ir imtis jį atitinkančių veiksmų. Europos Komisijos 2017 m. kovo 
1 d. paskelbta Baltoji knyga dėl Europos ateities835 yra geras atspirties taškas pradėti diskusijas šia 
tema. Neatsitiktinai šios Baltosios knygos pradžioje cituojamas R. Šumanas, kuris kalba apie tai, jog 
integracijos proceso tikslas yra tam tikro solidarumo tarp Europos tautų sukūrimas, nes Komisijos 
siūlomus penkis ES ateities scenarijus („esamos darbotvarkės tąsa“, „tik bendroji rinka“, „kas norės, 
nuveiks daugiau“, „kaip nuveikti mažiau, bet efektyviau“, „kaip nuveikti daug daugiau“) galima su-
vokti kaip skirtingus tokio solidarumo masto ir intensyvumo modelius. Nėra abejonių, kad Lietuvai, 
kaip nedidelei valstybei, dėl jos geopolitinės padėties, didelės priklausomybės nuo užsienio prekybos 
ir kitų veiksnių, būtina stipri, vieninga, giliai integruota Europos Sąjunga. Dėl šios priežasties ilgalai-
kėje perspektyvoje kaip netvarūs, neatitinkantys Europos integracijos idėjos, optimaliais nelaikytini 
trys pirmi scenarijai. Ketvirtasis ir penktasis scenarijai yra daugiau žadantys, bet jų patrauklumas 
priklauso nuo įvairių detalių. Pavyzdžiui, penktasis scenarijus iš esmės grindžiamas gerokai dides-
nio ES biudžeto egzistavimo prielaida. Praktiškai tai reiškia, kad didesnė nei dabar (neaišku, kiek 
konkrečiai) ES valstybėse sukuriamo BVP dalis būtų perskirstoma ES lygmeniu. Tai nulemtų di-
desnį solidarumo Europos Sąjungoje mastą, tačiau kartu keltų klausimą, ar toks pasikeitimas būtų 
priimtinas nacionalinių konstitucijų požiūriu, nes per paskirstymą vykdoma nacionalinės bendruo-
menės integravimo funkcija reikšmingai susilpnėtų, o tai galėtų sukelti nacionalinėse konstitucijose 
įtvirtinto demokratijos principo eroziją, kuriai sankcionuoti greičiausiai reikėtų naujų nacionalinių 
konstitucijų reformų. Kita vertus, kaip rodo istorija, būtent įvairūs sukrėtimai tampa veiksmingais 
katalizatoriais, kurie suformuoja, sulydo tam tikras bendruomenes, taigi reikia tikėtis, kad ES jai 
kylančius iššūkius įveiks ir taps stipresnė.



839

Ketvirta dalis. Lietuva ir tarptautinė teisė 1918–2018 m.

7.2. Europos Sąjungos teisės poveikis Lietuvos Respublikos  
 teisės sistemai

7.2.1.  Narystės Europos Sąjungoje poveikis Lietuvos Respublikos  
 teisės sistemai

Narystė Europos Sąjungoje buvo pagrindinis veiksnys, lėmęs Lietuvos teisės sistemos raidą 
XXI a. pradžioje. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje reiškė jos gilų integravimą į ES politinę, eko-
nominę ir teisinę sistemą. Lietuvos teisės vystymuisi buvo būdingas jos modernizavimas, apimantis 
visas teisės šakas, teisinės valstybės kūrimas, individo teisių garantijų plėtra. Tai sudėtingas teisės 
transformavimo procesas, kuris prasidėjo dar prieš Lietuvos Respublikos stojimą į ES, kai pasiren-
gimas stojimui reiškė visų pirma kompleksinį nacionalinės teisės derinimą su ES teise. Teisės normų 
derinimas Lietuvoje su ES teisynu (acquis communautaire) truko 7 metus ir virto plačia teisės siste-
mos ir valstybės institucijų reforma, kuri sudarė sąlygas Lietuvos Respublikos stojimui į ES 2004 m. 
gegužės 1 d. Narystė Europos Sąjungoje reiškė sisteminius pokyčius teisėkūros ir teisės įgyvendinimo 
procese Lietuvoje. 

Europos Sąjungos teisės poveikis Lietuvos Respublikos teisės sistemai tiesiogiai susijęs su ES  
ir jos teisės prigimtimi, kuriai būdingi tokie požymiai kaip viršvalstybinė viešoji valdžia ir kontro-
lė, plati ESTT kompetencija, ES teisės tiesioginis veikimas, taikymas ir viršenybė, ES pilietybė. Tai 
penkios pagrindinės savybės, kurios apibūdina Europos Sąjungą kaip aukštai integruotą politinę, 
ekonominę ir teisinę struktūrą: 

1. Viršvalstybinė viešoji valdžia. ES valstybės narės, taip pat ir Lietuva, suteikė ES instituci-
joms  – Tarybai, Europos Parlamentui ir Komisijai – viešąsias funkcijas priimti privalomus teisės 
aktus tam tikrose suverenios valdžios srityse, o Teisingumo Teismui – atitinkamas teisminės kont-
rolės funkcijas. Šiandien jau negalima būtų teigti, kad valstybės narės apribojo savo kompetenciją ir 
perdavė dalį savo funkcijų Europos Sąjungai „nedaugelyje sričių“, nes ES teisės veikimo sfera labai 
išsiplėtė, apimdama plačias vidaus rinkos, ekonominės ir pinigų sąjungos, bendros užsienio ir saugu-
mo politikos, bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikaluose bei kitas svarbias sritis. 

2. ES institucijų vykdoma kontrolė. Komisija, Teisingumo Teismas ir Audito rūmai kontroliuoja 
ES teisės aktų laikymąsi ir vykdymą.

3. Plati ESTT kompetencija. Šis teismas ir Bendrasis Teismas turi kompetenciją kontroliuoti, 
kaip ES institucijos, valstybės narės ir kiti subjektai laikosi jiems nustatytų ES teisės normų. Teisingu-
mo Teismas vykdo konstitucinės kontrolės funkcijas: jis sprendžia valstybių narių pažeidimų bylas, 
pagal nacionalinių teismų paklausimus priima prejudicinius sprendimus dėl ES teisės aktų taikymo 
ir aiškinimo ir kt. Bendrasis Teismas atlieka administracinės justicijos funkcijas kontroliuodamas 
ES institucijų aktų teisėtumą, nagrinėdamas valstybių ir individų ieškinius prieš ES institucijas ir kt.

4. ES teisės tiesioginis veikimas, taikymas ir viršenybė. ES teisė tiesiogiai veikia ir taikoma vals-
tybių narių teisės sistemose ir įpareigoja ne tik valstybes nares, bet ir individus - fizinius ir juridinius 
asmenis. Kadangi tam tikrose srityse valstybės narės suteikė suverenios valdžios galias Europos Są-
jungai, šiose srityse ES teisės normos turi viršenybę valstybių narių teisės normoms.

5. Europos Sąjungos pilietybė. Valstybių narių piliečiai yra ES piliečiai ir naudojasi teisėmis, 
kurias jiems garantuoja ES pagrindinių teisių chartija. 

Europos Sąjungos teisės poveikis LR teisės sistemai pasireiškė visų pirma tuo, kad buvo sukurti 
konstituciniai LR narystės Europos Sąjungoje pagrindai, Lietuvos teisėkūros sistema pritaikyta Lie-
tuvos dalyvavimui ES teisėkūroje ir ES teisės įgyvendinimui, padidėjo teisėkūros intensyvumas, at-
sirado nauji teisės šaltiniai ir institutai, naujos teisinės gynybos priemonės, LR piliečių teisių apsaugą 
sustiprino ES pagrindinių teisių chartijos nuostatos.
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7.2.2. Lietuvos Respublikos narystė Europos Sąjungoje

Narystė Europos Sąjungoje iškėlė svarbius konstitucinius valstybės suvereniteto klausi-
mus. Lietuvos Konstitucijos 1 straipsnyje įtvirtintas pamatinis principas, kad Lietuvos valstybė 
yra nepriklausoma demokratinė respublika. Konstitucijos 136 straipsnis nustato, kad „Lietuvos 
Respublika dalyvauja tarptautinėse organizacijose, jeigu tai neprieštarauja Valstybės interesams 
ir jos nepriklausomybei.“ Lietuvos Respublikos narystės ES konstituciniai pagrindai nustatyti  
2004 m. liepos 13 d. Konstituciniu aktu „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“836. 
Šio akto 1 dalis įtvirtina sutartinį Lietuvos valstybės kompetencijos dalies perdavimą Europos Są-
jungai jos funkcijoms vykdyti, 2 dalis nustato, kad ES teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Res-
publikos teisinės sistemos dalis, taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę 
prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Konstitucinio akto 3 ir 4 dalys nustato 
konstitucinius pagrindus dėl Lietuvos Respublikos institucijų dalyvavimo priimant ES teisės aktus. 
Šiuo Konstituciniu aktu, kaip nurodė Konstitucinis Teismas 2011 m. kovo 15 d., „konstituciškai pa-
tvirtinta Lietuvos Respublikos narystė Europos Sąjungoje (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 
13 d., 2006 m. kovo 14 d. nutarimai)“. 

Akivaizdu, kad kiekviena ES valstybė narė perleidžia Sąjungai svarbias valstybės viešosios 
valdžios galias, tačiau tai neleidžia teigti, jog jos dėl to praranda pagrindines suverenios ir nepriklau-
somos valstybės savybes savo teritorijos ir gyventojų atžvilgiu, o ES būtų virtusi valstybių federacija.

Lietuvos Respublika, tapdama ES valstybe nare, išsaugo svarbiausių valstybės, jos egzistencinių 
klausimų sprendimo monopolį. Iš tikrųjų, viešosios valdžios galių pasidalinimas tarp ES ir valsty-
bių narių pagrįstas ne šių galių pasisavinimu, jų konfliktu, o kompetencijos pasidalinimu bendriems 
tikslams pasiekti. ES sutarties 5 straipsnis skelbia, kad Sąjungos kompetencijos ribų nustatymas grin-
džiamas suteikimo principu (1 dalis), pagal kurį Sąjunga veikia tik neperžengdama ribų kompetenci-
jos, kurią, siekiant Sutartyse nustatytų tikslų, jai šiose Sutartyse suteikė valstybės narės. Visa Sutarti-
mis Sąjungai nepriskirta kompetencija priklauso valstybėms narėms (2 dalis). Šie principai įtvirtinti 
ir Konstituciniame akte dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje. 

Konstitucinio akto dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 1 dalis skelbia:
„Lietuvos Respublika, būdama Europos Sąjungos valstybe nare, dalijasi ar patiki Europos Są-

jungai valstybės institucijų kompetenciją sutartyse, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, nu-
matytose srityse ir tiek, kad kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bendrai vykdytų 
narystės įsipareigojimus šiose srityse, taip pat naudotųsi narystės teisėmis.“

Ši konstitucinė nuostata jungia svarbius Lietuvos narystės ES principus: narystė yra pagrįsta 
stojimo ir kitomis ES sutartimis, pagal kurias Lietuva dalijasi ar patiki Europos Sąjungai tam tikrą 
kompetenciją, ir kurios apibrėžia kompetencijos pasidalijimo ar patikėjimo apimtį. Pagal Konstitu-
cinio akto 2 dalį kompetencijos suteikimas Europos Sąjungai skirtas vykdyti Lietuvos narystės įsi-
pareigojimus ir naudotis jos narystės teisėmis. Pagal ES sutarties 5 straipsnio 2 dalį valstybės suteikė 
Sąjungai kompetenciją „siekiant Sutartyse nustatytų tikslų“. 

Sutarties dėl ES veikimo 3 straipsnis apibrėžia ES išimtinės kompetencijos sritis, kuriose tik ES 
gali priimti teisiškai privalomus aktus ir sudaryti tarptautinius susitarimus (muitų sąjunga, bend-
roji prekybos politika, konkurencijos politika, pinigų politika euro zonoje, biologinių jūrų išteklių 
apsauga pagal bendrą žuvininkystės politiką). 4 straipsnis nustato kompetencijos sritis, kur ES ir 
valstybės narės dalijasi kompetencija, t. y. sritis, kur valstybės narės gali priimti privalomus aktus, jei 
čia ES nusprendė jų neleisti ar dar neišleido (vidaus rinka, žemės ūkis ir žuvininkystė, aplinkosauga, 
transportas, transeuropiniai tinklai, energetika, laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė ir kt.). Pagal  
5 straipsnį valstybės narės koordinuoja savo ekonominę politiką Sąjungos viduje. Sutarties 6 straips-
nis numato, kad Sąjunga remia, koordinuoja ir papildo valstybių narių veiksmus sveikatos apsaugos, 
pramonės, kultūros, turizmo, švietimo ir kai kuriose kitose srityse. 

836 Valstybės žinios. 2004, Nr. 165-6025.
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ES Teisingumo Teismui priklauso spręsti, ar ES institucijos, priimdamos ES teisės aktą, neper-
žengė ES sutartyse Sąjungai suteiktos kompetencijos. Be abejo, tai nepanaikina Lietuvos Konstituci-
nio Teismo kompetencijos spręsti, ar Lietuvos teisės aktai, taip pat tie, kuriais įgyvendintos ES direk-
tyvos, neprieštarauja Konstitucijai. Tačiau kilus klausimui, ar ES institucijos, priimdamos perkeltą 
direktyvą, neperžengė joms suteiktos pagal ES sutartis kompetencijos, jis šį klausimą turi perduoti 
spręsti prejudicinės procedūros tvarka pagal Sutarties dėl ES veikimo 267 straipsnį. 

ES valstybės savo rankose išlaiko esminių tolesnės ES integracijos klausimų bei savo valstybin-
gumo atributų kontrolę, kas ypač pasakytina apie naujos kompetencijos perleidimą šiai sąjungai, jos 
institucinės sistemos plėtrą, naujų narių priėmimą. Plėtojantis Europos Sąjungai Lietuvos Konstituci-
ja neleidžia perleisti tokių galių, kurių atsisakymas reikštų Lietuvos, kaip valstybinės bendruomenės, 
pabaigą. Tokio perleidimo aktų konstitucingumo kontrolė yra Konstitucinio Teismo prerogatyva. 
Kita vertus, ES reikia suvokti kaip vieną priemonių užtikrinti tęstinį ir veiksmingą šioje organizaci-
joje esančių politinių bendruomenių valstybingumą. Būtent tai, taip pat kompetencijos pasidalinimas 
viršnacionalinio pobūdžio bendradarbiavimo tikslams pasiekti leidžia gerai suprasti Lietuvos Kons-
titucinį aktą dėl narystės ES, išplėtusį Konstituciją. Toks suvokimas ypač svarbus, kai kalbama apie 
dvi pagrindines Konstitucinio akto nuostatas: pirma, kad Lietuva dalijasi ar patiki Europos Sąjungai 
valstybės institucijų kompetenciją ES sutartimis numatytose srityse, ir antra, kad ES teisės normos 
yra sudedamoji Lietuvos teisinės sistemos dalis ir pagal šias sutartis turi būti taikomos tiesiogiai bei 
turi viršenybę.

ES teisės viršenybės principas taikomas Lietuvos teismų praktikoje. Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas (LAT) 2015 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-149-706/2015 nutartyje 
nurodė: 

„Atsižvelgiant į Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 
(Lietuvos Respublikos 2004 m. liepos 13 d. Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos narystės 
Europos Sąjungoje“, esantis Konstitucijos sudedamąja dalimi) 2 dalyje suformuluotą Europos Sąjun-
gos teisės viršenybės principą, ES teisę įgyvendinančių aktų nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad 
laisvosios profesijos atstovas santykyje su vartotoju būtų laikomas verslininku, nepaisant to, kaip jis 
vertinamas nacionalinės teisės prasme. Kitaip tariant, valstybė narė negali remtis savo vidaus teisės 
sistemos nuostatomis, praktika ar situacija, kad pateisintų iš ES teisės normų kylančių įsipareigojimų 
neįvykdymą.“837

7.2.3.  Seimo ir Vyriausybės dalyvavimas priimant  
 Europos Sąjungos teisės aktus

ES teisėkūros institucijose valstybėms narėms atstovauja jų vyriausybės. ES Taryba sudaryta 
iš valstybių ES narių vyriausybių atstovų – ES Taryba veikia tarpvyriausybiniu metodu. Europos 
Parlamentą sudaro Sąjungos piliečių atstovai. Europos Vadovų Tarybą sudaro valstybių narių arba jų 
vyriausybių vadovai ir jos pirmininkas bei Komisijos pirmininkas. Tokia piliečių ir vyriausybių ats-
tovavimo sistema įtvirtinta ES sutarties 10 straipsnio 2 dalyje: „Piliečiai Sąjungos lygiu yra tiesiogiai 
atstovaujami Europos Parlamente. Valstybėms narėms Europos Vadovų Taryboje atstovauja jų vals-
tybių ar vyriausybių vadovai, o Taryboje atstovauja jų vyriausybės, pačios būdamos demokratiškai 
atskaitingos savo nacionaliniams parlamentams ar savo piliečiams.“

Tam, kad būtų išvengta vadinamojo demokratijos deficito, kai nacionaliniai parlamentai neda-
lyvavo priimant privalomus ES aktus, Lisabonos sutartis modifikavo galiojusį ES teisėkūros mecha-
nizmą. ES sutartys suteikė nacionaliniams parlamentams gana plačias galimybes dalyvauti priimant 
ES teisės aktus. Pagal ES sutarties 5 ir 12 straipsnius nacionaliniai parlamentai užtikrina, kad būtų 
laikomasi subsidiarumo principo. ES sutarties 5 straipsnio 3 dalis numato, kad „pagal subsidiarumo 
principą tose srityse, kurios nepriklauso Sąjungos išimtinei kompetencijai, ji ima veikti tik tada ir tik 

837 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegijos 2015 m. balandžio 14 d. nutartis 
civilinėje byloje A.D. v. B. Š. (bylos Nr. 3K-7-149-706/2015).
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tokiu mastu, kai valstybės narės numatomo veiksmo tikslų negali deramai pasiekti centriniu, regioni-
niu ir vietiniu lygiu, o Sąjungos lygiu dėl numatomo veiksmo masto arba poveikio juos pasiekti būtų 
geriau.“ Tokiam bendradarbiavimui taip pat skirti Protokolas dėl nacionalinių parlamentų vaidmens 
Europos Sąjungoje ir Protokolas dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo. ES sutartyse 
ir jos protokoluose numatyto nacionalinių parlamentų dalyvavimo sistemą sudaro šie elementai: 

1. Tiesioginis informavimas. Komisija tiesiogiai informuoja nacionalinius parlamentus apie 
pasiūlymus priimti ES teisėkūros aktus ir apie paraiškas priimti į Sąjungą.

2. Subsidiarumo kontrolė. Pagal Protokolą dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taiky-
mo nacionaliniai parlamentai protokole nustatyta tvarka užtikrina, kad būtų laikomasi subsidiaru-
mo principo. Tose teisėkūros srityse, kur kompetencija priklauso tiek valstybės narėms, tiek Sąjungai, 
ES aktai gali būti priimami tik tada, kai jų tikslai gali būti geriau pasiekti Sąjungos mastu. Naciona-
liniai parlamentai turi 8 savaites, kad pateiktų Komisijai prieštaravimus dėl subsidiarumo principo 
nesilaikymo (preventyvi kontrolė). Kai tokius prieštaravimus pareiškia keli parlamentai, kiekvienas 
jų turi 2 balsus sprendžiant tokio pasiūlymo likimą. Jei tokiu būdu prieš pasiūlymą susidaro daugu-
ma, Komisija gali keisti projektą arba jį toliau teikti tai motyvuodama. Pastaruoju atveju galutinai 
sprendžia ES teisėkūros institucijos (Europos Parlamentas ir Taryba). Tokį projektą Tarybą gali at-
mesti paprasta savo balsų dauguma. Manoma, kad 8 savaičių terminas, turint omeny projektų skaičių 
ir sudėtingumą, gali būti nepakankamas, todėl suteikta paskesnės (a posteriori) kontrolės galimybė. 
Šios kontrolės paskirtis – daugelyje ES teisėkūros sričių nacionaliniai parlamentai per du mėnesius 
nuo ES teisės akto priėmimo turi teisę ginčyti ES Teisingumo Teisme priimto akto teisėtumą dėl to, 
kad buvo nesilaikoma subsidiarumo principo.

3. Kitos nacionalinių parlamentų teisės – jie dalyvauja vertinant, kaip ES vykdo savo politiką 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, dalyvauja ES sutarčių peržiūros procedūroje, bendradarbiau-
ja su Europos Parlamentu, gali prieštarauti prieš transnacionalinio pobūdžio ES sprendimus šeimos 
teisės srityje.

Lietuvos Respublikos Seimo dalyvavimui priimant ES teisės aktus skirtos Konstitucinio akto 
„Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 3 ir 4 dalys, kurios numato:

„3. Vyriausybė informuoja Seimą apie pasiūlymus priimti Europos Sąjungos teisės aktus. Dėl 
pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius sritis, kurios pagal Lietuvos Res-
publikos Konstituciją susijusios su Seimo kompetencija, Vyriausybė konsultuojasi su Seimu. Seimas 
gali rekomenduoti Vyriausybei Lietuvos Respublikos poziciją dėl šių pasiūlymų. Seimo Europos reikalų 
komitetas ir Užsienio reikalų komitetas Seimo statuto nustatyta tvarka Vyriausybei gali pateikti Seimo 
nuomonę dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktus. Vyriausybė įvertina Seimo ar jo komitetų teikiamas 
rekomendacijas ar nuomones ir informuoja Seimą apie jų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Vyriausybė pasiūlymus priimti Europos Sąjungos teisės aktus nagrinėja teisės aktų nustatyta 
tvarka. Dėl šių pasiūlymų Vyriausybė gali priimti sprendimus ar rezoliucijas, kurių priėmimui netai-
komos Konstitucijos 95 straipsnio nuostatos.“ 

Šioms nuostatoms įgyvendinti Seimo statutas buvo papildytas 27-1 skirsniu – Europos Sąjun-
gos reikalų svarstymas ir sprendimas – ir kai kuriomis kitų straipsnių pataisomis dėl Seimo komite-
tų. Tokiu būdu Konstitucinis aktas ir Seimo statuto nuostatos įtvirtino šiuos principus:

1. Vyriausybės pareigą informuoti Seimą apie visus pasiūlymus priimti ES teisės aktus;
2. Vyriausybės pareigą konsultuotis su Seimu, jeigu pasiūlymai priimti ES teisės aktus yra su-

siję su Seimo kompetencija;
3. Seimo teisę teikti Vyriausybei rekomendacijas ir naują Seimo Europos reikalų ir Užsienio 

reikalų komitetų vaidmenį, kai šie komitetai gali Seimo vardu teikti nuomonę Vyriausybei;
4. Vyriausybės pareigą atsižvelgti į Seimo teikiamas Seimo ar jo komitetų rekomendacijas ir 

nuomones, taip pat informuoti Seimą apie jų vykdymą838. 

838 Žilinskas, J. Lietuvos Respublikos Seimo dalyvavimo svarstant Europos Sąjungos reikalus mechanizmas: kūrimas, 
modelis ir procedūros. Jurisprudencija. 2005, 72 (64), p. 32.
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7.2.4.  Europos Sąjungos teisės įgyvendinimas Lietuvos Respublikos   
 teisėkūros procedūroje

ES teisės įgyvendinimui valstybės narės teisės sistemoje taikomi du pagrindiniai reikalavimai: 
pirma, priimami ir jau galiojantys nacionalinės teisės aktai turi atitikti ES teisę ir, antra, ES direktyvų 
nuostatos turi būti perkeltos į nacionalinės teisės aktus.

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 9 straipsnis „Bendrosios teisės aktų projek-
tų rengimo nuostatos“ numato, kad „rengiant teisės akto projektą, kuriuo Lietuvos nacionalinė teisė 
derinama su Europos Sąjungos teise ar tarptautine teise, turi būti įvertintos visos galimos alternatyvos 
ir iš jų parinktas labiausiai Lietuvos interesus atitinkantis sprendimas“ (2 d.), o išvadas dėl teisės aktų 
projektų atitikties Europos Sąjungos teisei ir ESTT sprendimams teikia Vyriausybės įgaliotos institu-
cijos (4 d.)839. Šias išvadas rengia Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos (ETD). 
Pagal Seimo statuto 135 straipsnį „Teikiamo registruoti projekto reikalavimai“ kartu su Seimui tei-
kiamu įstatymo projektu pateikiamas aiškinamasis raštas, kuriame turi būti nurodyta ar įstatymo 
projektas atitinka ES dokumentus. Be to, įstatymo ar kito Seimo priimamo teisės akto projekto inici-
atoriai prie projekto prideda atitikties lentelę, kurioje pateikiamas įgyvendinamų Europos Sąjungos 
teisės aktų ir įstatymo projekto atitikimas pagal straipsnius, kai įstatymo projektu įgyvendinamos 
ES teisės normos840. Pagal Vyriausybės įstatymo 51 straipsnį „Europos Sąjungos teisės perkėlimas 
į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimas“ Vyriausybė pagal savo kompetenciją 
yra atsakinga už Europos Sąjungos teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimą. Europos 
Sąjungos teisės aktai į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę perkeliami ir įgyvendinami Vyriausy-
bės nustatyta tvarka841. Vyriausybės darbo reglamentas reikalauja, kad perkeliant ar įgyvendinant ES 
teisės aktus būtų užtikrintas visiškas susijusių ES teisės aktų perkėlimas ir įgyvendinimas (57.5 p.); 
kad teikiant Vyriausybei teisės akto projektą turi būti nurodyta notifikavimo Europos Komisijai data, 
jeigu teisės akto projektas notifikuotinas Europos Komisijai (57.6 p.)842. Jei Lietuvos Respublikos teisės 
akte įgyvendinami ES teisės aktai, pastarieji turi būti nurodyti priimtame akte.

Vertinant ES teisės aktą (nacionalinės teisės aktų, kurie turės būti priimti siekiant jį įgyvendin-
ti, kontekste) svarbiausia nustatyti aktualias ES teisės akto nuostatas, kurias perkeliant į nacionalinę 
teisę arba dėl kurių priimant nacionalines įgyvendinimo priemones valstybei paliekama pasirinkimo 
(apsisprendimo) teisė. Svarbu išvengti perteklinio teisinio reguliavimo. Turi būti laikomasi propor-
cingumo principo, pagal kurį ES veiksmų turinys ir forma neviršija to, kas būtina siekiant Sutarčių 
tikslų. Įprastai laikoma, kad nacionalinės teisės reikalavimai, kuriais viršijami ES teisės akte nustaty-
ti reikalavimai, yra tokie, kuriais:

1.1.  išplečiamas ES teisės akto nuostatos turinys: nustatomi griežtesni ar papildomi reikalavi-
mai, nei numato ES teisės aktas;

1.2.  perkeliama viena konkreti ES teisės akto nuostata visiškai nevertinant ir nepasinaudojant 
kitomis ES teisės akte numatytomis įgyvendinimo alternatyvomis;

1.3.  siekiama išsaugoti galiojančius griežtesnius nacionalinės teisės reikalavimus, kai ES teisės 
aktas numato mažesnius reikalavimus, nei galioja nacionalinėje teisėje, tačiau nedraudžia 
valstybei pasirinkti griežtesnio reguliavimo;

1.4.  siūloma, kad visos ar tam tikros ES teisės aktą įgyvendinančios nuostatos įsigaliotų anks-
čiau nei numatyta ES teisės akto įgyvendinimo termino pabaiga;

1.5.  ir reikalavimai, kurie nebūtini ES teisės akte nustatytiems tikslams pasiekti, t. y. kuriais:
1.5.1.  viršijama tai, kas būtina ES teisės akto tikslams pasiekti;

839 Valstybės žinios. 2012, Nr. 110-5564 
840 Lietuvos Respublikos Seimo Statutas. Valstybės žinios. 1994-02-25, Nr. 15-249 [interaktyvus]. <hwww.e-tar.lt>.
841 Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas [interaktyvus]. <www.e-tar.lt>.
842 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės  

1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ 
pakeitimo“ [interaktyvus]. <www.e-tar.lt>. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.123B53F30F70/fSpXphNJmf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.96A68BFC9E82/ELqyKcDjqb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EAD6C689A3DF
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1.5.2.  pasiekiama formali nacionalinės teisės atitiktis ES teisės akte nustatytiems reika-
lavimams, tačiau jie pagal savo pobūdį ar formą yra nesuderinami su išdėstytais 
geresnio reglamentavimo principais843.

Direktyvų laikymąsi Lietuvoje užtikrina jų nuostatų perkėlimas į Lietuvos teisės aktus ir jų 
įgyvendinimas šiuos aktus taikant. Kiti ES teisės aktai (sutartys, tarptautiniai susitarimai, reglamen-
tai, sprendimai ir kt.) įgyvendinami juos tiesiogiai taikant Lietuvos Respublikoje. Apie ES direktyvos 
perkėlimą ir perkeliančias bei įgyvendinančias priemones kiekvienos direktyvos atžvilgiu Europos 
teisės departamentas praneša Europos Komisijai ir persiunčia jai šių priemonių tekstus. Ši procedūra 
vadinama notifikavimu apie direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę. Prie sėkmingo ES teisės per-
kėlimo ir įgyvendinimo Lietuvoje prisidėjo ir centralizuotos ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo 
sistemos įkūrimas, kurią Pasaulio Bankas apibūdino kaip vieną pavyzdinių kitoms ES valstybėms 
narėms. Šioje sistemoje Vyriausybė pagal savo kompetenciją yra atsakinga už ES teisės perkėlimą 
į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimą. Užsienio reikalų ministerija atsakinga už ES teisės plėtros 
klausimus. ES teisės perkėlimą ir įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja ETD, o ilgalaikę Lietuvos 
darbotvarkę formuoja ir įgyvendina LR Vyriausybės kanceliarija. 

Paprastai išskiriami trys pagrindiniai direktyvos normų įgyvendinimo metodai: perteikimas, 
kai nacionalinės teisės aktai perrašomi taip, kad jie perteiktų iš direktyvos kylančių įsipareigojimų 
esmę; perkėlimas – pats direktyvos tekstas (tapačios direktyvai nuostatos) yra įtraukiamas į naci-
onalinės teisės aktus; ir nuoroda: nacionaliniame teisės akte daroma nuoroda į direktyvos turinį. 
Įgyvendinimo terminas yra nustatomas direktyvose ir todėl nekyla jokių neaiškumų dėl jo valsty-
bėms narėms. Negali būti jokių priežasčių, pateisinančių direktyvos neįgyvendinimą ar vėlavimą 
įgyvendinti. Teisinės ir finansinės pasekmės valstybei, kuri tinkamai ir laiku neužtikrina direktyvos 
perkėlimo ir įgyvendinimo, gali būti ypač neigiamos: SESV 260 straipsnis numato, kad jei valstybė 
narė neįvykdė savo pareigos pranešti apie pagal teisėkūros procedūrą priimtos direktyvos į naciona-
linę teisę perkeliančias nuostatas, ESTT gali paskirti šiai valstybei narei sumokėti vienkartinę sumą 
arba periodinę baudą.

7.2.5. Teisėkūros plėtra

ES teisės sistema apima labai daug teisinio reguliavimo sričių, o pats ES reguliavimas yra pa-
kankamai detalus. ES teisė klasifikuojama į 20 šakų (skyrių), kuriuose pagal 2017 m. vasario 3 d. 
duomenis galiojo 20 921 ES teisės aktai844. Vien 2016 m. Europos Parlamentas ir Taryba, Taryba, taip 
pat Komisija priėmė 1363 naujus teisės aktus (763 reglamentus, 15 direktyvų ir 585 sprendimus) ir 
papildė 624 teisės aktus.

Dėl ES teisės taikymo ir jos normų perkėlimo į Lietuvos teisę iš esmės pasikeitė ir išsivystė 
tokios Lietuvos teisės šakos ir institutai, kaip aplinkos apsaugos teisė, vartotojų teisių apsauga, kon-
kurencijos teisė ir daugelis kitų. 

Direktyvų nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę ir reikalavimas, kad nacionalinės teisės ak-
tai atitiktų ES teisę lemia valstybių narių nacionalinės teisė plėtrą ir nacionalinės teisėkūros didesnį 
intensyvumą, todėl valstybėse narėse priimama daugiau teisės aktų. Įvairiais duomenimis apie 60–70 
proc. priimamų nacionalinės teisės aktų yra susiję su ES teisės aktais. Praktiškai tai reiškia, kad pri-
imant didesnę dalį Lietuvos teisės aktų jų nuostatos turi būti arba suderintos su ES teisės aktų nuos-
tatomis, ar priimamuose aktuose perkeliamos ES direktyvų nuostatos. Reikia pridurti, kad valstybės 
narės negali sudaryti tarptautinių sutarčių, prieštaraujančių ES teisei. ES muitų sąjungos nuostatos, 
pavyzdžiui, neleidžia valstybėms narėms sudaryti prekybos sutarčių su trečiosiomis valstybėmis – 
tokias sutartys sudaro ES savo ir valstybių narių vardu. 

843 Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo nacionalinėje teisėje ir administracinės naštos pagrįstumo įvertinimo reko-
mendacijos. Europos teisės departamentas, 2015 m. kovo 3 d., 10 p. [interaktyvus]. <www.esparama.lt>.

844 Europos Sąjungos teisės aktų rodyklė EUR-Lex [interaktyvus]. <http://eur-lex.europa.eu> 
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7.2.6. ES teisės šaltiniai kaip Lietuvos Respublikos teisės šaltiniai.  
 ES teisės normų tiesioginis veikimas ir taikymas Lietuvos  
 Respublikos teisės sistemoje

Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 2 dalis skelbia: 
„Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Jeigu 
tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos 
tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir 
kitus teisės aktus.“ Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 3 dalis nustato, kad „teismai, 
nagrinėdami bylas, taiko Europos Sąjungos teisės normas ir vadovaujasi Europos Sąjungos teisminių 
institucijų sprendimais, taip pat jų prejudiciniais sprendimais Europos Sąjungos teisės aktų aiškini-
mo ir galiojimo klausimais“845. Civilinio kodekso 1.3 straipsnio „Civilinės teisės šaltiniai“ 3 dalyje 
nustatyta, kad „įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus, kituose įstatymuose gali būti nustatytos 
kitokios, negu nustato šis kodeksas, civilinius teisinius santykius reglamentuojančios normos. To-
kiu atveju šis kodeksas taikomas tiek, kiek kiti įstatymai nenustato kitaip.“ Analogiška kolizinė nor-
ma numatyta Civilinio proceso kodekso 1 straipsnio „Civilinio proceso įstatymai“ 4 dalyje846. CPK  
3 straipsnis „Bylų nagrinėjimas pagal galiojančią teisę“ numato, kad teismas, nagrinėdamas bylas, 
taiko ES teisės normas ir vadovaujasi ES teisminių institucijų sprendimais, taip pat jų prejudiciniais 
sprendimais ES teisės aktų aiškinimo ir galiojimo klausimais. Pagal Baudžiamojo proceso kodekso  
1 straipsnio „Baudžiamojo proceso paskirtis“ 2 dalį „baudžiamojo proceso taisyklės yra suderintos su 
Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso priede, 
nuostatomis“. Šio straipsnio 3 dalis nustato, kad įgyvendinant ES teisės aktus, kituose Lietuvos įstaty-
muose gali būti nustatomos ir kitokios bylų nagrinėjimo, sprendimų priėmimo bei vykdymo ar kitos 
procesinės taisyklės, negu numato kodeksas847.

Pagal SESV 234 straipsnį valstybės narės teismas, manydamas, kad sprendimui jo nagrinėja-
moje byloje priimti reikia ESTT prejudicinio sprendimo dėl ES sutarčių aiškinimo ar Sąjungos insti-
tucijų, įstaigų ar organų aktų galiojimo ir išaiškinimo gali, o tam tikrais atvejais privalo kreiptis dėl to 
į ES Teisingumo Teismą. Atitinkamai, CPK 3 straipsnio 5 dalis numato, kad teismas, kuriam taikant 
ES teisės normas iškilo ES teisės aktų aiškinimo ar galiojimo klausimas, kurį išnagrinėti būtina, kad 
sprendimas byloje būtų priimtas, turi teisę sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į kompetentingą 
ES teisminę instituciją su prašymu pateikti dėl to prejudicinį sprendimą. Teismas, kuris yra galutinė 
instancija nagrinėjamoje byloje ir kuriam taikant ES teisės normas iškilo ES teisės aktų aiškinimo 
ar galiojimo klausimas, privalo prašyti kompetentingos ES teisminės institucijos prejudicinio spren-
dimo ES teisės aktų aiškinimo ar galiojimo klausimu. Analogiškos normos nustatytos Baudžiamojo 
proceso kodekso 234 straipsnio 4 dalyje, Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje 
ir kituose Lietuvos teisės aktuose. ES teisės šaltiniai turi savo hierarchiją ir taikymo ypatumus. To-
kiais šaltiniais yra steigiamosios sutartys, bendrieji teisės principai, ES tarptautiniai susitarimai su 
trečiosiomis valstybėmis ir ES institucijų priimami teisės aktai. Steigimo sutartys, jas pildančios ir 
keičiančios sutartys, taip pat bendrieji teisės principai priskiriami prie pirminės teisės848, ES insti-
tucijų priimti teisės aktai – prie antrinės (išvestinės teisės). ES teisės šaltinių hierarchijos viršūnėje 
yra steigiamosios sutartys ir bendrieji teisės principai. Pagal ES sutarties 6 straipsnį ES pagrindinių 
teisių chartija turi tokią pat teisinę galią, kaip ir Sutartys. ES teisės aktų hierarchijoje pirminė teisė 

845 Lietuvos Respublikos teismų įstatymas [interaktyvus]. <https://www.e-tar.lt>.
846 „Įgyvendinant Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktus, kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose gali būti 

nustatomos ir kitos bylų nagrinėjimo, sprendimų priėmimo bei vykdymo ar kitos procesinės taisyklės, negu numato 
šis Kodeksas.“ (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. 
Civilinio proceso kodeksas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 36-1340).

847 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Baudžia-
mojo proceso kodeksas [interaktyvus]. <https://www.e-tar.lt>.

848 ES sutarties 51 str. nustato, kad prie Sutarčių pridedami protokolai ir priedai sudaro neatskiriamą Sutarčių dalį. 
Sutartimis taip pat yra ir stojimo į ES sutartys, kuriomis Sutarčių nuostatos papildomos ir keičiamos naujų narių 
priėmimo ir narystės tikslais.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.522B3E415B52/IgFZqbXSMM
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EC588C321777/djXqOKZdcl


846

Lietuvos teisė 1918–2018 m.                    
Šimtmečio patirtis ir perspektyvos

yra viršesnė už ES susitarimus su trečiosiomis valstybėmis, kurie, savo ruožtu, turi viršenybę institu-
cijų priimamiems aktams. ESTT ir nacionalinių teismų praktikoje pripažinta, kad ES pirminės teisės 
ir ES tarptautinių susitarimų su trečiosiomis valstybėmis849, taip pat ES reglamentų ir sprendimų 
normos tiesiogiai veikia ir yra taikomos valstybių narių vidaus teisėje, jei jos aiškiai nustato teisės 
subjektų teises ir pareigas. Tiesioginis veikimas priklauso nuo tokios normos pobūdžio, tai yra, ar ji 
yra pakankamai aiški, nedviprasmiška ir besąlygiška. Tokios, pavyzdžiui, yra Sutarties dėl ES veiki-
mo 101 ir 102 straipsnių normos, draudžiančios įmonių antikonkurencinius susitarimus (kartelius) ir 
įmonių piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi. Ne visų ES antrinės teisės aktų normos, net tada, 
kai jos pakankamai aiškios ir nedviprasmiškos, gali tiesiogiai veikti ir būti taikomos nacionalinėje 
teisėje. Direktyvose nustatomas terminas direktyvoms įgyvendinti valstybių narių vidaus teisėje850. 
Tačiau individas negali prarasti savo teisių dėl to, kad valstybė laiku neįvykdė savo pareigos perkelti 
direktyvos normas į nacionalinę teisę. Tam, kad teisės subjektai galėtų realiai pasinaudoti teisėmis, 
kurias jiems suteikia ES teisė, reikia, kad jie galėtų remtis ES teisės normomis nacionaliniuose teis-
muose. Todėl fiziniai ir juridiniai asmenys gali kelti teismuose ieškininius reikalavimus prieš valsty-
bę tais atvejais, kai valstybė laiku neįgyvendino direktyvos. Ir priešingai, valstybė, neįgyvendinusi 
direktyvos, negali reikalauti, kad individas vykdytų savo pareigas, kurios jam būtų nustatytos, jei 
direktyva būtų jau įgyvendinta851.

ESTT jurisprudencija yra svarbi ne tik Europos Sąjungos, bet ir Lietuvos Respublikos teisės 
aiškinimui bei taikymui. Konstitucinis Teismas 2009 m. kovo 27 d. nutarime nurodė į jau nusistovė-
jusią konstitucinę doktriną: „Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismo <...> jurisprudencija, kaip teisės aiškinimo šaltinis, yra svarbi ir Lietuvos tei-
sės aiškinimui bei taikymui (Konstitucinio Teismo 2006 m. gruodžio 21 d, 2007 m. gegužės 15 d.,  
2008 m. gruodžio 4 d. nutarimai).“852 Lietuvos, kaip ir kitų ES valstybių narių teismai, gali ar net 
privalo (jei jų sprendimai neskundžiami) kreiptis pagal Sutarties dėl ES veikimo 267 straipsnį į ESTT 
prašydami jo prejudicinio sprendimo dėl ES sutarčių aiškinimo arba dėl Sąjungos institucijų, įstaigų 
ar organų aktų galiojimo ir išaiškinimo. Lietuvos teismai, taikydami ES teisės normas, taip pat gali 
šias normas aiškinti savo sprendimuose. ESTT praktikoje suformuotos pagrindinės ES teisės normų 
aiškinimo taisyklės: nacionalinės teisės normos turi būti aiškinamos, kiek įmanoma, taip, kad jų tu-
rinys atitiktų ES teisę; jei galimas daugiau nei vienas aiškinimo variantas, aiškinimas, kiek įmanoma, 
turi labiausiai atitikti ES sutarčių nuostatas ir bendrus ES teisės principus; ES išvestinės teisės normos 
turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų nuostatų kontekstą ir tikslą, kurio buvo siekiama šiuo teisiniu 
reguliavimu; ir kt. 

Konstitucinis Teismas 2007 m. gegužės 8 d. sprendime dėl kreipimosi į EB Teisingumo Teismą 
priimti prejudicinį sprendimą nurodė, kad jo sprendžiamoje byloje ginčijamo Elektros energetikos 
įstatymo (2004 m. liepos 1 d. redakcija), kuris „išleistas įgyvendinant inter alia Direktyvą 2003/54/
EB, nuostatą būtina aiškinti šioje direktyvoje nustatyto teisinio reguliavimo kontekste“. Lietuvos 
Aukščiausiasis Teismas 2011 m. balandžio 5 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011 spręsda-

849 ES tarptautinių susitarimų normos Lietuvos teisės sistemoje turi ne tarptautinių sutarčių, o ES teisės normų statusą.
850 Sutarties dėl ES veikimo 297 str. 2 d. nustato, kad „reglamentai ir visoms valstybėms narėms skirtos direktyvos bei 

sprendimai, kai juose nenurodyta, kam jie skirti, skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jie įsigalioja 
juose nurodytą dieną arba, jei ji nenurodoma, dvidešimtą dieną nuo jų paskelbimo.“

851 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Civilinių bylų skyrius 2011 m. balandžio 5 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-
3-155/2011 nurodė: „Tiesioginio direktyvų veikimo (taigi ir taikymo) galimybė Teisingumo Teismo precedentuo-
se pripažįstama esant tokioms sąlygoms: 1) praleistas direktyvos įgyvendinimo terminas, nurodytas direktyvoje;  
2) valstybė nėra įgyvendinusi ar netinkamai įgyvendinusi direktyvos nuostatas; 3) taikytina direktyvos nuostata yra 
aiški ir turi visus teisės normos požymius bei yra besąlyginė. Šiuo atveju nė viena iš nurodytų sąlygų nebuvo paten-
kinta: konkurso ir ginčijamos sutarties sudarymo metu Direktyvos Nr. 2007/66 įgyvendinimo terminas dar nebuvo 
suėjęs, Direktyvos Nr. 2007/66 2 d straipsnio nuostatos nėra besąlyginės. Be to, tiesioginiu direktyvų veikimu ginčo 
santykiuose gali remtis tik subjektas, esantis vertikaliame santykyje prieš valstybę (Teisingumo Teismo byla 152/84, 
bet ne atvirkščiai, t. y. šiuo atveju ieškovas, bet ne atsakovė, kuri pagal Teisingumo Teismo praktiką patenka į vals-
tybės sąvoką.“

852 Valstybės žinios. 2009, Nr. 36-1390.
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mas klausimą dėl 2007 m. gruodžio 11 d. direktyvos 2007/66/EB853 taikymo (priešlaikinis netiesiogi-
nis direktyvų veikimas), nurodė: „Neįgyvendinta Europos Sąjungos direktyva privatiems subjektams 
gali (esant direktyvų tiesioginio veikimo prielaidoms ir sąlygoms bei nesant kitų ribojimų) sukelti 
padarinių tik pasibaigus jos perkėlimo į nacionalinę teisės sistemą terminui.“ Akivaizdu, kad valsty-
bių narių teismai nuo direktyvų įsigaliojimo momento iki jų privalomo įgyvendinimo dienos negali 
imtis veiksmų (t. y. priimti procesinių sprendimų, kuriuose būtų aiškinama ir taikoma nacionalinė 
teisė, nepriklausomai nuo jos pobūdžio ir priėmimo laiko), kurie labai pakenktų direktyva siekia-
mam rezultatui, juolab kad lojalaus bendradarbiavimo pareigą pagal savo kompetenciją vykdo visos 
valstybių narių institucijos, inter alia teismai854. Šioje nutartyje Aukščiausiasis Teismas vadovavosi ES 
sutarties 4 straipsnyje įtvirtintu valstybių narių ir ES lojalaus bendradarbiavimo principu: „Europos 
Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalies nuostatose (2, 3 pastraipos) įtvirtintas šioje nutartyje jau nu-
rodytas valstybių narių ir Europos Sąjungos institucijų lojalaus bendradarbiavimo principas, kuris 
reiškia valstybių narių įsipareigojimą, vykdant iš Sutarties ar Sąjungos institucijų aktų atsirandančias 
pareigas, imtis bet kurių reikiamų bendrų ar specialių priemonių, padėti Sąjungai įgyvendinti jos 
užduotis ir nesiimti jokių priemonių, kurios gali trukdyti siekti Sąjungos tikslų.“855

Lietuvos Respublikos teisėje atsirado kai kurie nauji institutai ir normos, kurias numato Euro-
pos Sąjungos teisė: Europos arešto orderis, tiesioginis ES valstybių narių teismų sprendimų pripaži-
nimas civilinėse bylose ir kt.

Kadangi ES valstybių narių piliečiai yra Europos Sąjungos piliečiai, pagal Europos arešto or-
derį negalima atsisakyti perduoti Lietuvos Respublikos piliečio, o kita valstybė narė negali atsisakyti 
perduoti savo pilietį Lietuvos Respublikai. Vykdančioji teisminė institucija gali atsisakyti vykdyti 
tokį orderį tik Tarybos pagrindų sprendime 2002/584/TVR išsamiai išvardytais nevykdymo atvejais. 
Todėl, pavyzdžiui, nepripažįstamas politinio nusikaltimo motyvas, kuris gali būti taikomas ekstra-
dicijos atveju. ESTT, apibūdindamas Europos arešto orderio procedūrą 2017 m. sausio 25 d. prejudi-
ciniame sprendime byloje C-640/15, Vilkas, nurodė: „Šiuo klausimu reikia priminti, kad, Pagrindų 
sprendimu nustačius naują, paprastesnę ir veiksmingesnę nuteistų ar įtariamų pažeidus baudžiamąjį 
įstatymą asmenų perdavimo sistemą, siekiama palengvinti ir paspartinti teismų bendradarbiavimą ir 
taip norima prisidėti prie Sąjungos siekio tapti laisvės, saugumo ir teisingumo erdve remiantis tarp 
valstybių narių turinčiu egzistuoti aukštu tarpusavio pasitikėjimo laipsniu.“856

Europos arešto orderis vykdomas pagal Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR nuostatas 
ir procedūras. ESTT 2016 m. lapkričio 10 d. prejudiciniame sprendime byloje C-477/16 PPU, Kovalko-
vas, pabrėžė: „Valstybių narių tarpusavio pasitikėjimo principui ir tarpusavio pripažinimo principui 
Sąjungos teisėje tenka esminė svarba, nes jie leidžia sukurti ir išlaikyti erdvę be vidaus sienų. Kalbant 
konkrečiau, tarpusavio pasitikėjimo principas, be kita ko, reikalauja, kad, kiek tai susiję su laisvės, 
saugumo ir teisingumo erdve, kiekviena valstybė manytų, jog, išskyrus atvejus, kai yra išimtinių 
aplinkybių, visos kitos valstybės narės paiso Sąjungos teisės ir ypač šioje teisėje įtvirtintų pagrindi-
nių teisių.“ Šioje byloje į ESTT kreipėsi Amsterdamo pirmosios instancijos teismas, kuriam vykdyti 
buvo pateiktas LR Teisingumo ministerijos Europos arešto orderis, pagal kurį R. Kovalkovas būtų 
sulaikytas ir perduotas Lietuvos institucijoms, kad Lietuvoje būtų įvykdyta likusi jo neatliktos baus-
mės dalis. Amsterdamo teismas inter alia klausė, ar Lietuvos Teisingumo ministeriją apima sąvoka 
„teisminė institucija“, vartojama Pagrindų sprendime, ir ar šios institucijos išduotas Europos areš-
to orderis dėl šios priežasties yra „teisminis sprendimas“? ESTT atsakė, kad „Pagrindų sprendimo  
6 straipsnio 1 dalyje vartojama sąvoka „teisminė institucija“ yra savarankiška Sąjungos teisės sąvoka, 
o šio 6 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad ji draudžia vykdomosios valdžios instituciją, 

853 Europos Parlamento ir Tarybos 2007 m. gruodžio 11 d. direktyva 2007/66/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 
89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl viešųjų sutarčių suteikimo peržiūros procedūrų veiksmingumo didinimo. OL L 335, 
2007.

854 1990 m. lapkričio 13 d. Sprendimas Marleasing, C-106/89, EU:C:1990:395; 2006 m. liepos 4 d. Sprendimas Adeneler 
ir kt., C-212/04, EU:C:2006:443. 

855 Vieša sprendimų paieška [interaktyvus]. <http://liteko.teismai.lt>.
856 2017 m. sausio 25 d. Sprendimo Vilkas, C-640/15, EU:C:2017:39, 31 punktas.
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kaip antai Lietuvos Teisingumo ministeriją, skirti „išduodančiąja teismine institucija“, kaip tai su-
prantama pagal šią nuostatą, todėl jos išduoto Europos arešto orderio, siekiant įvykdyti nuosprendį 
dėl laisvės atėmimo bausmės, negalima laikyti „teisminiu sprendimu“, kaip tai suprantama pagal 
Pagrindų sprendimo 1 straipsnio 1 dalį.“857

Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio nuostatos perkeltos į 
Lietuvos Respublikos baudžiamąjį ir baudžiamojo proceso kodeksus (BK 9-1 straipsnis, BPK 17-1 
straipsnis, 69-1 straipsnis ir kt.). BPK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai taip pat įgyvendina kitas ES 
teisės normas dėl bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose: dėl turto ir įrodymų arešto, konfiskavimo, 
keitimosi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nuosprendžių registro duomenimis, ap-
saugos priemonių tarpusavio pripažinimo, abipusio finansinių baudų pripažinimo ir kitų priemonių. 
2014 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos Sąjungos valstybių narių spren-
dimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo įgyvendina atitinkamas ES teisės 
normas858. Į šį įstatymą ir Baudžiamojo proceso kodeksą turi būti perkelta plačios apimties 2014 m. 
balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio bau-
džiamosiose bylose859. Europos tyrimo orderis – prokuroro, teismo ar kitos kompetentingos teisminės 
institucijos priimtas arba patvirtintas sprendimas dėl proceso veiksmų, kuriais siekiama surinkti įro-
dymų, atlikimo kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba jau surinktų įrodymų gavimo iš jos.

ES teisminis bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose grindžiamas teisminių ir ne-
teisminių sprendimų tarpusavio pripažinimo principu. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripaži-
nimo ir vykdymo numato, kad valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas pripažįstamas kitose 
valstybėse narėse netaikant jokių specialių procedūrų (36 straipsnio 1 dalis). Vienoje valstybėje na-
rėje priimtas teismo sprendimas, kuris yra vykdytinas toje valstybėje narėje, yra vykdytinas kitoje 
valstybėje narėje ir tam nereikia jo skelbti vykdytinu (39 straipsnis). Lietuvos teisėje valstybių narių 
teismų bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose nuostatos perkeltos į 2008 m. lapkričio  
13 d. Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių ES ir tarptautinės teisės aktų įgyven-
dinimo įstatymą. Įstatymas įgyvendina ES teisės nuostatas, reguliuojančias teisminių ir neteisminių 
dokumentų įteikimą, teismų bendradarbiavimą renkant įrodymus, santuokos, tėvų pareigų ir vaikų 
apsaugos priemonių įgyvendinimą, Europos vykdomojo rašto ir Europos mokėjimo įsakymo, teismų 
sprendimų dėl išlaikymo priemonių pripažinimą ir vykdymą, vaikų ir kitokių šeimos narių išmo-
kų išieškojimą ir kitas ES civilinio proceso nuostatas. Dėl kitų valstybių narių teismų sprendimų 
pripažinimo ir vykdymo šio įstatymo 4 str. 1 d. nustato: „Europos Sąjungos valstybių narių teismų 
sprendimai ir kiti pagal ES reglamentus vykdytini dokumentai, kai Europos Sąjungos reglamentuose 
numatyta šių teismų sprendimų ir kitų vykdytinų dokumentų pripažinimo ir leidimo juos vykdyti 
procedūrų įgyvendinimo tvarka, Lietuvos Respublikoje pripažįstami ir leidžiama juos vykdyti pagal 
ES reglamentų, šio įstatymo ir LR civilinio proceso kodekso nustatytą tvarką. Jeigu Europos Sąjun-
gos reglamentai nenustato ES valstybių narių teismų sprendimų pripažinimo ir leidimo juos vykdyti 
procedūrų įgyvendinimo tvarkos, tačiau pagal Europos Sąjungos reglamentus yra reikalaujama šiuos 
sprendimus pripažinti ir leisti juos vykdyti, šie sprendimai pripažįstami ir leidžiama juos vykdyti 
pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso LX skyriaus ketvirtąjį, penktąjį ir šeštąjį skirs-
nius.“860

Teismas, nagrinėdamas užsienio teismo sprendimo pripažinimo klausimą, ex officio, patikrina, 
ar nėra CPK 810 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų teismo sprendimo nepripažinimo pagrindų. Šio straips-

857 2016 m. lapkričio 10 d. Sprendimo Kovalkovas, C-477/16 PPU, EU:C:2016:861, 27 ir 48 punktai.
858 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio 

pripažinimo ir vykdymo [interaktyvus]. <https://www.e-tar.lt>.
859 Iki 2017 m. gegužės 22 d. valstybės narės, taip pat ir Lietuva, perduoda Komisijai nuostatas, kuriomis į jų nacionalinę 

teisę perkeliami pagal šią direktyvą nustatyti įpareigojimai.
860 Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo 

įstatymas [interaktyvus]. <https://www.e-tar.lt>.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/10fb2930715211e484b9c12b550436a3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.68CC8934A031/jJTSkyKtYU
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nio 4 dalis numato, kad sprendžiant klausimą dėl užsienio valstybės teismo sprendimo pripažinimo, 
negali būti tikrinamas šio sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas ar iš naujo nustatomi bylos faktai.

Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių 
su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo teismo sprendimui dėl vaiko sugražini-
mo iš kitos valstybės narės vykdymui nereikia, kad toks sprendimas būtų pripažintas sprendimą 
vykdančioje valstybėje. Sprendimą priėmęs teisėjas išduoda pažymėjimą sprendimui vykdyti. Čia 
svarbus ESTT 2008 m. liepos 11 d. sprendimas byloje C-195/08 PPU, Rinau. Lietuvos teismuose buvo 
nagrinėjama byla dėl vaiko grąžinimo pagal Vokietijos teismo sprendimą ir jo išduotą pažymėjimą 
vaiką grąžinti tėvui į Vokietiją. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pateikė ESTT paklausimą prašy-
damas inter alia išaiškinti, ar suinteresuota šalis gali kreiptis dėl teismo sprendimo nepripažinimo, 
nesant pateikto prašymo dėl sprendimo pripažinimo? ESTT nurodė, kad kadangi nebuvo pareikšta 
jokių abejonių dėl šio pažymėjimo autentiškumo ir jis išduotas tinkama forma, prieštaravimą dėl 
sprendimo grąžinti vaiką pripažinimo pateikti draudžiama, ir vykdymo valstybės narės teismas turi 
tik paskelbti teismo sprendimą, dėl kurio išduotas pažymėjimas, vykdytinu ir patenkinti prašymą 
nedelsiant grąžinti vaiką861.

7.2.7. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymas  
 Lietuvos teisėje

ES pagrindinių teisių chartija įtvirtina pagrindines ES piliečių ir gyventojų asmenines, pilieti-
nes, politines, ekonomines ir socialines teises, kylančias iš visoms valstybėms narėms bendrų kons-
titucinių tradicijų ir tarptautinių įsipareigojimų, Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK), ES ir 
Europos Tarybos priimtų socialinių chartijų. Chartija išplečia Lietuvos Respublikos piliečių, gyven-
tojų ir juridinių asmenų teises palyginus su Konstitucija ir EŽTK. Chartijoje nurodytų teisių, atitin-
kančių EŽTK garantuojamas teises, esmė ir taikymo sritis yra tokia, kaip nustatyta toje konvencijoje. 
Ši nuostata nekliudo Sąjungos teisėje numatyti didesnę apsaugą (Chartijos 52 straipsnio 3 dalis). 

Chartija turi tokią pat teisinę galią, kaip ir sutartys (ES sutarties 6 straipsnio 1 dalis). Todėl 
Chartijos nuostatos taikomos tiesiogiai pagal tuos pačius principus kaip ir taikant ES pirminę teisę. 
Kartu reikia pabrėžti, kad pagal Chartijos 51 straipsnio „Taikymo sritis“ 1 dalį „Chartijos nuostatos 
skirtos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir organams, tinkamai atsižvelgiant į subsidiarumo princi-
pą, bei valstybėms narėms tais atvejais, kai šios įgyvendina Sąjungos teisę.“ ESTT 2014 m. liepos 10 d. 
sprendime byloje C-198/13, Hernández ir kiti, išaiškino, kad „Sąjungos atžvilgiu apibrėžtas reikalavi-
mas gerbti pagrindines teises yra privalomas valstybėms narėms tik tuo atveju, kai jų veiksmai paten-
ka į Sąjungos teisės taikymo sritį.“ Teismas nurodė, kad sąvoka „Sąjungos teisės įgyvendinimas“, kaip 
ji suprantama pagal Chartijos 51 straipsnį, suponuoja sąsają tarp Sąjungos teisės akto ir aptariamos 
nacionalinės priemonės, kuri turi būti daugiau nei tik sričių panašumas arba vienos srities netiesio-
ginis poveikis kitai.“ Valstybės narės privalo taikyti Chartijos nuostatas nacionaliniams aktams ir 
priemonėms, susijusioms su ES teisės įgyvendinimu: „Remiantis nusistovėjusia ESTT praktika, nu-
statant, ar nacionalinė priemonė susijusi su Sąjungos teisės įgyvendinimu, kaip tai suprantama pagal 
Chartijos 51 straipsnio 1 dalį, reikia patikrinti, be kita ko, ar nagrinėjamais nacionalinės teisės aktais 
siekiama įgyvendinti Sąjungos teisės nuostatą, taip pat šių teisės aktų pobūdį ir tai, ar jais siekiama 
kitų tikslų nei tie, kurie nustatyti Sąjungos teisėje, net jeigu jie šiai teisei gali daryti netiesioginį po-
veikį, taip pat – ar egzistuoja konkretūs Sąjungos teisės aktai šioje srityje arba aktai, galintys jai daryti 
poveikį.“862

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. birželio 16 d. nutartyje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-
7-2-699/2016 taip pat išaiškino atitinkamas Chartijos 51 ir 52 straipsnio nuostatas: „Europos Sąjun-
gos pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnyje nustatyta, kad niekas negali būti kankinamas, patirti 
nežmonišką ar žeminantį elgesį arba būti taip baudžiamas. Su pagrindinių teisių chartija susijusiuose 

861 2008 m. liepos 11 d. Sprendimo Rinau, C-195/08 PPU, EU:C:2008:406, 89 punktas.
862 2014 m. liepos 10 d. Sprendimo Hernández ir kiti, C-198/13, EU:C:2014:2055, 33, 34 ir 37 punktai.
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išaiškinimuose nurodyta, kad Chartijos 4 straipsnyje nurodyta teisė yra Konvencijos 3 straipsnyje 
garantuota teisė, kurios formuluotė yra ta pati. Pagal Chartijos 52 straipsnio 3 dalį jo esmė ir taikymo 
sritis yra tokia pati kaip atitinkamo Konvencijos straipsnio. Chartijos 51 straipsnyje apibrėžiant jos 
taikymo sritį nustatyta, kad Chartijos nuostatos skirtos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir orga-
nams, tinkamai atsižvelgiant į subsidiarumo principą, bei valstybėms narėms tais atvejais, kai šios 
įgyvendina Sąjungos teisę. Chartija neišplečia Sąjungos teisės taikymo srities už Sąjungos įgaliojimų 
ribų, nenustato Sąjungai naujų įgaliojimų ar užduočių ir nepakeičia Sutartyse nustatytųjų.“

Įdomi Lietuvos administracinių teismų praktika taikant Chartijos 41 straipsnį „Teisė į gerą 
administravimą“. Šio straipsnio 1 dalis nustato, kad „kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad Sąjungos 
institucijos, įstaigos ir organai jo reikalus tvarkytų nešališkai, teisingai ir per kiek įmanomai trum-
pesnį laiką“, o 2 dalis įtvirtina teisę būti išklausytam, susipažinti su savo byla ir administracijos pa-
reigą pagrįsti savo sprendimus. 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 2 d. sprendime administracinė 
byloje Nr. I-3447-281/2015 nurodė, kad „apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgda-
ma į tai, kad pareiškėjas buvo tinkamai informuotas apie atliekamą galimų pažeidimų tyrimą, jam 
buvo suteikta galimybė pateikti savo paaiškinimus ir argumentus dėl paties pažeidimo ir jo tyrimo, 
pareiškėjas aktyviai dalyvavo Agentūros atsakovui pateiktų Išvadų priėmimo procedūrose ir ne kar-
tą išreiškė savo nuomonę ginčo klausimais, į tai reagavo savo ypač detaliais ir išsamiais paaiškina-
mais, t. y. LVPA (VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“), kaip įgyvendinančioji institucija, buvo 
pakankamai aktyvi ir tinkamai atliko Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, Veiksmų 
programų administravimo ir finansavimo taisyklių bei Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo 
rekomendacijų nuostatose numatytus tyrimo veiksmus, t. y. atliko savarankišką pažeidimo tyrimą, 
konstatavo, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, Europos Sąjungos Pagrindi-
nių teisių chartijos 41 straipsnio 2 dalyje numatyti objektyvumo, teisės būti išklausytam taip pat ir 
teisės į gynybą principai nebuvo pažeisti.“

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. balandžio 4 d. nutartyje administra-
cinėje byloje Nr. A-261-573/2013 vertindamas asmens pateiktos nekilnojamojo turto individualaus 
vertinimo ataskaitos atitiktį Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatoms, pabrėžė, kad gero 
administravimo principo įgyvendinimas nacionalinėje teisėje kildinamas iš konstitucinio imperaty-
vo „valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“, kurio sudėtinė dalis yra „teisė būti išklausytam“, – kiekvie-
nas asmuo turi būti išklausytas, turi turėti galimybę veiksmingai išreikšti savo nuomonę prieš taikant 
bet kokią individualią jam nepalankią priemonę, kaip yra įtvirtinta Chartijos 41 straipsnio 2 dalyje. 
Nagrinėtas administracinis ginčas kilo iš Lietuvos teisės reguliuojamų santykių.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. liepos 21 d. sprendime administracinėje 
byloje Nr. I-13-520/2016 apibrėždamas gero administravimo principo turinį Lietuvoje, nurodė: „Eu-
ropos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje nustatyta kiekvieno asmens teisė į gerą administravimą, 
kuri reiškia, kad institucijos reikalus turėtų tvarkyti nešališkai, teisingai ir per kiek įmanomai trum-
pesnį laiką (Pagrindinių teisių chartijos 41 str. 1 d.). Pagal Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 
2 dalį teisė į gerą administravimą apima: kiekvieno asmens teisę būti išklausytam prieš taikant bet 
kokią individualią jam nepalankią priemonę (a punktas); kiekvieno asmens teisę susipažinti su savo 
byla, laikantis teisėto konfidencialumo ir profesinio bei verslo slaptumo (b punktas); administracijos 
pareigą pagrįsti savo sprendimus (c punktas). Šios Pagrindinių teisių chartijos nuostatos išreiškia 
bendro pobūdžio teisines vertybes, į kurias, sprendžiant dėl gero administravimo principo turinio 
Lietuvoje, gali būti atsižvelgiama kaip į papildomą teisės aiškinimo šaltinį. “863

Tendencija, kad Lietuvos teismai vis dažniau taiko Chartiją savo sprendimuose, tiesiogiai ne-
susijusiuose su ES teisės įgyvendinimu, gali būti iš dalies paaiškinta tuo, kad teismai dažnai tikrina 
bylos šalių teiginius, kad jų atžvilgiu buvo pažeistos Chartijos nuostatos. Ši Chartijos taikymo ten-

863 Pvz., LVAT Išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 8 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-
686/2010; 2012 m. kovo 29 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-2220/2012; 2015 m. liepos 7 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. eA-2266-858/2015.
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dencija, išplečianti Chartijos taikymo sritį, turėtų būti vertinama teigiamai, nes išplečia asmens teisių 
apsaugą.

7.3. Europos Sąjungos teisės moksliniai tyrimai Lietuvoje 

Pateikti išsamią Lietuvoje atliktų ES teisės tyrimų apžvalgą yra iš ties nelengva užduotis. ES 
teisė Lietuvoje pradėta nuolat taikyti nuo Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą, nuoseklūs ES teisės 
moksliniai tyrimai Lietuvoje buvo pradėti apie 2000 metus. Atsižvelgiant į tuomet itin ribotą ES tei-
sės mokslininkų skaičių Lietuvoje ir itin glaudų ES ir tarptautinės teisės ryšį, ES teisės tyrimus ėmėsi 
atlikti tarptautinės teisės mokslininkai. Jų tyrimų rezultatai paprastai būdavo moksliniai straipsniai, 
visų pirma nukreipti į lyginimą su tarptautine teise, skirti ES teisės taikymo ir galiojimo Lietuvoje 
problemoms, būtinoms Lietuvos Konstitucijos pataisoms, Lietuvai stojant į ES. Monografijų, studijų 
ir kitų fundamentalių veikalų ES teisės temomis, parašytų Lietuvos mokslininkų, reikėjo dar ilgokai 
palaukti. 

Be to, Lietuvoje dėl objektyviai mažo ES teisės mokslininkų skaičiaus atliekami ES teisės moks-
liniai tyrimai dažnai yra fragmentiški. Tuo tarpu pasaulyje ES teisę tiria mokslininkai iš daugybės 
šalių, net ir tų, kurios nėra ES valstybės narės. Ši aplinkybė sąlygoja ir šiame skyriuje pateikiamą 
tyrimų apžvalgos ribotumą: norint pateikti visapusišką ES teisės tyrimų analizę reikėtų aprašyti bent 
jau ryškiausius užsienio autorių darbus. Vis dėlto toks tyrimas dėl savo didelės apimties ne tik kad 
yra neįmanomas, bet ir neatitiktų mūsų tikslų – analizuoti lietuvių autorių atliktus ES teisės tyrimus. 
Todėl bus apsiribota tik tais užsienio autoriais, kurių darbai Lietuvos mokslininkų buvo išversti ir 
publikuoti lietuviškai. Taip daryti verčia keletas aplinkybių: pirma, lietuviškai publikuotų užsienio 
autorių darbais rėmėsi nemaža dalis Lietuvos mokslininkų, todėl šie darbai neabejotinai darė įtaką 
jų tyrimams, antra, jie yra lengvai prieinami studijų metu tiems, kurie nepageidauja ar negali studi-
juoti užsienio kalbomis, trečia, šie darbai keletą metų buvo vienintelis nuoseklus ES teisės studijų ir 
mokslo šaltinis lietuvių kalba. 

Šiuo metu turbūt sunku būtų rasti teisės mokslo darbą, kuriame nebūtų tam tikru aspektu 
analizuojama ES teisė, lygiai taip, kaip sunku rasti darbą, kuriame nebūtų analizuojama bent kelių 
užsienio šalių teisė. Valstybių bendradarbiavimas Europos Sąjungoje nuo pat Europos bendrijų (Eu-
ropos ekonominė bendrija, Europos anglių ir plieno bendrija ir Europos atominės energetikos ben-
drija) įkūrimo ir ilgą laiką vėliau visų pirma buvo siejamas su ekonomine valstybių narių integracija, 
ekonominiai tikslai atsispindėjo ES fundamentaliųjų laisvių – laisvo prekių, paslaugų, asmenų ir ka-
pitalo judėjimo – apsaugos mechanizmuose. Kertiniai Europos Sąjungos teisinės sistemos sui generis 
statusą liudijantys ESTT sprendimai – Van Gend en Loos864, Costa prieš Enel865 ir daugelis kitų – kilo 
bylose, kuriose buvo nagrinėjamos kertinės vidaus rinkos laisvės. Evoliucionuojant ES teisei, ple-
čiantis ES teisės tikslams, ekonominė ES teisės vystymosi dimensija buvo stipriai papildyta. Ne tik 
plėtėsi ES kompetencija, bet net ir tose srityse, kuriose valstybės narės Europos Sąjungai aiškiai ir ne-
abejotinai nebuvo suteikusios kompetenciją, ES teisė buvo pradėta taikyti, jei nacionalinės taisyklės 
pažeidė ES fundamentaliąsias teises ar ES bendruosius teisės principus. Be to, ypač ryškūs ES teisės 
taikymo sritį plečiantys pasikeitimai įvyko po Mastrichto sutartimi įvesto ES pilietybės instituto. ES 
pilietybė, ES socialinių tikslų ir kompetencijų išsiplėtimas bei aiškiai deklaruotas vertybinis pamatas, 
kurį vainikavo Europos Sąjungos pagrindinių teisių Chartija, sudaro prielaidas „fundamentalizuoti“ 
ES piliečių judėjimo ir apsigyvenimo teisę, prielaidas toliau plėtoti vertybių ir tautų gerovės Europą. 
ES piliečių judėjimo ir apsigyvenimo teisė palaipsniui virto viena iš esminių ir bendriausių vidaus 
rinkos laisvių, kurios specifinius taikymo aspektus reguliuoja konkrečios laisvo asmenų judėjimo 
laisvės – darbuotojų, savarankiškai dirbančių asmenų ar paslaugų teikėjų bei gavėjų judėjimo laisvės. 
Vis dėlto didžiausias pasiekimas virto kartu ir didžiausiu iššūkiu – laisvo asmenų judėjimo režimas, 
ypač migrantų krizės akivaizdoje, sukėlė rimtų problemų tolesnei ES integracijai, o gal net ir pačios 

864 1963 m. vasario 5 d. Sprendimas Van Gend en Loos v. Administratie der Belastingen, 26/62, EU:C:1963:1.
865 1964 m. liepos 15 d. Sprendimas Costa v. E.N.E.L, 6/64, EU:C:1964:66.
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ES egzistencijai. Didžiosios Britanijos gyventojų balsavimas dėl išstojimo iš ES (Brexit), vis stiprėjan-
čios antiglobalistinės ir antiintegracinės nuotaikos Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose verčia 
permąstyti ES integracijos kryptį ir greitį. Matyti, kad ES galių apimtis ir reguliuojamų visuomeni-
nių teisinių santykių ratas yra išties įspūdingas. Galiojančių ES teisės aktų katalogą sudaro beveik 
20 tūkst. ES teisės aktų. Prasiplėtusi ES kompetencija, reguliuojamų santykių ratas rodo tai, kad iš 
esmės nėra galimas nacionalinės teisės tam tikros šakos ar instituto tyrimas neanalizuojant ES teisės. 
Reikėtų pridurti ir tai, kad Lietuvoje disertaciniuose moksliniuose tyrimuose būtina apžvelgti pasau-
lyje atliktus tyrimus disertacijos tema866. Atsižvelgiant į Lietuvos geopolitinę padėtį ir istorinę patirtį, 
Lietuvos teisės mokslo darbuose praktiškai neįmanoma išvengti tam tikro gylio ES teisės tyrimų.

Tai pagrindžia konceptualią šio skyriaus problemą – kokius Lietuvoje atliktus mokslinius ty-
rimus priskirti ES teisės tyrimams ir apibendrinti šioje apžvalgoje. Ar vienai ES direktyvai skirtas 
mokslinis straipsnis priskirtinas ES teisei, ar konkrečiai nacionalinės teisės šakai ar institutui, kurį 
ta direktyva suderina? Ar visi reglamentų, kurie iš esmės unifikuoja valstybių narių teisę, tyrimai 
priskirtini ES teisės tyrimams? O jei mokslinis tyrimas, skirtas konkrečiai nacionalinės teisės šakai 
ar institutui, tačiau neabejotinai siejasi su ES teise – jame analizuojami keletas ESTT sprendimų ar ES 
antrinės teisės aktų? Tarkim, disertacijų, straipsnių ar knygų, kuriose tiriama konkreti nacionalinės 
teisės šaka, dalys, kuriose analizuojama ES teisės įtaka minėtai nacionalinės teisės šakai, neabejotinai 
priskirtinos ES teisės moksliniams tyrimams867, tačiau, ar šios dalys aptartinos šiame tekste? 

Atsižvelgiant į čia leistiną apimtį, koncentruojamasi į klasikinius ES teisės tyrimus. Jie visų 
pirma apima ES institucijas ir teisminę sąrangą, ES teisės sistemą, inter alia šaltinius, jų santykį, sis-
temos ypatumus ir pan., teisės derinimą, ES vidaus rinkos teisyną, apimantį ES konkurencijos teisę. 
Prie ES teisės tyrimų neabejotinai priskirtini taip pat tyrimai, susiję su išimtinės kompetencijos ES 
veiklos sritimis. Vis dėlto dėl ribotos apimties, nuosekliai nebus apžvelgiamos visos išimtinės kom-
petencijos sritys. 

Sąjungai pasinaudojus savo kompetencija pasidalijamosios kompetencijos srityse, valstybės na-
rės nebetenka teisės reguliuoti savarankiškai tų visuomeninių teisinių santykių868. Todėl pasidalija-
mosios kompetencijos sritys, kuriose ES pasinaudojo savo kompetencija, taip pat turėtų būti šio sky-
riaus objektu. Vis dėlto, siekiant šios knygos metodologinio ir turinio nuoseklumo, pasidalijamosios 
kompetencijos veiklos sričių tyrimai nebus įtraukiami į šiame skyriuje pateikiamą mokslinių tyrimų 
apžvalgą. Šie tyrimai apžvelgiami aptariant atitinkamą nacionalinės teisės šaką kituose knygos sky-
riuose. Čia nebus apžvelgiami moksliniai tyrimai, skirti išimtinai privatinės teisės sričiai, pavyzdžiui, 
civilinio proceso normų Europos Sąjungoje derinimas, sutarčių teisės vienodinimas ir pan. 

Šiame skyriuje nagrinėjami bendrieji nacionalinės ir ES teisės santykio klausimai, ES prigim-
ties bei bendrieji ES teisės sistemos tyrimai. ES teisės struktūros tyrimai, ypač akcentuojant aiškios 
hierarchijos tarp ES antrinių teisės aktų nebuvimo problematiką, taip pat su ES institucijomis, ypač – 
ESTT, teismo procesu susiję klausimai; ES teisės įgyvendinimo tyrimai bei ES vidaus rinkos teisės 
vystymosi tyrimai. Nors siekiama apžvelgti Lietuvoje mokslinius tyrimus vykdančių mokslininkų 
indėlį kuo plačiau, gali būti, kad vienas ar kitas mokslinis straipsnis galėjo likti nepastebėti. Pabrė-
žiama, kad apžvalga apima tik tuos mokslinius tyrimus, kurie yra nauji ir aktualūs: pavyzdžiui, jei 
mokslininkas disertacija išplėtojo tam tikrą teisės tyrimų kryptį, jo kiti tos pačios krypties iš esmės 
neatnaujinti moksliniai darbai (tiek publikuoti prieš disertacijos gynimą, tiek ir po) neminimi.

866 2017 m. kovo 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo dėl mokslo doktorantūros nuostatų 
patvirtinimo Nr. V-149, 32 punktas.

867 Pvz., šio skyriaus autorius yra parašęs ES teisės vadovėlio dalį,visų pirma skirtą konkrečiai nacionalinės teisės šakai: 
Monkevičius, E. et al. Aplinkosaugos teisė. Vilnius: Justitia, 2011.

868 SESV sutarties 2 str. 2 d.
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Europos Sąjungos prigimtis, Europos Sąjungos teisės pobūdis, nacionalinės bei  
Europos Sąjungos teisės santykis

Dar 1963 m. Europos Teisingumo Teismas pabrėžė ES teisės savarankišką, nepriklausomą nuo 
valstybių narių teisės sistemų, prigimtį ir pobūdį869. Dar po metų – tęsė garsiojo ES teisės viršenybės 
principo plėtotę, pabrėždamas, kad valstybės negali teikti pirmenybės nacionalinei taisyklei prieš 
abipusiškumo pagrindu jų priimtą ES teisinę sistemą870. Todėl nacionalinė taisyklė neturi prieštarauti 
ES teisei, net jei nacionalinė taisyklė priimta vėliau871, neatsižvelgiant į tai, kokio lygio prieštaraujantis 
nacionalinis teisės aktas872.

Lietuvoje ES teisės viršenybės principas buvo įtvirtintas Konstituciniu aktu873. Tikslinga pri-
minti ir tai, kad Lietuvos Konstitucinis Teismas ES teisės aktų taikymo pirmenybę teikia tais atvejais, 
kai sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, nuostatos konkuruoja su teisiniu reguliavimu, 
nustatytuoju Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose (nesvarbu, kokia jų teisinė galia), tačiau išskiria 
pačią Konstituciją874. Tarp ESTT ir Konstitucinio Teismo susiformavo ne hierarchinė, o galių pusiaus-
vyros sistema875. Akivaizdu, kad narystė Europos Sąjungoje keičia nacionalinį teisinį reguliavimą, 
taip pat ir konstitucinį: Lietuvos narystę Europos Sąjungoje reikia vertinti kaip savarankišką konsti-
tucinį principą, kurio turinys netelpa vien į narystės tarptautinėje organizacijoje atvejo ar geopoliti-
nės orientacijos sudėtinio elemento rėmus876.

Lietuvos, ypač konstitucinės teisės, ir ES teisės santykis Lietuvai stojant į ES buvo nemažos dalies 
tarptautinės ir konstitucinės teisės mokslininkų tyrimų objektu. V. Vadapalo ir kai kurių kitų moksli-
ninkų daugybės straipsnių tyrimų tikslas buvo nukreiptas pagrįsti poreikį keisti Lietuvos Respublikos 
Konstituciją ir tinkamą Konstitucinio akto suformulavimą, Lietuvai stojant į Europos Sąjungą877. Lie-
tuvos mokslininkai taip pat tyrė ES teisės įtaką nacionalinei konstitucinei teisei platesniame konteks-
te, neišvengiamai paliesdami ES teisės viršenybės principą878, klausimus apie šio principo kilmę879, 

869 1963 m. vasario 5 d. Sprendimas Van Gend en Loos v. Administratie der Belastingen, 26/62, EU:C:1963:1.
870 1964 m. liepos 15 d. Sprendimas Costa v. E.N.E.L, 6/64, EU:C:1964:66
871 1978 m. kovo 9 d. Sprendimo Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal SpA , 106/77, EU:C:1978:49, 

17-18, 21, 24 punktai.
872 1970 m. gruodžio 17 d. Sprendimo Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide 

und Futtermittel, 11-70, EU:C:1970:114 3 punktas.
873 Konstitucijos papildymas konstituciniu aktu „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ ir Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos 150 straipsnio papildymas. 
874 Pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. (Valstybės žinios. 2006, Nr. 30-1050), 2006 m. 

gruodžio 21 d. (Valstybės žinios. 2006, Nr. 141-5430) nutarimai.
875 Lapinskas, K. Europos tarptautinių teismų ir nacionalinių konstitucinių teismų jurisdikcijos ir jurisprudencijos są-

lyčio problemos. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo aštunto-
sios konferencijos „Konstitucija, nacionalinė teisė ir Europos teisė“ medžiaga. 2003 m. birželio 24–27 d [interaktyvus]. 
<www.lrkt.lt>.

876 Jarašiūnas, E. Kokybiniai ir kiekybiniai užsienio politikos įgyvendinimo parametrai Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijoje. Jurisprudencija. 2012, 19 (3). p. 923–953.

877 Vadapalas, V. Constitutional reform in Lithuania preparing its accession to the European Union. Berlin University 
FCE. 2 (99), 1999; Vadapalas, V. Lithuania: the constitutional impact of the enlargement at national level. Kellermann, 
A. et al. EU Enlargement. The Constitutional Impact at EU and National Level. The Hague: T.M.C. Asser Press. 2001; 
Vadapalas, V. Bendrieji stojimo į Europos Sąjungą klausimai. Vadapalas, V. et al. Europos Sąjungos teisė ir Lietuva. 
Vilnius: Justitia, 2002; Vadapalas, V.; Jarukaitis, I. Constitution of the Republic of Lithuania, International Law 
and Accession to the European Union. Segado, F. F. ed. The Spanish Constitution in the European Constitutional 
Context / La Constitucion Espanola en el Contexto del Constitucionalizmo Europeo. Madrid: Dykinson S. L., 2003; 
Van Elsuwege P. The process of constitutional revision in the light of Lithuania’s accession to the European Union. 
Jurisprudencija. 2003, 44 (36). 

878 Kūris, E. Europos Sąjungos teisė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje: sambūvio algoritmo 
paieškos. Katuoka, S. et al. Teisė besikeičiančioje Europoje: Liber Amicorum Pranas Kūris. Vilnius: MRU, 2008; Rav-
luševičius P. The Enforcement of the Primacy of the European Union Law: Legal Doctrine and Practice. Jurispruden-
cija. 2011, 18 (4), p. 1369–1388.

879 Jarašiūnas, E. Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Europos integracija. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
ir Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo aštuntosios konferencijos „Konstitucija, nacionalinė teisė ir Europos 
teisė“ medžiaga. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2004; Kūris, E. Lietuvos Respublikos Konsti-
tucija ir Europos teisės iššūkiai. Justitia. 2004, 6 (54); Stačiokas, S. Pasiruošimas stojimui į ES: Konstitucinio Teismo 

http://www.lrkt.lt/PKonferencijose/06.pdf
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įtaką nacionalinei suvereniteto doktrinai880.
ES ir ES teisės statuso, santykio su nacionaline ir tarptautine teise bei ES teisės kilmės klausimai 

kiekvieną kartą iškildavo naujųjų aktualijų kontekste. Tam tikrame ES teisės vystymosi etape moks-
lininkai nagrinėjo klausimus dėl Sutarties dėl Konstitucijos Europai projekto statuso881 ir turinio882, 
tyrė galimas Sutarties dėl Konstitucijos Europai ratifikavimo pasekmes Lietuvos teisės sistemai883. 
Siekiant aptarti reformų sutartį ir jos reikšmę ES vystymuisi, ESTT vaidmenį integracijos procese, 
pagrindinių žmogaus teisių apsaugos Europos Sąjungoje klausimus, vidaus rinkos vystymosi tenden-
cijas buvo surengta ne viena mokslinė konferencija. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai pasirodė tyrimų, 
lyginančių Lisabonos sutartį su Sutartimi dėl Konstitucijos Europai. Mokslininkai darė išvadą, kad 
šie teisės aktai yra labai panašūs, ir nepaisant to, kad Europos Vadovų Taryba atsisakė nuorodų į ES 
sutarties konstitucinį pobūdį, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ES turėjo tapti „konstituciškai svares-
niu dariniu“884. Šią Lietuvos teisės mokslininkus ir praktikus itin dominusią ES teisės tyrimų kryptį 
kompleksiškai disertacijoje išplėtojo I. Jarukaitis885, nagrinėjęs Lietuvos stojimo į ES konstitucinius 
pagrindus, Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos viešosios valdžios galių perleidimą ES, Konstitu-
cinio akto dėl narystės ES prigimtį ir turinį, šio akto įtaką LR Konstitucijai ir Konstitucinio Teismo 
formuojamai konstitucinei jurisprudencijai. I. Jarukaitis taip pat nagrinėjo su valstybės naryste ES 
susijusius Europos Sąjungos, kaip specifinės organizacijos, prigimties ir funkcionavimo problemi-
nius aspektus, atskleidė pagrindinius ES, kaip sui generis organizacijos, prigimties ir funkcionavimo 
bruožus. Tuo tarpu E. Jarašiūnas Europos Sąjungos prigimtį sieja su integracijos procesais, pabrėž-
damas, kad ES peržengia įprastinės tarptautinės organizacijos ir valstybinio darinio ribas, todėl ją 
įvardija kaip regiono integracijos organizaciją: „būtent per integraciją ir reiškiasi tiek ES tarpvyriau-
sybiškumas, tiek supranacionalumas <...> tik integracijos idėja gali būti sisteminės jungties stuburas, 
minėti tarpvyriausybiškumo, supranacionalumo ar kitokie aspektai tėra tik tos jungties išvestinės.“886

Į ES kaip sui generis organizaciją ir jos teisę, kaip savarankišką, nuo nacionalinės teisės nepri-
klausomą teisės sistemą, nukreiptų tyrimų Lietuvoje buvo pakankamai daug, tyrimai pradėti Lietu-
vai dar neįstojus į ES, o ES ir tarptautinės teisės (tiek viešosios, tiek ir privatinės teisės), taip pat ESTT 
ir tarptautinių teismų jurisdikcijos, santykio klausimams Lietuvos moksle dėmesys buvo sutelktas 
palyginti neseniai. Tarptautinės privatinės teisės ir ES teisės santykio kai kurias problemas tyrė  
L. Liubertaitė, kuri disertacijoje tyrė ES pirminės teisės poveikį nacionalinių daugiašalių tarptautinės 
privatinės teisės normų struktūriniams elementams ir šių normų taikymui, taip pat ES pirminės tei-
sės įtaką koliziniam taikytinos teisės nustatymo metodui887. 

Teisingumo Teismas, analizuodamas ES ir tarptautinės teisės santykį, pabrėžė, kad tarptautinis 
susitarimas negali pažeisti Sutartyse nustatytos jurisdikcijos tvarkos bei kompetencijos paskirstymo, 
vadinasi, ir ES teisės sistemos autonomiškumo; ginčų, kylančių dėl ES ir SESV sutarčių aiškinimo ar 

praktikos tarptautinis ir lyginamasis aspektai. Stojimas į Europos Sąjugną ir Konstitucija. Seminaro medžiaga 1999 
06 09-30. Vilnius: Eugrimas, 2000. Kai kurie aspektai buvo nagrinėjami konstitucinės teisės monografijose, pvz., 
Šileikis, E. Alternatyvi konstitucinė teisė. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2003.

880 Namavičius, Z. Suverenitetas ir Europos Sąjungos teisė. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lenkijos 
Respub likos Konstitucinio Tribunolo septintosios medžiaga. 2002 m. birželio 26–29 d. [interaktyvus]. <www.lrkt.lt; 
Van Elsuwege, P. Europos Konstitucija ir jos padariniai nacionalinio suvereniteto sampratai. Jurisprudencija. 2004, 
58 (50).

881 Katuoka, S. Sutarties dėl Konstitucijos Europai ypatybės. Jurisprudencija. 2005, 72 (64).
882 Žaltauskaitė-Žalimienė, S. Institucinė reforma pagal Sutarties dėl Europos Konstitucijos projekto nuostatas. Jus-

risprudencija. 2004, 58 (50), p. 15–33; Jarukaitis, I. Europos Sąjungos Konstitucinė sutartis ir valstybių narių konsti-
tucijos. Konventas, Konstitucija ir Europos Sąjungos ateitis. Vilnius: Firidas, 2004, p. 42–54; Vidrinskaitė S. Europos 
Sąjungos Konstitucija Lietuvos konstitucinėje tikrovėje. Jurisprudencija. 2005, 77 (69).

883 Jarukaitis, I. Ratification of the Treaty Establishing a Constitution for Europe in Lithuania and its Impact on National 
Constitutional system. Teisė. 2006, 61, p. 57–70.

884 Jarukaitis, I. Europos Sąjungos konstitucinė sutartis ir Lisabonos sutartis: skirtumų beieškant. Teisė. 2009, 73, p. 72. 
885 Jarukaitis, I. Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika: narystės konstituciniai pagrindai. Daktaro disertacija. Sociali-

niai mokslai (teisė). Vilnius: VU, 2008.
886 Jarašiūnas, E. Europos Sąjungos teisinio kvalifikavimo problemos. Jurisprudencija. 2011, 18 (4), p. 1323–1347.
887 Liubertaitė, L. Europos Sąjungos pirminės teisės įtaka valstybių narių daugiašalėms tarptautinės privatinės teisės nor-

moms. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: VU, 2013.

http://www.lrkt.lt/PKonferencijose/07.pdf
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taikymo, sprendimui valstybės narės turi taikyti tik ES ir SESV sutartyse numatytus būdus888. Aiš-
kindama šiuos ESTT sprendimus, I. Daukšienė daro išvadą, kad Europos Sąjungos teisės požiūriu, 
valstybės narės privalo visus tarpusavio ginčus, kurie remiasi mišrios tarptautinės sutarties nuosta-
tomis, dėl kurių ES turi kompetenciją, spręsti Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, o tai reiškia, 
kad ESTT pripažįsta savo jurisdikcijos viršenybę prieš kitas tokiuose susitarimuose numatytas ginčų 
sprendimo institucijas889. Vis dėlto, patys tarptautiniai teismai neturi pareigos atsisakyti nagrinėti 
ginčą, kilusį tarp ES valstybių narių, kuris siejasi su ES teise, kaip nepatenkantį jų jurisdikcijon890. 
Mišrių susitarimų sąvoką, teisinius pagrindus, kompetencijos pasidalijimo tarp ES ir valstybių narių 
reikšmę, mišrių susitarimų aiškinimą ir taikymą ir iš jų kylančias atsakomybės problemas disertaci-
joje išsamiai nagrinėjo M. Limantas891.

Ypatingas ES teisės pobūdis – ES teisės autonomiškumas – iškelia daugybę klausimų, tarp kurių 
itin aktualus – ES prisijungimas prie EŽTK. Dar 1996 m. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad tuomet 
galiojusi Europos Sąjungos teisė nesuteikė ES įgaliojimų prisijungti prie EŽTK ir, Teismo nuomone, 
tą galima buvo padaryti tik keičiant pačią sutartį892. Situacija iš esmės pasikeitė įsigaliojus Lisabonos 
sutarčiai, kuri numatė, kad Sąjunga prisijungia prie EŽTK893. Be to, 14 protokolu buvo pakeista ir pati 
EŽTK, kurioje buvo numatyta galimybė ES prisijungti prie Konvencijos894. Kurį laiką ES valstybėms 
narėms nesisekė susitarti dėl „problemiškų klausimų“: ES prisijungimo prie EŽTK masto, užtikrini-
mo, kad prisijungus prie EŽTK nebus padarytas poveikis valstybių narių kompetencijai, bendraatsa-
kovių mechanizmo taikymo masto, pirminio kreipimosi į Teisingumo Teismo proceso taikymo ir 
Sąjungos bei jos valstybių narių naudojimosi balsavimo teisėmis Ministrų Komitete prižiūrint, kaip 
vykdomi Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai prieš Sąjungą895. 2011 m. ekspertų lygiu buvo 
parengtas pirmasis susitarimo dėl ES prisijungimo prie EŽTK projektas, 2013 m. – antrasis, kartu su 
kitais teisiniais dokumentais. Tačiau 2014 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismas priėmė Nuomonę 
2/13, kuria pabrėžė ES negalimumą prisijungti prie Konvencijos pagal Prisijungimo susitarimo pro-
jekto sąlygas, nes minėtas projektas prieštarauja ES pirminei teisei. Po šios ESTT Nuomonės pateiki-
mo ES prisijungimo prie EŽTK galimybė tapo tiek miglota, kad itin mažai tikėtina artimiausiu metu.

Europos Sąjungoje taikomą žmogaus teisių apsaugos sistemą, jos santykį su EŽTK įtvirtinta 
žmogaus teisių apsaugos sistema analizavo S. Katuoka896, D. Jočienė897. Pasitvirtino įžvalga, kad „tarp 
Liuksemburgo ir Strasbūro jurisprudencijų neegzistuoja įtampa ar konfliktas, tačiau harmonija ir 
tarpusavio bendradarbiavimas turi tapti dviejų sistemų santykių scenarijumi“898. L. Šaltinytė anali-
zavo argumentus, skatinančius ES prisijungimą prie EŽTK, aptarė ekvivalentiškos apsaugos doktri-
nos raidą ir taikymo ypatybes, pateikė argumentus, kodėl, jos nuomone, ekvivalentiškos apsaugos 

888 2006 m. gegužės 30 d. Sprendimo Komisija prieš Airiją, C459/03, EU:C:2006:345,123-125 punktai; 2008 m. rugsė-
jo 3 d. Sprendimo Kadi prieš ES Tarybą, C-402/05 P, EU:C:2008:461, 282 punktas. Taip pat žr. 1991 m. gruodžio  
14 d. Nuomonės 1/91, EU:C:1991:490, 35 punktą ir 2002 m. balandžio 18 d. Nuomonės 1/00, EU:C:2002:231, 11 ir 
12 punktus.

889 Daukšienė, I. Europos Sąjungos valstybių narių tarpusavio ginčai ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdik-
cija. Jurisprudencija. 2011, 18 (4), p. 1349–1368.

890 Daukšienė, I. Recognition of Jurisdiction of the Court of Justice of the European Union in International 
Courts. Jurisprudencija. 2012, 19 (2), p. 459–475.

891 Limantas, M. Mišrūs susitarimai Europos Sąjungos teisės sistemoje. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). 
Vilnius: VU, 2014.

892 1996 m. kovo 28 d. Nuomonė 2/94, EU:C:1996:140.
893 ES Sutarties 6 str. 2 d.
894 Žr. konsoliduotą tekstą: Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, iš dalies pakeista protokolais  

Nr. 11 ir Nr. 14 (Valstybės žinios. 2011, Nr. 156-7390).
895 Tarybos 2011 m. gruodžio 6 d. pranešimas 18117/11 dėl „I/A“ punkto.
896 Katuoka, S. Europos Sąjunga ir žmogaus teisės. Jurisprudencija. 2003, 44 (36), p. 6–15; Katuoka, S. Europos Sąjungos 

konstitucinės sutarties projektas ir žmogaus teisės. Jurisprudencija. 2004, 58 (50), p. 6–14.
897 Jočienė, D. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijos įtaka nacionalinei teisei bei jurisprudencijai, to-

bulinant žmogaus teisių apsaugą. Konvencijos ir Europos Sąjungos teisės santykis. Jurisprudencija. 2007, 7(97),  
p. 17–27.

898 Ibid., p. 26.
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doktrina turėtų būti išsaugota ir tolesnėje EŽTT praktikoje899. Ekvivalentiškos apsaugos doktrina, 
esamas santykis tarp ES teisės sistemos ir EŽTK, ypač atsižvelgiant į Bosphorus bylos900 išvadas, taip 
pat ir galimybės ES prisijungti prie EŽTK buvo nagrinėtos ir disertacijos lygiu901.

Ir nors yra pavyzdžių, kai ESTT ir EŽTT skirtingai aiškino pagrindinių teisių turinį, vis dėlto 
„darna tarp ES teisės sistemos ir Konvencijos sistemos yra galima ir jos gali funkcionuoti kaip viena 
kitą papildančios sistemos“902. 

Didelio Lietuvos mokslininkų dėmesio nesulaukė ES institucijų, įstaigų ar organų, jų tarpusa-
vio santykių tyrimai. Nors dar 2004 m. buvo išleistas ES institucijoms ir valdymui skirtas vadovė-
lis903, tačiau jis buvo skirtas supažindinti su ES institucijomis ir valdymu, todėl nebuvo pakankamai 
išsamus ir detalus ES teisės studijoms ar juo labiau tyrimams. Iš kitų siauresnės apimties tyrimų 
išskirtina P. Ragausko atlikta teisėkūros ir kitų ES teisės aktų leidybos procedūrų bei ES institucijų 
„svorio“ kaitos lyginamoji analizė904. Nors pagrindinis straipsnio akcentas – pačios teisėkūros (bei 
kitos teisės aktų leidybos) procedūros, tačiau autorius didelį dėmesį skiria ES teisėkūros proceso da-
lyviams, ypač jų įtakos pokyčiams po Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Beje, po Lisabonos sutarties 
reikšmingesnį poveikį ES teisėkūroje gali daryti ir nacionaliniai parlamentai, į tai dėmesį atkreipė 
ir Lietuvos mokslininkai905, tačiau teisininkai pažymi, kad LR Seimo „poveikio praktika galėtų būti 
vertinama kaip esanti žemiau „santykinio skurdo ribos“906, t. y. kol kas Seimas jokiu reikšmingu po-
veikiu ES teisėkūroje pasigirti negali.

Europos Sąjungos įstaigos ir organai, kaip minėta, nesulaukė pakankamo Lietuvos tyrėjų dė-
mesio. Vienas specializuotas mokslinis straipsnis buvo skirtas Europos Centriniam Bankui, kuriame 
trumpai pateikiami ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo etapai, Europos centrinio banko funkci-
jos907. Kitas – ES ombudsmeno įkūrimo priežastims, tikslams ir veiklai908.

Didesnio Lietuvos mokslininkų dėmesio nesulaukė ir ES kompetencijos kategorijoms bei sri-
tims skirti tyrimai. Nors atskiri straipsniai, skirti vienai konkrečiai kompetencijos sričiai, buvo pu-
blikuoti909, o kai kuriuose kitiems ES teisės aspektams skirtuose tyrimuose bent iš dalies ši tema buvo 
paliesta910, tačiau platesnės mokslinės diskusijos šiomis temomis vis dar pasigendama911.

ES teisei skirti bendrojo pobūdžio vadovėliai, enciklopedijos ir kiti studijoms ar susipažinti su 
ES teise skirti leidiniai buvo svarbus studijų šaltinis studentams, be to, tobulino lietuviškąją ES teisės 

899 Šaltinytė, L. European Union accession to the European Convention on Human Rights: stronger protection of 
fundamental rights in Europe? Jurisprudencija. 2010, 2 (120), p. 177–196.

900 Europos Žmogaus Teisių Teismo 2005 m. birželio 30 d. sprendimas byloje Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve 
Ticaret Anonim Şirketi v. Airiją (pareiškimo Nr. 45036/98).

901 Vienažindytė, J. Bosphorus prezumpcija ir Europos Sąjungos prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: VU, 2016.

902 Jočienė, D. Pagrindinių teisių apsauga pagal Europos žmogaus teisių konvenciją ir Europos Sąjungos teisę. Jurispru-
dencija. 2010, 3 (121), p. 108. 

903 Paulikas, V. Europos Sąjungos institucijos ir valdymas. Vilnius: MRU, 2004.
904 Ragauskas, P. Europos Sąjungos teisėkūra ir kitos teisės aktų leidybos procedūros. Teisės problemos. 2010, 3 (69). 
905 Daukšienė, I.; Matijošaitytė, S. The Role of National Parliaments in the European Union after Treaty of Lisbon. 

Jurisprudencija. 2012, 19 (1), p. 31–47.
906 Ragauskas, P. Europos Sąjungos teisėkūra ir kitos teisės aktų leidybos procedūros. Teisės problemos. 2010, 3 (69),  

p. 48. 
907 Bužinskas, G.; Kliukaitė, J. Europos centrinio banko raida ir perspektyvos. Teisė. 2007, 63, p. 16–29.
908 Vidrinskaitė, S. Europos Sąjungos ombudsmeno institucija. Jurisprudencija. 2007, 3 (93).
909 Pvz., Liubertaitė, L. Europos Sąjungos kompetencija tarptautinės privatinės teisės srityje: ribų beieškant. Teisė. 2011, 

79; Kostkevičius, G. Subsidiarumo principas teisiškai reglamentuojant sveikatos priežiūrą: ES ir valstybių narių 
kompetencijos atribojimas. Teisės problemos. 2006, 3 (53).

910 Pvz., ES kompetencija užsienio investicijų energetikos sektoriuje apsauga buvo tirta disertacijos dalyje: Šaltinytė, L. 
Užsienio investicijų apsauga energetikos sektoriuje: teisės aiškinimo ir taikymo problemos. Daktaro disertacija. Socia-
liniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2009.

911 Dar prieš Lietuvos narystę ES nedidelės apimties tyrimai šioje srityje buvo pradėti, pvz., Vadapalas, V. Delimitation 
of competencies between the European Union and the Member States: a look from a candidate country. Melissas, D. 
et al. Perspectives of the Nice Treaty and the Intergovernmental Conference in 2004. Baden-Baden: Nomos Verlags-
gesellschaft, 2002.
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terminiją912. Vis dėlto visos Didžiosios Britanijos autorių verstos knygos turėjo vieną gana didelį trū-
kumą: šiuose tyrimuose buvo aiškiai juntama bendrosios teisės sistemos įtaka. Džiugu, kad į lietuvių 
kalbą buvo išversta H. Hattenhauerio knyga „Europos teisės istorija“: I jos dalis apima laikotarpį nuo 
Mikėnų kultūros suklestėjimo apie 1250 m. pr. Kr. iki M. Liuterio tezių paskelbimo 1517 m.913, ir 
antroji – iki EEB sukūrimo914. Atskiru leidiniu publikuota pagal PHARE dvynių projektą „Lietuvos 
administracinių teismų mokymo programos sukūrimas ir įgyvendinimas“ vestų seminarų medžiaga, 
nors ir neturėjo didelės mokslinės vertės, vis dėlto tuo metu galėjo būti naudingu studijų šaltiniu915. 

Europos Sąjungos teisės struktūra ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Tradiciškai ES teisėje yra išskiriama pirminė ir antrinė teisė, o kai kuriuose darbuose lietuvių 

kalba buvo vartojamos ES pirminės ir išvestinės teisės sąvokos916. ES išvestinės teisės sąvoka teisinėje 
literatūroje lietuvių kalba neprigijo, nors pirminė teisė yra antrinės teisės pagrindas, iš jos ir ja re-
miantis yra „išvedama“ antrinė teisė. Skirstymas į pirminę ir antrinę ES teisę nurodo ES teisės normų 
kilmę ir teisės aktą, kuriame teisės norma yra įtvirtinta, be to, nurodo teisės aktų hierarchiją. Nors 
ir egzistuoja specifinė hierarchinė ES teisės aktų sistema, tačiau ji nėra baigta ir visapusiškai aiški. 
Teisės aktų hierarchijos problemą ne itin vykusiai bandyta spręsti Lisabonos sutartimi, pavyzdžiui, 
nenubrėžtas aiškus santykis tarp ES teisės aktų leidėjo priimtų teisės aktų, šių teisės aktų ir Teismo 
sprendimų. Akivaizdu, kad šios srities moksliniai tyrimai išliks aktualūs ateityje. Tenka sutikti su 
autoriais, pabrėžiančiais gana painią lietuviškąją ES teisės aktų terminiją: ES įstatymo galią turinčio 
teisės akto samprata materialiąja prasme nėra nei tapati, nei iš esmės panaši į įstatymo sampratą Lie-
tuvos teisėje917, nors įstatymo galią turinčių ir neturinčių teisės aktų išskyrimas Lisabonos sutartyje 
sukuria prielaidas ilgainiui formuotis aiškesniai ES teisės aktų hierarchinei sistemai918. 

ES teisės šaltiniams Lietuvoje nebuvo skirtas pakankamas dėmesys. Tik visai neseniai Europos 
Sąjungos teisės šaltinius tarptautinės teisės šaltiniams skirtoje studijoje apibendrino S. Katuoka919. 

ES teisės struktūroje ypatingą vietą užima ES teisės bendrieji principai. Lietuvoje atlikti moks-
liniai tyrimai, nukreipti į ES bendruosius teisės principus, buvo gana eklektiški. Į lietuvių kalbą iš-
verstoje Johno A. Usherio monografijoje analizuojami keli ES bendrieji teisės principai (draudimo 
diskriminuoti, proporcingumo, teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo, gero administravimo ir kai kurie 
kiti) ir jų taikymas įvairiose ES veiklos srityse – tai buvo viena pirmųjų į lietuvių kalbą išversta studi-
ja920. Diskriminacijos draudimo principą, kaip bendrąjį ES teisės principą, jo turinį ir šio principo tai-
kymą, siekiant užtikrinti tinkamą žmogaus teisių apsaugą, tyrinėjo V. Milašiūtė921. Vertingos autorės 
įžvalgos dėl EŽTK ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos santykio, šiuose dokumentuose 
įtvirtinto žmogaus teisių apsaugos lygio, apimties ir šios apsaugos santykio. Ar tiesioginis direktyvų 
veikimas nacionalinėje teisėje pakankama apimtimi tenkina teisinio saugumo principo reikalavimus 
disertacijoje analizavo A. Samuilytė-Mamontovė, kuri ne tik tyrinėjo ES direktyvų veikimo dok-
trinas, bet ir atskleidė jų taikymo problemas nacionalinėje teisėje ir tiesioginio veikimo doktrinos 
tobulinimo aspektus922. 

912 Vitkus, G. (red.). Europos Sąjunga: enciklopedinis žinynas. Vilnius: Eugrimas, pirmas leidimas – 1999, antrasis patai-
sytas ir papildytas leidimas – 2002, trečiasis, pataisytas ir papildytas leidimas – 2008; Tatham, A. Europos Sąjungos 
teisė. Vilnius: Eugrimas: 1999; Cairns, W. Įvadas į Europos Sąjungos teisę. Vilnius: Eugrimas, 1999.

913 Hattenhauer, H. Europos teisės istorija. I tomas. Vilnius: Registrų centras, 2009.
914 Hattenhauer, H. Europos teisės istorija. II tomas. Vilnius: Registrų centras, 2015.
915 Butkus, G. Sud. Europos Sąjungos teisė: seminarai. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2006.
916 Žr., pvz., Walter Cairns. Europos Sąjungos teisės įvadas. Vilnius: Eugrimas, p. 98.
917 Ragauskas, P. Europos Sąjungos teisėkūra ir kitos teisės aktų leidybos procedūros. Teisės problemos. 2010, 3 (69), p. 11.
918 Ibid., p. 84 
919 Katuoka, S. Tarptautinės teisės šaltiniai. Vilnius: Registrų centras, 2013, p. 35–45.
920 Usher, J. A. Bendrieji Europos bendrijos teisės principai. Vilnius: Naujoji Rosma, 2001.
921 Milašiūnaitė, V. Diskriminacijos draudimo principas pagal Europos Sąjungos teisę žmogaus teisių apsaugos požiū-

riu. Teisės problemos. 2010, 3 (69).
922 Samuilytė-Mamontovė, A. Europos Sąjungos direktyvų veikimas: teisinio saugumo principo užtikrinimo aspektai. 

Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2016.

http://bibl-duom.vdu.lt/files/D23233_turinys.pdf
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Pagrindines ESTT proceso taisykles, Teismo funkcijas, vietą ES institucijų sistemoje ir kom-
petenciją, ieškinių rūšis, su prejudiciniu sprendimu susijusias teorines ir praktines problemas kon-
centruotai pateikia R. Norkus, D. Prapiestytė ir V. Valančius923. Šis leidinys tuo metu buvo ir iki 
šiol yra naudinga mokomoji priemonė, pateikianti esminius prejudicinio sprendimo aspektus. Reikia 
pažymėti, kad prejudicinio sprendimo, nacionalinio teismo vaidmens įgyvendinant ES teisę klausi-
mai pirmaisiais Lietuvos narystės ES metais buvo itin aktualūs, todėl dažnai diskutuojami ir tiriami 
teisės mokslininkų. Prejudicinio sprendimo, kaip svarbiausios ESTT ir nacionalinių teismų bendra-
darbiavimo formos, procedūrinius klausimus, būtinas reformas analizavo P. Kūris924. Nacionalinių 
teismų teisę ir pareigą kreiptis prejudicinio sprendimo, išskirdamas teismų diskrecijos formas, tyrė 
I. Vėgėlė925. Mokslininkai taip pat analizavo ESTT statusą926, jurisdikciją927, kai kuriuos prejudicinio 
sprendimo proceso aspektus928, aptardavo ESTT sudarančius teismus, pavyzdžiui, Tarnautojų teis-
mą929. ES teisės taikymo Lietuvoje problemas atskleidė tuometiniai aukščiausiųjų teisminės sistemos 
grandžių teismų pirmininkai – V. Greičius930 ir V. Valančius931. ESTT veiklos aktualijas, išryškinda-
mas ES teisminės sistemos institucinius, vidaus tvarkos bei darbo metodų pokyčius, Teismo priimamų 
sprendimų, ypač akcentuodamas prejudicinio sprendimo, kaip svarbiausios Teismo ir nacionalinio 
teismo bendradarbiavimo formos, reikšmę, analizavo tuometis ESTT teisėjas P. Kūris932. P. Kūris ne 
viename straipsnyje taip pat analizavo naująją prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka proce-
dūrą933. Prejudicinio sprendimo tyrimus disertacijomis apibendrino D. Prapiestytė, V. Tamavičiūtė ir   
E. Kybartienė. D. Prapiestytė tyrė prejudicinio sprendimo dėl teisės akto aiškinimo procedūros aspek-
tus, V. Tamavičiūtė tyrimą koncentravo į prejudicinio sprendimo dėl teisės akto negaliojimo ypatybes, 
o E. Kybartienė – į subjektus, kurie gali kreiptis prejudicinio sprendimo. Galima drąsiai teigti, kad šie 
disertacinio lygio tyrimai padeda atsakyti ne tik į teorinio lygio, bet ir į daugelį praktinių klausimų, 
kylančių Lietuvos teismuose aiškinant ir taikant ES teisę.

Ypač įdomūs ir nevienareikšmiško vertinimo susilaukę res judicata principo taikymo atvejai, 
ginčijant įsiteisėjusį nacionalinio teismo sprendimą, kuris pažeidžia ES teisę. Teismas pripažįsta, kad 
iš principo galutiniai nacionalinių teismų sprendimai nebegali būti ginčijami, tačiau kai kurios Teis-
mo bylos rodo jo taikymo ribas tais atvejais, kai nacionalinis teismas peržengia savo (ir pačios valsty-
bės narės) kompetencijų ribas ES kompetencijų sąskaita. Remdamasi šiomis prielaidomis ir atsižvelg-
dama į teisinio saugumo, lojalaus bendradarbiavimo, proporcingumo ir kitus ES teisės principus,  
S. Žalimienė formulavo pasiūlymą įstatymų leidėjui keisti ABTĮ bei CPK, numatant galimybę atnau-
jinti procesą, jei ESTT pripažintų, kad nacionalinio teismo sprendimas byloje prieštarauja ES teisei ar 
ESTT sprendimui934.

923 Norkus, R.; Prapiestytė, D.; Valančius, V. Procesas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme: preliminarus nutarimas. 
Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2004.

924 Kūris, P. Prejudicinio sprendimo procedūra Europos Bendrijų Teisingumo Teisme. Jurisprudencija. 2006, 6 (84).
925 Vėgėlė, I. Nacionalinių teismų teisė ir pareiga kreiptis į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą. Jurisprudencija. 

2007, 7 (97), p. 39–45.
926 Kybartienė, E. Konstituciniai teismai Europos Sąjungos teisinėje erdvėje. Jurisprudencija. 2007, 7 (97).
927 Šaltinytė, L. Jurisdiction of the European Court of Justice over issues relating to the common foreign and security 

policy under the Lisbon Treaty. Jurisprudencija. 2010, 1 (119), p. 261–279.
928 Rinkevičiūtė, E. Europos Sąjungos teisės vienodo interpretavimo valstybių narių teismų praktikoje garantijos. Ju-

risprudencija. 2005, 72 (64).
929 Žr., pvz., Točickienė, N.; Jablonskaitė-Martinaitienė, I. Europos Sąjungos tarnautojų teismo vieta Europos Sąjungos 

teismų sistemoje. Jurisprudencija. 2014, 21 (4), p. 1028–1054; Jablonskaitė-Martinaitienė, I.; Točickienė, N. Procesas 
Europos Sąjungos tarnautojų teisme: bendrieji aspektai. Jurisprudencija. 2016, 23 (1), p. 126–144.

930 Greičius, V. Europos Sąjungos teisės taikymo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme problemos ir tendencijos. Jurispru-
dencija. 2007, 7 (97), p. 28–32;

931 Valančius, V. Europos Sąjungos teisės poveikis Lietuvos administracinei justicijai: tendencijų kontūrai. Pirma ir 
antra dalys: Jurisprudencija. 2007, 7 (97), p. 33–38 ir 2007, 9 (99), p. 7–12.

932 Kūris, P. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo veiklos aktualijos. Jurisprudencija. 2007, 7 (97), p. 7–16.
933 Pvz., Kūris, P. Naujoji prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra Europos Bendrijų Teisingumo 

Teisme. Teisė. 2009, 73.
934 Žaltauskaitė-Žalimienė, S. Nacionalinio teismo vaidmuo įgyvendinant Europos Sąjungos teisę ir teisinio saugumo 

principo pažeidžiamumas. Teisė. 2011, 78, p. 137–152.
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Doktrinoje diskusijos netyla, ar veiksminga teisminė gynyba yra tinkamai užtikrinama Euro-
pos Sąjungos teisėje, ypač asmens locus standi Europos Sąjungos Teisingumo Teisme. V. Vadapalas, 
atsižvelgamas į Lisabonos sutartimi įtvirtintas naujoves dėl konkrečios sąsajos reikalavimo, kaip locus 
standi sąlygos, pabrėžia, kad veiksminga teisių gynyba Europos Sąjungos Teisingumo Teisme buvo 
sustiprinta935. Šiai pozicijai pritaria ir V. Tamavičiūtė, atkreipdama dėmesį, kad kol kas nepašalina-
mos visos asmens pažeistų teisių gynybos spragos: tuo atveju, jei teisės aktas būtų priskirtas įstatymo 
lygmens teisės normoms, asmeniui ir toliau tektų įrodinėti konkretų susietumą su ginčijamu teisės 
aktu, kaip apibrėžta Plaumann byloje936. Tyrimus dėl asmenų teisės kreiptis į ESTT ginčijant ES teisės 
aktus disertacijoje apibendrina A. Limantė937. Autorė Lisabonos sutartyje įtvirtintų pakeitimų švie-
soje kompleksiškai išanalizavo privačių asmenų galimybes ginčyti ES teisės aktų teisėtumą Europos 
Sąjungos Teisingumo Teisme, ištyrė locus standi praktinio įgyvendinimo problemas, siekė pagrįsti, 
ar privačių asmenų locus standi ESTT turėtų ir galėtų būti plečiama, tyrė, ar prejudicinio sprendimo 
procedūra teikiamos galimybės užpildo tiesioginių ieškinių sąlygomis sukurtus ribojimus. 

Apibendrinant reikia pasakyti, kad proceso Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, jo kom-
petencijos, bylų rūšys, veiksmingos teisminės gynybos bei locus standi klausimai susilaukė nemažo 
Lietuvos mokslininkų dėmesio. Tačiau, atsižvelgiant į aktualijas, pasigendama išsamių tyrimų, susi-
jusių su bendraisiais ES teisės principais, jų taikymo ir aiškinimo ypatybėmis, ES teisės hierarchine 
struktūra. Kiekviena teisės sistema negali gyvuoti be tam tikros specifinės subordinacijos, tuo tar-
pu Europos Sąjungoje apie specifišką hierarchiją tegalima kalbėti tarp pirminės ir antrinės teisės, o 
vidinės loginės viršenybės visoje ES teisės sistemoje, net ir po Lisabonos sutarties pakeitimų, deja, 
pasigendama.

Europos Sąjungos teisės įgyvendinimas
ES teisės taikymas nacionalinėje teisėje neretai yra įmanomas tik tais atvejais, jei valstybės na-

rės tinkamai ir laiku perkelia ES teisę į nacionalinę teisę. Ar valstybės narės atlieka šią savo pareigą, 
prižiūri Komisija savo iniciatyva arba remdamasi piliečių skundais938. Netinkamo ES teisės taikymo 
atvejais valstybei narei gali grėsti sankcijos (vienkartinė arba periodinė bauda)939, be to, privatūs as-
menys nacionaliniuose teismuose gali reikalauti atlyginti dėl netinkamo ES teisės taikymo (ar netai-
kymo) jiems kilusią žalą. 

Valstybių narių atsakomybė už žalą pažeidus Europos Sąjungos teisę kaip ES teisės netinkamo 
įgyvendinimo pasekmė buvo tirta moksliniuose straipsniuose940, o tyrimus disertacija vainikavo A. 
Vaitkevičiūtė941. Joje išsamiai ir kompleksiškai išnagrinėta valstybės atsakomybės už žalą sąvoka ir 
turinys, valstybės atsakomybės už žalą ryšys su valstybės atsakomybe už tarptautinės teisės pažeidi-
mus ir ES deliktine atsakomybe. Disertacijoje buvo išanalizuoti valstybės atsakomybės už žalą pa-
žeidus ES teisę elementai (pakankamai akivaizdus pažeidimas, pažeista ES norma siekiama suteikti 
asmeniui teises, tiesioginis priežastinis ryšys ir žala), ištirtas efektyvumo ir veiksmingumo principų 
bei galiojančių Lietuvos teisės normų taikymas nacionaliniuose teismuose, sprendžiančiuose valsty-
bės atsakomybės už žalą bylas.

935 Vadapalas, V. Teisė į teisminę teisių gynybą Europos Teisingumo Teismo praktikoje. Katuoka, S. et al. Teisė besikei-
čiančioje Europoje. Liber Amicorum Pranas Kūris. Mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: MRU, 2008.

936 Tamavičiūtė, V. Privataus asmens locus standi ginčijant Europos Sąjungos teisės aktų teisėtumą: ar pagrįstai kriti-
kuojamas Europos Sąjungos Teisingumo Teismas? Socialinių mokslų studijos. 2010, 1 (5).

937 Gobytė-Limantė, A. Privačių subjektų teisė kreiptis į  Europos Sąjungos Teisingumo Teismą ginčijant Europos Sąjun-
gos teisės aktus. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: VU, 2010.

938 ES Sutarties 17 str., SESV 258 str.
939 SESV 260 str.
940 Tamavičiūtė, V. Valstybių narių atsakomybė privatiems asmenims dėl nacionalinių teismų veiksmais padarytos 

žalos. Jurisprudencija. 2007, 7 (97), p. 74–81.
941 Vaitkevičiūtė, A. Valstybių narių atsakomybė už žalą pažeidus Europos Sąjungos teisę. Daktaro disertacija. Sociali-

niai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2010.
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Šiuos tyrimus disertacijoje plėtojo R. Valutytė, sutelkdama pagrindinį dėmesį į ES valstybių 
narių atsakomybės dėl galutinės instancijos teismų sprendimų, pažeidžiančių ES teisę, klausimus942. 
Remdamasi Teisingumo Teismo jurisprudencija bylose dėl valstybės atsakomybės, autorė tyrė vals-
tybės atsakomybės dėl galutinės instancijos teismų sprendimų kilimo sąlygų turinį, įvertino valsty-
bės atsakomybės dėl galutinės instancijos teismų sprendimų suderinamumą su Lietuvos Respublikos 
Konstitucija, tyrė, ar LR nacionalinės teisės nuostatos, reglamentuojančios valstybės atsakomybės 
sąlygas, atitinka ES reikalavimus, analizavo, ar Lietuvai galėtų kilti atsakomybė dėl Lietuvos Respub-
likos Konstitucinio Teismo sprendimų.

Europos Sąjungos vidaus rinkos teisė

Santykinai anksti ES vidaus rinkos teisės, kaip atskiro ES teisės instituto, tyrimai buvo pa-
skelbti lietuvių kalba. 2005 ir 2006 m. autorių kolektyvas išleido išverstą žinomos Didžiosios Bri-
tanijos autorės C. Barnard monografiją943, kuri ne tik praplėtė ES vidaus rinkos teisės tyrimus, bet 
taip pat užpildė buvusį ES vidaus rinkos teisės mokomųjų priemonių trūkumą. Šioje monografijoje 
plačiai aptariami pagrindiniai vidaus rinkos elementai – vidaus rinkos laisvės, taip pat skiriamas 
dėmesys teisės derinimui. Iki tol ES vidaus rinkos teisės studijos rėmėsi bendrai Europos Sąjungos 
teisei skirtais taip pat Didžiosios Britanijos mokslininkų A. Tathamo ir W. Cairnso į lietuvių kalbą 
išverstais vadovėliais944. 

Pirmoji lietuvių autoriaus I. Vėgėlės ES vidaus rinkos teisės studija pasirodė tik 2011 metais945. 
Knygos pirmasis skyrius skiriamas diskriminacijos draudimo ir apribojimų draudimo sąvokų ir kon-
cepcijų analizei. Vėliau nuosekliai dėstoma vidaus rinkos laisvių medžiaga, kiekvienai vidaus rinkos 
laisvei paskiriant po skyrių ir atskiru skyriumi analizuojant ribojimo pagrįstumo kriterijus. Pasku-
tiniame skyriuje pirmą kartą sistemingai analizuota ir lietuvių kalba paskelbta Europos Sąjungos 
konkurencijos teisė946. Šioje studijoje buvo atspindėti Lisabonos sutartimi įvykę pasikeitimai, pirmą 
kartą lietuvių kalba trumpai pateikiamos svarbiausių ESTT bylų citatos, pateikiamos fabulų santrau-
kos. Knygos nuorodose visų pirma nurodomi lietuvių autorių moksliniai darbai, kuriuose nagrinėti 
konkretūs ES teisės klausimai ir tik tais atvejais, kai tokių nėra, arba jų turinys yra nepakankamas  – 
pateikiamos nuorodos į užsienio kalba išleistus leidinius. Kiti mokslininkai savo tyrimus paskyrė 
atskiroms ES vidaus rinkos laisvėms ar institutams.

Prekių ir paslaugų judėjimo laisvės bei laisvas kapitalo judėjimas

Nors laisvas prekių judėjimas ES vidaus rinkos laisvėse užima, ko gero, svarbiausią vaidmenį, 
Lietuvoje specialiai ES laisvam prekių judėjimui skirtų mokslinių tyrimų buvo atlikta itin mažai. 
Savaime suprantama, anksčiau apibendrintose visai ES vidaus rinkos teisei skirtose studijose autoriai 
neišvengiamai aptarė ir ES laisvo prekių judėjimo problematiką. Vis dėlto išimtinai prekių judėjimo 
laisvei ar jos atskiriems institutams skirtų studijų neatlikta. Tai gali būti pagrįsta nebent tuo, jog 
itin daug šios srities tyrimų atlieka užsienio autoriai. Moksliniuose straipsniuose Lietuvos autoriai 

942 Valutytė, R. Valstybės atsakomybė dėl nacionalinių galutinės instancijos teismų sprendimų. Daktaro disertacija. 
Socia liniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2010.

943 Barnard, C. Europos Sąjungos materialinė teisė. Keturios laisvės: laisvas prekių judėjimas. Vilnius: Eugrimas, 
2005; Barnard, C. Europos Sąjungos materialinė teisė. Keturios laisvės: laisvas asmenų, paslaugų ir kapitalo 
judėjimas. Vilnius: Eugrimas, 2006.

944 Tatham, A. Europos Sąjungos teisė. Vilnius: Eugrimas, 1999; Cairns, W. Įvadas į Europos Sąjungos teisę. Vil-
nius: Eugrimas, 1999.

945 Vėgėlė, I. Europos Sąjungos teisė. Vidaus rinkos laisvės, konkurencija ir teisės derinimas. Vilnius: Registrų cent-
ras, 2011.

946 Tikslumo dėlei, kai kurie konkurencijos teisės politikos aspektai buvo nagrinėjami neteisininkų, pvz., Petraškevi-
čius, V. Konkurencijos politika Europos Sąjungoje: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2007. Kai kurios ES politikos, 
tarp jų ir ES konkurencijos politika, lietuvių kalba buvo aprašytos ir paskelbtos remiantis užsienio dėstytojų skaitytų 
seminarų ir paskaitų Lietuvos teisėjams medžiaga: Mockevičius, R. (vyr. red.). Europos Sąjungos teisė: seminarai. 
Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2006.

http://bibl-duom.vdu.lt/files/D23233_turinys.pdf
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analizavo draudimą taikyti kiekybinius eksporto apribojimus ir lygiaverčio poveikio priemones947, 
diskriminuojančių vidaus mokesčių draudimą948. 

Tenka apgailestauti, kad Lietuvoje ES paslaugų teikimo laisvė nebuvo analizuojama atskirame 
disertacijos lygio moksliniame darbe ar monografijoje, o šios srities tyrimai apsiribojo monografijų 
ar studijų dalimis bei moksliniais straipsniais. Paslaugų teikimo laisvės tendencijas yra nagrinėję vi-
daus rinkos teisę tiriantys mokslininkai, pavyzdžiui, S. Žaltauskaitė-Žalimienė tyrė diskriminacijos 
draudimo ir apribojimų draudimo doktrinos taikymą paslaugų teikimo laisvėje, analizavo jų santykį 
su priimančiosios valstybės bei kilmės valstybės jurisdikcijos principu949.

Draudimas diskriminuoti Europos Sąjungos piliečius ir asmenų judėjimo laisvės950

Lietuvoje ES asmenų judėjimo laisvės pamatinius tyrimus pradėjo S. Žaltauskaitė-Žalimie-
nė, kurios disertacijoje ir jos pagrindu išleistoje monografijoje951 buvo analizuota įsisteigimo laisvės 
evoliucija, koncentruojantis į fizinių asmenų steigimosi laisvės problemas. Tyrimas atskleidė kelią 
nuo klasikinės įsisteigimo laisvės koncepcijos, kuri remiasi iš esmės vienodo elgesio su užsieniečiais 
reikalavimu, iki plataus įsisteigimo laisvės ribojimų draudimo, kurį Teismas suformulavo Gebhard 
byloje952. Monografijoje išsamiai nagrinėjama įsisteigimo laisvės genezė, tiriamos teisės, kurias fizi-
niams asmenims suteikia ES įsisteigimo laisvė, draudžiamų įsisteigimo laisvės apribojimų turinys. ES 
įsisteigimo laisvės tyrimus juridinių asmenų atžvilgiu toliau vykdė I. Vėgėlė disertacijoje ir jos pagrin-
du parengtoje monografijoje953. Autorius ištyrė SESV vartojamą įmonės sąvoką ir įmonių steigimosi 
laisvės turinį pagal ES teisę, be to, nagrinėjo Europos valstybėse naudojamų juridiniams asmenims 
taikytinos teisės doktrinų taikymo problematiką, atsižvelgiant į ES steigimosi laisvės reikalavimus. 
ES įmonių teisei ir iš dalies steigimosi laisvei buvo skirtas užsienio autorės V. Edwards į lietuvių kalbą 
išverstas vadovėlis954. Fundamentalių laisvių tyrimus tęsė I. Daukšienė, kuri disertacijoje955 analizavo 
laisvo darbuotojų judėjimo vystymąsi ES teisėje. I. Daukšienė tyrė ES teisėje įtvirtintą darbuotojo 
sampratą, teises, kurios darbuotojams suteikiamos ES darbuotojų judėjimo laisve, laisvo darbuotojų 
judėjimo ribojimų draudimo doktriną ir ribojimų pagrįstumo sąlygas, iš kurių atkreiptinas dėmesys 
į visapusišką valstybės tarnybos ribojimo pagrįstumo sąlygos tyrimą. Vėliau minėti autoriai sugrįž-
davo prie savo disertacijose atliktų tyrimo objektų, siekdami atskleisti naujausias atitinkamų ES ins-
titutų vystymosi tendencijas956.

Nors daugiau išsamių tyrimų, skirtų vienai konkrečiai ES pagrindinei laisvei Lietuvos moks-
lininkai neatliko, atskiros straipsnių ar disertacijų bei knygų dalys buvo reikšmingos atskiriems ES 

947 Vaitkevičiūtė, A. Nefiskalinių (netarifinių) eksporto apribojimų Europos Bendrijos vidaus rinkoje draudimas. Socia-
linių mokslų studijos. 2006, 10 (88).

948 Vėgėlė, I. Draudimas apmokestinti vidaus mokesčiais pagal Europos Bendrijos Steigimo Sutarties 90-ąjį straipsnį. 
Jurisprudencija. 2007, 10 (100).

949 Žaltauskienė-Žalimienė, S. Naujausios paslaugų teikimo laisvės tendencijos Europos Sąjungoje. Jurisprudencija. 
2005, 72 (64).

950 Šiame puslapyje dėstymo nuoseklumo ir glaustumo tikslais draudimas diskriminuoti ES piliečius dėl jų pilietybės 
(SESV 18 str.) ir jų teisės laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijose (SESV 21 str.) bei kitos jiems su-
teikiamos teisės (SESV 20 str.) nagrinėjami kartu su trimis fundamentaliomis ES vidaus rinkos laisvėmis – laisvu 
darbuotojų, savarankiškai dirbančiųjų (įsisteigimo laisvė) ir paslaugų teikimo laisvėmis.

951 Žaltauskaitė-Žalimienė, S. Laisvas asmenų judėjimas pagal Europos Bendrijos teisę: įsisteigimo teisė. Vilnius: Rosma, 
2002.

952 1995 m. lapkričio 30 d. Sprendimas Reinhard Gebhard prieš Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di 
Milano (C-55/94; Rink. p. I-4165).

953 Vėgėlė, I. Įmonėms taikytina teisė ir pirminis steigimasis Europos Bendrijos teisėje. Vilnius: Eugrimas, 2002.
954 Edwards, V. Europos Sąjungos bendrovių teisė. Vilnius: Eugrimas, 2002.
955 Daukšienė, I. Laisvas darbuotojų judėjimas pagal Europos Bendrijos teisę. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai 

(teisė). Vilnius: MRU, 2007.
956 Žalimienė, S. Naujausios įsisteigimo laisvės tendencijos Europos Sąjungoje. Katuoka, S. et al. Teisė besikeičiančioje 

Europoje. Liber Amicorum Pranas Kūris. Mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: MRU, 2008; Vėgėlė, I. Primary 
establishment of companies: revising case law after Überseering. Scientia ivridica. Braga: Livraria Cruz T. LV. 
2006, 305 (Janeiro-Março), p. 83–103; Daukšienė, I. Priimančios valstybės narės piliečių diskriminavimo problema. 
Jurisprudencija. 2007, 9 (99).
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pagrindinių laisvių institutams ar susiformavusioms ES teisės šakoms. Didelį indėlį tyrinėdamas ES 
darbo teisės reguliavimą yra įnešęs T. Davulis, parengęs disertaciją ir jos pagrindu – monografiją957. 
Vėliau autorius analizavo atskirus ES darbo teisės institutus, o kas itin svarbu ES vidaus rinkos tei-
sės tyrimams, siekė pagrįsti šių institutų santykį su pagrindinėmis teisėmis. Pastarosiomis, kaip ES 
bendrųjų teisės principų dalimi, galima pateisinti ES fundamentinių vidaus rinkos laisvių ribojimą.  
Analizuodamas teisę į streiką ES teisėje, autorius daro išvadą, kad ESTT pasirinktas kelias į integra-
ciją, o ne į separaciją neturėtų stebinti, o silpstančių pagrindinių kolektyvinių darbo teisių ir jų at-
žvilgiu stiprėjantį bendrosios rinkos laisvių disbalansą turėtų išlyginti pačios valstybės narės sukur-
damos tarptautinio pobūdžio kolektyvinių derybų ir kolektyvinių ginčų sprendimo mechanizmą958. 
Lygių galimybių principo įgyvendinimą inter alia ES laisvo asmenų judėjimo atžvilgiu tyrė D. Gumb-
revičiūtė-Kuzminskienė, atskleidusi lygiateisiškumo ir draudimo diskriminuoti principų sampratą ir 
turinį, santykį su diferenciacija, diskriminacijos formas bei lygių galimybių principo įgyvendinimo 
būdus ir priemones959.

Ribojimo pagrįstumo pagrindai ir sąlygos

Čia nebus apžvelgiami Lietuvos mokslininkų atlikti tyrimai dėl visų nacionalinių taisyklių, 
kurios riboja fundamentaliąsias ES vidaus rinkos laisves, tačiau paminėtini tie, kuriuose buvo tiesio-
giai analizuojama ES vidaus rinkos teisė.

Vienas iš bendrojo intereso pagrindų – valstybių vidaus mokesčių sistemų reikalavimai, 
arba, Teismo žodžiais, atvejai, kai būtina „užtikrinti nacionalinės mokesčių sistemos darnumą“960, 
„efektyvią mokesčių priežiūrą“961 arba „kovoti su piktnaudžiavimu962. Visų ES vidaus rinkos laisvių  
(t. y. prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimo laisvės) įtaką valstybių narių tiesioginių mokesčių 
teisiniam reguliavimui nagrinėjo H. Gabartas963. Disertacijoje autorius analizavo valstybių narių na-
cionalinio tiesioginio apmokestinimo harmonizavimo prielaidas, atskleidė Sutartyje įtvirtintų pag-
rindinių laisvių teisinį turinį tiek, kiek tai reikalinga vertinant šių laisvių įtaką nacionalinių tiesio-
ginių mokesčių teisiniam reguliavimui, taip pat nagrinėjo diskriminacijos sampratą remiantis ES ir 
tarptautinės mokesčių teisės normomis, tyrė ESTT jurisprudenciją nacionalinio tiesioginio apmokes-
tinimo klausimais bei Lietuvos Respublikos tiesioginius mokesčius reglamentuojančius teisės aktus.

Aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos srityje paminėtini R. Ragulskytės-Markovienės at-
likti tyrimai, kuriuose bene svarbiausią vietą užima disertacija ir jos pagrindu išleista monografija, 
skirta ES aplinkos teisės atsiradimo ir raidos tyrimams, Europos Sąjungos aplinkos teisės pagrindinių 

957 Davulis, T. Darbo teisė: Europos Sąjunga ir Lietuva. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2004.
958 Davulis, T. Bendrosios rinkos laisvės ir pagrindinių teisių santykis: teisė į streiką Europos Teisingumo Teismo ju-

risprudencijoje. Katuoka, S. et al. Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber Amicorum Pranas Kūris. Mokslo straipsnių 
rinkinys. Vilnius: MRU, 2008.

959  Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė, D. Lygių galimybių principo įgyvendinimas Europos Sąjungos ir Lietuvos darbo teisė-
je. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2011.

960 2003 m. sausio 16 d. Sprendimo Komisija prieš Italiją, C-388/01, EU:C:2003:3023–24 punktai; 1995 m. lapkri-
čio 14 d. Sprendimo Peter Svensson ir Lena Gustavsson v. Ministre du Logement et de l’Urbanisme (C-484/93, 
EU:C:1995:379, 18 punktas; 1996 m. birželio 27 d. Sprendimo P. H. Asscher prieš Staatssecretaris van Financiën 
C-107/94, EU:C:1996:251, 58 punktas; 1998 m. liepos 16 d. Sprendimo Imperial Chemical Industries plc (ICI) v. 
Kenneth Hall Colmer, C-264/96, EU:C:1998:370, 29 punktas; 2001 m. gruodžio 3 d. Sprendimo Bent Mousten Vester-
gaard v. Spøttrup Boligselskab, C-55/98, EU:C:1999:533, 24 punktas. Vis dėlto daugelyje bylų Teismas šiuo ribojimo 
pagrįstumo pagrindu nepateisino valstybės narės ribojimo.

961 2001 m. gruodžio 3 d. Sprendimo Bent Mousten Vestergaard v. Spøttrup Boligselskab, C-55/98, EU:C:1999:533, 25 
punktas; 1999 m. liepos 8 d. Sprendimo Société Baxter, B. Braun Médical SA, Société Fresenius France ir Labora-
toires Bristol-Myers-Squibb SA v. Premier Ministre, Ministère du Travail et des Affaires sociales ir kt., C-254/97, 
EU:C:1999:368, 18 punktas; 1997 m. gegužės 15 d. Sprendimo Futura Participations SA ir Singer v. Administration 
des contributions, C-250/95, EU:C:1997:239, 31 punktas.

962 2006 m. rugsėjo 12 d. Sprendimo Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, C196/04, EU:C:2006:544, 
55 punktas.

963 Gabartas, H. Europos Bendrijos sutartyje įtvirtintų pagrindinių laisvių įtaka valstybių narių tiesioginių mokesčių 
teisiniam reguliavimui. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: LTU, 2004.
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nuostatų derinimo su Lietuvos aplinkos teise problematikai964. Aplinkosaugos teisei skirtuose vado-
vėliuose bent viena dalis taip pat paprastai skiriama ES aplinkos teisės apžvalgai965. Be to, Lietuvoje 
buvo atlikta atskirų ES aplinkos apsaugos teisės institutų ar principų analizė966. 

Autoriui nėra žinomi išsamūs ir kompleksiniai Lietuvoje atlikti tyrimai, nukreipti būtent į 
aplinkos apsaugos reikalavimus kaip ES vidaus rinkos laisvių ribojimo pagrįstumo pagrindą, ar ana-
lizuojantys ES išimtinei kompetencijai priskirtą biologinių jūrų išteklių apsaugos pagal bendrąją žu-
vininkystės politiką sritį. Iš dalies tokiais tyrimais galima laikyti ES teisės aktų, reguliuojančių biolo-
ginės įvairovės išsaugojimą, ir šių teisės aktų įgyvendinimo nacionalinėje teisėje tyrimus967. Taip pat 
S. Klumbytės atliktą Baltijos jūros aplinkos apsaugos reguliavimui skirtą tyrimą968. ES teisės aspektu, 
svarbiausia autorės atlikto tyrimo dalis – Europos Sąjungos kompetencija, reguliuojant Lietuvai itin 
svarbaus regiono, Baltijos jūros, aplinkos apsaugą ir tos kompetencijos įgyvendinimo formų bei būdų 
analizė. 

Su aplinkos apsauga ir žmonių sveikatos bei gyvybės apsauga kaip ribojimo pagrįstumo pag-
rindais susijusiais tyrimais taip pat įvardintina E. Matulionytės disertacija, kurioje tiriami genetiškai 
modifikuotų produktų reguliavimo ypatumai ES teisėje, nagrinėjamas atsargumo principo taiky-
mas969. Specialiai atsargumo principui ir jo taikymo specifikai ES teisėje mokslinį straipsnį paskyrė 
A. Širinskienė970.

Įvairūs vartotojų teisių apsaugos aspektai tiek nacionalinėje, tiek ES teisėje buvo tirti daugelyje 
mokslinių darbų. Reikšmingą vietą vartotojų apsaugos institutas užima ES vidaus rinkos teisėje – 
juo remiantis galima pateisinti kai kurias valstybių narių ES fundamentaliąsias teises ribojančias 
taisykles. Autorių kolektyvo išleistoje monografijoje971 buvo tiriamos svarbios vartotojų teisių apsau-
gos kryptys, tokios kaip nesąžiningos sutarčių sąlygos ir vartotojų skundų nagrinėjimas, reklamos 
teisinio reglamentavimo aktualijos, vartotojų teisių apsauga elektroninėje erdvėje (e. komercijoje) ir 
finansinių paslaugų sferoje. Nors monografija nėra skirta tiesiogiai vartotojų apsaugos institutui kaip 
ribojimo pagrįstumo pagrindui, tačiau ji yra neabejotinai svarbus šaltinis tiriant šios ribojimo pagrįs-
tumo priemonės turinį. Monografijoje apibendrinta LR įstatyminė bazė, pagrindiniai ES teisės aktai, 
išryškinta teisminė bei valstybės institucijų praktika vartotojų teisių apsaugos srityje, ištirta ESTT  
jurisprudencija. 

Nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse institutą ir, žinoma, 1993 m. balandžio 5 d. Europos 
Bendrijų Tarybos direktyvą dėl nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse972, disertacijoje plačiai ir 

964 Ragulskytė-Markovienė, R. Aplinkos teisė. Lietuvos teisės derinimas su Europos Sąjungos reikalavimais. Vilnius: Eu-
grimas, 2005; Ragulskytė-Markovienė, R. Lietuvos aplinkos teisės derinimo su Europos Sąjungos aplinkos teise proble-
mos poveikio aplinkai vertinimo kontekste. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: VU, 2005.

965 Žr., pvz.: Monkevičius, E. et al. Aplinkosaugos teisė. Vilnius: Justitia, 2011.
966 Pvz.: ES aplinkos apsaugos teisės principo „teršėjas moka“ tyrimai: Meškys, L. Europos Sąjungos aplinkosau-

gos principo „teršėjas moka“ įgyvendinimas Lietuvos Respublikos teisės sistemoje. Jurisprudencija. 2006, 3 (81),  
p. 56–63; Žvaigždinienė, I. Europos Tarybos ir Europos Parlamento direktyva dėl aplinkosauginės atsakomybės, 
atsižvelgiant į prevenciją ir žalos aplinkai atlyginimą, bei šios direktyvos įtaka Lietuvos ekologinei teisei. Teisė. 2005, 
56; Prapiestienė, R.; Prapiestytė, D. Teisės į sveiką aplinką tinkamą įgyvendinimą užtikrinantys aspektai Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijoje. Geografija. 2010, 46 (1-2), p. 25–32; Prapiestienė, R.; Prapiestytė, 
D. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo vaidmuo įgyvendinant Europos Sąjungos aplinkos politiką. Geografija. 
2010, 46 (1-2), p. 33–42.

967 Marcijonas, A.; Sudavičius, B. Europos Sąjungos biologinės įvairovės išsaugojimą reglamentuojantys teisės aktai ir 
jų įtaka Lietuvos Respublikos ekologinei (aplinkos apsaugos) teisei. Teisė. 2003, 47, p. 78–86; Žvaigždinienė, I. Na-
tura 2000 – ES saugomų teritorijų tinklas. Teisė. 2009, 72, p. 96–109.

968 Klumbytė, S. Baltijos jūros aplinkos apsauga pagal 1992 m. Helsinkio konvenciją ir Europos Bendrijos teisę. Daktaro 
disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2007.

969 Matulionytė, E. Genetiškai modifikuoto maisto produktų teikimo į rinką reglamentavimo ypatumai pagal Europos 
bendrijos teisę. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: VU, 2009.

970 Širinskienė, A. Atsargumo principo taikymo teisinės prielaidos aplinkos ir žmogaus sveikatos apsaugos srityse. Ju-
risprudencija. 2008, 12 (114).

971 Katuoka, S. et al. Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje: kolektyvinė monografija. Vilnius: MRU, 
2006.

972 Tarybos direktyva 93/13/EEB „Dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais“, OJ L 095/29, 1993.

http://primo-v3.library.lt/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=VUB01000395190&indx=3716&recIds=VUB01000395190&recIdxs=5&elementId=5&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&fctN=facet_lang&frbg=&fctV=lit&scp.scps=scope%3A(LABT)&tab=local&dstmp=1302383832361&srt=rank&vl(2114532UI0)=any&mode=Basic&dum=true&tb=t&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(75148312UI1)=all_items&vl(freeText0)=teis<0117>&vid=LABT_VU1
http://primo-v3.library.lt/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=VUB01000395190&indx=3716&recIds=VUB01000395190&recIdxs=5&elementId=5&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&fctN=facet_lang&frbg=&fctV=lit&scp.scps=scope%3A(LABT)&tab=local&dstmp=1302383832361&srt=rank&vl(2114532UI0)=any&mode=Basic&dum=true&tb=t&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(75148312UI1)=all_items&vl(freeText0)=teis<0117>&vid=LABT_VU1
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nuosekliai nagrinėjo D. Bublienė973, analizavusi vartojimo sutarties sampratą, prielaidas, sąlygojusias 
nesąžiningų sąlygų sutartyse reguliavimą ir sutarties šalies interesų apsaugą, kai kita sutarties šalis 
piktnaudžiauja savo padėtimi. D. Bublienė ir toliau plėtoja tyrimus, susijusius su įvairiais vartotojų 
teisių apsaugos instituto aspektais974. Tuo tarpu vartotojų apsaugą nuo nesąžiningos komercinės veik-
los Europos Sąjungos ir Lietuvos teisėje disertacijoje apibendrino I. Navickaitė-Sakalauskaitė975. Kai 
kurie ES vartotojų teisių direktyvų įgyvendinimo Lietuvos nacionalinėje teisėje aspektai buvo tirti 
moksliniuose straipsniuose976, analizuota Teismo plėtojama vidutinio vartotojo sąvoka977. Vartotojų 
apsaugos klausimams nagrinėti Lietuvoje nuolat organizuojamos nacionalinės ir tarptautinės moks-
linės konferencijos978. 

Europos Sąjungos konkurencijos teisė

ES konkurencijos teisė, nors santykinai „jauna“ teisės šaka Lietuvoje, sulaukė išties didelio dė-
mesio tarp Lietuvos mokslininkų. Vieni jų tyrė Lietuvos, kaip mažos valstybės, konkurencijos teisę 
ir konkurencijos institucijų veiklos įgyvendinant konkurencijos teisę prioritetus, kiti – atskirus ES 
konkurencijos teisės institutus, treti – analizavo bendruosius konkurencijos teisės taikymo ir įgyven-
dinimo klausimus arba analizavo konkurencijos teisės poveikį atskiroms ekonominių veiklų rūšims. 

Š. Keserauskas disertacijoje tyrė Lietuvos konkurencijos teisę ir jos įgyvendinimą, per drau-
džiamų susitarimų, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi ir įmonių susijungimų kontrolės re-
glamentavimo, administracinės praktikos ir jurisprudencijos prizmę979. Šių klasikinių konkurencijos 
teisės institutų įgyvendinimą autorius analizuoja nagrinėdamas mažai valstybei būdingus politinius, 
kultūrinius, ekonominius aspektus, iš esmės siekdamas atskleisti efektyviausius ir tikslingiausius 
konkurencijos teisės įgyvendinimo būdus mažoje valstybėje. Autorius prieina išvados, kad dauguma 
su nedidelės valstybės dydžiu susijusių problemų, tokių kaip pakankamo finansavimo bei kvalifikuo-
to personalo trūkumas, gali būti nuolatinio pobūdžio. Atsižvelgdamas į šią prielaidą ir pagrįsdamas, 
jog nedidelės šalies konkurencijos institucijų prioritetai turėtų būti kitokie nei didelių valstybių, au-
torius pateikia konkrečius siūlymus nedidelės šalies konkurencijos institucijų veiklai.

Vienas pirmųjų atskirą ES konkurencijos teisės institutą disertacijos lygiu tyrė I. Norkus980. 
D. Švirinas981 tyrimą susiaurino ir gilinosi į vertikaliųjų susitarimų teisinį reguliavimą, be to, skyrė 
dėmesį tuomet vykusiai konkurencijos teisės reformai. Vėliau D. Švirinas tyrė susitarimų dėl apsi-
keitimo informacija vertinimo pagal ES ir Lietuvos Respublikos konkurencijos teisę ypatumus, siek-
damas atriboti tuos atvejus, kai susitarimai dėl apsikeitimo informacija yra laikomi draudžiamais 
susitarimais ir kai tokie susitarimai nesukelia pavojaus konkurencijai, netgi priešingai – turėtų būti 

973 Bublienė, D. Vartojimo sutarčių nesąžiningos sąlygos. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: VU, 
2006.

974 Bublienė, D.; Zemlytė, E. Arbitražiniai susitarimai (arbitražinė išlyga) vartojimo sutartyse: per se nesąžininga 
sąlyga? Teisė. 2012, p. 84 Bublienė, D. Vartotojų teisių direktyvos perkėlimas į Lietuvos teisę – tolesnis varto-
tojų apsaugos teisės dekodifikavimas ar kodifikavimas? Teisė. 2012, p. 83. 

975 Navickaitė-Sakalauskienė, I. Vartotojų apsauga nuo nesąžiningos komercinės veiklos Europos Sąjungos ir Lietuvos 
teisėje. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2016.

976 Pvz., Ravluševičius, P. Europos Sąjungos vartotojų teisės įgyvendinimas nacionalinėje teisėje. Jurisprudencija. 2005, 
72 (64); Norkūnas, A. Vartotojų teisių dėl nekokybiškais produktais padarytos žalos gynimo pokyčiai Lietuvai įsto-
jus į Europos Sąjungą. Jurisprudencija. 2006, 2 (80), p. 73–79.

977 Navickaitė-Sakalauskienė, I. „Vidutinio vartotojo“ standartas: pagalba ar papildomas apsunkinimas ginant vartoto-
jų teises? Socialinių mokslų studijos. 2011, 3 (4).

978 Pvz., Tarptautinė konferencija „Vartotojų teisių apsaugos teisiniai aspektai Europos Sąjungoje: vartotojo, kaip sutar-
ties šalies, apsauga“. Vilnius: MRU, 2012 m. spalis.

979 Keserauskas, Š. What should the priorities of a small country‘s competition authority be? Lessons and suggestions 
based on two decades of competition policy experience in Lithuania. PhD thesis. Social Sciences (Law). London: 
King‘s College London, 2009.

980 Norkus, I. Draudžiami susitarimai pagal Europos Bendrijos konkurencijos teisę. Daktaro disertacija. Socialiniai 
mokslai (teisė). Vilnius: VU, 2001.

981 Švirinas, D. Vertikaliųjų susitarimų reglamentavimas konkurencijos teisėje. Daktaro disertacija. Socialiniai 
mokslai (teisė). Vilnius: LTU, 2004.

http://www.leidykla.eu/mokslo-darbai/teise/teise-2012-84-tomas/bubliene-d-zemlyte-e-arbitraziniai-susitarimai-arbitrazine-islyga-vartojimo-sutartyse-per-se-nesazininga-salyga/
http://www.leidykla.eu/mokslo-darbai/teise/teise-2012-84-tomas/bubliene-d-zemlyte-e-arbitraziniai-susitarimai-arbitrazine-islyga-vartojimo-sutartyse-per-se-nesazininga-salyga/
http://www.leidykla.eu/mokslo-darbai/teise/teise-2012-84-tomas/
http://www.leidykla.eu/mokslo-darbai/teise/teise-2012-83-tomas/bubliene-d-vartotoju-teisiu-direktyvos-perkelimas-i-lietuvos-teise-tolesnis-vartotoju-apsaugos-teises-dekodifikavimas-ar-kodifikavimas/
http://www.leidykla.eu/mokslo-darbai/teise/teise-2012-83-tomas/bubliene-d-vartotoju-teisiu-direktyvos-perkelimas-i-lietuvos-teise-tolesnis-vartotoju-apsaugos-teises-dekodifikavimas-ar-kodifikavimas/
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vertinami kaip konkurenciją skatinantys susitarimai982, analizavo vertikaliųjų susitarimų dėl mini-
malių pardavimo kainų fiksavimo vertinimą983. Reikšmingą įtaką konkurencijai ir reikšmingą įtaką 
prekybai darančių sąlygų turinys buvo atskleistas atskira disertacija, kurioje autorius pabrėžė, kad 
šie kriterijai iš esmės tėra susitarimą sudariusių ūkio subjektų turimos rinkos galios atspindys984. 
Disertacija taip pat buvo apibendrinti moksliniai tyrimai dėl vertikaliųjų susitarimų, kurie turi tikslą 
riboti konkurenciją, vertinimo985.

Keletas mokslininkų gilinosi į piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi institutą ir piktnau-
džiavimo padėtimi būdus986. Tiek R. Moisejevas, tiek A. Novosad tyrė piktnaudžiavimo dominuojan-
čia padėtimi pagrindines sąvokas, tikslus, esminius teisinio vertinimo principus bei kriterijus, vėliau 
kiekvienas jų gilinosi į atitinkamus subinstitutus. R. Moisejevas gilinosi į gruobuoniškos kainodaros 
teisinio reguliavimo problematiką, tyrė sąlygas, kuriomis tokią kainodarą taikančio ūkio subjekto 
veiksmai galėtų nepažeisti ES konkurencijos teisės987. A. Novosad analizavo dominuojančio ūkio sub-
jekto atsisakymo tiekti vertinimą ES teisėje, tyrė esminių išteklių bei išimtinių aplinkybių doktrinų 
taikymo problematiką, atsisakymo tiekti ne konkurentams teisinio vertinimo ypatumus. Vėliau abu 
autoriai tyrė baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio 
nustatymo tvarką, lygindami ją su 2006 m. ES Komisijos priimtomis gairėmis dėl baudų dydžio nu-
statymo, išskirdami ES ir nacionalinio reguliavimo panašumus ir skirtumus.988 K. Kačerauskas di-
sertacijoje nagrinėjo valstybės paramos valstybės kontroliuojamiems ūkio subjektams draudimą pa-
gal SESV 106 (1) straipsnį ir 102 straipsnį989. Autorius analizavo ne tik pažeidimo sudėties elementus, 
dėl kokių konkrečių veiksmų toks pažeidimas gali atsirasti, bet ir siūlė išvadas dėl valstybių narių 
galimybių suteikti minėtiems subjektams išimtines teises. 

Koncentracijų kontrolei Lietuvos mokslininkai taip pat skyrė dėmesį. A. Banevičienė nagri-
nėjo nehorizontalių koncentracijų teisinį reguliavimą, gilindamasi į nehorizontalių koncentracijų 
požymius, vertinimo taisykles, žalingų pasekmių nustatymo problematiką, jų rūšis ir susidarymo 
sąlygas990. Autorė siekė atskleisti nehorizontalių koncentracijų reguliavimo tikslus, ES koncentracijų 
reguliavimo politikos įtaką mažų valstybių ekonomikos raidai.

L. Butkevičius tyrė konceptualius ir probleminius jungtinės veiklos teisinio reguliavimo ES 
koncentracijų kontrolės sistemoje ir šią sistemą sudarančių teisės normų aiškinimo ir praktinio tai-
kymo aspektus991. Autorius atskleidė jungtinės veiklos ES konkurencijos teisėje sąvoką ir požymius, 
pagrindė, kad jungtinė veikla yra savarankiška konkurencijos teisės kategorija, skirtinga nuo kitų 
konkurencijos teisės institutų ir ūkio subjektų tarpusavio bendradarbiavimo formų, turinti tik jai 

982 Švirinas, D. The Assessment of Information Exchange Agreements Between Competitors from the Perspective of 
Competition Law of the EU and of the Republic of Lithuania. Jurisprudencija. 2012, 19 (1), p. 87–119.

983 Švirinas, D. Leegin case and its impact on European Community competition policy in regard to vertical minimum 
price-fixing. Jurisprudencija. 2009, 2 (116), p. 151–166, taip pat Žr. Švirinas, D. Rekomenduojamų perpardavimo 
kainų taikymo vertinimo pagal Europos Bendrijos sutarties 81 straipsnį ypatumai. Socialinių mokslų studijos. 2010, 
1 (5), p. 219–236.

984 Puksas, A. Reikšmingos įtakos konkurencijai ir prekybai sąlyga. Mažareikšmių susitarimų problematika. Daktaro 
disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2014.

985 Miniotas, D. Tikslą riboti konkurenciją turinčių vertikaliųjų susitarimų vertinimas konkurencijos teisėje. Daktaro 
disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: VU, 2015.

986 Moisejevas, R. Grobuoniška kainodara kaip piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi Europos Bendrijų konkuren-
cijos teisėje forma. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2009; Novosad, A. Dominuojančio 
ūkio subjekto atsisakymo tiekti vertinimas pagal konkurencijos teisę. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). 
Vilnius: MRU, 2011.

987 Žr. taip pat: Novosad A.; Moisejevas R. Costs benchmarks as criterion for evaluation of predatory pricing. Jurispru-
dencija. 2012, 19 (2), p. 585–603.

988 Novosad, A.; Moisejevas, R. Novelties of method of setting fines imposed for infringements of the Lithuanian Law 
on competition. Jurisprudencija. 2012, 19 (2), 625–642.

989 Kačerauskas, K. Valstybės paramos valstybės kontroliuojamiems ūkio subjektams draudimas pagal Sutarties dėl Euro-
pos Sąjungos veikimo 106(1) ir 102 straipsnius. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2017.

990 Banevičienė, A. Nehorizontalių koncentracijų teisinis reguliavimas pagal Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos 
konkurencinę teisę. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: MRU, 2009.

991 Butkevičius, L. Jungtinė veikla Europos Bendrijos koncentracijų kontrolės sistemoje. Daktaro disertacija. Socialiniai 
mokslai (teisė). Vilnius: VU, 2008.
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būdingą poveikį konkurencijai. Autorius taip pat analizavo Lietuvos teisinį jungtinės veiklos regulia-
vimo modelį bei vertino jį lygindamas su ES teisiniu jungtinės veiklos reguliavimo modeliu.

Privatųjį konkurencijos teisės normų įgyvendinimą pagal ES bei Lietuvos teisę yra tyręs  
M. Civilka992. Straipsnyje lyginami ryškūs privataus konkurencijos teisės įgyvendinimo JAV ir ES skir-
tumai draudžiamų susitarimų ir piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi institutuose, pateikiami 
esminiai Lietuvos Respublikos teisės sistemos trūkumai, iš dalies stabdantys privataus konkurencijos 
teisės normų įgyvendinimo instituto plėtrą Lietuvoje. Pastaruoju metu itin aktualūs Žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos bei ES konkurencijos teisės santykio klausimai, kuriuos 
taip pat analizavo ir Lietuvos mokslininkai993.

Konkurencijos teisės taikymo ypatumus atskirame bankų veiklos ekonomikos sektoriuje ana-
lizavo L. Darulienė994. Autorė atskiruose disertacijos skyriuose bendrai analizavo draudžiamų susi-
tarimų, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi ir koncentracijų kontrolės reguliavimą Europos 
Sąjungoje ir Lietuvoje, koncentruodamasi į konkurencijos teisinio reguliavimo ypatybes bankų sek-
toriuje. 

992 Civilka, M. Privatusis konkurencijos teisės normų įgyvendinimas pagal EB ir LR teisę. Teisės problemos. 2006, 1 (51), 
p. 5–52.

993 Balčiūnaitė, J.; Štarienė L. Teisė į privatumą v. Europos Komisijos teisė atlikti patikrinimus pagal Reglamentą 1/2003. 
Jurisprudencija. 2010, 3 (121); Nasutavičienė, J. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtintų 
įmonių teisių apsaugos problemos ES konkurencijos teisėje. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: 
MRU, 2013.

994 Darulienė, L. Konkurencijos teisės taikymo ypatumai reguliuojant bankų veiklą. Daktaro disertacija. Socialiniai 
mokslai (teisė). Vilnius: LTU, 2002.
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Apibendrinant Lietuvos konstitucinės teisės raidą 1918–2018 m. galima konstatuoti, kad:
1. Lietuvos konstitucionalizmo pagrindas ir programa yra Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 

16 d. priimtas Nepriklausomybės Aktas, kuriuo grindžiamas modernios Lietuvos valstybės buvimas, 
ir kuriuo turėjo remtis konstituciniai jos dokumentai. Išskirtinė Lietuvos konstitucinio paveldo dalis, 
davusi jai vertingiausią konstitucinį patyrimą, buvo Steigiamojo Seimo 1922 m. priimta Lietuvos 
Valstybės Konstitucija. Ja grindžiama mūsų konstitucinė tradicija.

2. Lietuvos valstybės konstitucingumo pamatus išjudino 1926 m. įvykęs valstybinis pervers-
mas, atvėręs kelią į valdžią jėgoms, atvirai reiškusioms neigiamą nusistatymą parlamento viršeny-
bės klausimu. Nekonstituciniu, konstitucinėje praktikoje retokai taikomu oktrojavimo būdu 1928 m. 
paskelbtos naujos Lietuvos Valstybės Konstitucijos skiriamuoju bruožu tapo vykdomosios valdžios, 
pirmiausia Respublikos Prezidento, galių ryškus išplėtimas. Visiškai naujas konstitucinis aktas, nė 
žodžiu nepratęsęs demokratinių Steigiamojo Seimo konstitucinių tradicijų, autoritarinius pradus iš-
plėtojęs iki vadizmo lygio, buvo 1938 m. Lietuvos Konstitucija, pasak kurios, valdžia einanti iš vir-
šaus, o ne iš žmonių, lemiamą vaidmenį valstybėje vaidinanti vado valia, o ne balsų dauguma, todėl 
net joje išsaugotai savo prigimtimi demokratinei institucijai – Seimui iš tiesų nesuteiktas kiek svares-
nis vaidmuo.

3. Lietuvos Konstitucijų raida tarpukaryje nevyko nuosekliai pažangos keliu. Ją nemaža dalimi 
lėmė Lietuvos valstybės siekis užkirsti kelią Sovietų Sąjungos mėginimams įvairiais neteisėtais būdais 
Lietuvoje skleisti vadinamąsias „klasių kovos“, „pasaulinės proletarinės revoliucijos“ ir kitas komunisti-
nes teorijas, kiršinti visuomenę, remti nusikalstamas antivalstybines organizacijas, siekiančias jėga nu-
versti teisėtą Lietuvos valdžią. 

4. Lietuvos konstitucingumo raida buvo nutraukta 1940 m. birželio 15 d., kai Sovietų Sąjunga, 
šiurkščiai pažeisdama tarptautinę teisę, įvykdė prieš Lietuvą ginkluotą agresiją, ją okupavo ir aneksavo. 
Vadinamoji „Lietuvos TSR“ nebuvo jokia Lietuvos valstybingumo forma. „Lietuvos TSR“ terminas at-
spindi ne Lietuvos valstybingumo formą, o okupuotos Lietuvos valstybės teritorijos valdymo būdą.

5. Sovietų Sąjunga 1940 m. prievarta primetė jos okupuotai Lietuvai sovietinę vadinamąją 
„Lietuvos TSR konstituciją“, kuri nebuvo tikroji valstybės konstitucija, ją priėmė ne tauta ar jos demok-
ratiniu būdu išrinkti atstovai, o okupacinės valdžios sudarytas vadinamasis „liaudies seimas“, neturėjęs 
tautos įgaliojimų ir neatspindėjęs jos valios. Ši ir vėlesnė (1978 m.) sovietinė „Lietuvos TSR konstitucija“ 
įtvirtino komunistų partijos valdžią, paneigė tautos teisę savarankiškai nustatyti politinio, ekonominio, 
socialinio gyvenimo pagrindus, suvaržė asmens teises ir laisves. Pagal šias „konstitucijas“ okupacinės 
valdžios sudaromos „Lietuvos TSR“ Aukščiausiosios Tarybos (iki tol, kol 1990 m. vasario 24 d. buvo 
išrinkta Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba) nebuvo Lietuvos valstybės parlamentai, nebuvo tautos 
atstovybės. 

6. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Taryba buvo vienintelė teisėta Tautos atstovybė tuo-
metinėje okupuotoje Lietuvoje. LLKS Tarybos 1949 m vasario 16 d. priimta Deklaracija – Lietuvos 
valstybės tęstinumą sovietinės okupacijos sąlygomis liudijantis teisės aktas, programinis nepriklau-
somos Lietuvos valstybės atkūrimo dokumentas, kuriame išdėstyti būsimos Nepriklausomybę at-
kūrusios Lietuvos valstybės konstituciniai pagrindai. Deklaracija yra konstitucinės reikšmės teisės 
aktas, vienas iš Lietuvos nepriklausomos valstybės konstitucinių pamatų. 

7. 1990 m. vasario 24 d. vykusius rinkimus Į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą triuškinan-
čia balsų dauguma laimėjęs „Sąjūdis“ rinkimų programoje aiškiai deklaravo siekį atkurti Lietuvos 
valstybės Nepriklausomybę. Ši Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba buvo tikroji Tautos atstovybė, nes 
ji buvo išrinkta demokratiniuose ir laisvuose rinkimuose, kuriuose įgijo Tautos mandatą ir prievolę 
atkurti Lietuvos valstybės Nepriklausomybę. Lietuvos valstybės konstitucingumo raida buvo atnau-
jinta 1990 m. kovo 11 d., kai Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė Aktą „Dėl Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atstatymo“. Nepriklausomybės atkūrimas grindžiamas prieškario Lietuvos 
valstybės tęstinumu. 
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8. 1990 m. kovo 11 d. priimtas Laikinasis Pagrindinis Įstatymas (Laikinoji Konstitucija) – tai 
pereinamojo konstitucionalizmo laikotarpio konstitucinis aktas. 1990 m. pabaigoje buvo pradėta 
rengti naujos Konstitucijos koncepcija, o vėliau – naujos Konstitucijos projektas. Nors šiame laiko-
tarpyje pradėjo formuotis mokslinė konstitucinė doktrina, tačiau konstitucinė teisė buvo suprantama 
tik kaip viena iš teisės šakų, jos šaltiniais buvo laikomi ne tik Konstitucija, bet ir konstituciniai įsta-
tymai, įstatymai ir kiti teisės aktai. 

9. 1991 m. sausio 13 d. Sovietų Sąjunga prieš Lietuvą įvykdė ginkluotą agresiją. 1991 m. vasario 
9 d. visuotinėje apklausoje (plebiscite) 3/4 Lietuvos piliečių pasisakė už tai, kad Lietuvos valstybė būtų 
nepriklausoma demokratinė respublika. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1991 m. vasa-
rio 11 d. priėmė Konstitucinį įstatymą „Dėl Lietuvos valstybės“, kuriame konstatuota, kad nuostata 
„Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“ yra konstitucinė norma ir pamatinis 
valstybės principas. Ši nuostata buvo naujos Lietuvos konstitucijos rengimo pagrindas. 

10. Konstitucinės teisės samprata iš esmės pasikeitė 1992 m. spalio 25 d. tautos referendumu 
priėmus naują Lietuvos Respublikos Konstituciją. Joje atsispindi ne tik Lietuvos valstybės konstitu-
cinė patirtis ir tradicija, bet ir Vakarų demokratinių valstybių patirtis. Konstitucinė teisė supranta-
ma kaip aukščiausioji teisė, kaip Konstitucijos teisė. Konstitucijoje yra įtvirtinta vertybių sistema, tai 
darnus teisės aktas, kuriame nėra prieštaravimų ir spragų. Konstitucinės teisės šaltiniai yra tik pati 
Konstitucija ir Konstitucinio Teismo doktrina, kurioje pateikiama Konstitucijos normų ir principų 
samprata. Konstitucinė teisė Lietuvos teisės sistemoje išsiskiria ne tik savo aukščiausiaja teisine galia, 
jos tiesioginiu taikymu, bet ir steigiamuoju bei pirminiu pobūdžiu. Konstitucijoje įtvirtinti demokra-
tinės teisinės valstybės principai, nauja valstybės valdžios institucijų sandara, konstitucinės asmens 
teisės ir laisvės; Konstitucijos preambulėje įtvirtintas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės 
ir teisinės valstybės siekis, kiti konstituciniai imperatyvai lėmė visos Lietuvos teisės sistemos pertvar-
kymą, kad ji atitiktų Konstitucijos nuostatas. 

11. Šiuo metu Lietuvos konstitucinės teisės raidai didžiausią įtaką daro Konstitucinis Teismas, 
jo formuojama oficialioji konstitucinė doktrina. Konstitucinė teisė yra jurisprudencinė teisė. Konsti-
tucinio Teismo pateikta Konstitucijos nuostatų samprata susaisto visus teisėkūros subjektus – Seimą, 
Vyriausybę, Respublikos Prezidentą – leisdami įstatymus ir kitus teisės aktus, jie negali Konstitucijos 
nuostatų aiškinti kitaip, negu jas išaiškino Konstitucinis Teismas. Jo pateikta Konstitucijos nuostatų 
samprata susaisto ir teismus – taikydami įstatymus ir kitus teisės aktus, jie negali Konstitucijos nuos-
tatų aiškinti kitaip, negu jas išaiškino Konstitucinis Teismas. 

12. Konstitucija yra vientisas aktas, joje įtvirtintas ne tik eksplicitinis, bet ir implicitinis teisinis 
reguliavimas. Keičiant Konstituciją būtina paisyti joje įtvirtintų procesinių ir materialiųjų reikalavi-
mų. Konstitucija negali būti keičiama taip, kad būtų pažeistas jos vientisumas, negali būti daromos 
tokios pataisos, kuriomis paneigiamas žmogaus teisių ir laisvių prigimtinis pobūdis, demokratija, 
valstybės nepriklausomybė. Konstitucinei teisei įtaką daro Europos Sąjungos teisė, taip pat Žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir kitos tarptautinės sutartys. 

13. 1990–2018 m. laikotarpio konstitucinė teisė vertintina kaip nuolat kintanti, atsiliepianti į 
naujus visuomenės ir valstybės poreikius teisė, daranti lemiamą įtaką visai Lietuvos teisės sistemai. 
Atkūrus Lietuvos valstybingumą XX–XXI a. sandūroje konstitucinė teisė tapo esmine teisės sritimi, 
kuri veikė ir reformavo ne tik Lietuvos teisę, bet ir svarbiausius valstybės valdžios institutus. Lietuvos 
konstitucinės teisės raidą ir ateityje reikšmingai lems Konstitucinio Teismo veikla, jo formuojama 
konstitucinė doktrina. Konstitucinė jurisprudencija ne tik praplėtė konstitucinės teisės ribas, paska-
tino esminius pokyčius visoje nacionalinės teisės sistemoje, bet ir lėmė visų teisės sričių konstitucio-
nalizacijos procesus, kokybiškai naują asmens teisų ir laisvių apsaugą, jų gynybą. Jeigu Konstitucijoje 
būtų įtvirtintas individualaus skundo institutas, – o tai yra neišvengiama būtinybė, – tai dar labiau 
padidintų asmens galimybes teisinėmis priemonėmis ginti savo pažeistas teises ir laisves bei sudarytų 
prielaidas dar labiau plėtoti konstitucinę doktriną. Ateityje konstitucinė teisė darys vis didesnę įtaką 
nacionalinės teisės plėtrai, lems jos pertvarkymo pagrindines tendencijas. 

14. Konstitucijoje įtvirtintas valstybės geopolitinės orientacijos principas, inter alia Lietuvos 
Respublikos narystės ES konstituciniai pagrindai. Lietuvos konstitucinės teisės ir ES teisės sąveika 
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yra ir ateityje išliks aktuali. Lietuvos konstitucinėje teisėje ne tik atsispindi tarptautinių žmogaus 
teises puoselėjančių institucijų, ir visų pirma, EŽTT formuojama doktrina bei demokratinių vals-
tybių konstitucinė patirtis, bet ir pati Lietuvos konstitucinė doktrina šiuo metu yra reikšminga kitų 
valstybių, ypač vadinamųjų Rytų partnerystės šalių – Moldovos, Ukrainos, Gruzijos konstitucinės 
teisės raidai. Konstitucinės kontrolės institucijų – konstitucinių teismų, bendradarbiavimas, jų dia-
logas, lemia Lietuvos konstitucinės teisės įtaką valstybių, siekiančių narystės ES, konstitucinei teisei. 
Žmogaus teisių konstitucinė doktrina buvo ir išliks vienas svarbiausių konstitucinės teisės objektų. 
Konstitucinių teisių apsauga globalioje modernių technologijų visuomenėje yra itin aktuali ir ateityje 
gali lemti naujų konstitucinės teisės sričių formavimąsi (atsiradimą). 

Apibendrinant Lietuvos privatinės teisės raidą 1918–2018 m. galima konstatuoti, kad:
1. Šiuolaikinės Lietuvos privatinės teisės raidos bruožus iš esmės lėmė tai, kad XX a. Lietuvos 

tautai du kartus teko vaduotis iš okupacijos ir atkurti prarastą valstybingumą, kurio neatsiejama 
dalis buvo ir savarankiškos teisinės sistemos sukūrimas. Lyginant situaciją po 1918 m. ir 1990 m. 
Nepriklausomybės atkūrimo, būtina atkreipti dėmesį į vieną esminį skirtumą – 1918 m. Lietuvos 
krašte buvo atsisakyta tik svetimos valstybės valdžios, bet išliko ekonominiai santykiai, kurie buvo 
grindžiami privačios nuosavybės ir sutarčių laisvės principais. Todėl nebuvo neatidėliotino reikalo 
nedelsiant keisti visą teisinę sistemą. Kitokia situacija susiklostė 1990 m. atkūrus Nepriklausomy-
bę, kai reikėjo keisti primestą ir socialistinės ideologijos pagrindu suformuotą teisinę sistemą, nes 
1940–1990 m. laikotarpiu buvo išnykę ištisi privatinės teisės institutai, privatinės teisės mokslas buvo 
izoliuotas nuo pasaulio ir paverstas komunistų partijos idėjų įgyvendinimo įrankiu.

2. Istorinės sąlygos lėmė, kad Lietuvos privatinė teisė yra vienas iš XX a. prasidėjusios glo-
balizacijos, pasireiškiančios kitų valstybių teisės institutų recepcija, teisės derinimu, vienodinimu 
regioniniu ar pasauliniu mastu, atspindžių. 1918 m. Lietuvoje įvyko net keturių privatinės teisės sis-
temų recepcija. Tačiau nepaisant to, visą 1918–1940 m. laikotarpį Lietuvos teisinė bendruomenė siekė 
sukurti savą privatinės teisės sistemą. Jeigu šie siekiai ir būtų išsipildę, Lietuvos privatinė teisė vargu 
ar būtų buvusi grynai „lietuviška“, nes tuometinė teisininkų bendruomenės diskusija patvirtina, kad 
neabejotinai būtų „skolinamasi“ iš kitų valstybių privatinės teisės sistemų. 

3. 1918–1940 m. laikotarpiu teisinėje bendruomenėje vykusi diskusija taip pat patvirtina, kad 
Lietuvoje, kaip kontinentinės civilinės teisės tradicijos šalyje, buvo labai stipri privatinės teisės kodi-
fikavimo idėja. Ši idėja buvo įgyvendinta po Nepriklausomybės atkūrimo. Tačiau po 1990 m. vyks-
tantis nenutrūkstantis ir chaotiškas naujų teisės šaltinių kūrimo procesas griauna privatinės teisės 
sistemą, kurią įtvirtina Civilinis kodeksas, todėl pagrįstai pradėta kalbėti apie privatinės teisės deko-
difikavimo procesą. Atitinkamai, vienas pagrindinių ateities uždavinių privatinės teisės srityje bus 
užtikrinti jos sistemos racionalumą, integralumą ir stabilumą. 

4. 1990–2004 m. laikotarpiu vykęs Lietuvos privatinės teisės kūrimo procesas patvirtina, kad 
globalizacija XX a. pab. – XXI a. pr. dar labiau sustiprėjo. Šiuolaikinė valstybė, būdama įvairių tarp-
tautinių organizacijų, regioninių sąjungų nare, nebėra absoliučiai laisva kurdama savo privatinę teisę. 
Todėl nacionalinės privatinės teisės dalimi automatiškai tampa tarptautinės teisės, ES teisės normos. 
Itin didelę įtaką privatinei teisei daro tarptautinės teisės normos žmogaus teisių srityje. Todėl vals-
tybės galimybės visiškai savarankiškai reglamentuoti civilinius santykius tampa vis labiau ribotos. 
Antra vertus, keičiasi ir pats teisėkūros procesas, naujų taisyklių kūrėjais nebėra vien valstybės ins-
titucijos, didėja soft law reikšmė, nes ja remiasi ir įstatymų leidėjas, rengdamas naujus teisės aktus, ir 
teismai, aiškindami galiojančias teisės normas.

5. 1990–2018 m. laikotarpiu išryškėjo neigiamos civilinių santykių reglamentavimo problemos, 
tačiau su panašiomis buvo susidurta ir Lietuvos civilinėje teisėje 1918–1940 m.: sparčiai gausėja ne 
tik priimamų įstatymų skaičius, bet didėja ir jų nestabilumas, vis daugiau klausimų paliekama regla-
mentuoti ne įstatymu, o vykdomosios valdžios aktais, didėja prieštaravimų tarp įvairių teisės aktų, 
vis labiau pastebimos valstybės paternalizmo, noro reglamentuoti civilinius santykius imperatyvio-
mis teisės normomis, įvairiausiais draudimais ir pan., apraiškos.

6. Civiliniai santykiai, verslas vystosi itin sparčiai, todėl atsiranda naujos (netipinės) sutarčių 
rūšys, nestandartiniai nuosavybės teisės objektai, plečiasi privatinės teisės apsaugos reikalingų objektų 
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sąrašas. Dažnai įstatymų leidėjas nespėja reaguoti į šiuos pokyčius, todėl daugėja spragų privatinėje 
teisėje, kurias turi užpildyti teismų praktika. Taigi tikėtina, kad ateityje teismų praktikos reikšmė 
privatinės teisės srityje tik didės. Visgi teismų sprendimų gausa, vienodos teismų praktikos nebuvi-
mas tikėtina didins teisinį neapibrėžtumą šioje srityje. Todėl neabejotinai išaugs teisės mokslo vaid-
muo užtikrinant privatinės teisės efektyvumą. Būtent teisės mokslo užduotis yra ir bus pateikti susis-
temintą teismų praktiką, racionalų statutinės privatinės teisės normų doktrininį aiškinimą, surasti 
sąsajas tiek tarp skirtingų privatinės teisės institutų, tiek ir tarp privatinės teisės ir kitų teisės šakų. 

7. Nemažėjantys civilinių bylų srautai ir sudėtingėjantys ginčai reikalauja ir toliau ieškoti civili-
nio proceso efektyvinimo galimybių, visų pirma, plečiant informacinių technologijų naudojimą, tai-
kant alternatyvius ginčo sprendimo būdus (ypač mediaciją) ir įtvirtinant platesnę teisėjo diskreciją, 
nesudėtingose bylose leidžiančią atsisakyti nebūtinų procesinių veiksmų ir supaprastinti procesinių 
dokumentų turinį. 

8. Privatinių teisinių santykių reglamentavimui iššūkius kelia ir pastaruoju metu itin sparčiai 
besivystančios intelektualiosios technologijos, tokios kaip dirbtinis intelektas, robotai, autonominiai 
automobiliai, kibernetinės fizinės sistemos, 3D spausdintuvai, nano ir biotechnologijos, kvantinė 
kompiuterija, dalijimosi ekonomika, daiktų internetas, išmanieji miestai, sutelktinis finansavimas 
ir kt. Todėl Lietuvai būtina sukurti lanksčią, nestabdančią technologijų, tačiau kartu atspindinčią ir 
visuotines humanistines vertybes teisinio reglamentavimo sistemą tiek privatinės teisės, tiek ir kitose 
teisės srityse. 

Apibendrinant Lietuvos baudžiamosios justicijos raidą 1918–2018 m. galima konstatuoti, kad:
1. Lietuvos valstybė 1918–1940 m. naudojosi aiškią struktūrą turinčiu, pažangiomis teisinė-

mis koncepcijomis pagrįstu, bet gana sudėtingu, o vietomis ir painiu 1903 m. Rusijos baudžiamuoju 
statutu. Okupacijos išvakarėse pradėtas rengti naujas Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, 
jei būtų spėtas parengti, būtų adaptavęs ir patobulinęs viską, kas buvo geriausia 1903 m. Rusijos bau-
džiamajame statute.

2. Tarpukario Lietuvos baudžiamosios teisės mokslas buvo gyvybingas, nors dar nebuvo įgavęs 
tinkamo svorio ir reikšmės praktikai. Postūmį moksliniams tyrimams neabejotinai turėjo suteikti 
naujo Baudžiamojo kodekso priėmimas arba bent jo projekto paskelbimas, bet taip neįvyko. Kita ver-
tus, šių laikų mokslininkai randa nemažai vertingų įžvalgų tarpukario Lietuvos mokslininkų pub-
likacijose.

3. Sovietų Sąjungai 1940 m. birželio 15 d. okupavus Lietuvą, Lietuvos teritorijoje pradėjo ga-
lioti Sovietų Sąjungos baudžiamieji įstatymai, kuriuos okupacinė valdžia pirmiausiai naudojo kaip 
masinių represijų (trėmimų, žudymų, persekiojimo) instrumentą, siekdama sunaikinti Nepriklau-
somos Lietuvos elitą ir asmenis, pavadintus „klasiniais priešais“. Įsigaliojus 1961 m. Baudžiamajam 
kodeksui, Lietuvoje galiojusi baudžiamoji teisė įgavo savotišką stabilumą. Tam tikrą vidinį Kodekso 
nuoseklumą lėmė tai, kad jo pakeitimus priiminėjo ideologiniu požiūriu monolitinė valdžia, nepri-
pažįstanti politinių pažiūrų konkurencijos. Kita vertus, šiame Kodekse šalia primityvoko bauginimo 
buvo matomi ir tam tikri (re)socializavimo aspektai. 

4. Sovietiniu laikotarpiu baudžiamosios teisės mokslas gyvavo apribotos minties laisvės ir ati-
tinkamai prieigos prie informacijos stygiaus sąlygomis. Be to, monolitinė valdžia ir suvalstybinta 
ekonomika lėmė atitinkamą baudžiamosios teisės dogmatiką, kuri suformulavo požiūrį, kad bau-
džiamosios teisės mokslas esąs tik tam tikras valstybės „patarnautojas“ jai rūpimais klausimais. 

5. 1990 m. atkūrus Nepriklausomybę, Lietuvos Respublikai teko iš pagrindų keisti sovietinį 
Baudžiamąjį kodeksą. Tačiau jaunai valstybei netinkančio Baudžiamojo kodekso lopymas vyko sun-
kiai ir dažnai chaotiškai. Kita vertus, pirmasis atkurtos Nepriklausomybės dešimtmetis parodė, kad 
valstybė iš esmės sugebėjo susidoroti su pagrindiniais iššūkiais, kaip antai priimdama atitinkamas 
baudžiamąsias teisines priemones dėl didžiulę grėsmę visuomenės saugumui kėlusio organizuoto 
nusikalstamumo. 

6. Lietuvos valstybės vykdomos savarankiškos baudžiamosios politikos rezultatu tapo 2003 m., 
kai įsigaliojo išskirtinai Lietuvos mokslininkų ir praktikų parengtas 2000 m. Baudžiamasis kodek-
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sas. Šis Lietuvos ir įvairių Europos valstybių pozityviąją patirtį akumuliavęs teisės aktas įnešė daug 
naujovių. Buvo manoma, kad Lietuva įžengs į naują baudžiamosios justicijos gyvavimo laikotarpį, 
kuriame bus atsitraukta nuo represinės baudžiamosios teisės ir bus suvokta jos, kaip išim tinės prie-
monės (ultima ratio), paskirtis. Tačiau teisės taikymo lygmenyje bauginimo bei nusikaltusių asmenų 
izoliavimo standartai buvo giliai įsišakniję, todėl ilgainiui iš Lietuvos baudžiamojo kodekso buvo 
pašalinti beveik visi saugikliai, kurie turėjo eliminuoti galimybę skirti nepagrįstai dideles bausmes. 
Būtent tai reikalauja iš naujo įvertinti bausmių griežtinimo politiką ir dirbtinio kriminalizavimo 
problemas. 

7. Baudžiamosios teisės, kaip valstybės valdymo instrumento, kritika pastebima ir nepriklauso-
mos Lietuvos mokslininkų darbuose. Teisinės minties raidos aspektu reikšmingos mokslininkų išva-
dos, kad visuomenės požiūris į asmens nubaudimą ir bausmes gali pasikeisti tik patenkinus jų psicholo-
ginį poreikį jaustis saugiai. Įstatymų leidėjas turėtų atsisakyti griežtos bausmės galimybių idealizavimo, 
nes griežtas baudžiamasis įstatymas niekada nebuvo ir nebus visuomenės saugumo garantas. 

8. Tarpukario Lietuvoje nuodugnesni kriminologijos mokslo tyrimai nebuvo atliekami, tačiau 
kriminologinė mintis plėtojosi gana sparčiai. Mokslinėse publikacijose dominavo užsienio patirties 
(ypač Vakarų Europos) ir užsienyje atliktų tyrimų rezultatų pristatymas bei aptarimas. Sovietinio 
laikotarpio pradžioje kriminologija buvo uždrausta remiantis ideologiniais motyvais, kad nusikalsta-
mumas yra svetimas tarybinei visuomenei. Tačiau nusikalstamumo problemos sprendimo nesėkmės 
lėmė tai, kad XX a. septintajame dešimtmetyje Lietuvoje palaipsniui susiformavo profesionalus kri-
minologijos mokslas, buvo pradėti nusikalstamumo, jo veiksnių, nusikaltėlių ir veiksmingų poveikio 
jiems būdų tyrimai, kurie turėjo būti atliekami tik ideologiniuose rėmuose. Atkūrus Nepriklausomy-
bę, išsilaisvinus iš ideologinių gniaužtų, buvo toliau plėtojami nusikalstamumo, nusikaltimų aukų, 
kriminogeninių veiksnių tyrimai, svarstomi baudžiamosios politikos bei baudžiamojo teisingumo 
sistemos veiklos kriminologiniai aspektai, nusikalstamumo prevencijos problemos ir atkuriamojo 
teisingumo problemos bei kt. Galima prognozuoti, kad ateityje kriminologiniai nusikalsta mumo, jo 
prevencijos ir kontrolės tyrimai bus dar labiau plėtojami. 

9. Lietuvos baudžiamojo proceso teisės 1918–2018 m. raidos evoliucija bei iššūkiai leidžia teig-
ti, kad atkūrus Nepriklausomybę 1918 m. ir iki jos praradimo 1940 m. galioję baudžiamojo proce-
so įstatymai, t. y. didžiojoje Lietuvos valstybės teritorijos dalyje galiojęs carinės Rusijos imperijos  
1864 m. Baudžiamojo proceso įstatymas, o Klaipėdos krašte – Vokietijos 1877 m. Baudžiamosios teise-
nos tvarka, legitimavo klasikinį mišriojo baudžiamojo proceso modelį tuometinėje (1918–1940 m.) tei-
sinėje santvarkoje. Tai visiškai atitiko to meto Vakarų Europos valstybių teisinę patirtį ir tradicijas. Miš-
riojo proceso modelis reiškė, kad ikiteisminio tyrimo etapuose dominavo tiriamajam (ink viziciniam) 
baudžiamojo proceso modeliui būdingi požymiai. Teisminėse baudžiamosios bylos nagrinėjimo stadi-
jose buvo akcentuojamos klasikinio rungimosi modelio procesinės maksimos. Taigi teisinės tradicijos 
požiūriu Lietuvos baudžiamojo proceso modelis nebuvo vientisas (1918–1940 m.) – didžiojoje Lietuvos 
valstybės teritorijos dalyje galiojusiame 1864 m. Rusijos baudžiamojo proceso įstatyme reglamentuotas 
baudžiamojo proceso modelis atitiko kontinentinės Europos teisinės tradicijos prancūziškosios 
procesinės šeimos baudžiamojo proceso modelį, o štai Vokietijos 1877 m. Baudžiamosios teisenos tvar-
koje apibrėžtas baudžiamasis procesas buvo priskirtas tai pačiai teisinei tradicijai, t. y. kontinentinės 
Europos teisinei tradicijai, tačiau jau vokiškajai procesinei šeimai. 

10. Sovietinės okupacijos metais baudžiamojo proceso formos reikalavimai, paremti „socialis-
tinio teisėtumo“ ideologija, buvo beprasmiškai griežtai formalizuoti. Tai lėmė dideles proceso fizines, 
intelektines ir finansines sąnaudas bei neužtikrino žmogaus teisių standartų realumo. Ikiteisminio 
tyrimo metu buvo dubliuojamos ikiteisminio tyrimo įstaigų funkcijos, atliekami pertekliniai proceso 
veiksmai. Tiriant nusikaltimus buvo remiamasi BPK įtvirtintomis, proceso dalyvių teises pernelyg 
varžančiomis ar net pažeidžiančiomis nuostatomis, asmens privatus gyvenimas buvo besąlygiškai 
„pajungtas“ tardymo interesams. Įgyvendinant įtariamojo, kaltinamojo, teisiamojo teises labai ribo-
tai (netgi tik deklaratyviai) veikė nekaltumo prezumpcijos ir teisės į gynybą principai. Sovietmečiu 
taikytos procesinės nuostatos lėmė, kad nusikaltimą padariusio asmens kaltės klausimo išsprendimas 
dar ikiteisminio tyrimo metu devalvavo teisingumo supratimą bei vykdymą, taip paneigiant teismo, 
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kaip teisingumą vykdančios institucijos, išskirtinumą. Nusikaltimų aukų interesai, jų teisės likdavo 
už teisėsaugos institucijų dėmesio ribų, jiems nebuvo garantuojama nemokama teisinė pagalba ar 
kitokia reikalinga parama. 

11. Lietuvai 1990 m. kovo 11 d. atkūrus Nepriklausomybę, baudžiamojo proceso teisės ir dokt-
rinos laukė renesanso laikotarpis, atnešęs dideles, tačiau kartu ir daug iššūkių pareikalavusias per-
mainas. Lietuvos baudžiamojo proceso teisės raidai svarbūs du laikotarpiai: 1990–2003 m. ir 2003–
2018 m. Pirmasis jų geriausiai atspindi atkurtos nepriklausomos Lietuvos baudžiamojo proceso teisės 
išsiveržimą iš sovietinės teisės palikimo ir tradicijų, savarankišką kūrimąsi ir nepriklausomumą nuo 
primestos teisės. 1990–2003 m. pereinamasis, autentiškas, Vakarų teisės tradicijomis paremtas Lietu-
vos baudžiamosios justicijos kūrimasis įveikė sunkiausias teisinės valstybės, žmogaus teisių ir laisvių 
ginties užduotis, kurioms įveikti buvo privalu perimti ir tarptautinės, ES teisės principus bei nuos-
tatas. Antrasis laikotarpis prasidėjo 2003 m., kai baudžiamojo proceso teisės formavimasis dėl mo-
dernėjančios visuomenės poreikių, europeizacijos, globalizacijos nulemtų teisinės tradicijos pokyčių 
tapo ne mažiau aktualus ir reikšmingas. Prireikė ketvirčio amžiaus, kol Lietuvos baudžiamasis pro-
cesas tapo vakarietiškų, ilgametes tradicijas turinčių, o kartu ir nuolat modernėjančių teisinių proce-
sų tradicijų šeimos dalimi, kurios integralumą ypač skatina ir puoselėja tarptautinių įsipareigojimų 
laikymasis ir jų stiprinimas. Stiprėjantis ES vaidmuo valstybių narių teisiniame bendradarbiavime 
baudžiamosiose bylose lemia būtinybę analizuoti, koks baudžiamasis procesas būtų optimalus, kaip 
Lietuvos baudžiamoji justicija turi tapti ir globali, ir tuo pat metu išlikti lokali.

12. Lietuvos baudžiamojo proceso teisės raida yra organiškai susijusi ir su baudžiamojo proce-
so teisės mokslu. Manytina, jog tai, kad per du nepriklausomos Lietuvos gyvenimo dešimtmečius ne-
buvo parengti originalūs procesiniai įstatymai, iš dalies galėjo lemti ir ribota mokslo infrastruktūra. 
Tarpukariu baudžiamojo proceso teisės doktrina labiausiai orientavosi į teisminių institucijų veiklos 
problemas, buvo nagrinėjamos aktualios praktikai ikiteisminio tyrimo, teismo organizavimo, gyny-
bos problemos, tačiau konceptualios baudžiamojo proceso teisės problemos nebuvo detaliau ištirtos. 

13. Būtinybė tobulinti baudžiamojo proceso įstatymus atkūrus Nepriklausomybę, Konstitu-
cijos bei pirmojo originalaus Baudžiamojo proceso kodekso įsigaliojimas, tarptautinės ir ES teisės 
įtaka nacionalinei teisei lėmė baudžiamojo proceso mokslo tyrimų kryptis. Tačiau per beveik tris 
dešimtmečius baudžiamojo proceso sritys buvo ištirtos gana netolygiai – visiškai nenagrinėti išlieka 
konceptualūs teoriniai klausimai, taip pat teisminis nagrinėjimas bei teismo sprendimų kontrolės 
sistema. Perspektyviniu požiūriu Lietuvos baudžiamojo proceso teisę veikiantys atitinkami segmen-
tai – konstitucionalizmas, europeizacija bei internacionalizacija, baudžiamojo proceso formų, taip 
pat kitų mokslų pasiekimų didėjančios įtakos baudžiamajam procesui teorinių ir metodologinių pa-
grindų moksliniai tyrimai būtinai reikalingi siekiant užtikrinti baudžiamojo proceso optimalumo ir 
žmogaus teisių apsaugos baudžiamajame procese balansą.

14. Tarpukario (1918–1940 m.) Lietuvos kriminalistika buvo ryškios praktinės pakraipos 
mokslas, skirtas ikiteisminio tyrimo institucijoms, pareigūnams ir teismams aptarnauti. Tačiau fun-
damentalių mokslinių tyrimų dar nebuvo atliekama. Sovietmečiu (1940–1990 m.) kriminalistikos 
mokslas vystėsi pagal centralizuotą sovietinį modelį. 1961 m. įsteigto Teismo ekspertizės mokslinio 
tiriamojo instituto mokslininkai tyrė baudžiamąsias procesines ir kriminalistines technines–takti-
nes problemas. Atkūrus šalies Nepriklausomybę, Lietuvos kriminalistikos mokslui atsirado galimybė 
orientuotis į vakarietišką kriminalistikos mokslo koncepciją. Pradėjo sparčiai vystytis praktinė kri-
minalistika, ekspertinės institucijos, kriminalistikos mokslo tyrimai. 1997–2017 m. vykdyti Lietuvo-
je kriminalistikos mokslo tyrimai apėmė daug svarbių kriminalistinės politikos ir jos įgyvendinimo 
strategijos klausimų ir leido numatyti tolesnių tyrimų perspektyvas dėl kriminalistinių ir ekspertinių 
institucijų sistemos valdymo mokslinės koncepcijos ir jos įgyvendinimo. 

Apibendrinant Lietuvos ir tarptautinės teisės santykio svarbiausius aspektus 1918–2018 m.  
galima konstatuoti, kad:

1. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos Nepriklausomybės Atstatymo Akto pagrindu atkurta 
Lietuvos valstybė – Lietuvos Respublika – kelią tarptautinėje arenoje skynėsi palaipsniui, kaip visateisis 
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tarptautinės teisės subjektas. Pirmiausia Lietuvai pavyko pasiekti daugumos valstybių pripažinimą 
(1919–1924 m. Lietuvą pripažino 41 valstybė), ji gana greitai tapo tarptautinių organizacijų (Tautų 
Sąjungos, Tarptautinės darbo organizacijos) nare. Didelę reikšmę valstybės ir teisės raidai turėjo 
tarptautinės sutartys, kurias sudarė arba kuriose dalyvavo Lietuvos valstybė. Lietuvos diplomatai bei 
tarptautinės teisės specialistai pasiekė pergales trijose Nuolatinio Tarptautinio Teisingumo Teismo 
bylose, tuo įrodydami ne tik Lietuvos valstybės, bet ir jos diplomatijos bei užgimstančio tarptautinės 
teisės mokslo brandą.

2. 1940 m. Lietuvos nepriklausomybės sunaikinimas – okupacija ir aneksija, įvykdyta SSRS 
pagal 1939 m. Molotovo–Ribentroppo pakto slaptuosius protokolus, buvo sunkus tarptautinės teisės 
pažeidimas. Vykdydama agresiją prieš Lietuvos Respubliką SSRS ne tik pažeidė Briando–Kelloggo 
paktą, bet ir daugybę kitų bendrosios tarptautinės teisės normų ir dvišalių sutarčių su Lietuva nuos-
tatų. Tai, kad Lietuva grasinimo jėga akivaizdoje priėmė SSRS ultimatumą ir sutiko su sovietų gink-
luotu įsiveržimu ir Lietuvos teritorijos okupacija, nepadarė Sovietų Sąjungos veiksmų teisėtų, nes 
pagal tarptautinę teisę nukentėjusios valstybės sutikimas su agresija neturi teisinės reikšmės ir yra 
niekinis. Ypatingai svarbus yra Lietuvos Respublikos, kaip tarptautinės teisės subjekto, tęstinumas 
SSRS okupacijos ir aneksijos laikotarpiu (1940–1990 m.) pagal bendrąjį teisės principą ex injuria non 
oritur jus. Pagrindiniai Lietuvos Respublikos tęstinumo ramsčiai buvo pačios Lietuvos valstybės valia 
išlikti, kurią liudijo nuolatinis jos priešinimasis sovietinei okupacijai, iš pradžių – ginkluotos rezis-
tencijos, vėliau – neginkluoto pilietinio pasipriešinimo būdu, ir tarptautinis Lietuvos Respublikos 
tęstinumo pripažinimas (t. y. sovietinės aneksijos nepripažinimo politika, kurią nuosekliai vykdė 
Vakarų valstybės), unikali tarptautinės teisės istorijoje Lietuvos diplomatinės tarnybos veikla užsie-
nyje per visą šalies okupacijos laikotarpį, Lietuvos Respublikos pilietybės tęstinumo pripažinimas 
ir kiti veiksniai. Valstybės tęstinumo dėka Lietuvos Respublika, kaip tarptautinės teisės subjektas, 
išlaikė savo suverenias teises, kurių vykdymas buvo neteisėtai sustabdytas, ir niekada teisiškai netapo 
sudėtine Sovietų Sąjungos dalimi.

3. Nepriklausomybės atkūrimas 1990 m. kovo 11 d. aktu grąžino Lietuvą kaip visateisį suve-
renų tarptautinį subjektą į tarptautinę bendriją. Apgynus Nepriklausomybę ir išsivadavus iš SSRS, 
Lietuva per trumpą laiką ne tik vėl užmezgė diplomatinius santykius su užsienio valstybėmis, pasiekė 
atkurtos Nepriklausomybės pripažinimą, bet ir įstojo į svarbiausias tarptautines organizacijas (JT, 
Europos Tarybą), prisijungė prie daugybės tarptautinių sutarčių, užsibrėžė transatlantinės (NATO) ir 
Europos integracijos (Europos Sąjunga) gaires. Šiuos išsikeltus uždavinius Lietuva sėkmingai įgyven-
dino XXI a. pirmąjį dešimtmetį, pasiekdama visateisę narystę minėtose organizacijose. Integracijos 
procesai lėmė svarbius pokyčius Lietuvos teisinėje sistemoje, ypač žmogaus teisių apsaugos srityje ir 
dėl Lietuvos Respublikos teisės suderinimo su Europos Sąjungos teisynu. 

4. Šiuo metu Lietuva, dalyvaudama visų svarbiausių universalių ir Europos regiono tarptau-
tinių organizacijų veikloje, laikoma patikimu tarptautiniu partneriu (tą įrodo Lietuvos išrinkimas 
2013 m. į nenuolatines JT Saugumo Tarybos nares ir pirmininkavimas ES Tarybai bei kiti svarbūs 
vaidmenys tarptautinėse organizacijose). Lietuvos išrinkimas nenuolatine JT Saugumo Tarybos nare 
2014–2015 m. kadencijai suteikė ne tik unikalią progą tiesiogiai dalyvauti pasaulio politikoje, bet 
ir atvėrė galimybes Lietuvai ir kitoms mažoms valstybėms siekti apginti savo teises ir interesus pa-
saulyje bei santykiuose su artimais kaimynais. Lietuva daug dėmesio skyrė teisės viršenybės, civilių 
apsaugos (ypač moterų, vaikų, žurnalistų ir kt.) ginkluotuose konfliktuose, taip pat JT ir regioninių 
organizacijų (ES, ESBO) bendradarbiavimo klausimams. Kilus konfliktui Ukrainoje, šis klausimas į 
oficialią Tarybos darbotvarkę buvo įtrauktas Lietuvos pastangomis ir išliko strateginis visą Lietuvos 
narystės Saugumo Taryboje laikotarpį. Lietuva, kaip JT narė, sklandžiai derina nacionalinę teisę su 
tarptautinės teisės reikalavimais, yra pripažįstama valstybe, kurioje gerbiami demokratijos principai 
ir žmogaus teisės. Lietuvos indėlis į žmogaus teisių apsaugą teigiamai vertinamas EŽTT veiklos kon-
tekste, ypač Vidurio ir Rytų Europos valstybių atžvilgiu. 

5. Tarptautinės sutartys, kurias sudarė arba kuriose dalyvavo Lietuva, darė didelę įtaką pa-
čios valstybės ir teisės raidai. Nors tarpukariu tarptautinių sutarčių teisė nebuvo plačiai išvystyta, 
kai kurios tarptautinės sutartys, ypač su kaimynais, lėmė Lietuvos valstybingumo, sienų ir vidaus 
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sandaros klausimus, o Klaipėdos statutas padarė poveikį visai Klaipėdos krašto ir kartu Lietuvos 
teisės sistemai. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 m., iki pat Nepriklausomybės atkūrimo  
1990 m., ji beveik nedalyvavo tarptautiniame gyvenime, nes jos, kaip nepriklausomos valstybės, su-
verenitetas buvo neteisėtai suvaržytas. Laikotarpiui iškart po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
būdinga tai, kad Lietuva sudarinėjo ir jungėsi prie daugybės daugiašalių sutarčių, nes buvo siekiama 
užpildyti dalyvavimo tarptautinėje erdvėje vakuumą, kuris egzistavo SSRS okupacijos metais. Nuo 
1990 m. iki 2017 m. vidurio Lietuva sudarė beveik 1000 sutarčių su kitomis valstybėmis ir tarptauti-
nėmis organizacijomis. 

6. Tarptautinės teisės mokslo raida Lietuvoje 1920–1940 m. laikotarpiu rėmėsi tradicija saugoti 
Lietuvos valstybę ir turtinti tarptautinę teisę. Pagrindinis šio laikotarpio bruožas – skatinti pagarbą 
tarptautinei teisei, stengiantis parodyti, kad Lietuva yra patikima valstybė, kuri gerbia tarptautinę 
teisę, ir yra verta gyvuoti kartu su kitomis tarptautinės bendrijos valstybėmis. Deja, ši tradicija buvo 
staigiai nutraukta 1940 m. Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos okupacijų. Dėl šios okupacijos 
žymūs Lietuvos tarptautinės teisės mokslininkai sulaukė tragiško likimo arba turėjo bėgti iš Lietu-
vos. Lietuvos tarptautinės jurisprudencijos tradicija, išaugusi 1918–1940 m., vėl buvo tęsiama nuo 
1990 m., kai prasidėjo šiuolaikinės tarptautinės teisės mokslo raida Lietuvoje. Tarptautinės viešosios 
teisės tyrimuose gausu dėmesio ne tik bendriesiems tarptautinės teisės klausimams, bet ir tarptau-
tinės žmogaus teisių apsaugos, tarptautinių sutarčių teisės, tarptautinės jūrų teisės, tarptautinės pa-
bėgėlių teisės, tarptautinės humanitarinės teisės aktualijoms. Lietuvoje plėtojami tarptautinės ir ES 
teisės mokslo tyrimai nuosekliai įsilieja į Europos ir pasaulio kontekstą, praturtindami tarptautinę 
doktriną.

7. Tarptautinė teisė ir ateityje išliks pagrindinis instrumentas vertinant ir saugant Lietuvos 
pažangą žmogaus teisių apsaugos srityje, atliepiant į tokius iššūkius kaip nuosavybės apsauga, lyčių 
lygybė, šeima bei partnerystė, diskriminacija, pabėgėlių apsauga. Lietuvos valstybei tarptautinė teisė 
yra garantas, kurio dėka užtikrinamas valstybės teritorijos vientisumas, suverenitetas bei lygiateisiš-
kumas tarptautinėje bendrijoje, realizuojamas per naujas tarptautines galimybes Europos Sąjungoje, 
Jungtinėse Tautose bei svarbiausiuose tarptautiniuose forumuose. Tarptautinės teisės priemonėmis 
sprendžiamos tokios globalios problemos kaip klimato kaita, aplinkos apsauga, ketvirtosios kartos 
technologinė revoliucija. Taikos bei saugumo užtikrinimas buvo, yra ir bus tarptautinės teisės užda-
vinys, kurio įgyvendinime tiesiogiai dalyvaus ir Lietuva. 
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 THE DEVELOPMENT OF THE LITHUANIAN  
LAW WITHIN THE PERIOD OF 1918-2018: 

The Centennial Experience and Prospects

Summary
Just as we never get a second chance to make a good first impression, we may equally be 

deprived of a unique chance to act both as witnesses and evaluators of the centennial after regaining 
the independence of the Republic of Lithuania if we fail to review and assess this period. Therefore, 
we have to seize the opportunity and reflect upon the twisting path of our history since regaining the 
independence of the state until the current situation. 

The centennial development of law cannot be disembodied from the story of state’s development. 
One can treat law both as a pathfinder and as a legal guide of the state; however it can likewise 
be applied as an instrument to solely ensure proper functioning of the state. Creating an effective 
system of law is not a one-day project; it is the process requiring deliberation, constant effort and deep 
awareness, otherwise the system will be doomed to failure or malfunctioning. Every state or nation 
is believed to deserve such a legal system as the efforts that the state puts to ascertain and develop it.

The centennial period since the restoration of the independence of the Republic of Lithuania can 
unmistakably be described as a unique one: on the one hand the state was faced with the challenges 
of restoration and creation in various areas of the state and the society; it later experienced the loss of 
independence and survived 50 years of occupation; it eventually restored an independent state and 
was repeatedly faced with fresh challenges of re-establishing a historically-literate, well-structured 
and well-functioning state-governance system in both national and international levels.

On the other hand, the technological and communications progress intensified the recent 
hundred years to such an extent that it clearly outdistances any previous centennials. Advancement 
of information technologies intensifies our time, our law, while huge amounts of information and its 
immense spread accelerate the pace of our life and our history. New forms of social relations and new 
branches of law emerge all in need of proper legal regulation.

The study “The Development of the Lithuanian Law within the Period of 1918-2018: the 
Centennial Experience and Prospects” is a result of joint research efforts of more than 50 outstanding 
lawyers representing different areas of law from Mykolas Romeris University, Vytautas Magnus 
University, and Vilnius University. The study, dedicated to the Centennial of Lithuanian statehood 
due in 2018, presents the results of scientific research on legal science and major branches of law, 
covering the period of 1918-beginning of 2018 (information presented in the study covers a period 
until end-2017); it reflects upon the centennial development of Lithuanian law, discusses its major 
characteristics, tendencies and preconditions of their formation; it examines its influence on the state 
and state authorities and envisages possible impact on the development of law in the future.

The Lithuanian law of 1918-2018 is analysed from the perspective of three statehood periods. 
1918-1940 is the period when the independence of the Republic of Lithuania was declared, the 
groundwork for the statehood was laid and an independent legal system was being established. 1940-
1990 denotes the period of occupation, when the authentic legal system of Lithuania was destroyed 
and the Soviet legal system was forcibly entrenched. The latter was based on socialist ideology and the 
superiority of governmental authority over the civil society. It is not easy to evaluate the span of 1990-
2018 as the impartial assessment of it is seriously hindered by the authors’ partial attitude towards the 
existing surrounding phenomena. 

The retrospective analysis of different periods within the legal history of Lithuania is necessary to 
anticipate future perspectives and tendencies of Lithuanian law and the development of its statehood. 
Therefore, the present study not only analyses the major aspects of legal history development, but also 
discusses the main theoretical and practical issues of current legal regulation and provides scientific 
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insights into possible changes of legal regulation. It discusses the main characteristics, tendencies and 
problematic issues of the development of constitutional, private law, criminal justice and international 
law in Lithuania. 

The first part of the study, dedicated to the development of constitutional law, presents the 
analysis of the Constitutions valid in Lithuania in 1918 – 1940 and the Provisional Basic Law (the 
Provisional Constitution) adopted on March 11, 1990, as well as the Constitution of the Republic 
of Lithuania, adopted by the National referendum on October 25, 1992. The circumstances of the 
adoption of these constitutional documents, their main features and significance for statehood have 
been thoroughly disclosed. It is concluded that: 

 1. The Act of Independence, adopted on February 16, 1918, providing the foundation of the 
existence of a modern Lithuanian state and having been the basis for its constitutional documents, is 
deemed to be the foundation of Lithuanian constitutionalism and its programme. The Constitution 
of the State of Lithuania, adopted in 1922 by the Constituent Seimas, was an exceptional part of the 
Lithuanian constitutional heritage, having provided the most valuable constitutional experience to 
the state. It is the basis of our constitutional tradition. 

 2. The foundations of constitutionality of the State of Lithuania were shaked by a coup d’état 
in 1926, which paved the way to power for forces that explicitly expressed a negative attitude towards 
parliamentary supremacy. A distinctive feature of the new Constitution of the Republic of Lithuania, 
proclaimed in 1928 by an unconstitutional and rather rarely implemented way of octroaition, was 
pronounced expansion of the executive authority, primarily of the President of the Republic. The 1938 
Constitution of Lithuania was an entirely new constitutional act, which did not continue a single word 
of the constitutional democratic traditions of the Constituent Seimas but expanded authoritarian 
origins to the level of leadership. Pursuant to the Constitution, the authority is derived from the 
tops, not from the ordinary people; the decisive role is played by the will of the leader but not by the 
majority of votes; therefore, even the Seimas, retained as a democratic institution for its very nature, 
was not granted a more significant role. 

 3. During the interwar period, the development of the Lithuanian Constitutions was not 
consistently progressive. It was partially influenced by the aim of the State of Lithuania to prevent the 
attempts of the Soviet Union to illegally disseminate the so-called theories of “class struggle“, “global 
proletarian revolution“ and other Communist theories in order to instigate hatred in society as well 
as to support anti-governmental organizations, seeking to overthrow the legitimate Lithuanian 
government. 

 4. The development of constitutionality of Lithuania was discontinued on June 15, 1940, when 
the Soviet Union, having grossly violating international law, committed armed aggression against 
Lithuania, occupied and annexed it. The so-called SSR of Lithuania was not a form of Lithuanian 
statehood. The term the “SSR of Lithuania“ reflects not a form of Lithuanian statehood but a form of 
rule of the territory of the occupied state of Lithuania. 

 5. In 1940, the Soviet Union enforced the so-called Soviet “Constitution of the SSR of Lithuania“ 
on the occupied Lithuania which was not a genuine constitution of the state; it was not adopted by 
the nation or by its democratically elected representatives but by the so called “national seimas“, 
constituted by the occupation government; it neither had any authority of the nation nor reflected 
its will. This “constitution“ entrenched the power of the Communist party, denied the nation’s right 
to autonomously determine the basis of political, economic and social life as well as constrained 
human rights and freedoms. Pursuant to this “constitution“, the Supreme Councils of the “SSR of 
Lithuania“, constituted by the occupation government (until February 24, 1990, when the Supreme 
Council of the SSR of Lithuania was elected) were neither parliaments of the state of Lithuania nor the 
representatives of the nation. 

 6. The Movement for the Struggle for Lithuanian Freedom (LLKS) was the only legitimate 
representation of the Nation in the then occupied Lithuania. On February 16, 1918, the Council of 
LLKS adopted the Declaration – a legal act testifying the continuation of the state of Lithuania, a 
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document as a programme of the restoration of the independent Lithuania, which embodied the 
constitutional foundations of the future independent state of Lithuania. The Declaration is an act of 
constitutional significance, being one of the constitutional foundations of the independent state of 
Lithuania. 

 7. On February 24, 1990, „Sąjūdis“, having won an overall majority in the elections to the 
Supreme Council of the SSR of Lithuania, in its electoral programme explicitly declared the aspiration 
to restore the independence of the state of Lithuania. This Supreme Council of the SSR of Lithuania 
was a true representative of the Nation as it was elected in free and democratic elections in which it 
obtained the mandate from the Nation and the obligation to restore the independence of the state of 
Lithuania. The development of constitutionality was renewed on March 11, 1990, when the Supreme 
Council of the Republic of Lithuania adopted an “Act on the Restoration of an Independent State 
of Lithuania“. The restoration of independence is based on the continuity of the pre-war state of 
Lithuania. 

 8. The Provisional Basic Law (the Provisional Constitution) adopted on March 11, 1990, is a 
constitutional act of the transitional constitutional period. At the end of 1990, the concept (and later 
the draft) of a new Constitution began to be elaborated. Although during this period the scientific 
constitutional doctrine began to develop, constitutional law was perceived as just one of the branches 
of law; its sources were considered to be not only the Constitution but also constitutional laws, 
ordinary laws and other legal acts. 

 9. On January 13, 1991, the Soviet Union carried out armed aggression against Lithuania. On 
February 9, 1991, in the national survey (plebiscite) ¾ of Lithuanian citizens spoke for Lithuania to be 
an independent democratic republic. On February 11, 1991, the Supreme Council of the Republic of 
Lithuania adopted a constitutional law “On the State of Lithuania“ which contended that the provision 
“The State of Lithuania shall be an independent democratic republic“ is a constitutional norm and a 
foundational principle of the state. This provision was the basis for the draft of the new constitution 
of Lithuania. 

 10. The concept of constitutional law essentially changed on October 25, 1992, having adopted 
the new Constitution of the Republic of Lithuania by national referendum. It reflects constitutional 
experience and tradition not only of the state of Lithuania but also the experience of Western 
democratic states. Constitutional law is perceived as the supreme law, the law of the Constitution. The 
Constitution entrenches a system of values; it is a harmonious legal act, having no contradictions and 
omissions. The sources of the Constitution are merely the Constitution itself and the official doctrine 
of the Constitutional Court, which presents the concept of constitutional norms and principles. 
Within the legal system of Lithuania, constitutional law is distinguished not by its supreme legal 
authority but also by its constituent and primary nature. The Constitution establishes the principles 
of a democratic state, a new structure of state authorities, constitutional rights and freedoms; the 
will of an open, just, harmonious civil society and the rule of law fortified in the preamble of the 
Constitution – all of this preconditioned the reorganization of the entire legal system of Lithuania in 
order to correspond to constitutional provisions. 

 11. Currently, the development of the constitutional law of Lithuania is mostly influenced 
by the Constitutional Court and the officially formed constitutional doctrine. Constitutional law is 
jurisprudential law. The concept of the provisions of the Constitution presented by the Constitutional 
Court binds all the subjects of the legislative process – the Seimas, the Government and the President 
of the Republic, - while legislating they cannot interpret the provisions of the Constitution in any 
other manner than construed by the Constitutional Court. The interpretation by the Constitutional 
Court also obliges the courts while applying the laws and other legal acts not to deviate from this 
interpretation. 

 12. The Constitution is an integral act; it establishes not only explicit but also implicit legal 
regulation. Any amendments to the Constitution imperatively require adherence to procedural 
and substantive requirements established by it. The Constitution cannot be amended in a way that 
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violates its integrity, denies the fundamental nature of human rights and freedoms, democracy 
and the independence of the state. The European Union law as well as the European Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms influence the constitutional law. 
Constitutional law is therefore a “living law“. 

 13. During the period of 1990 – 2018, constitutional law should be viewed as constantly 
changing, responding to new needs of the society and the state and decisively influencing the entire 
legal system of Lithuania. Following the restoration of the independence of Lithuania at the turn of the 
21st century, constitutional law became an essential area of law that was operating and reforming not 
only Lithuanian law but also the key institutions of state authority. The development of constitutional 
law of Lithuania in the future will continue to be considerably influenced by the activities of the 
Constitutional Court and its doctrine. Constitutional jurisprudence not only expanded the 
boundaries of constitutional law and induced essential changes throughout the national legal system 
but also resulted in the processes of constitutionalisation of all the areas of law and a qualitatively new 
protection of human rights and freedoms. If the institution of individual complain was entrenched in 
the Constitution – and it is an inevitable necessity – it would considerably enhance the possibilities of 
individuals to defend their infringed rights and freedoms by means of legal remedies and would create 
the prerequisites for further development of the constitutional doctrine. In the future, constitutional 
law will have an increasing impact on the development of national law and determine the main 
directions of its reform. 

 14. The recognition of constitutional geopolitical principle of integration into the EU was 
important for the development of constitutional law; while the issue of inter-relationship between 
the constitutional law and the law of the EU will remain relevant also in the future. Lithuanian 
constitutional law not only reflects the doctrine developed by international human rights bodies, 
primarily by the European Court of Human Rights (ECtHR), and constitutional experience of 
democratic states but also the Lithuanian constitutional doctrine in itself is currently significant for the 
development of constitutional law of other countries, especially of the so-called Eastern Partnership 
countries: Moldova, Ukraine or Georgia. Cooperation of constitutional review institutions – 
constitutional courts – and their dialogue expands the influence of Lithuanian constitutional law on 
the law of the states aspiring for the EU membership. The constitutional doctrine of human rights has 
been and will remain as one of the most significant objects of constitutional law. In global society of 
modern technologies, the protection of constitutional rights is especially significant and may lead to 
the formation (emergence) of new areas of constitutional law in the future.

The second part of the study devoted to the development of private law reviews three basic 
branches of private law, i.e. substantive civil law, labour law and civil procedure law. The development 
of labour law is analysed by concentrating on its two constituent parts: regulation of individual and 
collective labour relations. Moreover, the essential labour reform of 2017 with the adoption of the 
new Labour Code of the Republic of Lithuania is also reviewed. The challenges caused by intellectual 
technologies on private law are also being discussed. It is concluded that:

1. The characteristics of modern Lithuanian private law developments were primarily 
conditioned by the fact that Lithuanian nation has experienced two attempts to set itself free from 
occupation and to re-establish its lost statehood embodying the re-establishment of an independent 
legal system as its inseparable part. If we compare the situations after regaining independence both in 
1918 and in 1990, it is vital to pay attention to one major difference: in 1918, the state freed itself of the 
authorities of a foreign state, nonetheless economic relations, based upon the principles of privately-
owned property and freedom of contract remained as they were. Naturally, there was no urgent need 
to change the legal system as a whole. After regaining the Independence in 1990, a different situation 
was confronted, when it was necessary to change the legal system that developed on the basis of 
socialistic ideology and was imposed by force. Within the period of 1940-1990, entire institutions of 
private law were lost, the science of private law was isolated from the world and transformed into the 
tool for implementing the Communist party ideas. 
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2. The Lithuanian private law, conditioned by historical circumstances, evolved as a reflection 
of globalization of the 20th century, characterized by the reception of foreign law as well as 
harmonisation and unification of law at global and regional levels. Despite the fact that Lithuania 
witnessed the reception of four private law systems in 1918, the legal community of Lithuania 
was seeking to establish its own private law system throughout 1918-1940. Had those efforts been 
successful, the Lithuanian private law system could hardly have been characterised as authentically 
Lithuanian. Sound discussions of the legal community of those times confirm that “borrowing“ from 
private law systems of foreign countries would have been inevitable.

3. The process of Lithuanian private law making in 1990-2004 witnessed the intensification 
of globalization in the late 20th and early 21st century. Being a member of various international 
organizations and regional unions our contemporary state is not completely free to make its own 
private law. Inevitably, the norms of international and European Union law become part of national 
private law. International human rights law makes a significant impact on private law. Consequently, 
the discretion of the state to regulate private relationships independently becomes increasingly 
limited. On the other hand, law-making process is changing: state institutions no longer are the sole 
rule makers and the role of soft law is increasing, giving ground for legislators in drafting new acts of 
law as well as for the courts in interpreting the existing legal norms. 

4. The period of 1990-2018 witnessed the negative challenges of legal regulation of civil 
relationships, but they were not new. Similar ones were encountered by private law of Lithuania during 
1918-1940: the number of legal acts was growing, at the same time their instability was increasing, 
more and more issues were left to the regulation by executive acts instead of laws. Discrepancies 
among different legal acts were increasing; state paternalism and willingness to regulate private 
relationships based on imperative legal norms or various prohibitions, etc., became visible. 

5. Private relationships and businesses are rapidly developing, therefore new atypical forms 
of contracts appear, non-standard objects of property law are emerging and the list of objects 
requiring private law protection is expanding. Frequently, the lawmakers cannot keep pace with the 
changes; therefore, loopholes within private law arise paving the way for the jurisprudence to address 
them. Therefore, the jurisprudence within the sphere of private law is likely to become increasingly 
important in the future. At the same time, the increasing number of court decisions and lack of 
uniform jurisprudence is likely to result in less legal certainty within this particular area of law. As a 
matter of course, the role of legal science will inevitably increase while ensuring the effectiveness of 
private law, as the ultimate goal of legal science is and will be to present a systematized jurisprudence, 
rational doctrinal interpretation of statutory private law norms and seek links between private law 
and other branches of law. 

6. Increasing flows of civil cases and complexity of disputes indicate that greater efforts 
are required to make the civil process more effective. It can be achieved by expanding the use of 
information technologies, applying alternative dispute resolution measures (especially mediation) 
and providing judges with a wider discretion that would allow reducing unnecessary procedural 
actions in simple cases and simplify the content of procedural documents.

7. The regulation of legal private relations is challenged by rapidly evolving intelligent 
technologies such as artificial intelligence, robots, autonomous vehicles, cyber-physical systems, 3D 
printers, Nano-and-bio-technologies, quanta computers, sharing economy, the Internet of things, 
smart cities, concentrated funds, etc. Therefore, Lithuania will inevitably need to create a flexible, 
technology-enabled system of legal regulation, simultaneously reflecting the core human values both 
in private law sector and in other branches of law. 

The third part of the study reveals the main elements of the development of two branches 
of the Lithuanian criminal justice: criminal law and criminal procedure law, the tendencies of the 
development of science of Lithuanian criminal law and criminal procedure law and their impact on 
the criminal policy of the state. It is concluded that:
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1. In 1918-1940, the state of Lithuania made use of the 1903 Russian Criminal Code that had 
a clear structure and relied on advanced legal concepts, but was rather complex and sometimes 
complicated. The preparations of the new Criminal Code of the Republic of Lithuania were interrupted 
by the Soviet occupation on June 15, 1940. If it had been prepared, it would have adapted and improved 
everything that was the best in 1903 Russian Criminal Code.

2. The criminal law science in mid-war Lithuania was very lively though it still lacked appropriate 
weight and significance for practice. Conversely, contemporary researchers come across numerous 
valuable insights in the publications of mid-war Lithuanian researchers.

3. When the Soviet Union occupied Lithuania on June 15, 1940, the Soviet criminal laws were 
enforced in the territory of Lithuania. These laws were first and foremost used by the occupational 
authorities as an instrument of massive repressions (deportations, killings, persecution) aiming at 
destruction of the elite of the independent Lithuania and the persons who were called „class enemies“. 
When the Criminal Code of 1961 came into force, the criminal law in Lithuania acquired certain 
stability. A certain internal consistency of the Code was determined by the fact that its amendments 
were adopted by an ideologically monolithic authority that did not accept any competing political 
views. Conversely, certain aspects of (re) socialization were evident alongside rather primitive 
intimidation in this Code.

4. During the Soviet period, the criminal law science operated under conditions of limited 
freedom of thought and lack of access to information. Furthermore, a monolithic government and 
state economy determined a corresponding dogmatism of criminal law that formulated the viewpoint 
that the science of criminal law is a kind of “servant“ to the state regarding its concerns.

5. When the independence was restored in 1990, the Republic of Lithuania had to change the 
Soviet Criminal Code fundamentally. However, the transformation of the Criminal Code occurred 
with difficulties and often chaotically. Conversely, the first decade of the restored Independence 
showed that the state indeed succeeded in tackling the major challenges, for instance by adopting 
corresponding legal punitive measures as regards the organized crime that caused immense danger 
to the security of the society.

6. The result of a self-standing punitive policy of the Lithuanian state manifested in 2003 
when the Criminal Code came into force. It was drafted exclusively by Lithuanian researchers and 
practitioners in 2000. This legal act that accumulated positive experience of Lithuania and various 
European states brought in many novelties. It was believed that Lithuania would embark on a new 
period of criminal justice that would step aside from repressive criminal law and its aim as ultima 
ratio (last measure) would be perceived. However, the standards of intimidation and isolation of 
individuals who committed crimes were deeply rooted in legal practice. Therefore, in the long run 
almost all safeguards that aimed at eliminating application of unreasonably harsh punishments 
were removed. Namely this aspect requires re-assessing the policy of harshening punishments and 
problems of artificial criminalisation.

7. The criticism of criminal law as an instrument of state governance is also noticed in the work 
of Lithuanian scientists. From the perspective of the development of legal thought, credit should 
be given to researchers’ conclusions that a societal attitude towards punishing of an individual and 
punishments can change only after their psychological need for security is met. The legislator should 
refrain from idealising the possibilities of a harsh punishment because a harsh criminal law has never 
been and will never be the only guarantee of security of the society.

8. In mid-war Lithuania, more comprehensive scientific research in criminology was not 
conducted; however, criminological thought was developing rather quickly. The scientific publications 
were dominated by overviews and discussions of foreign experience (especially that of Western 
Europe) and results of research conducted abroad. In the beginning of the Soviet period, criminology 
was prohibited because of ideological reasons allegedly assuming that crime is a feature of the Soviet 
society. However, failures in solving the problem of criminality consequently resulted in gradual 
formation of professional science of criminology in the 1960s in Lithuania. Research of criminality, 
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its factors, criminals and effective ways of influencing them was conducted. But this research could 
only be carried out within the ideological framework. After restoration of independence research, free 
from ideological grip, focused on criminality, victims of crime, and criminogenic factors. It analysed 
the aspects of punitive policy and criminal justice system, crime prevention problems, restorative 
justice and other issues. In the future, criminological studies are likely to expand into various areas 
of criminality research, its prevention and control.

9. The evolution and challenges of the Lithuanian criminal procedure law during 1918-
1940 allows concluding that the criminal procedure laws that were applied after the restoration of 
independence in 1918 and until its loss in 1940, i.e. the Law on Criminal Procedure of the tsarist 
empire of Russia of 1864 (applied in major part of the territory of Lithuania) and the German Order 
on Criminal Procedure of 1877 (applied in Klaipėda region) legitimised a classical mixed model of 
criminal procedure in the legal system of that time (1918-1940). This completely corresponded to the 
legal experience and traditions of the Western states of that time. A model of mixed process meant 
that features of investigative (inquisitional) criminal procedure model were dominant in pre-trial 
stages. Judicial stages of investigating a criminal case focused on processual maxims of the classical 
competitive model. Thus, from the perspective of legal tradition, the Lithuanian model of criminal 
procedure was not unified (1918-1940). The model of criminal procedure regulated by the Law on 
Criminal Procedure of 1864 (applied in major part of the territory of Lithuania) corresponded to the 
French processual family of criminal procedure model. Meanwhile, the criminal procedure defined 
in the German Order of Criminal Procedure of 1877 was identified with the same legal tradition, i.e. 
the legal tradition of continental Europe, but within its German processual family.

10. In the period of the Soviet occupation, the requirements of the form of criminal procedure 
were based on the ideology of “socialist legality“ and were unreasonably strictly formalized. It 
resulted in extensive physical, intellectual and financial costs of the process and did not guarantee 
the realisation of human rights standards. The functions of pre-trial investigation institutions were 
duplicating during pre-trial investigation and superfluous processual actions were carried out. 
Investigation of crimes was based on the provisions of the Criminal Procedure Code; these provisions 
were too restrictive or even violating the rights of process participants while the private life of a person 
was unconditionally “tied“ to interrogation interests. In implementing the rights of the suspect, the 
defendant, and the accused, the principles of presumption of innocence and rights of defence were 
very limited (even declaratively). The procedural provisions applied during the Soviet times led to 
devaluation of the understanding and enforcement of justice because the guilt of the offender was 
decided already during the pre-trial investigation, thus denying the exclusivity of the court as the 
institution administering justice. The interests of victims of crime, their rights remained outside the 
attention of law enforcement authorities, no free legal aid or other necessary support was guaranteed.

11. After the restoration of Independence of Lithuania on March 11, 1990, the criminal 
procedure law and doctrines awaited the period of Renaissance, which brought about significant 
changes that also included many challenges. Two periods were important for the development of the 
Lithuanian criminal procedure law: from 1990 to 2003 and from 2003 to 2018. The first one reflects 
best the escape of the Lithuanian criminal procedure law from the inheritance of the Soviet law and 
its traditions, its independent development and detachment from the imposed law. During 1990-2003 
a transitional, authentic development of Lithuanian criminal justice based on Western legal traditions 
overcame the most difficult tasks of the rule of law, human rights and freedoms, which also meant 
the necessity to adopt the principles and provisions of international and EU law. The second period 
began in 2003, characterised by the formation of the law of criminal procedure in line with the needs 
of a modern society and the changes of legal tradition determined by globalization. It took a quarter 
of a century before the Lithuanian criminal procedure became part of a family of Western traditions 
that have old, but also constantly evolving legal traditions, whose integrity is especially encouraged 
and fostered by the respect for and strengthening of international obligations. The growing role of the 
EU in judicial cooperation in criminal matters between the Member States determines the need to 
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analyse the optimal criminal procedure as well as how the Lithuanian criminal justice has to remain 
both global and local.

12. The development of the Lithuanian law of criminal procedure is organically linked to the 
legal science of criminal procedure. The fact that in the two decades of independent life of Lithuania 
the original procedural laws were not prepared could partly be explained by the limited scientific 
infrastructure. During the interwar period, the doctrine of criminal procedure focused on the issues 
of the functioning of the judiciary, analysed the issues of pre-trial investigation, organization of court 
and defence, but the conceptual problems of criminal law were not studied in more detail.

13. The necessity to improve the law of criminal procedure after the restoration of independence 
of Lithuania, the entry into force of the Constitution and the first original Code of Criminal Procedure, 
and the influence of international and EU law on national law determined the directions of scientific 
research in the field of criminal procedure. However, over nearly three decades, the areas of criminal 
procedure have been rather unevenly explored – the conceptual theoretical issues, as well as trial 
and system of judicial review, remain unresolved. Prospectively, research of the theoretical and 
methodological foundations of the relevant segments affecting the Lithuanian criminal procedure 
law – constitutionalism, internationalization – as well as achievements of other sciences, are essential 
for ensuring the balance of the optimal criminal procedure and the protection of human rights in the 
criminal procedure.

The fourth part of the study, which deals with the analysis of the relationship between 
Lithuania and international law, reveals the main aspects of international legal status of Lithuania and 
its participation in the international community (cases in international courts, membership in major 
international organizations, most significant international agreements entered into by Lithuania) and 
the influence of international and EU law on the Lithuanian legal system. It is concluded that:

1. The Republic of Lithuania, restored by the Council of Lithuania on the basis of the 
Independence Act of February 16, 1918, gradually gained acknowledgement on the international level 
as a full-fledged subject of international law. First, Lithuania succeeded in reaching recognition by the 
majority of states (from 1919 to 1924, Lithuania was recognized by 41 states); it rather quickly became 
a member of international organizations (the League of Nations, International Labour Organization). 
The international treaties concluded or entered into by Lithuania played a significant role for the 
development of state and law. Lithuanian diplomats and international law specialists reached victories 
in three trials in the Permanent Court of International Justice, thus demonstrating the maturity not 
only of the state of Lithuania, its diplomacy, but also that of emerging international law science.

2. The destruction of Lithuania’s independence in 1940 – occupation and annexation, carried 
out by the USSR under the secret protocols of the 1939 Molotov-Ribbentrop Pact, was a serious 
violation of international law. In the face of aggression against the Republic of Lithuania, the USSR 
not only violated the Briand-Kellogg Pact, but also many other provisions of general international 
law and bilateral agreements with Lithuania. The fact that Lithuania, in the face of the threat of force, 
accepted the ultimatum of the USSR and agreed with the Soviet armed invasion and the occupation 
of the territory of Lithuania did not legitimise the actions of the Soviet Union, since the consent 
of the victim state to aggression is of no legal significance and is null and void under the rules of 
international law. Particularly important is the continuity of the Republic of Lithuania as a subject 
of international law during the period of occupation and annexation by the USSR (1940-1990) under 
the general principle of law ex injuria non oritur jus (law does not arise from injustice). The main 
pillars of the continuation of the Republic of Lithuania were the will of the Republic of Lithuania itself 
to remain, as evidenced by its continued opposition to the Soviet occupation, first through armed 
resistance, later by unarmed civil resistance, and the international recognition of the continuation 
of the Republic of Lithuania (i.e. the policy of non-recognition of Soviet annexation consistently 
applied by the Western States), unique in the history of international law operation of the Lithuanian 
diplomatic service abroad throughout the entire period of occupation, recognition of the continuity 
of the citizenship of the Republic of Lithuania, and other factors. Thanks to the state’s continuity, 
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the Republic of Lithuania, as an entity of international law, has maintained its sovereign rights, the 
execution of which was unlawfully suspended and never legally became a part of the Soviet Union.

3. The restoration of the independence by the Act of March 11, 1990, brought back Lithuania 
to the international community as a full-fledged international sovereign entity. After defending the 
independence and liberation from the USSR, Lithuania not only re-established diplomatic relations 
with foreign countries in the short term, achieved the recognition of regained independence, but 
also joined the most important international organizations (UN, Council of Europe), entered into 
numerous international treaties, set up a transatlantic (NATO) and European Integration (European 
Union) directions. These objectives were successfully attained by Lithuania in the first decade of 
the 21st century, achieving full membership in the above-mentioned organizations. The integration 
processes have led to significant changes in the legal system of Lithuania, in particular in the field of 
protection of human rights and the harmonization of the law of the Republic of Lithuania with the 
law of the European Union.

4. Currently, Lithuania, being involved in the activities of all major universal and European 
regional organizations is considered a reliable international partner (as evidenced by the election of 
Lithuania in 2013 to non-permanent members of the UN Security Council and to the presidency of 
the Council of the European Union, as well as other important roles in international organizations). 
Lithuania’s election to non-permanent members of the UN Security Council for the term of 2014–
2015 not only provided a unique opportunity to directly participate in the global policy, but also 
paved the ways for Lithuania and other small countries to seek the defence of its rights and interests 
at a global level and in the relations with next-door neighbours. During this term, Lithuania devoted 
significant attention to the issues of rule of law, protection of civilians (women, children, journalists, 
etc. in particular) in the armed conflicts, as well as cooperation of UN and regional organisations 
(EU, OSCE). Following the emergence of the conflict in Ukraine, this question was included in the 
official agenda of the Council on the initiative of Lithuania and has remained strategically placed 
on this agenda throughout the entire term of Lithuania’s membership in the Security Council. As a 
member of the UN, Lithuania smoothly aligns its national law with the requirements of international 
law and is recognized as a country that respects the principles of democracy and human rights (in 
particular in the context of the ECHR activities, especially with regard to the countries of Central 
and Eastern Europe). 

5. International agreements entered by Lithuania, had a significant impact on the development 
of the state and the law. Although during the interwar period international treaty law was not well 
developed, several international treaties, with neighbours in particular, impacted the statehood of 
Lithuania, its borders and internal structure, while the Statute of Klaipėda had an influence on the 
law of the Klaipėda region and the entire legal system of the country. Lithuania did not participate 
in the international relations during the period of 1940-1990 following the Soviet occupation, as 
its sovereignty as an independent state was unlawfully constrained. The period immediately after 
regaining the independence was characterised by intensive efforts to join and enter into numerous 
international treaties, so as to fill in the gaps of participation in the international arena that existed 
during the years of occupation. During 1990 – mid-2017, Lithuania entered into almost 1000 
agreements with foreign states and international organisations. 

6. International law research in Lithuania throughout 1918-1940 relied on the tradition to 
protect the Lithuanian state and enrich the international law. The main feature of this period was 
to promote respect for international law aiming to demonstrate that Lithuania is a reliable state that 
respects the international law and is worthwhile existing along other members of the international 
community. This tradition was unfortunately interrupted by the occupations of the Soviet Union and 
Nazi Germany in 1940. Due to this occupation renowned international law scientists of Lithuania 
faced tragic fates or had to flee from Lithuania. Lithuanian tradition of international jurisprudence, 
having grown during 1918-1940, was revived and continued from 1990-ies, when contemporary 
international law science development has started in Lithuania. International public law research 
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in Lithuania has been looking into the relevant issues not only of general international law, but 
also international human rights protection, international treaty law, international maritime law, 
international refugee law, international humanitarian law and others. International and EU law 
research developed in Lithuania have consistently integrated into the context of Europe and the 
world, enriching the international doctrine.

7. International law will continue to be an essential instrument for assessing and safeguarding 
Lithuania’s progress in the field of human rights protection, addressing challenges such as property 
protection, gender equality, family and partnership, discrimination, protection of refugees. 
International law for the State of Lithuania is a guarantee that ensures the integrity of the state 
territory, sovereignty and equality in the international community, realized through new international 
opportunities in the European Union, the United Nations and other major international forums. 
International law addresses global issues such as climate change, environmental protection, and the 
fourth generation technological revolution. Peace and security has always been and will be a task of 
international law, in the implementation of which Lithuania will also be directly involved.

■  ■  ■

This scientific study is not only a historic mirror of the past century. It also holds insight into 
the problems of today and the future perspectives. From contemporary and presumably future 
perspective, we can conclude that although the law is the factor of progress, legislators still pay too 
little attention to legislative consistency. One of the major legislative concerns is the lack of a clear 
strategy for law making, as frequently only the issues of today are being addressed. Complexity of the 
approach towards legal regulation of various areas is still lacking. Lawmakers do not always resort to 
legal doctrine and recommendations of legal scientists, while the interrelationship between various 
legal acts is also not always considered. 

Finally, we would like to rejoice that the authors of this study, the editors, the universities, 
as well as all who organized or otherwise contributed to this publication were united by the pride 
for our state and its law, and also by the common desire to present to the legal community and 
anyone interested in the statehood and law of Lithuania, a solid and comprehensive study of the 
development of Lithuania’s law over the last century. The law has significantly contributed to the 
restoration of Lithuania’s independence and the strengthening of statehood, the establishment of an 
open, democratic, civil society, and the effective protection of individual rights and freedoms. We 
sincerely believe that constantly developing Lithuanian law will be able to timely and appropriately 
respond to the new needs of a person, society and the state, and will promote the progress of society 
and the state.
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