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AANMSP  Asmenų apsaugos nelaimių metu straipsnių    
 projektas 

AAP  asmeninės apsaugos priemonės 
ABTĮ  Administracinių bylų teisenos įstatymas 
ANK  Administracinių nusižengimų kodeksas 
Aplinkos ministerija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
AŽTK  Amerikos žmogaus teisių konvencija 
BDAR  Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos   

 reglamentas 
BGB   Vokietijos civilinis kodeksas 
BEPS   Bendra Europos prieglobsčio sistema
BK  Baudžiamasis kodeksas 
BPK  Baudžiamojo proceso kodeksas
BVK  Bausmių vykdymo kodeksas
BVP   bendrasis vidaus produktas
CCJE  Europos teisėjų konsultacinė taryba
CEPEJ  Europos veiksmingo teisingumo komisija 
Chartija  ES Pagrindinių teisių chartija 
CK  Civilinis kodeksas
CPK  Civilinio proceso kodeksas
CSĮ   Civilinės saugos įstatymas 
DGK  Darbo ginčų komisija
DK  Darbo kodeksas
EBL  Europos bridžo lyga 
EBPO   Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros    

 organizacija
EEE  Europos ekonominė erdvė 
EJN  Europos teismų tinklas 
EK   Europos Komisija
EMN  Europos migracijos tinklas
EPP   Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas   

 e.teismas.lt 
ES   Europos Sąjunga 
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ESBO  Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija
ESTT   Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
EUROJUST   Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo   

 baudžiamosiose bylose agentūra 
ESIC  E. sporto sąžiningumo komisija 
EŽTK  1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių    

 apsaugos konvencija 
EŽTT  Europos Žmogaus Teisių Teismas, Teismas
FIDE  Tarptautinė šachmatų federacija
FRA  ES Pagrindinių teisių agentūra 
HCCH  Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencija
JANĮ  Juridinių asmenų nemokumo įstatymas
JAV  Jungtinės Amerikos Valstijos
JK  Jungtinė Karalystė
JT  Jungtinės Tautos
JTGA  Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja
IESF  Tarptautinė e. sporto federacija 
ISWA  Tarptautinė kietųjų atliekų asociacija
IT  informacinės technologijos
Karantinas  Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207   

 ir Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimu    
 Nr. 579 Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas   
 karantinas

Koronavirusas  COVID-19 (koronavirusinė infekcija)
KT  Konstitucinis Teismas
LAGK  Lietuvos administracinių ginčių komisija
LITEKO  Teismų informacinė sistema LITEKO
LR   Lietuvos Respublika
LVAT  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
MGK   Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos    

 Respublikos Vyriausybės
MRU  Mykolo Romerio universitetas
NPD   neapmokestinamasis pajamų dydis 
NPĮ   Nepaprastosios padėties įstatymas
NVSC  Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
OAS   Amerikos Valstybių Organizacija
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SANTRUMPOS

p.  puslapis
Pandemija  COVID-19 pandemija
PĮ   Policijos įstatymas
Planas  Valstybinis ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 
pnk.  punktas
PPO  Pasaulio prekybos organizacija
PSO  Pasaulio sveikatos organizacija 
PSO Komitetas   PSO Komitetas ekstremaliųjų situacijų klausimais 
SAM   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
SCP  situatyvinė prevencija 
Seimas   Lietuvos Respublikos Seimas 
SSFPT   Sutartis dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių   

 taikymo
TAIS  Seimo kanceliarijos Teisės aktų informacinė sistema  
Taisyklės  2005 m. Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės 
TAR  Teisės aktų registras
TKBMR  Tarptautinė konvencija dėl banginių medžioklės   

 reguliavimo
TMEVSS   tarptautinio masto ekstremali visuomenės sveikatai   

 situacija 
TPĮ  Teisėkūros pagrindų įstatymas 
TPPTP  Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas 
TSAT   Tarptautinis sporto arbitražo teismas 
TSEKTP  Tarptautinis socialinių, ekonominių ir kultūrinių   

 teisių paktas 
TTT   Tarptautinis teisingumo teismas 
UAB  uždaroji akcinė bendrovė
UNIDROIT principai  Tarptautinio privatinės teisės vienodinimo instituto   

 komercinių sutarčių principai 
UEFA  Europos futbolo federacijų asociacija 
VAAT  Vilniaus apygardos administracinis teismas
VAĮ  Viešojo administravimo įstatymas
VDI   Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės    

 apsaugos ir darbo ministerijos 
VESK  Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija 
Vyriausybė  Lietuvos Respublikos Vyriausybė



VMI  Valstybinė mokesčių inspekcija
VRM   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 
VSAT  Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus    

 reikalų ministerijos 
VST  Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų    

 ministerijos 
WADA  Pasaulinė antidopingo agentūra 
WIPO  Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija 
ŽULPKĮ   Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir    

 kontrolės įstatymas 
ŽTK   Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas 
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Pratarmė

Pasaulinė pandemija 2020 m. pradžioje pateikė netikėtą iššūkį 1992 m. Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje įtvirtintoms žmogaus teisėms ir laisvėms. Lietuvoje, kaip 
ir daugelyje pasaulio valstybių, tų metų pavasarį paskelbti judėjimo, bendravimo, 
verslo ir kitokie veiklos ribojimai. 

Dar prieš 2020 m. vasario 26 d. užregistruojant pirmąjį COVID-19 ligos atvejį, 
Lietuvos Vyriausybė, remdamasi Ekstremalių situacijų komisijos siūlymu, paskelbė 
ekstremaliąją situaciją. Ministras Pirmininkas vasario 27 d. paskyrė sveikatos ap-
saugos ministrą į vyriausiojo operatyvinio pareigūno ekstremalioms situacijoms 
valstybės lygiu pareigas. Pradėjus fiksuoti COVID-19 atvejus, kovo 14 d. Vyriausybė 
priėmė nutarimą, kuriuo Lietuvos teritorijoje įvestas karantinas, apribojęs įvairias 
konstitucines teises. Jis buvo atšauktas 2020 m. birželio 17 d. Tuometinio Premjero 
žodžiais, „sprendimai nėra paprasti ir reikalauja drastiškų, svarbių priemonių, ku-
rios būtinos viruso plitimui kontroliuoti“. Antrasis karantinas Lietuvoje prasidėjo 
2020 m. lapkričio 7 d. ir truko iki 2021 m. liepos 1 d.

Karantinų metu Lietuvoje taikytos asmenų judėjimo, susirinkimų, renginių, 
ūkinės veiklos, viešųjų paslaugų ir kitos ribojimų priemonės buvo vienos griežčiau-
sių, lyginant su kaimyninėmis valstybėmis regione, vertinant pagal jų priklausomybę 
nuo užsikrėtimų COVID-19 liga atvejų per dieną skaičiaus. Svarbiausi sprendimai 
COVID-19 pandemijos metu Lietuvoje buvo priimami konsultuojantis su sveikatos 
ekspertais. Vis dėlto valdant krizes ne mažiau svarbi ir kitų specialistų, ypač teisinin-
kų, nuomonė, nes krizių valdymas neišvengiamai susijęs su teisinėmis priemonėmis. 
Kaip rodo COVID-19 pandemijos valdymo patirtis, jai suvaldyti reikėjo ir neordina-
rinių teisinių priemonių, kurios kėlė daug klausimų dėl teisės viršenybės, institucijų 
įgaliojimų, žmogaus teisių užtikrinimo.

Tikimasi, kad šis leidinys, parengtas pasitelkus gausią Mykolo Romerio univer-
siteto Teisės mokyklos įvairių teisės sričių mokslininkų komandą, padės geriau su-
prasti platesnį COVID-19 pandemijai suvaldyti naudotų priemonių teisinį konteks-
tą, trumpalaikes ir tikėtinas ilgalaikes pasekmes, įvertinti, ar ir kaip pandemija lėmė 
pačios teisės raidą ir darė poveikį Lietuvos teisinei sistemai. Leidinyje pateikiami 
tyrimo rezultatai leis geriau pasirengti ateities krizėms, tinkamiau pasitelkti teisinius 
režimus, teisinius instrumentus, kartu užtikrinant teisės viršenybę, žmogaus teisių 
apsaugą ir veiksmingą valstybių bendradarbiavimą sprendžiant tokio pobūdžio glo-
balius iššūkius.
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Įvadas

Mokslo studijos kontekstas. 2020 m. sausio 30 d. Pasaulio sveikatos organizaci-
ja pranešė, kad naujos COVID-19 ligos paplitimas yra tarptautinio masto visuome-
nės sveikatos situacija. Nepraėjus nė dviem mėnesiams, kovo 11 d., PSO šios ligos 
staigų ir platų plitimą pasaulyje įvardijo kaip pandemiją. 2020 m. balandžio 4 d., 
PSO duomenimis, buvo per 1 mln. COVID-19 ligos atvejų, daugiau nei 50 000 šia 
liga sirgusių žmonių mirė.1

Esant tokiems ligos plitimo mastams, daugelyje pasaulio valstybių jau 2020 m. 
pavasarį buvo priimti skubūs sprendimai ligos plitimui stabdyti. Tiksliai nežinant 
pandemijos plitimo priežasčių ir plitimo greičio, buvo priimti radikalūs sprendimai, 
kuriais spręstos ne tik sveikatos, bet ir ekonominės bei socialinės problemos. Dau-
gelyje pasaulio valstybių paskelbti judėjimo, bendravimo, verslo ir kitokie veiklos 
ribojimai. Buvo manoma, kad COVID-19 pandemijos sukelta krizė gali būti pati 
didžiausia ekonomikos krizė po Antrojo pasaulinio karo, o ekonomikos atsigavimas 
iki 2019 m. lygmens gali užtrukti mažiausiai iki 2022 metų.2

Praėjus daugiau kaip metams nuo pandemijos pradžios, 2021 m. gegužės 1 d., 
PSO patvirtino 153 mln. COVID-19 ligos atvejų ir 3,2 mln. mirčių nuo šios ligos.3 
Lietuvoje iki 2021 m. liepos 10 d. buvo registruota 279 167 COVID-19 ligos atvejų ir 
4398 mirtys, kurių pagrindine mirties priežastimi nurodyta COVID-19 liga.4 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl 
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio eks-
tremalioji situacija dėl naujos pavojingos užkrečiamosios ligos plitimo grėsmės, o 
Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respubli-
kos teritorijoje paskelbimo“5 paskelbtas trečias (visiškos parengties) civilinės saugos 

1 Pasaulio sveikatos organizacija, „Koronaviruso liga 2019 (COVID-19)“, Situacijos ataskaita – 
75, 2020 m. balandžio 4 d., https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-re-
ports/20200404-sitrep-75-covid-19.pdf?sfvrsn=99251b2b_4. 

2 „The Territorial Impact of COVID-19: Managing the Crisis across Levels of Government“, <https://
www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-
across-levels-of-government-d3e314e1/>.

3 Pasaulio sveikatos organizacija, „World Health Statistics 2021: A Visual Summary“, <https://www.
who.int/data/stories/world-health-statistics-2021-a-visual-summary>.

4 Oficialiosios statistikos portalas, „Praėjusios paros COVID-19 statistika“, <https://osp.stat.gov.lt/prae-
jusios-paros-covid-19-statistika>.

5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos 
Respublikos teritorijoje paskelbimo“, TAR, 2020, Nr. 2020-05466; 2020, Nr. 2020-11175; vėliau šis 
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sistemos parengties lygis ir karantinas visoje Lietuvoje (toliau – pirmasis karantinas). 
Pirmasis karantino režimo etapas buvo atšauktas 2020 m. birželio 17 d.6 Antrasis ka-
rantino etapas Lietuvoje prasidėjo 2020 m. lapkričio 7 d.7 ir truko iki 2021 m. liepos 1 
d.8 (toliau – antrasis karantinas). Lietuvoje dėl pandemijos iki šioje mokslo studijoje 
aprašomo mokslinio tyrimo pabaigos, t. y. 2021 m. gruodžio 31 d., galiojo valstybės 
lygio ekstremalioji situacija. 

Kaip ir kitose valstybėse, Lietuvoje taip pat imtasi griežtų priemonių viruso pliti-
mui stabdyti. Vis dėlto pirmojo karantino metu Lietuvoje taikytos asmenų judėjimo, 
susirinkimų, renginių, ūkinės veiklos, viešųjų paslaugų ir kitos ribojimų priemonės 
buvo vienos griežčiausių, lyginant su kaimyninėmis valstybėmis regione, vertinant 
pagal jų priklausomybę nuo užsikrėtimų COVID-19 liga atvejų per dieną skaičiaus9, 
todėl tikėtina, kad tai sukėlė didesnes neigiamas pasekmes nei kitose valstybėse 
trumpuoju, o galbūt ir ilguoju laikotarpiu. Pavyzdžiui, 2020 m. atliktas pandemijos 
ir jai suvaldyti skirtų politikos priemonių pasekmių Lietuvos ekonomikai ir gyven-
tojams vertinimas atskleidė, kad 2020 m. kovą įvesti pirmojo karantino ribojimai 
neigiamai paveikė daugumą Lietuvos ūkio sektorių. Nedarbas tarp Lietuvos gyven-
tojų augo sparčiau nei kitose ES šalyse, be to, ribojimai lėmė, kad daug verslo įmonių 
buvo priverstos stabdyti savo veiklą, o darbuotojams skelbti prastovas. Čia minėtas 
mokslinis tyrimas parodė, kad užkrečiamųjų ligų prevencijai ir kontrolei taikytas 
ūkinės veiklos reguliavimas turėjo įtaką plačiam ūkine veikla užsiimančių subjektų, 
kurių teisnumas buvo apribotas, ratui.10 Antrojo karantino metu Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybė taikė švelnesnius ribojimus, ypač ūkinės veiklos srityse, tačiau kilo 

nutarimas buvo keičiamas 14 kartų.
6 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 579 „Dėl Lietuvos Respub-

likos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritori-
joje paskelbimo“ pripažinimo netekusiu galios“, TAR, 2020, Nr. 2020-12723; vėliau šis nutarimas 
buvo keičiamas 30 kartų.

7 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos 
Respublikos teritorijoje paskelbimo“, TAR, 2020, Nr. 2020-23062.

8 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 499 „Dėl Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos 
teritorijoje paskelbimo“ pripažinimo netekusiu galios“, TAR, 2020, Nr. 2020-23062.   

9 „Kaip sekėsi stabdyti COVID-19 poveikį Lietuvos verslui: pirmojo karantino pamokos ir gairės atei-
čiai“, 2020 m. gruodžio 30 d., https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2020/12/30/kaip-sekesi-stabdyti-co-
vid-19-poveiki-lietuvos-verslui-pirmojo-karantino-pamokos-ir-gaires-ateiciai. 

10 „Kaip sekėsi stabdyti COVID-19 poveikį Lietuvos verslui: pirmojo karantino pamokos ir gairės atei-
čiai“, 2020 m. gruodžio 30 d., https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2020/12/30/kaip-sekesi-stabdyti-co-
vid-19-poveiki-lietuvos-verslui-pirmojo-karantino-pamokos-ir-gaires-ateiciai.
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Įvadas

nemažiau teisinių klausimų dėl vadinamojo galimybių paso naudojimo, vakcinacijos 
ir kitų priemonių taikymo, jų atitikties teisės viršenybei ir poveikio žmogaus teisių 
įgyvendinimui.

Mokslo studijos aktualumas. Krizinėje situacijoje rasti visuomenės ir individo 
interesų pusiausvyrą, suvaldyti ilgalaikes pasekmes visuomenei ir valstybei – paskes-
nį teisminį bylinėjimąsi, ekonominę krizę, neefektyvų finansų valdymą ir pan. – di-
delis iššūkis. Esant krizei, sprendimus visuomet tenka priimti operatyviai. Svarbiausi 
sprendimai COVID-19 pandemijos metu Lietuvoje buvo priimami konsultuojantis 
su sveikatos ekspertais. Vis dėlto valdant krizes ne mažiau svarbi ir kitų specialistų, 
ypač teisininkų, nuomonė, nes krizių valdymas neišvengiamai susijęs su teisinėmis 
priemonėmis. Kaip rodo COVID-19 pandemijos valdymo patirtis, jai suvaldyti rei-
kėjo ir neordinarinių teisinių priemonių, kurios kėlė daug klausimų dėl teisės virše-
nybės, institucijų įgaliojimų, žmogaus teisių užtikrinimo. Kartu pandemija parodė 
valstybių ir suinteresuotų subjektų reaguojant į pandemijos iššūkius planavimo, ko-
ordinavimo ir bendradarbiavimo stoką ir  atskleidė sisteminius trūkumus. Žvelgiant 
iš šios perspektyvos, pandemija (jos poveikis) gali būti vertinama kaip galimybė pri-
taikyti teisės ir politikos sistemas siekiant padaryti jas tvaresnes ir atsparesnes visuo-
menės sveikatos ir žmogaus teisių iššūkiams ateityje.11 Taigi būtina įvertinti ne tik 
teisinių priemonių taikymo poveikį pandemijos valdymui, bet ir galimą pandemijos 
poveikį, siekiant pasirengti ateities krizėms.

Tikimasi, kad šis leidinys padės geriau suprasti platesnį COVID-19 pandemijai 
suvaldyti naudotų priemonių teisinį kontekstą, trumpalaikes ir tikėtinas ilgalaikes 
pasekmes, įvertinti, ar ir kaip pandemija lėmė pačios teisės raidą ir darė poveikį Lie-
tuvos teisinei sistemai. Leidinyje pateikiami tyrimo rezultatai leis geriau pasirengti 
ateities krizėms, tinkamiau pasitelkti teisinius režimus, teisinius instrumentus, kartu 
užtikrinant teisės viršenybę, žmogaus teisių apsaugą ir veiksmingą valstybių bendra-
darbiavimą sprendžiant tokio pobūdžio globalius iššūkius. 

Mokslo studijos naujumas. Pastaraisiais metais užsienio valstybėse buvo publi-
kuota daugybė straipsnių, pasirodė pirmieji moksliniai leidiniai COVID-19 pande-
mijos tema.12 Vis dėlto daugelyje jų buvo nagrinėjami neteisiniai aspektai, jie buvo 

11 Jaya Ramji-Nogales, Iris Goldner Lang, „Editorial: Migration in the Time of COVID-19: Compara-
tive Law and Policy Responses“, Front. Hum. Dyn, 21 June 2021,  https://www.frontiersin.org/arti-
cles/10.3389/fhumd.2021.720484/full. 

12 Pvz., Katharina Pistor (ed.), Law in the Time of COVID-19 (Columbia Law School, 2020); Ewoud 
Hondius, Marta Santos Silva, Andrea Nicolussi, Pablo Salvador Coderch, Christiane Wendehorst, Fry-
deryk Zoll (eds.), Coronavirus and the Law in Europe (Intersentia, August 2021); Ben Stanford, Steve 
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rengti ne teisininkų arba prieinami tik užsienio kalbomis. Anksčiau Lietuvoje atlik-
tas krizių valdymo teisinių aspektų tyrimas buvo orientuotas į 2008 m. ekonomikos 
krizės pasekmes ir atliktas prieš daugiau kaip penkerius metus.13 Mykolo Romerio 
universiteto tyrėjai 2020 m. birželį–gruodį vykdė tyrimą, kurio metu vertino per 
COVID-19 pandemiją priimtų sprendimų teisines, ekonomines ir finansines pase-
kmes.14 Šioje mokslo studijoje remiamasi kai kuriomis 2020 m. atlikto tyrimo išva-
domis. Tačiau skirtingai nei 2020 m. atliktame tyrime, šiame darbe siekiama įvertinti 
ne priimtų sprendimų atitiktį nacionaliniams ir tarptautiniams teisės aktams ir teis-
mų praktikai ar jų pasekmių vertinimą, o teisės ir pandemijos santykį, t. y. pande-
mijos poveikį teisės, atskirų jos šakų, institutų raidai, ir, kita vertus, naujo teisinio 
reguliavimo, kuris atsirado per pandemiją, poveikį pandemijos valdymui. Be to, šioje 
mokslo studijoje jau buvo galima įvertinti ne tik pirmojo, bet ir antrojo karantino 
Lietuvoje patirtis, jas palyginti praėjus kiek ilgesniam laiko tarpui. Mokslo studijos 
naujumą patvirtina ir tai, kad joje vertinami pirmieji Lietuvos teismų sprendimai dėl 
pandemijos metu taikytų priemonių, taip pat ir Europos teismų bei užsienio valsty-
bių teismų sprendimai, kurių analizė gali būti naudinga Lietuvai. 

Mokslo studijos metodologija. Šios mokslo studijos tikslas – remiantis CO-
VID-19 pandemijos patirtimis Lietuvoje ir užsienio valstybėse, išanalizuoti teisės 
poveikį pandemijos valdymui bei pandemijos ir jos metu priimtų sprendimų poveikį 
tolimesnei teisės raidai. Šiam tikslui pasiekti keliami šie mokslo studijos uždaviniai:

1. Išanalizuoti teisines priemones, kurios buvo taikomos pandemijai valdyti Lie-
tuvoje, ir įvertinti jų poveikį platesniame moksliniame ir užsienio valstybių bei 
tarptautinių teismų sprendimų kontekste.

2. Išnagrinėti, kokius teisinio reguliavimo iššūkius lėmė COVID-19 pandemija 
nacionalinėje ir tarptautinėje teisėje ir kaip į juos reaguota teismų praktikoje 
Lietuvoje ir užsienio valstybėse.

3. Įvertinti, kokį poveikį COVID-19 pandemija ir jai suvaldyti priimti sprendimai 

Foster, Carlos Espaliu Berdud (eds.), Global Pandemic, Security and Human Rights. Comparative 
Explorations of COVID-19 and the Law (Routelage, 2021); planuojama, kad 2022 m. pasirodys mono-
grafija Joelle Grogan, Alice Donald (eds.), Routledge Handbook of Law and the COVID-19 Pandemic.

13 E. Kūris ir kt., Krizė, teisės viešpatavimas ir žmogaus teisės (Šiauliai: AB „Titnagas“, 2015). 
14 Tyrimas buvo atliktas pagal projektą „Ekstremalių situacijų teisinių, vadybinių ir ekonomi-

nių sprendimų vertinimas: pusiausvyros tarp visuomenės saugumo ir žmogaus teisių paieš-
ka“ (projekto Nr. S-COV-20-28). Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba. Dalis pro-
jekto metu atlikto tyrimo rezultatų publikuoti įvairiuose leidiniuose Lietuvoje ir užsienyje 
(pvz., Lietuvos teisė 2020: esminiai pokyčiai, I dalis: COVID-19 pandemijos sprendimai: 
teisiniai, valdymo ir ekonominiai aspektai (Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2020)).
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turėjo teisės raidai (analizuojant šių pasekmių aspektus pagal atskiras sritis).
4. Įvertinti pandemijos poveikį Lietuvos teismų sistemai, teisingumo vykdymui ir 

teisinei atsakomybei.
Tyrimui atlikti pasitelkta gausi MRU Teisės mokyklos įvairių teisės sričių moks-

lininkų komanda. Mokslo studijoje – ne tik grynai teorinės-mokslinės įžvalgos, bet 
atspindėta ir pandemijos metu teismuose sukaupta praktikų mokslininkų patirtis. 

Siekdami nustatyti pagrindinius iššūkius teisinio reguliavimo, įgyvendinimo 
ar teismų praktikos srityse, tyrėjai įvardijo bendrus tyrimo klausimus, kurių at-
sakymai padėjo pasiekti mokslo studijoje keliamą tikslą. 

Mokslo studijos objektas – dvilypis, nes tirtas tiek teisės poveikis pandemijai, 
tiek ir pandemijos poveikis teisei. Teisės poveikis pandemijai analizuojamas per tei-
sinio atsako, skirto  pandemijai valdyti pirmojo ir antrojo karantinų metu Lietuvoje, 
vertinimą, per pandemiją vykusių teisinių pokyčių vertinimą teisėtumo, proporcin-
gumo, būtinumo kontekste, taip pat neigiamų pasekmių ir gerosios praktikos iden-
tifikavimą ir analizę. Siekiant įvertinti teisės poveikį pandemijos valdymui mokslo 
studijoje, remiantis tyrimo metu prieinamais duomenimis, analizuojama, kokiomis 
teisinėmis priemonėmis bandyta suvaldyti pandemiją; kokios to pasekmės – kaip 
teisė bendrai ir konkrečiose srityse paveikė pandemijos valdymą ir priimamus spren-
dimus, kaip keitėsi teisinis reguliavimas; kaip vertinami priimti sprendimai teisiniu 
požiūriu? Įvertinus teisinio reguliavimo pokyčius Lietuvoje, buvo siekiama nustatyti, 
ar jie buvo trumpalaikiai, ar, krizei pasibaigus, pasikeitęs teisinis reguliavimas viena 
ar kita forma išliks galioti. 

Pandemijos poveikis teisei buvo tiriamas identifikuojant pagrindinius teisinio 
reguliavimo iššūkius, kaip jie buvo sprendžiami; kokius pokyčius pandemija lėmė 
konkrečioje teisės srityje ir ar pokyčiai buvo teigiami, neigiami, trumpalaikiai ar 
potencialiai ilgalaikiai. Analizuota ir tai, kaip teisinį reguliavimą vertino adminis-
tracinės institucijos ir teismai. Buvo tiriamos pandemijos ir jai suvaldyti priimtų 
sprendimų Lietuvoje pasekmės (teigiamos ir neigiamos) teisės sistemai ir atskiroms 
teisės sritims, siekiant nustatyti, ar šios pasekmės turėjo griaunamą (angl. disruptive) 
poveikį teisei, lėmė naujų sąvokų, koncepcijų, institutų atsiradimą, sudarė sąlygas 
plėtotis teisei, kisti jos vaidmeniui visuomenėje ir pan. 

Tyrimo metu naudoti metodai. Mokslo studijos tikslui pasiekti tyrimas apė-
mė teisės turinio analizę (teisinis reguliavimas, įgyvendinimas, teismų praktika) ir 
valstybės taikytų priemonių (teisinio reguliavimo pokyčių) analizę. Rengiant mokslo 
studiją naudoti įvairūs duomenų rinkimo ir jų analizės metodai. Pagrindinis  tyri-
mo  metu  taikytas  duomenų  rinkimo  metodas  – dokumentų  analizės  metodas. 

Įvadas
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Atrinktus dokumentus galima suskirstyti į: 1) publikuotus teisinius dokumentus; 2) 
mokslinę teisės doktriną, t. y. su tyrimo objektu susijusius mokslininkų darbus (sin-
tezės, monografijos, straipsniai, recenzijos, vadovėliai ir kt.); 3) nacionalinių, supra-
nacionalinių ir užsienio valstybių teismų praktiką (jurisprudenciją).

Atsižvelgiant į tyrimo objekto tarpdiscipliniškumą, naudoti įvairūs socialinių 
(teisės) mokslų  duomenų  analizės  metodai.  Dėl atlikto tyrimo problematikos ypač 
svarbus lyginamasis  metodas. Taikant šį metodą, Lietuvoje vykdyti teisinio regulia-
vimo pokyčiai buvo lyginami su pokyčiais kitose šalyse, kurie jau buvo įvertinti tų 
valstybių teismų praktikoje ar mokslo darbuose. Be to, šis metodas sudarė sąlygas 
atskleisti tyrimo objektą iki COVID-19 pandemijos skirtingose valstybėse.

Rengiant  tyrimą  taip  pat buvo naudojami tradiciniai teisės mokslo meto-
dai: sisteminės  analizės,  dedukcinis,  indukcinis,  teleologinis, lingvistinis, api-
bendrinimo, turinio analizės ir kiti.  

Mokslo studijos ribotumai. Kaip ir visi tyrimai, šis taip pat ribotas laiko as-
pektu ir savo imtimi. Kaip minėta, tyrimas apima laikotarpį nuo 2020 m. kovo 14 
d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. (toliau – tiriamasis laikotarpis). Tam tikrais atvejais 
lyginamuoju aspektu analizuojama ir padėtis iki pandemijos. Kadangi tyrimo baigi-
mo metu pandemija dar nebuvo pasibaigusi, daromos išvados, ypač dėl pandemijos 
ilgalaikio poveikio teisei, dar gali būti koreguojamos, nes yra praėję per mažai laiko 
nuo atsiradusių aplinkybių ir valstybių taikytų priemonių.  

 Mokslo studijos struktūra. Mokslo studiją sudaro keturi skyriai, išvados (kai 
kur jos apima ir rekomendacijas), santrauka lietuvių ir anglų kalbomis. pirmame 
mokslo studijos skyriuje analizuojama, kokie teisiniai iššūkiai pandemijos valdymo 
metu kilo siekiant užtikrinti teisės viršenybę, žmogaus teisių apsaugą ir kaip jie buvo 
sprendžiami, kaip pandemija paveikė teisinių režimų taikymą, ar ji turėjo poveikį 
esminių konstitucinių ir tarptautinių reikalavimų taikymui, ypač dėl žmogaus teisių 
ribojimo, ar šis poveikis buvo trumpalaikis, ar, tikėtina, bus ilgalaikis. Šiame skyriuje 
svarstoma, ar pandemija lėmė nusistovėjusių teisinių instrumentų taikymo paradi-
gmų pasikeitimą (pvz., minkštosios teisės (angl. soft law) platesnį taikymą ir pan.). 

Antrame mokslo studijos skyriuje atskleidžiamas pandemijos poveikis pasirink-
toms teisės sritims. Mokslo studijoje nesiekiama ištirti absoliučiai visų teisės sričių, 
pasirinktos tik tos, kurios, tyrėjų nuomone, pagal tyrimo pradžioje prieinamą infor-
maciją buvo labiausiai paveiktos pandemijos metu taikytų priemonių. Verslo teisės 
kontekste analizuojamas pandemijos poveikis sutarčių vykdymui, ūkinės veiklos 
laisvės įgyvendinimui ir nemokumo teisei, kartu įvertinant ir taikytą mokesčių po-
litiką ir teisinį reguliavimą verslo srityje bei investuotojų teisinės padėties aspektus. 
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Šiame skyriuje taip pat atskleidžiamas pandemijos poveikis darbo, migracijos ir prie-
globsčio, aplinkosaugos bei sporto teisei. Aplinkosaugos srityje pasirinkta analizuo-
ti komunalinių atliekų tvarkymo teisinį reguliavimą dėl atsiradusios naujos atliekų 
rūšies, susijusios su apsaugos priemonėmis. Sporto teisės srityje nagrinėjamas šach-
matų srities pavyzdys, nes pandemijos metu išplitęs technologijų naudojimas lėmė ir 
sąžiningumo užtikrinimo iššūkius sporte.  

Trečiame mokslo studijos skyriuje analizuojamas pandemijos poveikis teisės į 
teisingą teismą įgyvendinimui, teismų darbo organizavimui, teisingumo vykdymui 
ir teismų procesams, skiriant ypatingą dėmesį technologijų naudojimui teisiniuose 
procesuose. Tiriamas e. teisingumo priemonių taikymas pandemijos metu siekiant 
užtikrinti teisminių procesų nepertraukiamumą, nagrinėjama pandemijos metu tai-
kytų priemonių specifika pagal proceso rūšį, t. y. administracinio, civilinio ir bau-
džiamojo proceso iššūkiai ir sprendimai bei jų poveikis, taip pat išskiriant ir pande-
mijos sukeltų išbandymų ir jų sprendimo poveikį ikiteisminiam procesui.

Nors visuose mokslo studijos skyriuose analizuojami ne tik nacionalinės, bet ir 
tam tikra apimtimi Europos Sąjungos ar tarptautinės teisės aspektai, vis dėlto mokslo 
studijos ketvirtame skyriuje ypatingas dėmesys skiriamas dviem tarptautinės teisės 
sritims, itin aktualioms COVID-19 pandemijos kontekste – PSO dokumentų taiky-
mo ir vakcinacijos klausimų teisinių aspektų analizei.

Įvadas
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I SKYRIUS. Pandemija ir teisės viršenybė

1.1. Konstitucinės jurisprudencijos iššūkiai vertinant 
pandemijai suvaldyti skirtas priemones

Šioje dalyje analizuojamas konstitucinės teisės poveikis pandemijai (esamų 
konstitucinių kriterijų dėl žmogaus teisių ir laisvių ribojimo bei valstybės valdžios 
institucijų tarpusavio santykių taikymas pandemijai suvaldyti skirtoms ribojimo 
priemonėms, sprendžiant dėl jų konstitucingumo) ir pandemijos poveikis konsti-
tucinei teisei, kai pandemija kai kuriais atvejais privertė konstitucinius teismus ko-
reguoti ar papildyti klasikinę doktriną. Skyriuje aptariama Europos konstitucinė ju-
risprudencija bylose, priimtose nagrinėjant su pandemija susijusius klausimus, tuo 
siekiant atskleisti, kaip konstituciniai teismai prižiūrėjo pandemijos ribojimų konsti-
tucingumą (teisės poveikis pandemijai) ir kokių pokyčių į konstitucinę doktriną įne-
šė pandemija (pandemijos poveikis teisei). Remiamasi dviem konstitucinės patikros 
aspektais – valstybės valdžios institucijų įgaliojimų pasidalijimu ir žmogaus teisių 
ribojimų taikymu.

Valstybių valdžios institucijoms priėmus COVID-19 pandemijai suvaldyti skir-
tus teisės aktus, kuriais apribotos kai kurios žmogaus teisės ir laisvės, būtent konsti-
tuciniams teismams tenka ypač atsakinga užduotis patikrinti, ar tai darydamos vals-
tybės valdžios institucijos neįsiterpė į viena kitos kompetenciją, ar jos neveikė ultra 
vires, taip pat ar nustatydamos pandemijai suvaldyti skirtas priemones žmogaus tei-
sių ir laisvių neapribojo nepagrįstai ar per didele apimtimi, ar jos laikėsi visų būtinų 
žmogaus teisių ir laisvių ribojimo sąlygų. Konstitucinė kontrolė koronaviruso krizės 
metu buvo ir yra vienas svarbiausių, vienas tvirčiausių teisinės valstybės ramsčių.15 
Teisė kreiptis į teismą ir galimybė išspręsti ginčą teisme (taigi ir patikrinti pandemijai 
suvaldyti skirtų priemonių teisėtumą) parodo, kad demokratija sėkmingai funkcio-
nuoja net ir pandemijos metu.16 Tad konstituciniai teismai, vykdydami pandemijos 
metu priimtų ir jai reguliuoti skirtų teisės aktų konstitucingumo kontrolę, užtikrina 
demokratinių teisinės valstybės ir žmogaus teisių apsaugos imperatyvų laikymąsi. 

Šiame skyriuje nagrinėjama pandemijos pradiniame etape ir jai įsibėgėjus17 su-

15 Rainer Arnold, „Constitutional Jurisdiction and the Corona Crisis: Some Aspects from the German 
Experience“, Gdanskie Studia Prawnicze 4 (48) (2020): 38.

16 Sebastian von Münchow, „The Legal and Legitimate Combat Against COVID-19: German Curfew-re-
lated Case Law“, Connections 19 (2) (2020): 51. 

17 Analizuojami sprendimai, priimti iki 2021 m. lapkričio.
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formuota Austrijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos, Prancūzijos, Slovėnijos, Slovakijos, 
Kosovo, Ukrainos konstitucinės justicijos institucijų jurisprudencija įvairiais su pan-
demijos valdymu susijusiais aspektais. Tyrime analizuojama europinė konstitucinė 
jurisprudencija dėl specialaus teisinio režimo pandemijai valdyti įvedimo teisėtumo, 
dėl žmogaus teisių ir laisvių ribojimo teisėtumo ir nustatytų ribojimų apimties. At-
likus analizę, išryškinami nauji konstituciniai reikalavimai ir (arba) vertinimo kri-
terijai, suformuoti konstitucinių teismų sprendžiant dėl pandemijai valdyti skirto 
teisinio reguliavimo konstitucingumo. 

Europos konstitucinės doktrinos ir užsienio valstybių konstitucinių teismų 
sprendimuose pateikiamų argumentų analizė reikšminga ir svarbi, sprendžiant dėl 
Lietuvos teisinio reguliavimo ir jo pakeitimų poreikio ir tokių teisės aktų teisėtu-
mo bei pagrįstumo. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas taip pat jau yra 
gavęs keletą prašymų įvertinti su pandemijos valdymu susijusio teisinio reguliavi-
mo konstitucingumą. Tad šios tyrimo dalies tikslas yra išanalizuoti reikšmingiau-
sius, didžiausią poveikį pandemijos valdymui turėjusius minėtų užsienio valstybių 
konstitucinių teismų sprendimus, ir, remiantis atlikta analize, įvertinti nagrinėjimo 
Lietuvos Konstituciniame Teisme laukiančių prašymų pagrįstumo perspektyvas. 
Užsienio konstitucinių teismų jurisprudencijos analizė gali padėti atskleisti ir tai, 
kaip pandemija pakoregavo iki šiol galiojusius konstitucinius vertinimo standartus 
ir kokia nauja konstitucinė doktrina buvo suformuota asmens ir visuomenės sveika-
tos apsaugos srityje, kuria Lietuvos Konstitucinis Teismas galėtų remtis, spręsdamas 
nagrinėjimo laukiančias konstitucinės justicijos bylas.

1.1.1. Konstitucinių reikalavimų taikymas pandemijos teisinio 
reguliavimo vertinimui

Viena svarbiausių užduočių konstituciniams teismams, sprendusiems ginčus dėl 
pandemijai valdyti skirto teisinio reguliavimo teisėtumo, buvo išsiaiškinti, ar jį nu-
statant buvo laikomasi klasikinių bendrą Europos konstitucinį paveldą sudarančių 
principų dėl valstybės valdžios institucijų įgaliojimų pasidalijimo ir žmogaus teisių 
ribojimo, t. y. ar valstybės tinkamai pasirinko specialų teisinį režimą ir iš jo išplau-
kiantį tarpusavio kompetencijų pasiskirstymą pandemijai valdyti, ar atitinkamas 
pandemijos teisinis reguliavimas, kuriuo buvo suvaržytos kai kurios teisės ir lais-
vės, buvo nustatytas reikiamo lygmens teisės aktuose (įstatymuose, o ne poįstatymi-
niuose teisės aktuose), ar jos metu taikytos priemonės buvo proporcingos ir nevaržė 
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žmogaus teisių ir laisvių daugiau nei būtina ir pan. 
Europos konstituciniai teismai, vienbalsiai pripažinę situacijos rimtumą ir ko-

ronaviruso keliamą grėsmę visuomenės sveikatai, beveik taip pat vieningi buvo 
spręsdami dėl vykdomosios valdžios institucijų įgaliojimų ir jų peržengimui brėžė 
griežtas ribas. Taigi net ir pandemijos metu, kai sprendimus teko priimti nedelsiant, 
o tikslių mokslinių žinių apie tai, kaip suvaldyti šią situaciją, nuolat trūko, valstybės 
valdžios institucijos nebuvo atleistos nuo pareigos laikytis esminių konstitucinių rei-
kalavimų, nustatydamos pandemijai valdyti skirtą teisinį reguliavimą ir įvesdamos 
naujas pandemijai valdyti skirtas priemones, kuriomis siekiant išvengti COVID-19 
plitimo ir jo sukeliamos grėsmės sveikatai ir net gyvybei neišvengiamai daugiau ar 
mažiau buvo ribojamos asmenų judėjimo, susirinkimų ir kitos laisvės, teisė į privatų 
gyvenimą, teisė išpažinti religiją ir daug kitų.

1.1.1.1. Valstybės valdžios institucijų įgaliojimų ribos sprendžiant dėl 
pandemijai valdyti skirtų priemonių

Prasidėjus pandemijai ne vienoje valstybėje kilo nemažai diskusijų, kaip rea-
guoti į susidariusią situaciją, kokių priemonių imtis ir kaip geriausiai užtikrinti, kad 
tos priemonės būtų įgyvendinamos. Akivaizdu, kad neįprasta situacija reikalavo ne-
įprastų sprendimų. Poreikis rasti išeitį iš susidariusios situacijos ir išvengti didelės 
žalos visuomenės sveikatai nulėmė diskusijas dėl specialaus teisinio režimo įvedimo. 
Ypatingoms valstybėje susiklosčiusioms situacijoms18 spręsti buvo įvedami specialūs 
teisiniai režimai, apimantys ir ekstraordinarines valdymo priemones, lemiančias in-
ter alia tam tikrus žmogaus teisių ir laisvių apribojimus, išskirtinius įgaliojimus tu-
rinčių specialių valstybės valdymo institucijų sudarymą, kai kuriais atvejais – įprastų 
valstybės valdžios institucijų funkcijų perskirstymą ir kt.19 

Tačiau nustatant tokį specialų teisinį režimą, turi būti paisoma demokratinės 

18 Pasak A. Green, „ypatingos situacijos yra universali, neišvengiama realybė, bet kartu tai ir netikėti, 
išskirtiniai atvejai, reikalaujantys lygiai tokių pat išskirtinių priemonių“. Plačiau žr. Alan Green, Per-
manent States of Emergency and the Rule of Law. Constitutions in an Age of Crisis (Hart Publishing, 
2018). 

19 Toma Birmontienė, Jolita Miliuvienė, „Konstituciniai reikalavimai valstybės valdžios institucijoms 
reaguojant į pandemijos padiktuotus iššūkius Lietuvoje“, iš Lietuvos teisės pokyčiai 2020, I dalis: 
COVID-19 pandemijos sprendimai:teisiniai, valdymo ir ekonominiai aspektai (Vilnius: Mykolo 
Romerio universitetas, 2020), <https://repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/17050/Lietuvos_
teis%c4%97_I%20dalis.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
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teisinės valstybės, valdžių padalijimo, atsakingo valdymo principų, kitaip tariant, 
turi būti stengiamasi situacijos išskirtinumą derinti su nekintamomis, pamatinėmis 
vertybėmis. Tad atslūgus pirmajai pandemijos bangai imta svarstyti, ar vykdomosios 
valdžios institucijų nustatytos priemonės buvo ne per griežtos, ar pasirinktas tinka-
mas specialus teisinis režimas, kaip antai nepaprastoji padėtis, iš tiesų buvo reikalin-
gas užklupusiai situacijai suvaldyti, o galbūt kaip tik reikėjo rinktis griežtesnį, užti-
krinantį visų valstybės valdžios institucijų dalyvavimą, kad nebūtų iškreipta stabdžių 
ir atsvarų sistema, reguliuojanti valstybės valdžios institucijų kompetencijų pasis-
kirstymą. Pažymėtina, kad tokių diskusijų būta ir Lietuvoje, kai Vyriausybė pirmajai 
pandemijos bangai valdyti pasirinko nustatyti karantino režimą20, kurio metu taikyti 
žmogaus teisių ir laisvių suvaržymai mokslininkus ir praktikus vertė svarstyti, ar ne-
turėjo būti pasirinkta griežtesnė konstitucinė nepaprastoji padėtis, kurią skelbiant 
būtų dalyvavusios ne tik vykdomosios valdžios institucijos, bet ir parlamentas, juo-
lab kad tuo metu taikyti žmogaus teisių ir laisvių apribojimai itin priminė tuos, kurie 
gali būti nustatomi nepaprastosios padėties metu.21 Tinkamam stabdžių ir atsvarų 
mechanizmo veikimui užtikrinti paprastai reikalaujama ir parlamento įsitraukimo, 
tiek valstybėje įvedant ar atšaukiant tokį specialų teisinį režimą, tiek parlamentui 
tvirtinant tas ekstraordinarines priemones, kurių ėmėsi vykdomosios valdžios ins-
titucijos, siekdamos išspręsti valstybėje susidariusią ypatingą situaciją; tai yra papil-
domos parlamentinės kontrolės priemonės be tų, kurias parlamentas vykdo įprasto 
valstybės gyvenimo metu.22

Būtent tokius klausimus sprendė Ispanijos Konstitucinis Teismas, kuris buvo pa-
prašytas įvertinti, ar specialaus teisinio režimo nustatymas ir jo nulemtų priemonių 
taikymas šalyje neprieštaravo Konstitucijai. 2021 m. liepos 14 d. sprendime Ispanijos 

20 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos 
Respublikos teritorijoje paskelbimo“, TAR, 2020-03-14, Nr. 5466.

21 Pvz., Egidijus Šileikis, „Koronavirusas ir Konstitucija: karantinas ar nepaprastoji padėtis?“, Teise.
Pro, <http://www.teise.pro/index.php/2020/03/18/e-sileikis-koronavirusas-ir-konstitucija-karantinas-
ar -nepaprastoji-padetis/>; Vytautas Nekrošius, „Ar teisėtai paskelbtas karantinas?“, 15min.lt, 
<https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/ nuomones/vytautas-nekrosius-ar-teisetaipaskelbtas-karan-
tinas-18-1292092>; Algimantas Urmonas, „Karantinas šiandien ir rytoj: teisinės problemos karan-
tino voratinklyje“, 15min.lt, <https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/algimantas-ur-
monas-karantinas-siandien-ir-rytoj-teisines-problemos-karantino-voratinklyje-18-1300358>; 
Vaidotas Vaičaitis, „Keletas minčių apie išimtinės padėties teisinio režimo konstitucinį vertinimą 
Lietuvoje“, Teise.Pro, <http://www.teise.pro/index.php/2020/05/01/v-vaicaitis-keletas-minciu-apiei-
simtines-padeties-teisinio-rezimo-konstitucini-vertinima-lietuvoje/>.

22 Oren Gross, Fionnuala Ní Aoláin, Law in Times of Crisis – Emergency Powers in Theory and Practice,  
(Cambridge University Press, 2006), 63.
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Konstitucinis Teismas nutarė, kad šalies vyriausybės 2020 m. kovo mėn. sprendimas 
įvesti apsaugos padėtį (angl. state of alarm) dėl jos metu nustatytų ribojimų buvo an-
tikonstitucinis23, tačiau ne dėl to, kad tokio specialaus režimo visai nereikėjo, o dėl to, 
kad buvo pasirinktas, Konstitucinio Teismo nuomone, pernelyg švelnus specialusis 
režimas. 

Konstitucinės justicijos byla inicijuota, Vyriausybei priėmus sprendimą už-
drausti gyventojams tam tikromis valandomis išeiti iš namų, šiai priemonei įgyven-
dinti nustatant specialų teisinį režimą – apsaugos padėtį. Iš to, kad Ispanijos Konsti-
tucinio Teismo teisėjų balsai pasiskirstė apylygiai – šeši prieš penkis, matyti, kad tokį 
sprendimą Konstituciniam Teismui buvo priimti ne ką lengviau, nei Vyriausybei per 
pandemiją nuspręsti šalyje nustatyti minėtą specialų teisinį režimą ir taikyti atitinka-
mas žmogaus teises ir laisves ribojančias priemones, turinčias padėti suvaldyti pan-
demiją. Pagrindinis klausimas, į kurį teko atsakyti Ispanijos Konstituciniam Teismui, 
buvo toks: ar tokie žmogaus teisių ir laisvių ribojimai, kuriuos nustatė Vyriausybė, 
galėjo būti nustatyti paskelbus konstituciškai silpnesnę apsaugos padėtį (angl. sta-
te of alarm). Konstitucinis Teismas konstatavo, kad tokie ribojimai, kokie buvo tai-
komi Ispanijos gyventojams šio specialaus teisinio režimo metu (inter alia visiškas 
uždraudimas išeiti iš namų įsigyti būtiniausių produktų), galėjo būti nustatyti tik 
įvedus aukštesnio lygmens pagal Konstituciją teisinį režimą – nepaprastąją padėtį, 
kuriai įvesti pagal Konstituciją reikalingas žemųjų parlamento rūmų sutikimas. Taigi 
iš esmės Ispanijos Konstitucinis Teismas pasisakė ne prieš specialaus teisinio režimo 
pandemijai suvaldyti nustatymą (tai, ko gero, bet kuriuo atveju buvo neišvengia-
ma), o sprendė dėl tokio režimo turinio ir valstybės valdžios institucijų įgaliojimų 
nustatant tokį režimą ribų. Ispanijos Konstitucinio Teismo sprendime pabrėžta, kad 
realiai specialaus teisinio režimo metu taikytos pandemijos suvaldymo priemonės 
ne apribojo asmenų judėjimo ar susirinkimo laisves, o laikinai jas visiškai uždrau-
dė. Tokie ribojimai įmanomi tik konstitucinės nepaprastosios padėties metu, tačiau 
šiai padėčiai nustatyti reikalingas aktyvesnis parlamento dalyvavimas, kuris, be kita 
ko, reiškia ir lėtesnį sprendimų priėmimo procesą. Išanalizavęs tris pagal griežtumą 
skirtingus Ispanijos Konstitucijoje įtvirtintus specialiuosius teisinius režimus (angl. 
state of alarme, state of exception ir state of siege) Ispanijos Konstitucinis Teismas 
konstatavo, kad pandemija pasiekė nesuvokiamą ir neprognozuojamą mastą ir tai 
galėjo sukelti grėsmę viešajai tvarkai, taigi atitinkamo lygio žmogaus teisių ir laisvių 

23 Ispanijos Konstitucinio Teismo 2021 m. liepos 14 d. sprendimas Nr. 148/2021, Boletín Oficial del 
Estado, 2021, Nr. 182-13032. Constitutional Court of Spain, <https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/
BOE/BOE-A-2021-13032.pdf>. 
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ribojimai buvo būtini, tad buvo pagrindas skelbti nepaprastąją padėtį. 
Viena vertus, galima sutikti su tuo, jog Ispanijos Vyriausybė siekė kuo greičiau 

reaguoti į visiems nežinomą ir realų pavojų visuomenės sveikatai keliančią situaciją. 
Kita vertus, konstituciniai valdžių padalijimo ir žmogaus teisių apsaugos principai 
negali būti paneigiami net ir pandemijos metu. Šiuo atveju Ispanijos Konstitucinio 
Teismo sprendimas aiškiai parodė, kad Ispanijos Konstitucija veikia ir pandemijos 
metu, nė kiek ne mažiau nei įprastos situacijos metu saugodama žmogaus teises ir 
laisves ir neleisdama valstybės valdžios institucijoms piktnaudžiauti savo įgalioji-
mais.24 

Įdomu pastebėti ir tai, kad analizuojamame sprendime Ispanijos Konstitucinis 
Teismas pabrėžė, jog specialaus teisinio režimo, veikusio nuo kovo iki birželio, 
kvalifikavimas kaip antikonstitucinio valstybei ir jos institucijoms neturėtų užtraukti 
jokios teisinės atsakomybės. Tai reiškia, kad Ispanijos Konstitucinis Teismas patvirti-
no tuo metu galiojusių teisės aktų sukeltų padarinių teisėtumo prezumpciją ir užkirto 
kelią nesibaigiantiems ieškiniams dėl galimo valstybės valdžios institucijų padarytos 
žalos atlyginimo. 

1.1.1.2. Valstybės valdžios institucijų lojalaus bendradarbiavimo pareiga 
nustatant pandemijos teisinį reguliavimą

Valstybės valdžios institucijų įgaliojimų pasidalijimo nustatant pandemijos val-
dymo priemones klausimą iš dalies sprendė ir Italijos Konstitucinis Teismas, kuris 
2021 m. vasario 24 d. sprendime nustatė, kad regiono lygmeniu priimtas pande-
mijai valdyti skirtas teisės aktas yra antikonstitucinis25 dėl jame nustatytų skirtingų 
žmogaus teisių ir laisvių ribojimo apimties, nei buvo nustačiusios centrinės valdžios 
institucijos. Ginčijamu įstatymu buvo įtvirtinta, kad vietos valdžios institucijos gali 
nustatyti atskiras pandemijai valdyti reikalingas priemones, kurios skirtųsi nuo tų, 
kurios nustatytos visos valstybės mastu. Tokiam teisiniam reguliavimui nepritarė 
šalies Vyriausybė, tad Ministras Pirmininkas inicijavo konstitucinės justicijos bylą. 
Italijos Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pagal Konstitucijos jiems patikėtą kom-

24 German M. Teruel Lozano, „Emergency Law in Spain: the Spanish Constitutional Court’s case law“,  
Iconnect, <http://www.iconnectblog.com/2021/07/emergency-law-in-spain-the-spanish-constitution-
al-courts-case-law/>.

25 Italijos Konstitucinio Teismo 2021 m. vasario 24 d. sprendimas Nr. 37/2021, <https://www.cortecosti-
tuzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/Sentenza%20n.%2037%20del%202021%20
red.%20Barbera%20EN.pdf>.
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petenciją sveikatos apsaugos srityje regionai turi didelę veiklos laisvę; todėl Vyriau-
sybės priimtu teisiniu reguliavimu būtent regionams pavesta užtikrinti pandemijos 
priemonių įgyvendinimą. Regionams buvo leista nustatyti ir labiau ar mažiau ri-
bojančias pandemijos valdymo priemones, tačiau tik iš anksto tokį sprendimą su-
derinus su Sveikatos apsaugos ministerija ir atsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus 
kriterijus. Tokiu teisiniu reguliavimu buvo palikta galimybė adaptyviai reaguoti į ats-
kiruose regionuose esančią situaciją. Tačiau tai nereiškia, kad regionai turi politinės 
diskrecijos laisvę spręsti, kokių priemonių reikėtų imtis siekiant suvaldyti pandemiją 
apskritai. Regionai negali įsiterpti į nacionalinio teisėkūros subjekto turimą kom-
petenciją. Konstitucinis Teismas pabrėžė, jog, atsižvelgiant į pandemijos paplitimo 
mastą, būtent valstybės lygmens teisėkūros subjektas turi išimtinę kompetenciją 
spręsti dėl „tarptautinės profilaktikos“ sričiai, kuri apima visas įmanomas priemo-
nes, skirtas su sveikatos krize kovoti, priskiriamų klausimų reguliavimo, kuriems 
būtinas „nacionalinis vienodumas“, regionams palikdamas jų priimtų sprendimų 
įgyvendinimo laisvę. Šis nacionalinio, o ne regioninio pandemijos teisinio reguliavi-
mo principas taikytinas ne tik karantino metu taikomoms priemonėms, jų apimčiai, 
tačiau ir bendriesiems kriterijams, pagal kuriuos vertinamas ligos paplitimas šalyje, 
duomenų rinkimo ir apdorojimo metodams, vakcinacijos politikai bei matams ir 
pan. 

Šis Italijos Konstitucinio Teismo sprendimas išryškino lojalaus bendradarbiavi-
mo tarp skirtingo lygmens valdžios institucijų svarbą.26 Šiek tiek primirštas šis kons-
titucinis principas pandemijos akivaizdoje pasirodė būtinas tam, kad visiems bendro 
tikslo būtų siekiama kuo veiksmingiau. Konstitucinis Teismas, be kita ko, pažymėjo, 
kad globaliu mastu sparčiai plintančios užkrečiamosios ligos akivaizdoje racionali 
logika netgi pirmiau nei kokie nors teisiniai argumentai lemia tai, kad visų valdžios 
institucijų veiksmai turėtų būti sujungti, siekiant užtikrinti vieną pagrindinių žmo-
gaus teisių – teisę į sveikatą, kartu saugant visos visuomenės bendrą interesą. Bet 
koks sprendimas, pasak Italijos Konstitucinio Teismo, tiek švelninantis, tiek griež-
tinantis pandemijos priemones, turi įtakos užkrečiamajai ligai plisti ne tik viena-
me regione, bet ir valstybėje bei už jos sienų, suponuojantis ir valstybių tarpusavio 
bendradarbiavimo būtinybę. Tad neatsitiktinai tokių priemonių nustatymas turi būti 
sprendžiamas valstybės, o ne regiono lygiu.

26 Micol Pignataro, „The first Italian Constitutional ruling concerning the Covid-19 pandemic“, LexAtlas, 
https://lexatlas-c19.org/the-italian-constitutional-court-steps-in-and/. 
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1.1.1.3. Reikalavimas žmogaus teisių ir laisvių ribojimų kriterijus įtvirtinti 
įstatymu

Konstitucinis reikalavimas, kad žmogaus teisių ir laisvių ribojimai būtų įtvirtinti 
įstatymo lygmens teisės akte, grindžiamas ne tik iš konstitucinių teisinio tikrumo 
ir aiškumo principų kylančiais reikalavimais, bet ir asmenų laisvo apsisprendimo 
koncepcija, pagal kurią asmenys patys turi sutikti, kad jiems priklausančios teisės 
ir laisvės siekiant bendro visiems aktualaus tikslo būtų suvaržytos, ir tai jie padaro 
per savo teisėtai ir demokratiškai išrinktus atstovus parlamente.27 Taigi būtent tautos 
atstovai, veikdami visos tautos vardu, turėtų išreikšti savo sutikimą, reikalui esant, 
atsisakyti dalies savo teisių ir laisvių, kad būtų apsaugotas didesnis konstitucinis gė-
ris. Toks konstitucinis reikalavimas yra vykdomosios valdžios priimtų sprendimų 
teisėtumo matas: tais atvejais, kai sprendimus, susijusius su žmogaus teisių ir laisvių 
ribojimu, tam tikru konkrečiu atveju pavesta priimti vykdomosios valdžios instituci-
joms, jos tai turi daryti įstatymo joms numatytos kompetencijos ribose. 

Priemonėmis, skirtomis kovai su pandemija, paprastai buvo įsiterpiama į tų 
žmogaus teisių ir laisvių, kurių ribojimas pagal Konstituciją joje nustatytomis sąlygo-
mis yra leidžiamas, įgyvendinimą.28 Konstituciniai teismai, spręsdami bylas, kuriose 
buvo keliamas vykdomosios valdžios institucijų priimtų sprendimų, kuriais nusta-
tytos priemonės suvaržė asmenų judėjimo, susirinkimų, išraiškos laisvę ar privataus 
gyvenimo teisę, teisėtumo klausimas, tikrino ne tik tai, ar vykdomosios valdžios 
institucijos neperžengė joms priklausančių įgaliojimų ribų, bet ir tai, ar įstatyme 
vykdomosios valdžios institucijoms suformuluotas pavedimas priimti atitinkamus 
sprendimus buvo pakankamai aiškus ir nekeliantis abejonių. 

Vienas pirmųjų, priėmusių sprendimą, kad Vyriausybės nustatytos COVID-19 
plitimui stabdyti skirtos priemonės prieštarauja Konstitucijai dėl to, jog Vyriausy-
bė peržengė jai įstatymu nustatytas įgaliojimų ribas, buvo Austrijos Konstitucinis 
Teismas. 2020 m. liepos 14 d. sprendime29 jis pažymėjo, jog poįstatyminis teisinis 
reguliavimas, kuriame buvo nustatytas bendras, visiems taikomas draudimas patekti 

27 Rainer Arnold, „Constitutional Jurisdiction and the Corona Crisis: Some Aspects from the German 
Experience“, Gdanskie Studia Prawnicze 4 (48) (2020): 39. 

28 Tom Ginsburg, Mila Versteeg, „The Bound Executive: Emergency Powers During the Pandemic“, In-
ternational Journal of Constitutional Law 19 (3) (2021), <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?ab-
stract_id=3608974>.

29 Austrijos Respublikos Konstitucinio Teismo 2020 m. liepos 14 d. sprendimas Nr. V 363/2020-25, 
<https://www.vfgh.gv.at/downloads/V_363-2020_EN_Version_Homepage.pdf>. 
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į visas viešąsias vietas, siekiant užkirsti kelią COVID-19 plitimui, buvo neteisėtas, 
nes įstatyme nebuvo tiesiogiai numatyti tokios plačios apimties judėjimo laisvės su-
varžymai (įstatyme buvo numatyta tik galimybė riboti judėjimo laisvę, uždraudžiant 
patekti į tam tikras konkrečias vietas). Taigi nors vykdomoji valdžia pagal įstaty-
mą turėjo įstatymų leidėjo pavedimą riboti Austrijos gyventojų judėjimo laisvę, nu-
statydama minėtą asmenų judėjimo laisvę apribojusį draudimą, ji išplėtė įstatyme 
nustatyto draudimo lankytis nurodytose viešose vietose ribas ir taip nustatė teisinį 
reguliavimą, konkuruojantį su įstatymų leidėjo nustatytuoju. Šiame sprendime Aus-
trijos Konstitucinis Teismas taip pat pabrėžė, kad, nustatant žmogaus teises ir laisves 
varžantį teisinį reguliavimą ir atitinkamų kompetencijų delegavimą vykdomosios 
valdžios institucijoms, itin svarbu laikytis teisinio aiškumo principo, taip pat numa-
tyti papildomus iš teisinės valstybės principo kylančius saugiklius, kaip antai tai, kad 
žmogaus teises ir laisves varžantis vyriausybės nustatytas teisinis reguliavimas bus 
taikomas tik laikinai (laiko ribojimo saugiklis). 

Vertindamas ginčyto teisinio reguliavimo konstitucingumą, Austrijos Konstitu-
cinis Teismas pademonstravo platų susiklosčiusios COVID-19 situacijos išmanymą 
ir pažymėjo, kad „tokių krizių, kaip dabartinė, situacijoms yra tipiška tai, kad kovai 
su užkrečiamosios ligos priežastimis, jos plitimu ir pasekmėmis skirtų priemonių 
turi būti imtasi jaučiant milžinišką spaudimą laiko požiūriu ir esant visiškai neaiškiai 
situacijai, nes naujų žinių apie šią ligą atsiranda tik palaipsniui, žingsnis po žings-
nio, ir tiek COVID-19 plitimo mastas, tiek šios ligos pasekmės turi būti vertinamos 
prognozuojant tolimesnius veiksmus“. Tačiau lygiai taip pat konstitucijos sargai ak-
centavo akivaizdų neišvengiamumą to, kad „net ir tokiose situacijose Konstitucija 
kaip visuomet bus kelrodis įstatymų leidžiamajai ir vykdomajai valdžioms spren-
džiant dėl bet kokių priemonių susiklosčiusiai situacijai suvaldyti“. Šis Austrijos 
Konstitucinio Teismo vertinimas reiškia ne ką kita, kaip tik tai, kad net ir kovojant 
su tokia neįprasta ir sudėtinga situacija kaip pandemija negalima ignoruoti Konsti-
tucijos. 

Įstatyme nustatytų kriterijų asmens judėjimo laisvės suvaržymams trūkumas 
paskatino į Konstitucinį Teismą kreiptis Vyriausybės nustatytu teisiniu reguliavimu 
nepatenkintus pareiškėjus Slovėnijoje. Slovėnijos Konstitucinis Teismas 2021 m. ge-
gužės 13 d. sprendime30 vertino, ar užkrečiamųjų ligų plitimą reguliuojančio įstaty-
mo nuostatos, kuriomis Vyriausybei suteikta teisė suvaržyti ar net visai uždrausti 

30 Slovėnijos Konstitucinio Teismo 2021 m. gegužės 13 d. sprendimas Nr. U-I-79/20, Official Gazette, 
2021 m. gegužės 13 d., Nr. 88/2021. 
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judėjimo ir susirinkimų laisvę siekiant užkirsti kelią užkrečiamosios ligos plitimui, 
ir šių nuostatų pagrindu priimti Vyriausybės teisės aktai atitinka Konstituciją. Slo-
vėnijos Konstitucinis Teismas priminė valdžių padalijimo principo suponuojamas 
taisykles, pagal kurias vykdomosios valdžios institucijos negali imtis reguliuoti to, 
kas patenka į įstatymų leidžiamosios valdžios kompetenciją, jeigu jai toks pavedimas 
nėra suformuluotas įstatymu. O jei įstatymų leidėjas suteikia vykdomajai valdžiai 
galias priimti ir įgyvendinti tam tikrą teisinį reguliavimą, jis pats pirmiausia turi 
nustatyti tokio teisinio reguliavimo pagrindus, gaires ir kryptis. „Tuščias“ (blanke-
tinis) pavedimas, Slovėnijos Konstitucinio Teismo terminais tariant, t. y. pavedimas 
be materialiųjų jo elementų, reiškia, kad įstatymų leidėjas netinkamai atliko savo 
pareigą ir toks reguliavimas negali būti suderinamas su Konstitucija. O tais atvejais, 
kai kalbama apie žmogaus teisių ir laisvių suvaržymus, šis reikalavimas yra esmi-
nis. Teisės aktas, kuris tiesiogiai susijęs su konkrečiai neapibrėžtos žmonių grupės 
teisėmis ir laisvėmis, gali būti tik įstatymas. Vis dėlto, kaip matyti, be kita ko, ir iš 
Slovėnijos Konstitucinio Teismo sprendimo, išimtiniais atvejais, tokiais kaip pande-
mija, įstatymų leidėjas, siekdamas užtikrinti valstybės pozityviųjų pareigų vykdymą 
ir iš Konstitucijos kylantį įpareigojimą reaguoti nedelsiant, kai kyla grėsmė žmonių 
sveikatai, gali suformuluoti bendrą pavedimą Vyriausybei imtis konkrečių priemo-
nių, kuriomis gali būti apribota konkrečiai neapibrėžtos asmenų grupės judėjimo 
ir susirinkimų laisvė, ir tai nebus nesuderinama su Konstitucija. Tačiau, pasak Slo-
vėnijos Konstitucinio Teismo, įstatyme turi būti aiškiai nurodytas tokių priemonių 
taikymo tikslas ir atvejai, kada Vyriausybė, be specialaus konkretaus parlamento pa-
vedimo, gali tai daryti. Be to, įstatyme turi būti pakankamai tiksliai numatyta, kokio 
pobūdžio priemonių gali būti imtasi, kokia jų apimtis ir kokiomis sąlygomis jos turi 
būti taikomos, taip pat gali būti nustatyti kiti saugikliai, kurie leistų išvengti vykdo-
mosios valdžios savivalės nustatant žmogaus teisių ir laisvių ribojimus. Šioje byloje 
Konstitucinis Teismas nusprendė, kad ginčytas įstatyme nustatytas teisinis regulia-
vimas neatitiko konstitucinių reikalavimų, nes Vyriausybei buvo palikta pernelyg 
plati diskrecija pasirinkti priemonių, kuriomis ženkliai varžoma bene visų Slovėnijos 
teritorijoje esančių asmenų judėjimo laisvė, pobūdį, jų taikymo trukmę. Vertintame 
įstatyme Slovėnijos Konstitucinis Teismas taip pat pasigedo saugiklių, kurie apribotų 
Vyriausybės diskreciją, tokių kaip pareigos Vyriausybei, prieš nustatant atitinkamas 
priemones, konsultuotis su ekspertų komisija ir informuoti visuomenę apie aplinky-
bes ir ekspertines nuomones, kurios yra reikšmingos sprendimams priimti. 

Slovėnijos Konstitucinis Teismas, konstatavęs judėjimo ir susirinkimų laisves 
varžančias priemones įtvirtinusių teisės aktų prieštaravimą Konstitucijai, dviem 
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mėnesiams atidėjo savo sprendimo įsigaliojimą ir šių teisės aktų pašalinimą iš tei-
sės aktų sistemos, kad įstatymų leidėjas galėtų imtis reikiamų priemonių nustatyti 
Konstituciją atitinkantį teisinį reguliavimą. Tokį sprendimą Slovėnijos Konstitucinis 
Teismas priėmė norėdamas išvengti didesnės žalos tokioms konstitucinėms verty-
bėms kaip teisė į sveikatą ir į gyvybę, taip pat pabrėždamas, kad pačios pandemijos 
valdymo priemonės būtinos ir reikalingos, tik jas nustatant privalu laikytis konstitu-
cinių reikalavimų.

Panašios pozicijos nuo pačios pandemijos pradžios laikėsi ir Slovakijos Konsti-
tucinis Teismas, kurio plenarinė sesija 2020 m. gegužės 13 d. sprendime31 dar prašy-
mo priimtinumo stadijoje pabrėžė Parlamento įsitraukimo sprendžiant dėl žmogaus 
teises ir laisves ribojančių priemonių taikymo svarbą, pažymėdamas, kad Konstitu-
cija draudžia žmogaus teises ir laisves reguliuoti vien tik poįstatyminiais teisės aktais, 
priimamais vykdomosios valdžios institucijų. Teisė nubrėžti žmogaus teisių ir laisvių 
suvaržymo ribas priklauso išimtinai parlamentinei valdžiai. Slovakijos Konstitucinis 
Teismas, priimdamas nagrinėti pareiškėjų prašymą, kuriame buvo keliami asmens 
duomenų apsaugos klausimai, taip pat pabrėžė, kad teisėti ir pagrįsti tikslai, tokie 
kaip siekis reaguoti į pandemiją, gali pateisinti žmogaus teisių ir laisvių ribojimus, 
tačiau nustatydamas priemones, skirtas užkrečiamosios ligos plitimui suvaldyti, įsta-
tymų leidėjas privalo priimti aiškius, nedviprasmiškus teisės aktus, kuriais būtų nu-
matyta pakankamai garantijų, kad asmens duomenys nebūtų naudojami neteisėtais 
tikslais. Kuo labiau ribojamos žmogaus teisės ir laisvės, tuo tikslesnis turi būti tai 
nustatantis teisinis reguliavimas ir tuo aiškesnė įstatymų leidėjo valia tai daryti. 

Vyriausybės nustatytas pandemijos valdymo priemones prieštaraujančiomis 
Konstitucijai dėl tinkamo įstatyminio pagrindo trūkumo pripažino ir Kosovo Kons-
titucinis Teismas, 2020 m. gegužės 5 d. sprendime pabrėžęs, kad nors pandemijai 
suvaldyti ir nebuvo būtina skelbti nepaprastosios padėties, suponuojančios įstatymų 
leidėjo įsitraukimą, bet koks konstitucinių teisių ar laisvių suvaržymas turi kilti iš 
įstatymo.32 Kitaip tariant, Vyriausybė gali veikti tik įstatymo pagrindu ir tik tiek, kiek 
jai tai paveda įstatymų leidėjas. Taigi ir šis konstitucinis teismas liko ištikimas tradi-
ciniam klasikiniam konstituciniam reikalavimui žmogaus teisių ir laisvių apribojimo 
nereguliuoti vien tik poįstatyminės teisės aktais. Beje, šis konstitucinis teismas, kaip 

31 Slovakijos Respublikos Konstitucinio Teismo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimas Nr. PL. ÚS 13/2020, 
<https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/116209962/TS_22_2020+Lex+corona+PL.+-
%C3%9AS+13_2020.pdf/b264e3cc-6776-499d-8d71-89a0fdca16ff>.

32 Kosovo Respublikos Konstitucinio Teismo 2020 m. gegužės d. sprendimas Nr. KO61/20, <https://gjk-
ks.org/wp-content/uploads/2020/05/ko_61_20_agj_ang.pdf>.
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ir kitos konstitucinės kontrolės institucijos, nustačiusios pandemijai valdyti skirtų 
priemonių prieštaravimą Konstitucijai, net ir prieštaraujančias Konstitucijai prie-
mones paliko galioti tol, kol įstatymų leidėjas priims reikiamus sprendimus, kad, 
įsigaliojus atitinkamam Konstitucinio Teismo nutarimui, valstybėje nesusiklostytų 
situacija, kai pandemija staiga tampa iš viso nevaldoma (panaikinus jai valdyti skir-
tas priemones). 

Atitinkamai Ukrainos Konstitucinis Teismas 2020 m. rugpjūčio 28 d. nutari-
me Nr. 10-r/202033 spręsdamas dėl karantino metu nustatytų griežtų žmogaus tei-
sių ir laisvių suvaržymų, inter alia planinės hospitalizacijos ribojimų, priverstinės 
asmenų, vyresnių nei 60 metų, saviizoliacijos, pabrėždamas konstitucinę žmogaus 
teisių apsaugos svarbą, nurodė, kad pagal Konstituciją tokie žmogaus teisių ribojimai 
karantino metu gali būti nustatyti tik įstatymu, o ne žemesnės galios, t. y. Vyriau-
sybės, aktais. Pažymėtina, kad šios konstitucinės bylos nagrinėjimo metu ginčytos 
Vyriausybės nutarimo nuostatos pačios Vyriausybės iniciatyva jau buvo pripažintos 
negaliojančiomis, taigi šia apimtimi konstitucinės justicijos bylos nagrinėjimas buvo 
nutrauktas. 

Kaip matyti iš aptartų konstitucinių teismų jurisprudencijos analizės, net ir susi-
dūrę su prieštaravimu Konstitucijai, konstituciniai teismai negalėjo likti abejingi ko-
ronaviruso grėsmei ir, atkūrę konstitucinę tvarką, vis dėlto pripažino, kad tam tikri 
veiksmai reaguojant į užklupusią pandemiją vienaip ar kitaip buvo ir yra reikalingi, 
tik jie turi būti nustatyti laikantis iš Konstitucijos kylančių reikalavimų, be kita ko, 
užtikrinant tinkamą ir pakankamą parlamento įsitraukimą nustatant žmogaus teises 
ir laisves ribojančias priemones. 

Būtent šie aspektai – pasirinktų pandemijos valdymo priemonių teisėtumas, t. 
y. pakankamo įstatyminio pagrindo (ne)buvimas, Parlamento ir Vyriausybės įgalio-
jimų atribojimas – kėlė ir tebekelia daugiausia klausimų tiek teisės mokslininkams, 
tiek visuomenės nariams ir Lietuvoje. Tai, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybė galėjo 
nustatyti tokias pandemijos valdymo priemones tiek karantino metu, tiek panaikinus 
karantiną, tačiau galiojant valstybės lygmens ekstremaliajai situacijai, ar atitinkamus 
specialiuosius režimus reguliuojančiuose Žmonių užkrečiamųjų ligų prevencijos 
ir kontrolės įstatyme arba Civilinės saugos įstatyme pavedimas Vyriausybei imtis 
atitinkamų priemonių apskritai buvo įtvirtintas, o jeigu taip, ar jis yra pakankamai 
aiškus, buvo nagrinėta mokslinėse publikacijose, analizuojančiose skirtingus pan-

33 Ukrainos Konstitucinio Teismo Didžiosios kolegijos 2020 m rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. 10-
r/2020, <https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/10_r_2020.doc>.
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demijos valdymo laikotarpius (daugiausia analizuojant pirmosios pandemijos ban-
gos metu buvusius nustatytus apribojimus34). Į šį klausimą turės atsakyti ir Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismas, nagrinėdamas vieną iš su pandemija susijusių 
konstitucinės justicijos bylų. Konstitucinis Teismas, be kita ko, turėtų vertinti ir tai, 
ar pandemijai valdyti skirta priemonė – tam tikrą laiką taikytas imunizuotų ir nei-
munizuotų asmenų grupių atskyrimas (vadinamasis galimybių pasas) – galėjo būti 
nustatyta Vyriausybės nutarimu ir ar tam nereikėjo parlamento įsikišimo. Šis klausi-
mas ypač aktualus atsižvelgiant į tai, kad su minėtos priemonės taikymu susiję ne tik 
tiesiogiai nustatyti ūkinės veiklos laisvės, tam tikrų kitų paslaugų teikimo ribojimai 
(taip pat reiškiantys ribojimus gauti atitinkamas paslaugas), bet ir šios priemonės 
įgyvendinimo būdai – tam tikros asmens duomenis sudarančios informacijos, esan-
čios privataus gyvenimo dalimi, kontrolė.

1.1.1.4. Proporcingumo vertinimas, taikant pandemijos kontekste būtinus 
saugiklius 

Nors, atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją ir kilusią visuotinę grėsmę sveikatai 
ir gyvybei, dauguma valstybių nustatytų priemonių pandemijai valdyti būdavo pa-
teisinamos, kai kuriais atvejais konstituciniai teismai vis dėlto pademonstruodavo 
ypatingą ryžtą, gindami konstitucines asmenų judėjimo, susirinkimo laisves ir ieš-
kodami tinkamos skirtingų konstitucinių vertybių pusiausvyros. 

Antai Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 15 d. 
sprendime konstatuota, kad dviejuose miestuose nustatyti draudimai rinktis viešo-
se vietose galėjo būti ir netaikomi; susibūrimai, pasak Konstitucinio Teismo, galė-
jo būti leidžiami, jei jie neviršija nustatyto asmenų skaičiaus (iki 30 asmenų) ir jei 

34 Žr., pvz., Valentinas Mikelėnas, „Coronavirus and the Law: Lithuanian Experience“, iš Coro-
navirus and the Law in Europe, Ewoud Hondius, Marta Santos Silva, Andrea Nicolus-
si, Pablo Salvador Coderch, Christiane Wendehorst, Fryderyk Zoll (eds.) (Intersentia, 2021), 
201–218; Toma Birmontienė, Jolita Miliuvienė, „Pandemijos iššūkiai žmogaus teisėms ir lais-
vėms“, iš Lietuvos teisė 2020: esminiai pokyčiai, I dalis: COVID-19 pandemijos sprendimai: 
teisiniai, valdymo ir ekonominiai aspektai (Vilnius: Mykolo Romerio universite-
tas, 2020); Toma Birmontienė, Jolita Miliuvienė, „Konstituciniai reikalavimai valsty-
bės valdžios institucijoms reaguojant į pandemijos padiktuotus iššūkius Lietuvoje“, 
iš Lietuvos teisė 2020: esminiai pokyčiai, I dalis: COVID-19 pandemijos sprendimai: 
teisiniai, valdymo ir ekonominiai aspektai (Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2020); Vaidotas 
Vaičaitis, „Specialieji teisiniai režimai Lietuvos teisinėje sistemoje“, Teisė 117 (2020): 79–98.
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susibūrimo metu laikomasi saugaus atstumo vieniems nuo kitų.35 Šiuo sprendimu 
Vokietijos Federalinis Konstitucinis Teismas apgynė minėtų miestų gyventojų teisę 
taikiai protestuoti prieš taikomus suvaržymus. To konstitucinės justicijos bylos ini-
ciatoriams nebuvo pavykę padaryti ordinariniuose teismuose. Priešingai nei daugu-
ma analizuotų atvejų, Vokietijos Federalinis Konstitucinis Teismas konstatavo, kad 
institucijos, nustačiusios ginčijamus ribojimus (šiuo atveju – savivaldos institucijos), 
pagal įstatymus turėjo teisę nuspręsti, kaip ir kur gali vykti žmonių susibūrimai; vis 
dėlto tai darydamos jos turėjo atsižvelgti į Konstitucijoje asmenims garantuojamą 
susirinkimų laisvę. Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo nuomone, susirin-
kimų laisvė yra viena pagrindinių konstitucinių teisių, kurios negalima ignoruoti 
nustatant pandemijai valdyti skirtas priemones. Konstituciniam Teismui priėmus 
tokį sprendimą, suinteresuotų miestų institucijos privalėjo peržiūrėti savo priimtus 
sprendimus, ir planuotos demonstracijos galėjo įvykti. 

Kitame panašiame sprendime, priimtame 2020 m. balandžio 20 d., Konstitucinis 
Teismas beveik analogiškais argumentais pripažino nepagrįstu absoliutų pamaldų 
draudimą mečetėse. Teismas konstatavo, kad pamaldos net ir pandemijos metu vykti 
gali, jeigu laikomasi socialinės distancijos36. Šiuose sprendimuose Vokietijos Federa-
linis Konstitucinis Teismas parodė sugebėjimą tinkamai subalansuoti pagrindinių 
teisių bei laisvių įgyvendinimą ir saugos priemonių laikymąsi. Konstitucinis Teismas 
išmintingai nekvestionavo su sveikatos apsauga susijusių priemonių būtinumo pan-
demijos metu nei jų pobūdžio, tačiau užtikrino, kad jos netrukdytų pagrindinėms 
teisėms įgyvendinti, kai tai yra įmanoma.37

Iš principo Vokietijos Federalinis Konstitucinis Teismas šiuose sprendimuose 
taikė klasikinį proporcingumo testą ir konstatavo, kad gali būti taikomos realios ma-
žiau žmogaus teises ir laisves varžančios priemonės tiems patiems teisėtiems tiks-
lams pasiekti, ir tokių būdų jam rasti padėjo būtent pandemijos padiktuoti ypatumai 
ir kovai su ja pritaikytos specialios priemonės (socialinė distancija, kaukių dėvėjimas 
ir pan.). 

35 Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. 1 BvR 828/20, 
<https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/04/rk20200415 
_1bvr082820.html>.

36 Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. 1 BvQ 44/20, 
<https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/04/qk20200429 
_1bvq004420.html>.

37 Holger Hestermeyer, „Coronavirus Lockdown-Measures before the German Constitutional Court“, 
Constitution Net Blog, <https://constitutionnet.org/news/coronavirus-lockdown-measures-ger-
man-constitutional-court>.  
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Tiesa, kitose Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo nagrinėtose bylose 
proporcingumo testas buvo išspręstas valstybės naudai. Antai Vokietijos Federalinis 
Konstitucinis Teismas nustatė, kad Konstitucijai neprieštaravo (taigi ir proporcingu-
mo aspektu) vienu metu taikytas absoliutus mokyklų uždarymas, kad būtų sumažin-
tas viruso plitimo greitis.38 Tam, kad įvertintų taikytos priemonės proporcingumą, 
Vokietijos Konstitucinis Teismas atsižvelgė, be kita ko, į tam tikrus su pandemijos 
plitimu susijusius tuo metu statistinius duomenis, ir to užteko, kad būtų konstatuota, 
jog mažiau varžančios priemonės tuo konkrečiu laiku nebūtų padėjusios (įvertinus 
taip pat ir tai, kad ribojimai buvo taikomi tik palyginti neilgą laiką). Neprieštaraujan-
čiu Konstitucijai proporcingumo aspektu įvertintas ir pakankamai griežtus ribojimus 
nustatęs šalies mastu paskelbtas visiškas lokdaunas (angl. federal pandemic emergen-
cy brake), reiškęs komendanto valandos nustatymą ir visišką kontaktų draudimą.39 

Proporcingumo klausimą bandyta kelti ir Lietuvos Respublikos Konstitucinia-
me Teisme, tiek ginčijant jau minėtą galimybių pasą nustačiusį teisinį reguliavimą, 
tiek abejojant tokių pandemijos valdymo priemonių kaip nušalinimas nuo darbo 
nemokant atlyginimo atsisakius testuotis atitiktimi Konstitucijai. Šie pareiškėjų kelti 
aspektai Konstituciniame Teisme nebuvo priimti nagrinėti, tačiau neatmestina ir tai, 
kad Konstitucinis Teismas, vertindamas ginčytą teisinį reguliavimą, tiek vienu, tiek 
kitu atveju nuspręs pasisakyti ir šiuo aspektu. 

1.1.1.5. Teismo nepriklausomumo garantijų užtikrinimas pandemijos metu

Pandemijos metu itin svarbu užtikrinti tinkamą teismų veikimą ir teismo ne-
priklausomumo principo įgyvendinimą. Teisės kreiptis į teismą pandemijos metu 
svarba pabrėžiama ne viename tarptautiniame dokumente.40 Tik nepriklausomuose 

38 Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo 2021 m. lapkričio 19 d. sprendimas Nr. 1 BvR 971/21 ir 1 
BvR 1069/21, < https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2021/11/
rs20211119_1bvr097121en.html>.  

39 Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo 2021 m. lapkričio 19 d. sprendimas Nr. 1 BvR 781/21, 1 
BvR 889/21, 1 BvR 860/21, 1 BvR 854/21, 1 BvR 820/21, 1 BvR 805/21, 1 BvR 798/21, https://www.
bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2021/bvg21-101.html>.

40 Europos Taryba, parengusi rekomendacijų valstybėms, kovojančioms su COVID-19 viruso plitimu, 
rinkinį, kuriuo siekiama paskatinti laikytis demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus 
teisėms principų, yra ne kartą pabrėžusi teismų nepriklausomumo ir nešališkumo pandemijos metu 
svarbą; „Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID-19 
sanitary crisis. A toolkit for member states“, 2020, p. 6, <https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-
democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40>.  
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teismuose galima patikrinti valstybės valdžios institucijų nustatomų priemonių tei-
sėtumą.

Lietuvoje abejonių teismų nepriklausomumu ir jų galimybėmis vykdyti tei-
singumą ir pandemijos metu nekilo. Teisėjų tarybai patvirtinus, o vėliau ir atnau-
jinus rekomendacijas teismams ir teismo proceso dalyviams dėl nuotolinių teismo 
posėdžių41, teismai sėkmingai prisitaikė prie pasikeitusių sąlygų. Tai, kad Lietuvos 
teismuose „plačiu mastu naudojamos skaitmeninės priemonės padeda užtikrinti ne-
nutrūkstamą teismų veikimą COVID-19 pandemijos metu“, pastebėta ir Europos 
Komisijos parengtoje 2021 m. teisinės valstybės principo užtikrinimo ataskaitoje.42 
Lietuvoje pandemijai suvaldyti kol kas neteko imtis ir jokių kitų priemonių, galinčių 
sukelti grėsmę teismų ir teisėjų nepriklausomumo principui užtikrinti. Tačiau taip 
buvo ne visose valstybėse. 

Šiuo aspektu paminėtinas Ukrainos Konstitucinio Teismo 2020 m. rugpjūčio 
28 d. nutarimas, kuriame kai kurios Vyriausybės nutarimo nuostatos dėl karanti-
no įvedimo pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai, be kita ko, dėl to, kad 
jomis, nustačius, jog tam tikroms grupėms asmenų, inter alia teisėjams, karantino 
metu mažinamas darbo užmokestis, buvo pasikėsinta net į teisėjų nepriklausomu-
mą (sumažinant jų atlyginimą).43 Konstitucinis Teismas vertino, ar Konstitucijai ne-
prieštarauja inter alia su pandemijos situacija susijusios valstybės biudžeto įstatymo 
pataisos, kuriomis buvo nustatyti tam tikri valstybės tarnautojų, inter alia teisėjų, 
atlyginimo ir kitų išmokų maksimalūs dydžiai, suponavę kai kurių kategorijų valsty-
bės tarnautojų, inter alia teisėjų, atlyginimo mažinimą. 

Konstitucinis Teismas šioje byloje akcentavo teisminės valdžios nepriklauso-
mumo principą ir pabrėžė, kad iš Vyriausybės pateiktų valstybės biudžeto įstaty-
mo pataisų neaiški tokių ribojimų trukmė ir nuspėjamumas. Tad nors savaime tokie 
mokėjimų ribojimai, inter alia teisėjams, kokie buvo nustatyti vykdomosios valdžios 

41 Teisėjų tarybos 2021 m. rugpjūčio 27 d. protokoliniu nutarimu patvirtintos „Rekomendacijos dėl 
nuotolinių teismo posėdžių“, https://www.teismai.lt/data/public/uploads/2021/08/rekomendaci-
jos-del-nuotoliniu-posedziu-patvirtintos_skelbimui.pdf. 

42 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „2021 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaita. Šalies 
skyrius: teisinės valstybės principo taikymo padėtis Lietuvoje“ pridedamas prie Komisijos komu-
nikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų 
komitetui; „2021 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaita. Teisinės valstybės principo tai-
kymo padėtis Europos Sąjungoje“, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX-
%3A52021SC0717. 

43 Ukrainos Konstitucinio Teismo Didžiosios kolegijos 2020 m rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. 10-
r/2020, <https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/10_r_2020.doc>.
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siūlomomis valstybės biudžeto įstatymo pataisomis, pasak Konstitucinio Teismo, 
nėra negalimi, jie turi būti laikini. Ydingas teisinis reguliavimas suponuoja tai, kad 
teisėjai tampa priklausomi nuo vykdomosios valdžios sprendimų, tokiu teisiniu re-
guliavimu pažeidžiamas konstitucinis teismų nepriklausomumo principas. Teisėjų 
socialinių garantijų ribojimai turi atitikti konstitucijos diktuojamus imperatyvus, 
būti proporcingi ir ateityje kompensuojami. 

1.1.2. Konstitucinės žmogaus teisių ir laisvių ribojimo doktrinos 
pokyčiai pandemijos kontekste

Analizuojant konstitucinių teismų sprendimus, galima matyti, kad COVID-19 
pandemijos inspiruotose konstitucinės justicijos bylose suformuotoje jurispruden-
cijoje buvo koreguojami klasikiniai žmogaus teisių ir laisvių ribojimo principai, 
kuriais iki tol vadovaudavosi konstituciniai teismai. Iki pasaulį užklumpant pan-
demijai, konstituciniai teismai, siekdami įvertinti teisės aktais nustatytų ribojimų 
konstitucingumą, taikydavo paprastą keturių žingsnių testą – tikrindavo, ar 1) lai-
komasi reikalavimo žmogaus teisių ir laisvių apribojimus reguliuoti tik įstatymu, nes 
tik tauta per savo atstovus parlamente gali sutikti su jai priklausančių teisių ir laisvių 
apribojimais; 2) įstatymu nustatomi apribojimai yra būtini siekiant apsaugoti kitas 
konstitucines vertybes ir konstituciškai pagrįstus tikslus; 3) nustatytais apribojimais 
nėra paneigiama pati ribojamos teisės ar laisvės esmė, t. y. jokia teisė negali būti 
apribojama taip, kad ją įgyvendinti pasidarytų neįmanoma; 4) ribojant žmogaus tei-
ses ir laisves laikomasi konstitucinio proporcingumo principo. Priėmus teisės aktus, 
kuriais nustatytos pandemijai reguliuoti skirtos priemonės, neretai vienaip ar kitaip 
ribojančios žmogaus teises ir laisves, konstituciniai teismai, tikrinantys tokių teisės 
aktų atitiktį Konstitucijai, be abejo, ir toliau taiko šiuos būtinuosius žmogaus teisių 
ir laisvių ribojimo teisėtumo patikros elementus, tačiau sprendžiant dėl pandemijai 
valdyti skirtų priemonių konstitucinėje jurisprudencijoje atsirado ir naujų konstitu-
cinės doktrinos tendencijų.

Atsidūrus naujos, nežinomos grėsmės akivaizdoje įprastinės konstitucinės pu-
siausvyros tarp individo ir visuomenės interesų paieškoje svarstyklės ne kartą sviro 
visos visuomenės pusėn, pabrėžiant viešąjį interesą saugoti sveikatą ir kiekvienos 
valstybės pasirinktomis priemonėmis riboti užkrečiamosios ligos plitimą, įvertinus 
teigiamą taikomų ribojimų poveikį saugant asmenų sveikatą ir gyvybę, kuris atsver-
davo ribojimų griežtumą. Tokiomis aplinkybėmis didesni nukrypimai nuo įprastos 
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situacijos buvo pateisinami44, nors buvo ir tokių atvejų, kai konstituciniai teismai 
konstatavo, jog tų pačių tikslų buvo galima pasiekti mažiau varžančiomis priemonė-
mis.45 Be to, konstitucinių teismų jurisprudencijoje išskirti kai kurie nauji kriterijai, 
naudoti pandemijos teisinio reguliavimo konstitucingumui vertinti.

1.1.2.1. Diferencijuoti žmogaus teisių ir laisvių ribojimai asmenims, 
atsižvelgiant į jų vakcinavimo faktą: Prancūzijos Konstitucinės Tarybos 

sprendimas

COVID-19 virusui keičiantis ir įgaunant vis naujas, atsparesnes formas, akivaiz-
du, kad COVID-19 sukeltos sveikatos krizės suvaldymas gali užtrukti. Akivaizdu 
ir tai, kad kuo toliau, tuo labiau tampa sudėtinga taikyti tokius griežtus visuotinius 
ribojimus, kokie buvo tik prasidėjus pandemijai. Dauguma Europos valstybių yra 
pajėgios aprūpinti savo gyventojus kol kas vienintele veiksminga įvardijama kovos 
su pandemija priemone – vakcina. Šia priemone pasinaudoję ir pasiskiepiję nuo ko-
ronaviruso asmenys apeliuoja į tai, jog pandemijai valdyti skirtos žmogaus teises ir 
laisves ribojančios priemonės jiems nebūtų taikomos. Pandemijai valdyti skirtų prie-
monių poveikis ekonominei, psichologinei, socialinei valstybės situacijai ir pateik-
tos išvados verčia galvoti apie kitokius, nei visuotinis griežtas karantinas, sprendimo 
būdus. Taigi siekiant išvengti ilgalaikių visuotinių žmogaus teisių ir laisvių ribojimų, 
kai kuriose valstybėse buvo pasirinkta teisės aktais nustatyti skirtingos apimties žmo-
gaus teisių ir laisvių ribojimus tiems asmenims, kurie nesiskiepija nuo COVID-19. 

Netrukus pasigirdo vertinimų, jog toks teisinis reguliavimas neišvengiamai 
suponuoja nesiskiepijusių asmenų diskriminaciją ir vienodas teises ir laisves pagal 
Konstituciją turinčių asmenų skirstymą į dvi nevienodai vertinamas grupes. Tokio 
reguliavimo priešininkai teigė ir tai, kad ne visi dėl savo sveikatos būklės gali skie-
pytis naująja vakcina, o jei ir gali – kodėl turėtų, juk Konstitucija garantuoja asmens 
laisvę ir neliečiamumą, taigi ir nevaržomą teisę pačiam spręsti dėl bet kokios inter-
vencijos į asmens organizmą. 

Kol kai kurių valstybių institucijos intensyviai svarstė, ar toks skirtingos apim-
ties žmogaus teisių ir laisvių ribojimo teisinis reguliavimas nepažeidžia nacionalinių 

44 Audrey Lebret, „COVID-19 Pandemic and Derogation to Human Rights“, Journal of Law and the 
Biosciences 7 (2020): 4. 

45 Žr. minėtą Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimą Nr. 1 BvR 
828/20 dėl susirinkimų laisvės ribojimo.
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konstitucijų ar pagal tarptautinę teisę prisiimtų įsipareigojimų, Prancūzijos Kons-
titucinė Taryba, turinti teisę vertinti dar neįsigaliojusio teisinio reguliavimo atitiktį 
Konstitucijai, savo verdiktą pateikė 2021 m. rugpjūčio 5 d. sprendime46. Prancūzijos 
Ministro Pirmininko ir abiejų parlamentų narių grupių prašymu įvertinusi įstatymu 
numatytas naujas sveikatos krizei valdyti skirtas priemones, be kita ko, teisinį re-
guliavimą, pagal kurį nuo COVID-19 pasiskiepijusiems asmenims taikomi mažesni 
žmogaus teisių ir laisvių judėjimo ribojimai (vadinamasis sveikatos pasas, lietuviško-
jo galimybių paso atitikmuo), Prancūzijos Konstitucinė Taryba nusprendė, kad toks 
teisinis reguliavimas, pagal kurį tik pasiskiepiję, persirgę arba neigiamą testo rezulta-
tą turintys asmenys gali lankytis nurodytose vietose (kavinėse ir restoranuose, preky-
bos centruose, kultūros renginiuose) ar gauti tam tikras paslaugas, kurias nustatytų, 
atsižvelgiant į visuomenės poreikius, vykdomoji valdžia, nepažeidžia konstitucinių 
lygiateisiškumo, judėjimo ir asmens laisvės bei privataus gyvenimo neliečiamumo 
principų, taigi neprieštarauja Konstitucijai. Priešingai įprastam lakoniškam stiliui, 
šis konstitucinis sprendimas pasižymi argumentų išsamumu, o vertinto teisinio re-
guliavimo atitiktis Konstitucijai formuluojama su tam tikromis išlygomis. 

Kadangi toks ar panašus teisinis reguliavimas ne vienoje valstybėje sukėlė ma-
sinius protestus ir nulėmė visuomenės susiskaldymą, šis Prancūzijos Konstitucinės 
Tarybos sprendimas yra svarbus Europos valstybių konstitucinei praktikai, juolab 
kad analogiškas teisinis reguliavimas, pagal kurį norint patekti į tam tikras viešąsias 
vietas (kaip antai, restoranus, prekybos centrus, grožio paslaugas teikiančias įmones, 
kultūros įstaigas) turi būti reikalaujama vadinamojo galimybių paso, buvo nustatytas 
ir Lietuvoje47, tad galbūt ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas bus privers-
tas, gavęs atitinkamą kreipimąsi, vertinti tokio teisinio reguliavimo atitiktį Konstitu-
cijos nuostatoms.

Šiame sprendime Prancūzijos Konstitucinė Taryba pritaikė naująją, pandemijos 
pakoreguotą individo ir visuomenės interesų pusiausvyros koncepciją, kai visuo-
menės sveikatos apsauga ir poreikis kovoti su sparčiai plintančia užkrečiamąja liga 
nusveria atskiro individo kai kurių teisių ir laisvių užtikrinimo būtinybę, ir konstata-
vo, kad dar vienai kylančiai pandemijos bangai valdyti skirtos priemonės yra „suba-

46 Prancūzijos Konstitucinės Tarybos 2021 m. rugpjūčio 5 d. sprendimas Nr. 2021-824 DC „Loi relative 
à la gestion de la crise sanitaire“, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021824DC.
htm. 

47 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 11 d. nutarimas Nr. 651 „Dėl Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos paskelbimo“ pakeitimo“, TAR, 2021, Nr. 17455.
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lansuotas kompromisas“ tarp visuomenės sveikatos poreikių ir asmens laisvės. Bū-
tent įstatymų leidėjui, pasak Konstitucinės Tarybos, priklauso diskrecija užtikrinti 
konstitucinės sveikatos apsaugos imperatyvo ir visiems asmenims garantuojamų 
teisių ir laisvių suderinamumą. 

Prancūzijos Konstitucinė Taryba pažymėjo, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu, 
kuriuo asmenims, neturintiems sveikatos paso, draudžiama lankytis tam tikrose vie-
tose, varžoma judėjimo laisvė, ir, kadangi kartu ribojama susirinkimų teisė, tai turi 
poveikį kolektyvinių idėjų ir minčių išraiškos laisvei. Vertindama ginčijamų nuosta-
tų konstitucingumą ir atitinkamai konstatuodama, kad jos neprieštarauja Konstitu-
cijai, Prancūzijos Konstitucinė Taryba rėmėsi keletu kriterijų, susijusių išimtinai su 
viruso plitimo rizika. Pirmiausia sprendime pažymėta, kad įstatymų leidėjas, nusta-
tydamas ginčijamą teisinį reguliavimą, rėmėsi moksliniais duomenimis, rodančiais, 
kad viruso plitimo rizika yra smarkiai sumažėjusi tarp pasiskiepijusių, persirgusių ar 
neigiamą COVID-19 testą turinčių asmenų. Antra, nustatytas priemones planuota 
taikyti tuo laiku, kai viruso plitimo rizika yra didžiausia, ypač atsiradus naujoms, la-
biau užkrečiamoms viruso rūšims, kurių atsiradimas verčia imtis naujų, papildomų, 
griežtesnių priemonių. Trečia, ginčijamu teisiniu reguliavimu nustatytos priemonės 
taikomos tik aiškiai apibrėžtoms vietoms, išsiskiriančioms tuo, kad jose žmonių su-
sibūrimai didžiausi, o tai yra itin palanki terpė virusui plisti, lemianti didesnę už-
krečiamumo riziką. Beje, sprendime atkreiptas dėmesys, kad sveikatos priežiūros ir 
socialinės rūpybos įstaigose ginčijami suvaržymai gali būti taikomi tik asmenims, 
atvykusiems aplankyti ten esančių artimųjų, taip pat asmenims, norintiems gauti iš 
anksto suplanuotas sveikatos priežiūros paslaugas. Jokie ribojimai negali būti taiko-
mi būtinosioms sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. 

Beje, šiame sprendime netiesiogiai pasisakyta ir itin jautriu privalomos vakcina-
cijos nuo COVID-19 klausimu. Prancūzijos Konstitucinė Taryba aiškiai nurodė, kad 
tokios įstatymų leidėjo nustatytos priemonės kaip sveikatos paso, kuris išduodamas 
tik pasiskiepijus, turint neigiamą COVID-19 testą ar persirgus, reikalavimas nereiš-
kia pareigos skiepytis ir negali būti vertinamos kaip priemonė, verčianti skiepytis 
asmenis, kurie to nenori daryti. Tam yra numatyti alternatyvūs būdai gauti sveikatos 
pasą, ir jie apima inter alia tokio paso išdavimą asmenims, negalintiems pasiskiepyti 
dėl medicininių priežasčių (turint atitinkamą tai patvirtinantį dokumentą). Kadangi 
šie reikalavimai taikomi visiems asmenims vienodai, o galimybę gauti tokį sveikatos 
pasą vienu ar kitu būdu turi visi asmenys, pagrindo, pasak Konstitucinės Tarybos, 
kalbėti apie lygiateisiškumo principo pažeidimą nėra net ir tiems asmenims, kurie 
yra pasiskiepiję Europoje neregistruota vakcina.



47

I SKYRIUS. Pandemija ir teisės viršenybė

Spręsdama dėl lygiateisiškumo principo pažeidimo dėl to, kad vadinamojo svei-
katos paso reikalaujama norint patekti į didžiuosius prekybos centrus, tačiau jo ne-
reikalaujama mažesnėse parduotuvėse, Prancūzijos Konstitucinė Taryba taikė įprastą 
tradicinę lygiateisiškumo mato doktriną ir konstatavo, kad didžiųjų prekybos centrų 
ir mažųjų parduotuvių situacija viruso plitimo požiūriu iš esmės yra labai skirtinga, 
nes, visų pirma, tik didžiuosiuose prekybos centruose galimas jau minėtas itin dide-
lis žmonių susibūrimas, sudarantis palankias sąlygas plisti naujai, labiau užkrečiamai 
viruso formai, ir, visų antra, būtent didžiuosiuose prekybos centruose žmonės linkę 
užtrukti ilgiau, nei mažesnėse parduotuvėse. Vadinasi, šiems subjektams, esantiems 
skirtingoje padėtyje, gali būti taikomas skirtingas teisinis reguliavimas, ir tai nepa-
žeidžia lygiateisiškumo principo reikalavimų. 

Galiausiai šiame sprendime buvo svarstyti ir teisės į asmens kūno neliečiamumą 
ir vientisumą bei žmogaus orumo aspektai, nes pareiškėjai teigė, kad pareiga testuo-
tis užsieniečiams, norintiems patekti į Prancūzijos teritorija, žemina jų orumą, pa-
žeidžia jų teisę patiems spręsti dėl bet kokios intervencijos į savo kūną.48 Prancūzijos 
Konstitucinė Taryba, pažymėjusi, kad žmogaus orumas ir jo apsauga, be abejo, yra 
kertinė konstitucinė vertybė bei visų kitų žmogaus teisių ir laisvių pagrindas, atmetė 
visus pareiškėjų nuogąstavimus dėl asmens orumo pažeidimo, teigdama, kad pareiga 
testuotis siekiant išvengti užkrečiamosios ligos plitimo niekaip negali pakenkti nei 
žmogaus orumui, nei jo fiziniam integralumui ir kad nėra jokių argumentų, leidžian-
čių teigti priešingai.49

Apibendrinant pažymėtina, jog iš šiame sprendime suformuotų doktrininių 
nuostatų visumos matyti, kad pandemijos paplitimo mastas ir jos dinamiškumas, 
vakcinacijos kampanijos numatomi tempai ir naujų, dar labiau užkrečiamų viruso 
variantų atsiradimo tikimybė bei rizika, kurią jie kelia visuomenės sveikatai, yra tie 
kriterijai, leidžiantys įstatymų leidėjui, sprendžiant dėl pandemijai suvaldyti skirtų 
priemonių reikalingumo ir jų apimties, žmogaus teises ir laisves suvaržyti labiau, nei 
tai būtų daroma įprastos situacijos metu, remiantis būtinybe apsaugoti neginčijamą 

48 Įdomu pastebėti, kad panašūs argumentai vienu ar kitu metu skambėjo ir Lietuvoje, ypač kai buvo 
diskutuojama apie privalomą mokinių testavimą, ruošiantis grįžti prie kontaktinio mokymo, arba 
privalomą kai kurių sričių darbuotojų testavimą. Šis klausimas pasiekė ir Lietuvos Respublikos Kon-
stitucinį Teismą, kur teisminio nagrinėjimo laukia byla, kurioje bus sprendžiama, ar Konstitucijai ne-
prieštarauja teisinis reguliavimas, pagal kurį darbuotojas, atsisakęs pasitikrinti, ar neserga užkrečiamą-
ja liga, nušalinamas nuo darbo nemokant jam darbo užmokesčio. Seimo narių grupės prašymas Nr. 
1B-10/2021, pagal kurį teisminiam nagrinėjimui rengiama konstitucinės justicijos byla Nr. 12/2021, 
<https://www.lrkt.lt/~prasymai/10_2021.htm>. 

49 Prancūzijos Konstitucinės Tarybos 2021 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo 97 punktas.
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konstitucinę vertybę – visuomenės sveikatą.

1.1.2.2. Konstitucinis atsargumo principas ir specialių žinių konstitucinė 
doktrina

Žmogaus teisių ir laisvių ribojimai, net ir siekiant pagrįsto bei teisėto tikslo, 
tokio kaip visų visuomenės narių sveikatos apsauga užklupus pandemijai, privalo 
būti adekvatūs ir proporcingi. Šalia šių dviejų klasikinių žmogaus teisių ir laisvių 
ribojimo kriterijų, taikomų vertinant pandemijai suvaldyti skirtų teisės aktų, 
įtvirtinančių žmogaus teises ir laisves ribojančias priemones, konstitucingumą, pa-
sitelkiamas dar vienas ne tiek naujas, kiek iki tol konstitucinėje jurisprudencijoje 
mažai išplėtotas laikinumo ir mokslinio pagrįstumo kriterijus. 

Tai, kad žmogaus teises ir laisves ribojančios priemonės gali būti taikomos tik 
laikinai, abejonių nekyla niekam, ir šis kriterijus buvo plačiai vartojamas sprendžiant 
dėl 2008 m. ekonomikos krizės metu priimtų teisės aktų teisėtumo Lietuvoje.50 Tuo-
kart buvo akivaizdu, kad ekonomikos krizė trunka tol, kol į valstybės biudžetą ne-
surenkamas numatytas kiekis lėšų, įpareigojant įstatymų leidėją kasmet vertinti, ar 
valstybėje tebėra susiklosčiusi sunki ekonominė, finansinė padėtis. Analogiškai, re-
miantis konstitucine ekonomikos krizės doktrina, laikinumo kriterijus konstitucinių 
teismų jurisprudencijoje gali būti taikomas ir sprendžiant dėl pandemijai riboti skir-
tų žmogaus teises ir laisves varžančių priemonių. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad pan-
demijai suvaldyti taikomos priemonės, palyginti su taikytomis ekonomikos krizės 
metu, yra daug kompleksiškesnės, ribojančios iškart keletą esminių žmogaus teisių 
ir laisvių, akivaizdu, kad situacijos aktualumo įvertinimas turi būti daug periodiš-
kesnis, o skaičiais išreikštą vieną kriterijų, liudijantį, kad padėtis pasitaisė, rasti daug 
sunkiau. Tad pandemijos metu ne kartą buvo sprendžiama, kaip apibrėžti trukmės 
kriterijų žmogaus teisių ir laisvių ribojimams taikyti, kai siekiama kovoti su mažai 
ištirta, taigi sunkiai prognozuojama užkrečiamąja liga ir potencialiomis jos pase-
kmėmis. 

Tiek mokslininkų darbuose, tiek konstitucinių teismų praktikoje susiformavo 
požiūris, kad žmogaus teisių ir laisvių ribojimo priežastimi esančios grėsmės žmo-

50 Žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimą, Valstybės žinios, 
2012, Nr. 109-5528, arba 2015 m. gegužės 14 d. nutarimą, kuriame konstatuota, kad „sumažintos pen-
sijos gali būti mokamos tik laikinai, t. y. tik tol, kol valstybėje yra susidariusi ypatinga situacija, inter 
alia yra ekonomikos krizė“. 
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gaus ir visuomenės sveikatai realumas turi būti patvirtintinas remiantis specialia in-
formacija (moksliniais tyrimais) ir aiškiu jos vertinimu bei visais turimais faktais 
grįsta prognoze dėl minėto pavojaus sveikatai egzistavimo.51 Ir net jei toji pagrįsta 
prognozė, padaryta remiantis mokslininkų statistiniais duomenimis, nepasiteisina, 
nustatytas teisinis reguliavimas vien dėl to negali būti vertinamas kaip neatitinkantis 
Konstitucijos.52 Be abejo, kai tik tampa žinoma, kad prognozė, kuria buvo remtasi 
nustatant atitinkamą teisinį reguliavimą, buvo klaidinga arba pakito, toks teisinis 
reguliavimas nedelsiant turi būti pakoreguotas. Tokia argumentacija suponuoja, kad 
teisinis reguliavimas, kuriuo buvo siekiama reaguoti į plintančią užkrečiamąją ligą, 
buvo skirtas ne tiek susiklosčiusios sveikatos krizės padariniams šalinti, kiek jiems 
užbėgti už akių, t. y. siekti, kad tų padarinių būtų kuo mažiau – būtų išvengta didelio 
susirgimų skaičiaus, sveikatos priežiūros institucijų perkrovos. 

Taigi galima daryti išvadą, kad pandemijai suvaldyti skirtas reguliavimas yra 
grindžiamas iki tol mažai taikytu atsargumo principu (angl. principle of precautio-
nary), kuris, beje, ateityje gali būti plačiai naudojamas sprendžiant ir kitas pasaulį 
krečiančias krizes. Tai principas, kuris krizių akivaizdoje įpareigoja imtis išankstinių 
ir prevencinių veiksmų. COVID-19 krizės kontekste šis principas reikalauja iš tei-
sėkūros subjektų imtis veiksmų visuomenės sveikatai apsaugoti, nelaukiant, kol reali 
ir rimta rizika materializuosis ir sukels neatitaisomą žalą konstitucijos saugomoms 
vertybėms. Kol kas būtent dabartinė pandemijos sukelta sveikatos sistemos krizė ir 
jai suvaldyti skirtas teisinis reguliavimas yra kompleksinis šio principo taikymo pa-
vyzdys. Iki tol daugiausia aplinkos teisėje taikytas, tačiau nuo šiol, manytina, naujas 
erdves atrasiantis atsargumo principas, jau radęs atgarsį ir konstitucinėje jurispru-
dencijoje, net jei joje expressis verbis ne visuomet įvardijamas, pateisina preventyvių 
priemonių nustatymą tais atvejais, kai mokslinis konsensusas tam tikru klausimu 
nėra pasiektas ir vieningos mokslinės nuomonės kol kas nėra prieita. Požiūris, kad 
„geriau saugumas nei apgailestavimas“, kyla ir iš analizuojamų konstitucinių teismų 
sprendimų. Pandemijos metu itin svarbu imtis veiksmų dar prieš tai, kai užsikrėtimų 
skaičius ims nevaldomai augti, net jei kai kuriais atvejais tokie veiksmai iš pirmo 

51 Rainer Arnold, „Pandemia and constitutional law: some reflections on the German experience“,Jour-
nal of Legal and Administrative Studies 12 (2) (2020): 49. 

52 Toma Birmontienė, Jolita Miliuvienė, „Pandemijos iššūkiai žmogaus teisėms ir laisvėms“, 
iš Lietuvos teisė 2020: esminiai  pokyčiai, I dalis: COVID-19 pandemijos sprendimai: 
teisiniai, valdymo ir ekonominiai aspektai (Vilnius: Mykolo Romerio universitetas), <https://repos-
itory.mruni.eu/bitstream/handle/007/17050/Lietuvos_teis%c4%97_I%20dalis.pdf?sequence=1&isAl-
lowed=y>. 
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žvilgsnio pasirodys kaip perdėta reakcija. 
Tačiau tai nereiškia, kad poreikis remtis atsargumo principu nustatant tam ti-

krą teisinį reguliavimą leidžia įstatymų leidėjui nustatyti bet kokias priemones, kad 
būtų išvengta grėsmės kuriai nors konstitucinei vertybei. Pabrėžtina, kad atsargumo 
principas vis dėlto nepakeičia konstitucinio proporcingumo principo, kurio priva-
loma laikytis nustatant atitinkamą teisinį reguliavimą, ir pareigos peržiūrėti nusta-
tytas normas, kai tik atsiranda atnaujintų mokslinių duomenų, taip pat kitų konsti-
tucinių reikalavimų.53 Nei atsargumo principo taikymas, nei rėmimasis atitinkamais 
moksliniais duomenimis neleidžia įstatymų leidėjui imtis bet kokios intervencijos į 
žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimą. Šalia teisinio reguliavimo pagrįstumo moks-
liniais duomenimis ir prognozėmis, konstituciniai teismai visuomet vertina jo pro-
porcingumą. Atsargumo principas gali būti matomas kaip papildomas, būtent tokio 
tipo teisiniam reguliavimui būdingas pagrindimas.

Tai aiškiai matyti ir iš jau minėto Prancūzijos Konstitucinės Tarybos 2021 m. 
rugpjūčio 5 d. sprendimo, kuriame taip pat buvo vertinama, ar pagrįstai Prancū-
zijos valdžios institucijos sveikatos krizės teisinį režimą dar kuriam laikui pratęsė 
ne tik žemyninei valstybės daliai, bet ir jos užjūrio teritorijoms ir departamentams, 
kuriuose, pasak atitinkamą teisinį reguliavimą ginčijusių pareiškėjų, pandemijos si-
tuacija galėjo ženkliai skirtis nuo tos, kuri buvo Europoje. Sprendime konstatuota, 
kad įstatymų leidėjas atitinkamus teisės aktus šių teritorijų atžvilgiu priėmė, atsižvel-
gęs į turimus mokslinius duomenis apie sveikatos situaciją užjūrio teritorijose ir de-
partamentuose, be kita ko, tai, kad COVID-19 pandemijai yra būdingas progresinis 
augimas, galintis nulemti sveikatos priežiūros išteklių ribotumą, taip pat atsižvelgęs 
į pasiskiepijusių asmenų skaičių. Įstatymų leidėjas taip pat vertino pandemijos dina-
miškumą, kuris leido manyti, kad situacija artimiausius mėnesius negerės. Konstitu-
cinė Taryba pažymėjo, kad šios įstatymų leidėjo įžvalgos yra paremtos mokslininkų 
komiteto nuomone, tad ji nemato pagrindo abejoti tokiu įstatymų leidėjo vertinimu, 
o jo priimti sprendimai, atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją sveikatos srityje ir visas 
galimas to nulemtas rizikas, neatrodo akivaizdžiai nepagrįsti ir neproporcingi54, juo-
lab kad yra skirti visos visuomenės sveikatos apsaugai užtikrinti. Sprendime taip pat 
pabrėžta ir tai, kad kai tik atsirastų pagrindas manyti, kad situacija yra pasikeitusi, 
sveikatos krizės teisinis režimas turi būti nedelsiant atšauktas, net jei ir nepasibaigė 
jam įstatymu nustatytas terminas. Analogiškas reikalavimas – panaikinti nustatytus 

53 Klaus Meßerschmidt, „COVID-19 legislation in the light of the precautionary principle“, The Theory 
and Practice of Legislation 8 (3) (2020): 281. 

54 Prancūzijos Konstitucinės Tarybos 2021 m rugpjūčio 5 d. sprendimo 22 punktas.
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ribojimus, jei pasikeitė situacija – formuluotas ir konstitucinėje ekonominės krizės 
doktrinoje.55

Šiame kontekste pažymėtina, kad būtent tokia logika ir siekiu užkirsti kelią 
rimtų ir nepataisomų pasekmių atsiradimui vadovavosi daugelio šalių vyriausybės, 
spręsdamos dėl pandemijai suvaldyti skirtų priemonių reikalingumo ir žmogaus 
teisių ir laisvių ribojimo griežtumo. Skirtingai nuo pasaulį 2008 m. užklupusios 
ekonomikos krizės, su kuria buvo kovojama priimant teisės aktus, turėjusius 
sušvelninti tos krizės padarinius (sumažinti išmokas, apriboti valstybės biudžeto 
išlaidas), šios krizės atveju vyriausybės buvo priverstos žiūrėti į priekį ir, remdamosi 
atitinkamais moksliniais duomenimis, ne tik prognozuoti, kas jų gali laukti ateityje, 
bet ir vertinti, kiek ilgai reikalingi nustatyti suvaržymai ir kada jie turėtų būti pakeisti 
švelnesniais ar atšaukti, nepaisant pirminio teisinio reguliavimo. Visi žmogaus teisių 
ir laisvių apribojimai privalo būti nedelsiant panaikinti, kai tik paaiškėja, jog jie 
susidariusiai situacijai spręsti nebėra reikalingi. Tad neretai pandemijos reguliavi-
mas gali būti vadinamas „profilaktiniu“ reguliavimu, kurio konstitucingumo verti-
nimui taikomi šiek tiek kitokie standartai.56

Panaši argumentacija pateikiama ir Slovėnijos Konstitucinio Teismo 2020 m. 
rugpjūčio 27 d. sprendime57, kuriame, vertinant pirmajai pandemijos bangai suval-
dyti skirtas priemones įtvirtinančių teisės aktų atitiktį Konstitucijai, pažymėta, kad, 
nepaisant teisėto ir pagrįsto siekiamo tikslo, judėjimo laisvės ribojimai (draudimas 
būriuotis viešose vietose, draudimas palikti gyvenamosios vietos savivaldybę) ne-
nustačius jų taikymo laiko (t. y. expressis verbis iš anksto neįtvirtinus konkretaus 
apibrėžto taikymo termino) pagal Konstituciją nėra galimi. Be to, turi būti nustatyta, 
kad situacija ir taikomų priemonių proporcingumas ir tinkamumas bus periodiškai 
vertinama iš naujo, nes kuo ilgiau ribojimai trunka, tuo didesnis taikomų suvaržymų 
poveikis žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimui. Teismas nurodė, kad Vyriausybė 
turi periodiškai įvertinti, ar taikomos ribojančios priemonės vis dar yra būtinos, ir, 
laikydamasi tinkamo atsargumo (angl. reasonable cautiousness), peržiūrėti teisinį re-
guliavimą ateičiai. Slovėnijos Konstitucinis Teismas sutiko su tuo, kad pandemijos 

55 Antai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendime pabrėžta, kad 
„jeigu dar iki ekonomikos krizės pabaigos atsiranda galimybė sukaupti (gauti) lėšas, būtinas iki pen-
sijų sumažinimo buvusio dydžio pensijoms mokėti, teisinis reguliavimas, pagal kurį pensijos buvo 
sumažintos, turi būti panaikintas“.

56 Karl Meßerschmidt, „COVID-19 legislation in the light of the precautionary principle“, The Theory 
and Practice of Legislation 8 (3) (2020): 286. 

57 Slovėnijos Respublikos Konstitucinio Teismo 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. U-I-83/20, Of-
ficial Gazette, 2020, Nr. 58/2020 ir Nr. 128/2020.
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pradžioje pagrįstų mokslinių įrodymų ir duomenų, kaip kovoti su nauja užkrečiama 
liga, buvo itin mažai, tačiau tai nereiškia, kad, planuodamos ir taikydamos pande-
mijai suvaldyti skirtas priemones, valstybės valdžios institucijos neturėjo pareigos 
atsižvelgti į jau egzistuojančius mokslinius atradimus ir aktyviai stengtis, bendradar-
biaudamos su ekspertais, gauti mokslines nuomones ir prognozes, kurios sumažintų 
netikrumą kuo labiau. Kitaip tariant, valstybės valdžios institucijoms buvo nustatyta 
pareiga savo priimamus teisės aktus grįsti patikrinamais konkrečiais duomenimis ir 
prognozėmis, kuriuos turėdamos valstybės valdžios institucijos vis dėlto turi didelę 
diskrecijos laisvę rinkdamosi tinkamiausias pandemijai suvaldyti skirtas priemo-
nes. Pati Vyriausybės pasirinkta priemonė – judėjimo tarp savivaldybių ribojimas 
– konstituciniu požiūriu buvo pateisinta, konstatavus, jog pagal tuometinius turimus 
mokslinius duomenis iš tiesų buvo pagrindas manyti, jog tų savivaldybių, kuriose 
užsikrėtimų daug, gyventojai keltų pernelyg didelę susirgimų riziką mažai užsikrė-
timų turinčioms arba beveik neturinčioms savivaldybėms. Taigi iš šiame konstituci-
niame sprendime pateiktos argumentacijos aiškiai matyti, kad šalia tradicinio legiti-
mumo testo žmogaus teisių ir laisvių ribojimams privalomų elementų (reguliavimu 
siekiamo tikslo teisėtumas, priemonių proporcingumas, tinkamumas, būtinumas ir 
t. t.) mokslinių duomenų naudojimo nustatant pandemijos teisinį reguliavimą, kaip 
atitinkamo teisinio reguliavimo pagrįstumo mato, svarbai Slovėnijos Konstitucinis 
Teismas savo vertinime skyrė nemenką vaidmenį, kad būtų pateisinamas atsargumo 
padiktuotas teisinis reguliavimas. 

Beje, įdomu pastebėti, kad Slovėnijos Konstitucinis Teismas ginčijamą teisinį 
reguliavimą 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendime įvertino net ir tada, kai jis jau ne-
begaliojo, konstatavęs, kad jame keliamas itin aktualus ir svarbus klausimas, kuriuo 
Konstitucinis Teismas dar nėra pasisakęs, ir kad bet kada ateityje gali iškilti panaši 
problema. Dėl to jis neklydo, nes šiandien jau aišku, kad po pirmosios pandemijos 
bangos, kurios metu taikytos priemonės vertintos šiame sprendime, ėjo antroji ir 
trečioji, tad Slovėnijos teisės aktų leidėjas jau turėjo konstitucines gaires, kaip tam 
tikri klausimai turėtų būti reguliuojami. 

Ši Slovėnijos Konstitucinio Teismo argumentacija labai artima palyginti nesenai 
suformuotai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrinai, pagal kurią, 
priešingai nei būdavo iki tol, gavęs kitų nei teismai subjektų prašymą, Konstitucinis 
Teismas turėjo plačią diskreciją nutraukti bylą ir jos nenagrinėti, jei ginčytas teisinis 
reguliavimas būdavo panaikinamas. Konstitucinio Teismo 2019 m. lapkričio 25 d. 
nutarime buvo suformuota viešojo intereso ar svarbios konstitucinės vertybės ap-
saugos poreikio išlyga. Konstitucinis Teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamos bylos 



53

I SKYRIUS. Pandemija ir teisės viršenybė

aplinkybes, konstatavęs, kad nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos neišspren-
dus iš esmės galėtų būti sudarytos prielaidos pažeisti Konstitucijoje įtvirtintas, jos 
ginamas ir saugomas vertybes, inter alia Konstitucijos ginamą viešąjį interesą, negali 
nutraukti pradėtos teisenos (bylos).58 Pažymėtina, kad ši konstitucinė doktrina gali 
būti itin aktuali sprendžiant su COVID-19 susijusias bylas, nes su pandemijos val-
dymu susijęs teisinis reguliavimas dažnai keičiamas, taigi tas, kuris yra užginčytas 
Konstituciniame Teisme, gali būti nustojęs teisinės galios, o tai reikštų, kad Kons-
titucinis Teismas galėtų nutraukti tokios bylos nagrinėjimą, jeigu dėl tokio teisinio 
reguliavimo į Konstitucinį Teismą būtų kreipęsi kiti subjektai nei teismai ar fiziniai 
ir juridiniai asmenys. Tačiau šiuo atveju nėra pagrindo teigti, kad pandemija neat-
sinaujins, neužtruks ar galų gale nebus kitų panašių aplinkybių, kurios galėtų lemti, 
jog iš esmės analogiškas teisinis reguliavimas, Konstitucinio Teismo bylos rengimo 
nagrinėti metu praradęs teisinę galią, bus nustatytas ir ateityje. 

1.1.3. Konstitucinės žmogaus teisių ir laisvių ribojimo doktrinos 
plėtros perspektyvos Lietuvoje

Kaip minėta, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas šio tyrimo metu taip 
pat buvo gavęs keletą prašymų įvertinti įstatymų nuostatų, kuriomis, pasak pareiš-
kėjų, varžomos kai kurios žmogaus teisės ir laisvės, atitiktį Konstitucijai. 2021 m. 
gruodžio 31 d. šie prašymai Konstituciniame Teisme dar nebuvo išnagrinėti, tad, 
ieškant sprendimo į juose pateiktus klausimus, įkvėpimo galima ieškoti jau analizuo-
tose kitų valstybių konstitucinių teismų sprendimuose. Tikėtina, kad šie prašymai 
ištirti su COVID-19 susijusius ribojimus nebus vieninteliai, kuriuos ateityje turės 
spręsti Konstitucinis Teismas. 

1.1.3.1. Konstituciniame Teisme nagrinėti rengiamos konstitucinės 
justicijos bylos, kuriose ginčijamas su pandemijos valdymu susijęs teisinis 

reguliavimas

Prašymus, susijusius su pandemijai valdyti priimtu (ar atitinkamai pakeistu) tei-
siniu reguliavimu, Konstituciniam Teismui šio tyrimo rengimo metu (2021 m. gruo-
džio 31 d.) buvo pateikusios keturios Seimo narių grupės. 

58 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2019 m. lapkričio 25 d. nutarimas,TAR, 2019, Nr. 18747.



54

Teisė ir COVID-19 pandemija

Konstitucinis Teismas buvo gavęs ir individualų konstitucinį skundą, kuriame 
buvo ginčijamos, be kita ko, Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl 
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nustatytos judėjimą 2020 
m. Velykų savaitgalį apribojusios priemonės (draudimas išvykti iš gyvenamosios 
vietos savivaldybės, išskyrus numatytas išimtis, draudimas išvykti iš Lietuvos). Pa-
reiškėjas teigė, kad tokiu teisiniu reguliavimu nesant pakankamo teisinio pagrindo 
(nepaprastosios ar karo padėties) nepagrįstai suvaržyta jo judėjimo laisvė. Nors byla, 
neabejotina, būtų buvusi įdomi ir jau pandemijos pradžioje būtų buvę pateikti kai 
kurie atsakymai dėl to, kokie reikalavimai iš Konstitucijos kyla pandemijos teisiniam 
reguliavimui, šis prašymas nebuvo priimtas nagrinėti Konstituciniame Teisme kons-
tatavus, kad pareiškėjo teisės šiuo Vyriausybės nutarimu realiai pažeistos nebuvo – 
pareiškėjas nesiekė įgyvendinti savo teisės išvykti iš Lietuvos ar kirsti gyvenamosios 
savivaldybės ribą.59 Lietuvoje nėra įtvirtinto absoliučios konstitucinės kontrolės mo-
delio, garantuojančio actio populiaris galimybę60, tad individualus asmuo, norintis 
ginčyti įstatymo ar kito teisės akto teisėtumą, kai to asmens atžvilgiu nėra priimta 
sprendimo ginčijamo įstatymo pagrindu, neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

O nagrinėjimo Konstituciniame Teisme 2021 m. pabaigoje laukė konstitucinės 
justicijos bylos, kuriose pagal Seimo narių grupių prašymus bus vertinama Žmonių 
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo ir kai kurių Vyriausybės nuta-
rimų nuostatų atitiktis Konstitucijai. 

Viena iš pareiškėjų Konstitucinio Teismo prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieš-
tarauja minėto įstatymo nuostatos, kuriomis, pasak pareiškėjos, tam tikrus žmogaus 
teisių ir laisvių ribojimus (darbuotojams privalomas užkrečiamosios ligos kontrolės 
priemones, kurių neįgyvendinus neleidžiama dirbti) pavesta nustatyti Nacionaliniam 
visuomenės sveikatos centrui, kuris net nėra valstybės valdymo institucija.61 Paste-
bėtina, kad pareiškėja šiame prašyme neginčija daug diskusijų sukėlusios nuostatos, 
pagal kurią nustatytų sričių darbuotojams leidžiama dirbti tik pasitikrinus, ar neser-
ga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija 
ir (ar) karantinas (t. y. pareigos periodiškai testuotis dėl užsikrėtimo koronavirusu), 

59 Konstitucinio Teismo 2020 m. liepos 2 d. nutarimas Nr. KT116-A-S108/2020, <https://www.lrkt.lt/lt/
teismo-aktai/paieska/135/ta2172/content>. 

60 Jolita Miliuvienė, „Individualaus konstitucinio skundo įteisinimas ir pirmoji patirtis“, Lietuvos teisė 
2019: esminiai pokyčiai (Vilnius: Mykolo Romerio universitetas), <https://repository.mruni.eu/bit-
stream/handle/007/16247/2019%20Teise_1.3._Miliuviene%20.pdf?sequence=1>.  

61 Konstituciniam Teismui pateiktas prašymas Nr. 1B-9/2021, pagal kurį nagrinėti rengiama konsti-
tucinės justicijos byla Nr. 10/2021, <https://www.lrkt.lt/~prasymai/9_2021.htm>. 
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tačiau abejojama NVSC įgaliojimais nustatyti kitas priemones (net neaišku kokias), 
kurias turi įgyvendinti asmenys, norintys dirbti tam tikrose nurodytose srityse. Abe-
jotina, ar taip suformuluotas pareiškėjos prašymas iš tiesų yra pagrįstas teisiniais 
argumentais – pareiškėja nenurodo jokios NVSC nustatytos priemonės, tad nėra 
aišku, ar jomis iš tiesų būtų apribota kuri nors žmogaus teisė ar laisvė (pavyzdžiui, 
teisė į darbą), kokia apimtimi ji būtų apribota, ar apskritai nustačius tas priemones, ji 
būtų apribota (pareiga dezinfekuotis rankas, manytina, net negalėtų būti pripažinta 
kurią nors konstitucinę teisę ribojančia priemone). Tad nelabai aišku, ką konkrečiai 
šioje byloje Konstitucinis Teismas turėtų tirti ir kokį atsakymą duoti. Manytina, kad, 
priėmus nagrinėti šį prašymą, nutraukti bylos nagrinėjimą joje nesant tyrimo dalyko 
nebūtų tinkamiausias sprendimas (jei taip būtų, tokį prašymą būtų reikėję atsisakyti 
nagrinėti), tad tikriausiai Konstitucinis Teismas spręs dėl tokio ŽULPKĮ įtvirtinto 
pavedimo NVSC pobūdžio abstrakčiai, t. y. ar NVSC apskritai gali būti institucija, 
kompetentinga priimti kokius nors privalomo pobūdžio sprendimus.

Konstitucinis Teismas taip pat spręs, ar Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nu-
tarime Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ galėjo 
būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, pagal kurį, pareiškėjos nuomone, ribojama 
Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių teigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą, teisė 
grįžti į Lietuvą.62 Pareiškėjai abejonių kilo dėl minėto Vyriausybės nutarimo nuos-
tatos, pagal kurią visi asmenys, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvą, privalo turėti ne 
anksčiau nei 72 valandų laikotarpiu prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką 
atliktą tyrimą COVID-19 ligai nustatyti ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsa-
kymą, konstitucingumo. Pareiškėjos nuomone, Lietuvos Respublikos piliečio teisė 
grįžti į Lietuvą yra absoliuti, o ginčijamas teisinis reguliavimas, pasak pareiškėjos, 
suponuoja tai, kad minėto neigiamo tyrimo atsakymo neturintis Lietuvos Respubli-
kos pilietis negalės grįžti į Lietuvą.

Galiausiai Konstitucinis Teismas tirs ir tai, ar ŽULPKĮ galėjo būti įtvirtinta jau 
minėta pareiga tam tikrų sričių darbuotojams tikrintis, ar neserga koronavirusu, o 
jiems atsisakius tai daryti ir, nesant galimybės dirbti nuotoliu ar nekontaktuojant 
su kitais asmenimis, nušalinti jį nuo darbo, nemokant jam darbo užmokesčio.63 Ki-
taip tariant, Konstituciniame Teisme siekiama įrodyti, kad įstatymų leidėjas negali 
priversti nurodytų sričių darbuotojų periodiškai testuotis nuo koronaviruso, o jam 

62 Konstituciniam Teismui pateiktas prašymas Nr. Nr. 1B-8/2021, pagal kurį nagrinėti rengiama konsti-
tucinės justicijos byla Nr. 9/2021, <https://www.lrkt.lt/~prasymai/8_2021.htm>. 

63 Konstituciniam Teismui pateiktas prašymas Nr. Nr. 1B-10/2021, pagal kurį nagrinėti rengiama konsti-
tucinės justicijos byla Nr. 12/2021,<https://www.lrkt.lt/~prasymai/10_2021.htm>. 
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atsisakius tai daryti, taikyti griežtas priemones – nemokėti darbo užmokesčio iki 
tos dienos, kol jis pasitikrins, ar neserga užkrečiamąja liga. Būtent tokių pasekmių 
numatymas ŽULPKĮ nuostatomis sukuria testavimosi privalomumo prielaidą, kurią 
pareiškėjas supranta kaip asmens teisės laisvai pasirinkti darbą apribojimą.

Visuose aptartuose prašymuose iš esmės kalbama apie gynimą individualios tei-
sės ar laisvės, kuri neišvengiamai turės būti vertinama bendro visuomenės intereso 
išvengti užsikrėtimų skaičiaus didėjimo ir rizikos kitiems asmenims užsikrėsti CO-
VID-19 liga kontekste. Taigi Lietuvos Konstitucinis Teismas, kaip ir kitos konstitu-
cinės kontrolės institucijos Europoje, turės rasti teisingos pusiausvyros tarp asmens 
teisių ir laisvių ribojimo ir viešo sveikatos apsaugos intereso formulę. 

Spręsdamas bet kurią iš šių konstitucinės justicijos bylų, Konstitucinis Teismas, 
tikėtina, pirmiausia turės išsiaiškinti, ar ginčijamuose teisės aktuose nustatytu teisi-
niu reguliavimu, kuriuo, pasak pareiškėjų, ribojama asmenų judėjimo laisvė, taip pat 
teisė į darbą atsisakius pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, buvo siekiama tei-
sėtų ir pagrįstų tikslų. Pandemijos kontekste tai nesudėtinga užduotis. Konstitucinis 
Teismas, tikėtina, remsis 2013 m. gegužės 16 d. nutarimu, kuriame aiškiai pažymėta, 
kad Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies nuostatomis saugoma žmogaus ir visuome-
nės sveikata yra viena svarbiausių visuomenės vertybių, o nuo žmogaus orumo ir 
teisės į gyvybę yra neatsiejama prigimtinė žmogaus teisė į kuo geresnę sveikatą.64 
Tiek iš Pasaulio sveikatos organizacijos pranešimų, tiek iš mokslininkų pateikiamos 
informacijos ir statistinių duomenų turėtų būti akivaizdu, kad tuo laikotarpiu, kai 
buvo priimtas ginčijamas teisinis reguliavimas, neabejotinai galima konstatuoti, kad 
dėl naujos, mažai ištirtos, pavojingos bei greitai plintančios užkrečiamosios ligos 
buvo kilusi reali grėsmė žmonių sveikatai ir netgi gyvybei. Taigi teisiniu reguliavimu, 
skirtu užkirsti kelią minėtai grėsmei, siekiama teisėtų ir pagrįstų tikslų – apsaugoti 
vieną svarbiausių konstitucinių vertybių ir prigimtinę žmogaus teisę į kuo geresnę 
sveikatą. Tai, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu siekiama būtent šių tikslų, turėtų 
matytis ir iš atitinkamo teisės akto travaux préparatoires. Antai vieno iš ginčijamų 
teisės aktų aiškinamajame rašte aiškiai pažymėta, kad „projektas parengtas siekiant 
sudaryti sąlygas užkirsti kelią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui. 
COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) yra pripažinta ypač pavojinga užkrečiamąja 
liga <...> Pasaulio sveikatos organizacija pripažino, kad dėl COVID-19 ligos (korona-
viruso infekcijos) visame pasaulyje kilo pandemija <...> Atsižvelgiant į sergamumo 

64 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimas, Valstybės žinios, 2013, 
Nr. 52-2604.
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COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) plitimo mastus ir greitį, siūloma sudaryti 
prielaidas taikyti papildomas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilakti-
kos ir kontrolės priemones <...>65“. Taigi įstatymų leidėjo ketinimai, įtvirtinant ri-
bojimą dirbti asmenims, atsisakiusiems tikrintis, ar neserga užkrečiamąją liga, yra 
visiškai aiškūs. Panašią motyvaciją galima rasti ir kitų projektų parengiamuosiuo-
se dokumentuose. Jeigu Konstituciniam Teismui vis dėlto pritrūktų informacijos, 
visada yra galimybė paprašyti ginčijamą teisinį reguliavimą priėmusios institucijos 
pateikti duomenis, kuriais ji rėmėsi, konstatuodama, kad užkrečiamosios ligos pliti-
mas kelia grėsmę visuomenės sveikatai (kaip antai, to laikotarpio susirgimų skaičių, 
artimiausio laikotarpio prognozes ir kt.). Tokiu būdu Konstitucinis Teismas turėtų 
įsitikinti, ar buvo pakankamai mokslinių duomenų tokiam teisiniam reguliavimui 
nustatyti ir ar teisėkūros subjektas nebuvo pernelyg atsargus, prognozuodamas bū-
simas užkrečiamosios ligos plitimo pasekmes, ir, siekdamas užbėgti joms už akių, 
nustatydamas atitinkamus žmogaus teisių ir laisvių ribojimus.

Konstitucinio Teismo laukia užduotis įvertinti, ar atitinkamais teisės aktais nu-
statyti judėjimo laisvės, teisės į darbą, apsisprendimo laisvės ribojimai nustatyti lai-
kantis iš Konstitucijos kylančių reikalavimų. Pirmiausia Konstitucinis Teismas turė-
tų patikrinti, ar žmogaus teisių ir laisvių ribojimai nustatyti tinkamo lygmens teisės 
aktu: kaip jau ne kartą minėta, konstituciniai teisės viršenybės, teisės aktų hierarchijos 
ir prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugos principai reikalauja žmogaus teisių 
ir laisvių ribojimus nustatyti tik įstatymu. Tad jei pareiškėjo ginčijami žmogaus tei-
sių ir laisvių ribojimai yra įtvirtinti Vyriausybės nutarime, kaip antai, prašyme Nr. 
1B-8/2021 nurodytame Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarime Nr. 1226 „Dėl 
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Konstitucinis Teismas turėtų 
tirti, ar įstatymų leidėjas buvo pavedęs Vyriausybei nustatyti atitinkamą teisinį re-
guliavimą. Šiuo atveju reikėtų analizuoti ŽULPKĮ nuostatas, kuriomis reguliuojamas 
karantino skelbimas ir Vyriausybės įgaliojimai karantino metu. Bylose, kuriose ginči-
jamas teisinis reguliavimas yra įtvirtintas įstatyme, reikėtų tikrinti, ar buvo pagrindas 
nustatyti būtent tokį teisinį reguliavimą.

Galiausiai atitinkamuose Konstitucinio Teismo nutarimuose turėtų būti tai-
komas ir proporcingumo testas, kai Konstitucinis Teismas turėtų išlaviruoti tarp 
pagrįsto valstybės valdžios institucijų atsargumo nustatant atitinkamą teisinį regu-

65 „Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 
įstatymo Nr. I-1553 18, 26 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto“, https://e-seimas.lrs.lt/portal/
legalAct/lt/TAK/c9ab3dc0801a11eb9fc9c3970976dfa1?positionInSearchResults=23&searchModelU
UID=100065aa-8281-44e0-87e9-d44d112dbd82>. 
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liavimą, būtinumo tam tikra apimtimi apriboti žmogaus teises ir laisves ir atskirų 
individų lūkesčių įgyvendinti savo teises visa apimtimi. Sprendžiant šias dilemas, ak-
tualus tame pačiame Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarime minimas 
socialinio solidarumo derinimo su asmenine atsakomybe principas, taip pat ne kartą 
konstitucinėje jurisprudencijoje pakartota taisyklė, kad konstitucinėmis teisėmis ir 
laisvėmis kiekvienas asmuo gali naudotis tiek ir tol, kol tai netrukdo – šiuo atveju 
nekelia grėsmės – kito asmens teisėms ir laisvėms. Vadinasi, bet kurio atskiro asmens 
teisė laisvai judėti, laisvai pasirinkti darbą ir dirbti jį tokiomis sąlygomis, kokiomis 
jis pageidautų, turės būti vertinama atsižvelgiant į socialinio solidarumo derinimo 
su asmenine atsakomybe principą. Pagal Konstituciją žmogaus individualios teisės 
gali būti įgyvendinamos tol, kol jis nekelia grėsmės, inter alia padidindamas riziką 
platinti virusą, šalia esantiems kitiems asmenims. Taigi saugoti tikrintis sveikatos 
nesutinkančio asmens teisę laisvai pasirinkti darbą šalia jo dirbančio asmens sveika-
tos sąskaita nebūtų tinkamas pasirinkimas. Spręsdamas dėl žmogaus teises ir laisves 
ribojančio teisinio reguliavimo konstitucingumo, Konstitucinis Teismas turės įver-
tinti ne tik to asmens, kurio teisės ar laisvės yra apribotos, lūkesčius ir interesus, bet 
ir mokslo žiniomis pagrįstą riziką ir grėsmę, kurią jis kelia kitiems visuomenės na-
riams pandemijos metu. Tad asmeninė atsakomybė visuotinės grėsmės visuomenės 
sveikatai kontekste ne tik nesuponuoja neriboto naudojimosi konstitucijos garan-
tuojamomis teisėmis ir laisvėmis,  atvirkščiai, įpareigoja kiekvieną imtis atitinkamų 
veiksmų, kad rizika užsikrėsti pavojinga liga taptų kuo mažesnė. Taigi jeigu Konsti-
tucinis Teismas pasirinktų tokią argumentaciją, lemiančią specifinę pandemijos pa-
diktuotą asmens ir visuomenės interesų pusiausvyrą, ginčijamo teisinio reguliavimo 
prieštaravimo Konstitucijai neturėtų būti nustatyta. 

Minėtuose Konstituciniam Teismui pateiktuose prašymuose iš esmės ginčija-
mos bendro pobūdžio ŽULPKĮ nuostatos, aktualumą pandemijos kontekste įgau-
nančios tik taikymo aspektu (išskyrus Vyriausybės nutarimo dėl karantino paskelbi-
mo nuostatas, kuriomis neigiamo koronaviruso testo grįžtant į Lietuvą reikalaujama 
konkrečiai dėl koronaviruso paskelbto karantino metu). Vadinasi, pagrindo kalbėti 
apie būtent ginčijamų nuostatų, kuriomis, pasak pareiškėjų, ribojama teisė į darbą ar 
varžoma judėjimo laisvė, taikymo trukmę nėra tol, kol jos neįgyvendinamos konkre-
čiais Vyriausybės nutarimais, kurie, kaip matyti iš pareiškėjų prašymų, šiose bylose 
nėra ginčijami. Vis dėlto, vertinant pandemijos teisinio reguliavimo atitiktį Kons-
titucijai, visuomet reikėtų turėti mintyje tai, kad, kaip buvo pažymėta ne viename 
Europos valstybių konstitucinių teismų sprendime, žmogaus teises ir laisves varžan-
čios priemonės gali būti taikomos tik laikinai ir geriausia iš anksto nustačius tokių 



59

I SKYRIUS. Pandemija ir teisės viršenybė

normų veikimo laiką. Galbūt tai bus aktualu kitose Konstitucinio Teismo bylose dėl 
pandemijos teisinio reguliavimo konstitucingumo, kurių, visai tikėtina, jis dar gali 
sulaukti.

1.1.3.2. Abejonės dėl su galimybių pasu susijusio teisinio reguliavimo 
konstitucingumo  

Kaip minėta, Lietuvoje taip pat buvo priimtas skirtingus ribojimus atsižvelgiant 
į asmens turimą imunitetą nuo COVID-19 nustatantis teisinis reguliavimas (reika-
lavimas turėti vadinamąjį galimybių pasą).66 Vyriausybės nutarime nustatyta, kad 
galimybių paso neturintiems asmenims negali būti teikiama dauguma kontaktinių 
paslaugų, itin apribotas jų lankymasis prekybos vietose, uždrausta lankytis viešojo 
maitinimo įstaigose, ribojamas patekimas į aukštojo ir profesinio mokslo institu-
cijas. Dar neįsigaliojus šiam teisiniam reguliavimui, Lietuvoje buvo organizuojami 
protestai, reikalaujantys jį atšaukti.67 Įsigaliojus atitinkamam Vyriausybės nutarimui, 
opozicinės partijos netruko pranešti, kad kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl šio teisi-
nio reguliavimo atitikties Konstitucijai68, ir tokią savo intenciją netrukus realizavo69. 

Vienas iš labiausiai pabrėžiamų nustatyto teisinio reguliavimo prieštaravimo 
Konstitucijai aspektų šiame prašyme yra galima asmenų diskriminacija dėl nevieno-
dos apimties žmogaus teisių ir laisvių ribojimų. Itin įdomu tai, kad pareiškėja savo 
abejonėms pagrįsti prašyme naudoja ir jau aptartą mokslinio pagrįstumo kriterijų, 
teigdami, jog nėra pakankamai pagrįstų mokslinių duomenų, leidžiančių teigti, jog 
imunitetą nurodytais būdais (vakcinacija, persirgimas ar testas) įgiję asmenys ma-
žiau platina koronavirusą nei imuniteto neturintys, todėl, pasak pareiškėjos, diferen-
cijuotam teisiniam reguliavimui taikyti nėra objektyvaus teisinio pagrindo. 

66 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 11 d. nutarimas Nr. 651 „Dėl Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos paskelbimo“ pakeitimo“, TAR, 2021-08-13, Nr. 17455. 

67 Simona Voveriūnaitė, „Rengia protestą dėl Galimybių paso – parlamentarus prie Seimo antradienį 
pasitiks pavojaus signalai, dūmai ir būgnai“, Delfi.lt, <https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/
rengia-protesta-del-galimybiu-paso-parlamentarus-prie-seimo-antradieni-pasitiks-pavojaus-sig-
nalai-dumai-ir-bugnai.d?id=87906443>.

68 Stasys Gudavičius, „Opozicija rengia skundą Konstituciniam Teismui dėl galimybių paso“, Verslo 
žinios, <https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2021/09/13/opozicija-rengia-skunda-konstituciniam-teis-
mui-del-galimybiu-paso>.

69 Konstituciniame Teisme gautas prašymas Nr. 1B-19/2021, < https://www.lrkt.lt/~prasymai/19_2021.
htm>. 
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Vis dėlto, atsižvelgiant į šiame tyrime analizuotą europinę konstitucinę doktri-
ną, ko gero, nėra pagrindo teigti, kad apskritai Vyriausybė negalėjo nustatyti atitin-
kamų ribojimų ar kad pandemijos metu skirtingos apimties žmogaus teisių ir laisvių 
ribojimai negalėjo būti nustatyti asmenims, atsižvelgiant į tai, ar jie turi imunitetą 
nuo COVID-19 viruso (t. y. yra pasiskiepiję viena iš valstybės siūlomų vakcinų, per-
sirgę arba turi galiojantį neigiamą nustatytos formos testą). Pabrėžtina, kad asmenys, 
priklausantys grupei, kuriai taikomi nustatyti kontaktinių paslaugų teikimo, lanky-
mosi daugumoje prekybos vietų ir viešojo maitinimo įstaigose, yra iš esmės kitokioje 
(skirtingoje) padėtyje nei tie asmenys, kuriems minėti ribojimai yra netaikomi. Šiam 
pagrindimui, tikėtina, prireiks ir atitinkamų mokslo duomenų. Tačiau apskritai 
pagal Konstituciją, inter alia jos 29 straipsnį, savaime nepaneigiama galimybė įsta-
tymu nustatyti nevienodą, diferencijuotą teisinį reguliavimą tam tikrų asmenų, 
priklausančių skirtingoms kategorijoms, atžvilgiu, jeigu tarp šių asmenų yra tokių 
skirtumų, kurie tokį diferencijuotą reguliavimą daro objektyviai pateisinamą.70 Šiuo 
atveju tenka konstatuoti, kad imunitetą nuo COVID-19 turintys asmenys (pasiskie-
piję, persirgę ar turintys neigiamą testą) yra iš esmės skirtingoje padėtyje nei jo ne-
turintys vien jau tuo aspektu, kad dauguma jų savo aktyviais veiksmais ir apsispren-
dimu prisidėjo prie to, kad kelias virusui plisti būtų užkertamas veiksmingiau. Ir net 
jei turimi moksliniai duomenys ir neleidžia patvirtinti to, kad pasiskiepiję asmenys 
visiškai neplatina koronaviruso, akivaizdu, kad ligos užkrečiamumo rodiklis, taip 
pat ligos eigos sunkumas, tiesiogiai susijęs ir su sveikatos apsaugos sistemos perkro-
vomis, pasiskiepijusiose ir nepasiskiepijusiose bendruomenėse nėra vienodas. Tad 
šiame kontekste verta priminti, kad konstitucinis visuomenės solidarumo principas 
nepaneigia kiekvieno individo asmeninės atsakomybės dėl susiklosčiusios situacijos. 
Taigi manytina, kad yra pakankamai objektyvių priežasčių šias dvi asmenų grupes 
vertinti kaip esančias skirtingose teisinėse padėtyse, dėl kurių joms pagrįstai gali būti 
taikomas diferencijuotas teisinis reguliavimas. 

Pareiškėja Seimo narių grupė ginčija galimybių pasą įtvirtinusio Vyriausybės 
nutarimo atitiktį Konstitucijai ir tiek, kiek minėti atitinkamoms asmenų grupėms 
taikomi skirtingi ribojimai yra nustatyti netinkamos formos teisės akte, t. y. teigia, 
kad tokie ribojimai, jei jie apskritai galimi, pasak pareiškėjos, negalėjo būti nustatyti 
Vyriausybės nutarimu, tai turėjo būti padaryta įstatymu. Šias abejones pareiškėja 
sieja ne tik su tiesioginiais ribojimais71, bet ir su tuo, kad asmenys, norintys naudotis 

70 Be kita ko, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas, 2011 m. 
gruodžio 22 d., 2013 m. liepos 5 d., 2014 m. liepos 3 d. nutarimai.

71 Šis aspektas, t. y. kad toks reguliavimas apskritai negalėjo būti priimtas Vyriausybės nutarimu, Kons-
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galimybių paso leidžiamomis paslaugomis, privalo įrodyti savo atitiktį Vyriausybės 
nutarime nustatytiems kriterijams (t. y. įrodyti, kad jie yra pasiskiepiję, persirgę ar 
turi neigiamą atitinkamos rūšies testą), taip atskleisdami dalį savo asmens duomenų, 
o tai savaime reiškia asmens privataus gyvenimo ribojimą, kuris pagal Konstitucijos 
22 straipsnį leidžiamas, tačiau tai turi būti daroma įstatymu.

Iš tiesų Civilinės saugos įstatymo72 nuostatos, kuriomis Vyriausybė įpareigojama 
veikti, valstybėje paskelbus ekstremaliąją padėtį, formuluojamos pakankamai abs-
trakčiai, nurodant, kad Vyriausybė, „paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situa-
ciją, gali nustatyti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, 
kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams ūkinės veiklos laisvės, viešųjų ir administraci-
nių paslaugų teikimo apribojimus, būtinus ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos 
padariniams šalinti“73. Kita vertus, kadangi įstatymas taikomas bet kokios ekstre-
maliosios padėties metu, ne tik esant pandemijai, kyla klausimas, kaip turėtų būti 
formuluojamas pavedimas Vyriausybei, kad jis tiktų visoms situacijoms. Civilinės 
saugos įstatyme Vyriausybei apskritai yra suteikti įgaliojimai riboti viešųjų ir admi-
nistracinių paslaugų teikimą (atitinkamai reiškiantį galimybę gauti apribotas pas-
laugas). Manytina, kad toks įstatymų leidėjo pavedimas galėtų būti aiškesnis ir kon-
kretesnis (pavyzdžiui, numatantis, kokios paslaugos konkrečiai gali būti ribojamos, 
kokiems kriterijams esant tam tikros paslaugos gali būti uždraudžiamos apskritai, ir 
t. t.). Be to, nei minėtose, nei kitose Civilinės saugos įstatymo nuostatose nėra net 
užuominos apie tai, kad ekstremaliosios situacijos metu, net jei ta situacija ir apima 
visą valstybės teritoriją, galėtų būti ribojamas asmens privatus gyvenimas. Vis dėl-
to COVID-19 viruso sukelta pandemija ir pažangus technologijų amžius, be kita 
ko, lėmė ir tai, kad koronavirusui valdyti renkami duomenys neabejotinai paveikė 
ir asmenų teisę į privatumą. Tad koreguojant atitinkamas Civilinės saugos įstatymo 
nuostatas pandemijos pradžioje, neabejotinai reikėjo atsižvelgti ir į šį aspektą. 

Taigi jei Konstitucinis Teismas, spręsdamas atitinkamą konstitucinės justicijos 
bylą, įžvelgtų minėto Vyriausybės nutarimo prieštaravimą Konstitucijai šiuo aspek-
tu, manytina, kad jis, kaip ir kiti panašias bylas sprendę Europos konstituciniai teis-
mai, vis dėlto atidėtų savo nutarimo įsigaliojimą tam laikui, kuris būtų reikalingas 
įstatymų leidėjui priimti reikiamus teisės aktų pakeitimus, kad būtų išvengta Kons-

tituciniame Teisme nepriimtas nagrinėti, pareiškėjai nepateikus pakankamų konstitucinių argumentų. 
Žr. Konstitucinio Teismo 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimą Nr. KT191-S177/2021, https://www.lrkt.
lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2567/content. 

72 Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas, Valstybės žinios, 1998-12-31, Nr. 115-3230. 
73 Civilinės saugos įstatymo 9 straipsnio 19 punktas (2020 m. balandžio 28 d. redakcija).
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titucijos neatitinkančios situacijos, tačiau drauge užtikrinta, kad pandemija ir toliau 
bus valdoma Vyriausybės pasirinktomis priemonėmis. Toks Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo sprendimas neatrodytų netikėtas, išanalizavus analogiškų 
konstitucinės kontrolės institucijų aktus, kuriuose jau buvo vertintas šis aspektas. 
Vis dėlto pažymėtina, kad bet kuri nacionalinė teisinė sistema yra unikali ir tik po 
Konstitucinio Teismo sprendimo bus aiškus galutinis atsakymas.

Kaip ir buvo galima tikėtis, pareiškėja šiame Konstituciniam Teismui pateik-
tame prašyme kelia ir vakcinacijos privalomumo klausimą, teigdama, jog šiuo Vy-
riausybės nutarime nustatytu teisiniu reguliavimu pareiga vakcinuotis siekiant iš-
vengti nustatytų žmogaus teisių ir laisvių ribojimų pažeidžia, visų pirma, asmens 
privataus gyvenimo neliečiamumą, apimantį fizinį asmens neliečiamumą, taip pat ir 
apsisprendimo laisvę. Atsakymo į šią konstitucinę dilemą toli ieškoti nereikia. Nors 
Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas byloje Vavrička prieš Čekiją74 nėra nei 
vertinantis pandemijos teisinį reguliavimą, nei priimtas konstitucinės kontrolės ins-
titucijų, jis neabejotinai turės įtakos formuojant atitinkamą konstitucinę doktriną. 
Ne veltui ši byla, neturinti nieko bendra su pandemija, tačiau išspręsta pačiame pan-
demijos epicentre, buvo perduota Didžiajai kolegijai, numanant, kad bus atidžiai 
skaitoma ir aptarinėjama.75 Ir nors ne visi jame išdėstyti žmogaus teisių ir laisvių 
ribojimo argumentai gali būti panaudoti vertinant vakcinacijos nuo COVID-19 pri-
valomumą, įkvėpimo jame ieškos ne vienas konstitucinis teismas, susidūręs su šia 
problema. Beje, ikipandeminė konstitucinė jurisprudencija leidžia tikėtis veikiau 
palankaus vakcinacijos privalomumą įtvirtinančio teisinio reguliavimo vertinimo 
Konstitucijos požiūriu, nes nors konstitucinių sprendimų dėl privalomos vakcinaci-
jos nuo COVID-19 kol kas dar nėra, galima rasti net keletą tokių, kuriuose remiantis 
visuomenės sveikatos apsaugos interesu pateisinama privaloma vakcinacija nuo kitų 
užkrečiamų ligų.76  

74 Europos Žmogaus Teisių Teismo Didžiosios kolegijos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimas 
byloje Vavrička ir kiti prieš Čekijos Respubliką (peticijų Nr. 47621/13, 3867/14, 73094/14, 19298/15, 
19306/15 ir 43883/15), < http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-209039>. 

75 Justinas Žilinskas, „Vakcinacija ir Europos Žmogaus Teisių Teismas“, lrt.lt, < https://www.lrt.lt/nau-
jienos/nuomones/3/1386829/justinas-zilinskas-vakcinacija-ir-europos-zmogaus-teisiu-teismas>. 

76 Antai Prancūzijos Konstitucinė Taryba 2015 m. kovo 20 d. sprendime, priimtame byloje 2015-458 QPC, 
nustatė, kad privaloma vakcinacija nuo difterijos ir kitų ligų mažamečiams vaikams atitinka Prancūzi-
jos Respublikos Konstituciją; šiame sprendime pažymėta, jog įstatymų leidėjas turi diskreciją nustatyti 
vakcinacijos politiką, kad apsaugotų visuomenės ir individo sveikatą;  nustatydamas, jog vakcinacija 
nuo nurodytų ligų yra privaloma, jis siekė užkirsti kelią itin užkrečiamų ligų plitimui, kurių kitomis 
priemonėmis negalima likviduoti; be to, vakcinacija nebuvo privaloma asmenims, turintiems medicinin-
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Galiausiai pareiškėja, neabejotinai susipažinusi su Europos konstitucinių teismų 
jurisprudencija, šiame prašyme kelia klausimą ir dėl tokio teisinio reguliavimo ne-
terminuoto taikymo. Pažymėtina, jog, remiantis atlikta užsienio valstybių konstitu-
cinės jurisprudencijos analize, matyti, kad tai, ko gero, ir būtų rimčiausias priekaiš-
tas Vyriausybei, priėmusiai tokį teisinį reguliavimą, nes jame iš tiesų nėra nustatyta, 
kiek laiko tokie viešojo gyvenimo ribojimai ir kontaktinės veiklos asmenims, ne-
atitinkantiems Vyriausybės nutarime nustatytų sąlygų, bus taikomi. Žmogaus tei-
ses ir laisves varžantis teisinis reguliavimas gali būti taikomas tik laikinai, t. y. tik 
tol, kol yra neišvengiamai būtina tam tikra apimtimi apriboti kai kurias žmogaus 
teises ir laisves, ir, pasikeitus situacijai, turi būti atšauktas. Būtina aiškiai nustatyti 
atitinkamą taikomų ribojimų pabaigos išlygą (angl. sunset clause) pačiame ribojimus 
nustatančiame teisės akte, kad būtų visiškai aišku, jog nustatyti konkretūs ribojimai 
konkrečioms asmenų grupėms taikomi tik laikinai.77 Tokiu reguliavimu sudaromos 
prielaidos pandemijos teisiniu reguliavimu neįsiterpti į bendrai visoms krizėms re-
guliuoti skirtą teisinį reguliavimą ir jo nekeisti, pasikeitus konkrečiai pandemijos si-
tuacijai.78 Paminėtina, kad ir Civilinės saugos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis yra 

ių kontraindikacijų; <https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/2015/2015458QPC.htm>.  
Vengrijos Konstitucinis Teismas 2007 m. birželio 20 d. sprendime byloje Nr. 39/2007 konstatavo, kad 
vakcinavimo nauda, pagrįsta mokslinėmis žiniomis, individams ir visuomenei atsveria galimą vakci-
nos šalutinį poveikį, todėl privaloma vakcinacija tam tikrame amžiuje gali būti pateisinama; <https://
hunconcourt.hu/dontes/decision-39-2007-on-compulsory-vaccination>.

 Italijos Konstitucinis Teismas 2017 m. lapkričio 22 d. sprendime byloje Nr. 5/2018 akcentavo pre-
vencinį vakcinos poveikį ir atsargumo principo nulemtą poreikį imtis nedelsiamų veiksmų norint 
išvengti epidemiologinės krizės; teismo sprendime pabrėžta, jog visuomenėje vyraujančios tendenci-
jos, kad vakcina yra pavojinga ir neveiksminga, nėra moksliškai pagrįstos ir negali būti vertinimo 
kriterijumi; šis sprendimas buvo priimtas ankstesnių Italijos Konstitucinio Teismo sprendimų dėl 
privalomos vakcinacijos pagrindu ir plėtojo anksčiau pradėtą formuoti doktriną;<https://www.corte-
costituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/S_5_2018_EN.pdf>. 

77 Manytina, kad įpareigojimas Vyriausybei numatyti laikotarpį, kuriuo bus taikomi atitinkami žmogaus 
teisių ir laisvių ribojimai, galėtų būti numatytas ir pačiame įstatyme, kuriuo Vyriausybei suteikiami 
įgaliojimai veikti (pavyzdžiui, numatyta, kad, paskelbus ekstremaliąją situacija, Vyriausybė ne ilgiau 
nei 6 mėnesius gali riboti tam tikrų paslaugų teikimą). Be abejo, toks teisinis reguliavimas gali ir privalo 
būti peržiūrimas ir, jei yra pagrindo manyti, jog situacija pasikeitė taip, jog ribojimai nebėra reikalingi, 
pakeičiamas anksčiau, nei suėjo teisės aktuose nustatytas terminas. Vis dėlto jei ir šis trūkumas būtų 
nustatytas, Konstituciniam Teismui sprendžiant atitinkamą konstitucinės justicijos bylą, tam, kad būtų 
išvengta nepataisomų pasekmių, jei žmogaus teises ir laisves nustatantis reguliavimas būtų panaikintas 
iš karto, tokio Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimas turėtų būti atidėtas sudarant prielaidas 
padaryti atitinkamus pakeitimus. 

78 Ronan Cormacain, „Keeping Covid-19 emergency legislation socially distant from ordinary legisla-
tion: principles for the structure of emergency legislation“, The Theory and Practice of Legislation 8 
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įtvirtinta, jog, siekiant likviduoti ekstremaliąją situaciją, nurodytos asmens teisės ir 
laisvės (ūkinės veiklos laisvė, asmens judėjimo laisvė ir kt.) gali būti apribojamos tik 
laikinai. Tad svarstytina, ar Vyriausybė, pagal Civilinės saugos įstatymo 9 straipsnį 
nustatydama atitinkamas priemones, neturėjo numatyti ir to, kiek laiko jos bus tai-
komos, kaip tai buvo daroma, nustatant kai kurias pandemijos valdymo priemones 
karantino metu79, ar tai, kad pandemija savaime, reikia tikėtis, yra laikinas reiškinys, 
to užtenka, kad būtų galima manyti, jog jai suvaldyti taikomos priemonės taip pat 
bus taikomos tik laikinai, t. y. tol, kol nesibaigs pandemija ir tol kol galios valstybės 
lygiu paskelbta ekstremalioji situacija. Europos konstitucinių teismų patirtis, deja, 
rodo ką kita.

Neabejotinai šis Konstitucinio Teismo nutarimas yra, ko gero, laukiamiausias 
iš visų pandemijos bylų, o kiek jame bus atsižvelgta į jau suformuotą šiame skyriuje 
analizuotą Europos konstitucinių teismų jurisprudenciją, parodys laikas.

(3) (2020): 245–265.
79 Antai Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos 

teritorijoje paskelbimo“ (2021 m. sausio 3 d. redakcija) buvo nustatyta, kad koronaviruso plitimui 
sustabdyti skirti judėjimo ribojimai – draudimas išvykti už gyvenamosios savivaldybės ribų (išskyrus 
nustatytas išimtis) – bus taikomi iki tam tikro konkretaus laiko, iki 2021 m. sausio 31 d. Tokį šios 
priemonės taikymo terminą Vyriausybė, atsižvelgdama į tuometinę situaciją, keliskart pakoregavo, 
iš naujo įvertinusi tokios priemonės taikymo poreikį. Tačiau pastebėtina, kad ši itin griežta laikyta 
priemonė turėjo iš anksto apibrėžtą, aiškų taikymo terminą, priešingai nei galimybių pasą įteisinęs 
teisinis reguliavimas.
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1.2. COVID-19 pandemijos poveikis teisiniam 
reguliavimui, įgyvendinant ekstremaliosios situacijos 

valdymą Lietuvoje

Šioje studijos dalyje nagrinėjamos atskirų administracinių teisinių režimų – 
nepaprastosios padėties ir karantino – įvedimo (paskelbimo) prielaidos pandemijos 
metu. Analizuojamas pandemijos poveikis COVID-19 pandemijos situaciją 
valdančių subjektų sistemos transformacijai ir viešojo administravimo subjektų 
įgaliojimų kaitai COVID-19 pandemijos metu. Be to, analizuojama, kaip atskirų 
nusižengimų, numatytų Administracinių nusižengimų kodekse, kvalifikavimo 
pokyčiai COVID-19 pandemijos metu prisidėjo prie pandemijos suvaldymo 
teisinėmis priemonėmis.

1.2.1. Teisinio reguliavimo ir režimų transformacijos COVID-19 
pandemijos metu

COVID-19 pandemija labai paveikė teisinį reguliavimą Lietuvos Respublikoje 
ir ES. Buvo priimti nauji80 ir keičiami, papildomi tuo metu galioję teisės aktai81. Vy-
riausybė, siekdama saugoti gyventojų sveikatą bei gyvybę, privalėjo imtis priemonių 
užkirsti kelią pandemijai plisti, apriboti, uždrausti veiklas, griežčiau reguliuoti san-
tykius tam tikrose  valdymo srityse. Tuo pagrindu Vyriausybė turėjo skelbti vieną ar 
kitą administracinį teisinį režimą. Tarp politikų ir visuomenėje kilo daug diskusijų, 
koks administracinis teisinis režimas turi būti įvestas, siekiant veiksmingai suvaldyti 
COVID-19 pandemiją. Pasirinkimai buvo keli –  skelbti nepaprastąją padėtį arba 
įvesti karantino režimą. Kai kuriose kitose Europos valstybėse COVID-19 pandemi-

80 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Re-
spublikos teritorijoje paskelbimo“, TAR, 2020-03-14, Nr. 2020-05466; 2020-05-27, Nr. 2020-11175; 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos 
Respublikos teritorijoje paskelbimo“, TAR, 2020-11-05, Nr. 2020-23062; 2021-05-28, Nr. 2021-11862 
ir kt.

81 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas, Valstybės žinios, 
1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 112-4069; Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas, Valstybės 
žinios, 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207; Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų 
kodeksas,TAR, 2015-07-10, Nr. 2015-11216.
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jos metu buvo įvesti nepaprastosios padėties režimai, kai kur apsiribota švelnesniais 
režimais, tokiais kaip karantinas. Karantino režimas buvo paskelbtas Vokietijoje, Ita-
lijoje, nepaprastosios padėties – Latvijoje, Estijoje, Ispanijoje, JAV82. Be to, karanti-
nas buvo įvestas Kipre, o nepaprastosios padėties režimas – Čekijoje83. Kad ir kokius 
režimus skelbtų valstybės, visos reguliavimo priemonės daugiausia buvo nukreiptos 
į judėjimo, masinių renginių organizavimo ir vedimo, verslo veiklos apribojimus, 
o įvesti reikalavimai nukreipti į imperatyvų epidemiologinių reikalvimų laikymąsi 
(laikytis saugių atstumų tarp žmonių, dėvėti kaukes ir kt).84 

Valdžios institucijoms pasirinkus įvesti vieną ar kitą režimą, svarbu nustatyti 
tokio pasirinkimo motyvus ir priežastis. Taip pat svarbu diskutuoti ir apie režimų 
transformaciją ateityje, t. y. kokioms aplinkybėms susiklosčius, vienas administraci-
nis režimas gali keisti kitą režimą. Siekiant  nustatyti, koks režimas turėjo būti įvestas 
pandemijos metu, ar buvo būtinybė transformuoti (keisti) karantino režimą į nepa-
prastosios padėties režimą, svarbu: 1) atskleisti režimų įvedimo pagrindus ir įvedi-
mo proceso operatyvumą; 2) tirti režimais ribojamų, draudžiamų žmogaus teisių ir 
laisvių apimtis, mastą; 3) įvertinti atskirus režimus reglamentuojančių teisės aktų 
turinį; 4) tirti pandemijos ir režimų keliamas pasekmes visuomenėje (pavyzdžiui, 
susirgimų skaičių, visuomenės narių pritarimo lygį teisiniam reguliavimai, masinių 
neramumų skaičių ir pan.). Vertinant, ar valdžios institucijų pasirinkimas buvo tei-
singas, būtina atskleisti nepaprastosios padėties ir karantino režimų esmę, turinį, jų 
paskelbimo ypatumus ir palyginti minėtų režimų teisinio reguliavimo „griežtumo“ 
lygius ir konkurenciją. 

82 Egidijus Šileikis, „Koronavirusas ir Konstitucija: karantinas ar nepaprastoji padėtis?“, https://www.
teise.pro/index.php/2020/03/18/e-sileikis-koronavirusas-ir-konstitucija-karantinas-ar-nepaprastoji-pa-
detis/.

83 „States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States 
IV“,https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652002/EPRS_BRI(2020)652002_
EN.pdf.

84 „States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States IV“, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652002/EPRS_BRI(2020)652002_
EN.pdf.
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1.2.2.1. Nepaprastosios padėties režimo paskelbimo prielaidos siekiant 
suvaldyti COVID-19 pandemiją 

Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymas85 įtvirtina ir reguliuoja 
nepaprastosios padėties režimą. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 144 straipsnio 
1 dalis nustato: „Jeigu Valstybėje iškyla grėsmė konstitucinei santvarkai ar visuo-
menės rimčiai, Seimas gali visoje valstybės teritorijoje ar jos dalyje įvesti nepapras-
tąją padėtį.“ Tinkamu šio administracinio teisinio režimo reglamentavimu turėtų 
būti suinteresuotos tiek valstybės institucijos, tiek piliečiai, nes tai sudarytų sąlygas 
institucijoms veikti efektyviai ir operatyviai, nebijant atsakomybės už nepaprastųjų 
priemonių taikymą, o piliečiams garantuotų, kad tokių priemonių taikymas nepa-
žeis jų teisių. NPĮ nepaprastoji padėtis apibrėžiama kaip ypatingas teisinis režimas 
valstybėje ar jos dalyje, leidžiantis taikyti Konstitucijoje ir šiame įstatyme nustatytus 
laikinus naudojimosi fizinių asmenų teisėmis ir laisvėmis apribojimus ir laikinus ju-
ridinių asmenų veiklos apribojimus. Nepaprastoji padėtis gali būti įvedama, kai dėl 
Lietuvoje ar kitose valstybėse susidariusios ekstremaliosios situacijos kyla grėsmė 
Lietuvos Respublikos konstitucinei santvarkai ar visuomenės rimčiai ir šios grėsmės 
neįmanoma pašalinti nepanaudojus Konstitucijoje ir NPĮ įtvirtintų nepaprastųjų 
priemonių. 

Nors NPĮ nepaprastosios padėties pagrindų smulkiau nekonkretizuoja, jo 2 
straipsnio 6 dalyje pateikta ekstremaliosios situacijos sąvoka leidžia suprasti, kad 
nepaprastoji padėtis gali būti įvedama dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar soci-
alinio pobūdžio priežasčių, galinčių sukelti staigų ir didelį pavojų žmonių gyvybei 
ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemti žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius 
nuostolius.

Dėl pavojų keliančių socialinių priežasčių įvedamos nepaprastosios padėties 
tikslas yra nustatyti ir palaikyti valstybėje tvarką, panaudojant griežtas teisinio regu-
liavimo priemones, tarp jų – tam tikrų asmenų teisių ir laisvių įgyvendinimo apribo-
jimą. Jei nepaprastoji padėtis įvedama dėl stichinių nelaimių, valstybės valdžios ins-
titucijų svarbiausia užduotimi tampa greitos ir efektyvios pagalbos nukentėjusiems 
asmenims teikimas, operatyvus gelbėjimo darbų organizavimas. 

85 Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymas, Valstybės žinios, 2002, Nr. 64-2575.
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1 pav. Nepaprastosios padėties režimo įvedimo tikslai

Konstitucijos 144 straipsnio 1 dalyje ir NPĮ 5 straipsnyje įtvirtinta, kad šis admi-
nistracinis teisinis režimas yra laikino pobūdžio, jo trukmė negali būti ilgesnė kaip 6 
mėnesiai. Remiantis Konstitucijos ir NPĮ nuostatomis, nepaprastosios padėties įve-
dimo iniciatyva priklauso Seimui, o tarp Seimo sesijų neatidėliotinais atvejais tokį 
sprendimą turi teisę priimti Lietuvos Respublikos Prezidentas, šiam klausimui svars-
tyti kartu šaukdamas neeilinę Seimo sesiją. Lemiantis balsas šiuo atveju priklauso 
Seimui, kuris savo nutarimu gali patvirtinti ar panaikinti Respublikos Prezidento 
sprendimą. Be to, Seimas, tvirtindamas Prezidento sprendimą įvesti nepaprastąją 
padėtį, gali keisti jo nuostatas sumažindamas ar padidindamas teritoriją, kurioje įve-
dama nepaprastoji padėtis, nepaprastosios padėties trukmę, nustatytų konstitucinių 
teisių ir laisvių apribojimus bei nepaprastųjų priemonių, kurios gali būti taikomos, 
mastą. 

Valstybės valdymo organizavimas nepaprastosios padėties metu iš esmės ne-
sikeičia, tačiau gali būti kuriamos specialios institucijos (viešosios tvarkos apsau-
gos komendantūra86) arba jau veikiančioms institucijoms (institucija, atsakinga už 
ekstremaliosios situacijos valdymą, savivaldybių merai) priskiriami specialūs įga-

86 NPĮ 2 str. 3 d. Viešosios tvarkos apsaugos komendantūra – valstybės institucija, sudaryta iš vidaus rei-
kalų sistemos, Valstybės saugumo departamento pareigūnų, krašto apsaugos sistemos institucijų karių 
ir valstybės tarnautojų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų atstovų ir Lietuvos šaulių sąjungos 
narių (šaulių), siekiant užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką nepaprastosios padėties metu.

Nepaprastosios  
padėties režimo  
įvedimo tikslai

Padėties  
normalizavimas 

per kuo  
trumpesnį laiką

Pavojaus grėsmės 
pašalinimas

Teisėtumo  
atkūrimas

Pagalbos  
nukentėjusiesiems 

suteikimas

Epidemijų,  
katastrofų, 

stichinių nelaimių 
padarinių  

likvidavimas
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liojimai, siekiant užtikrinti NPĮ vykdymą. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka 
savivaldybių teritorijoje, kur įvesta nepaprastoji padėtis, gali būti įvestas tiesioginis 
valdymas.

2 pav. Nepaprastosios padėties įvedimas

Reikėtų išskirti pagrindinį nepaprastosios padėties režimo elementą – nepa-
prastąsias priemones, kurias galima apibrėžti kaip teisės normų ir valstybės institu-
cijų atliekamos administracinės-organizacinės veiklos, kuria yra keičiamas piliečių 
ir organizacijų teisinis subjektiškumas, visumą. 

Seimas nutarimu panaikina 
Prezidento sprendimą

Seimas nutarimu pritaria  
Prezidento sprendimuiĮvedama nepaprastoji padėtis

Informuojamos diplomatinės 
atstovybės ir konsulinės 

įstaigos užsienyje, taip pat 
užsienio valstybių diplomatinės 
atstovybės ir konsulinės įstaigos 

Lietuvoje

Nedelsiant apie nepaprastosios 
padėties įvedimą skelbiama per 

žiniasklaidą

Informuojamos ir kitos 
Lietuvos Respublikos 

tarptautinių sutarčių šalys arba 
depozitarai, jeigu tai nustatyta 

tose sutartyse

Informuojamas Europos 
Tarybos generalinis sekretorius 
ir Jungtinių Tautų generalinis 

sekretorius

Seimas priima nutarimą įvesti 
nepaprastąją padėtį

Dekretas per 24 valandas  
(arba 48 valandas) teikiamas 

svarstyti neeilinei Seimo sesijai

Prezidentas išleidžia dekretą, 
kurį  

turi patvirtinti Seimas
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3 pav. Naudojimosi konstitucinėmis teisėmis ir laisvėmis apribojimai, 
įvedus nepaprastąją padėtį

Asmenų pašto siuntų, dokumentų siuntų, pašto perlaidų bei jų dokumentų 
 slapta kontrolė gali būti atliekama ir techninės priemonės specialia tvarka  

panaudojamos be teismo sprendimo

Komendatūros pareigūnai turi teisę bet kuriuo paros laiku įeiti į asmens būstą,  
panaudoti jį apgyvendinimui

Ieškoti, gauti, skleisti informaciją apie ekstremalią situaciją arba valstybės institucijų 
 ir pareigūnų, komendatūrų veiksmus leidžiama tik atitinkamų valstybės  

institucijų vadovų sutikimu ar leidimu, apribota asmens teisė gauti valstybės  
institucijų turimą apie jį informaciją

Asmenys neturi teisės be leidimo pakeisti savo nuolatinės gyvenamosios vietos.  
Gali būti apribotas tam tikros rūšies ar kategorijos transporto priemonių,  

asmenų vykimas ar prekių (daiktų) gabenimas per valstybės sieną arba laikinai  
uždaryti tam tikri pasienio kontrolės punktai.

Politinių partijų ir politinių organizacijų, visuomeninių organizacijų ar asociacijų,  
veikusių iki nepaprastosios padėties įvedimo, veikla gali būti ribojama arba  

sustabdoma. Asmenims gali būti draudžiama vienytis į politines partijas ir politines 
organizacijas, visuomenines organizacijas ar asociacijas.

  Nepaprastosios padėties metu susirinkimai viešose vietose, išskyrus 
organizuojamus valstybės institucijų ar pareigūnų ir komendatūrų, gali būti  

draudžiami siekiant apsaugoti valstybės ar visuomenės saugumą, viešąją tvarką,  
žmonių gyvybę ir sveikatą

Asmenys su savimi visada privalo turėti asmens tapatybę  
patvirtinančius dokumentus

Darbingiems asmenims gali būti nustatomi privalomieji gelbėjimo darbai,  
siekiant evakuoti gyventojus, gelbėti juos bei turtą

Gali būti stabdomos teisės aktų nuostatos, leidžiančios atvykti į Lietuvos Respubliką 
 be vizų. Gali būti apribotas tam tikros rūšies ar kategorijos transporto priemonių,  

asmenų vykimas ar prekių (daiktų) gabenimas per valstybės sieną arba laikinai  
uždaryti tam tikri pasienio kontrolės punktai

Privataus gyvenimo  
neliečiamumas

Būsto neliečiamumas

Teisė reikšti savo įsitikinimus,  
ieškoti informacijos ir ją gauti  

ar skleisti

Kilnojimosi laisvė

Teisė vienytis į politines partijas, 
politines organizacijas,  

visuomenines organizacijas ar 
asociacijas

Teisė rinktis į susirinkimus

Asmens tapatybę patvirtinantys 
dokumentai

Privalomieji darbai

Atvykimo į LR tvarka
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Apibendrinant sakytina, kad nepaprastosios padėties režimas turėtų būti įve-
damas tik susiklosčius labai rimtoms, ekstraordinarinėms aplinkybėms, kai grėsmė 
kyla konstitucinei santvarkai ar visuomenės rimčiai ir saugumui. Įvedus nepapras-
tąją padėtį, gali būti apribojamos ar suvaržomos žmogaus teisės ir laisvės, įtvirtintos 
Konstitucijoje. Neaprastosios padėties paskelbimo procese dalyvauja aukščiausiojo 
lygmens valdžios institucijų atstovai (Seimas, Prezidentas). Jos paskelbimo procesas 
gali užtrukti, nes jis reikalauja detalesnės diskusijos, aptarimo, o tai gali atsiliepti 
reagavimo į susiklosčiusią pandemijos situaciją operatyvumui. Be to, nepaprastosios 
padėties režimas gali būti skelbimas pakankamai ilgam 6 mėnesių terminui, o tai gali 
kelti abejonių dėl žmogaus teisių ir laisvių apribojimo termino pagrįstumo. 

1.2.2.2. Karantino kaip teisinio režimo įvedimo prielaidos siekiant suvaldyti 
COVID-19 pandemijos situaciją 

Kitas valdžios institucijų pasirinkimas, suvaldant COVID-19 pandemijos situ-
aciją, buvo skelbti karantino režimą. Karantino sąvoka įtvirtinta Žmonių užkrečia-
mųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme.87 Karantinas – specialus užkrečiamųjų 
ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių taikymo režimas, nustatomas atskiriems 
objektams ar apkrėstose teritorijose, kai registruojami nežinomos kilmės užkrečia-
mųjų ligų sukėlėjų paplitimai arba ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų atvejai, taip 
pat pavojingų užkrečiamųjų ligų protrūkiai ar epidemijos (ŽULPKĮ 2 str. 21 pnk.). 
Karantino tikslas – nustatyti specialias asmenų darbo, gyvenimo, poilsio, judėjimo 
sąlygas, apribojimus ir tvarką bei ūkinės ir kitokios veiklos sąlygas, apribojimus ir 
tvarką ir taip riboti užkrečiamųjų ligų plitimą (ŽULPKĮ 14 str. 1 d.). 

Karantino paskelbimo tvarka yra gerokai paprastesnė nei nepaprastosios padė-
ties. Jo paskelbimo (įvedimo) procese dalyvauja žemesnio lygmens viešojo admi-
nistravimo subjektai. Teritorijų, kuriose skelbiamas karantinas, dydį ir ribas nustato 
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (ŽULPKĮ 14 str. 2 d.). Visoje Lietuvos 
Respublikos teritorijoje ar keliose savivaldybėse teritorijų karantiną skelbia ir atšau-
kia, jo dydį, ribas, trukmę ir režimą tvirtina Vyriausybė sveikatos apsaugos ministro 
teikimu, o vienos savivaldybės teritorijoje – Vyriausybė bendru savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus ir sveikatos apsaugos ministro teikimu (ŽULPKĮ 14 str. 3 
d.). Informaciją apie teritorijų karantino skelbimą, teritorijų karantino dydį ir ribas, 

87 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas, Valstybės žinios,  
1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 112-4069.
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režimą, tokio skelbimo atšaukimą Sveikatos apsaugos ministerija turi per 3 valandas 
perduoti Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai, taip pat visoms užsienio vals-
tybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms Lietuvos Respublikoje ir 
per 24 valandas – Pasaulio sveikatos organizacijai ir ES įgaliotai institucijai ((ŽULP-
KĮ 14 str. 7 d.)). Be to, skelbiamo teritorijų karantino trukmė gali būti ne ilgesnė kaip 
3 mėnesiai. Jei pasibaigus šiam laikotarpiui išlieka poreikis riboti užkrečiamųjų ligų 
plitimą, teritorijų karantinas gali būti kiekvieną kartą pratęsiamas ne daugiau kaip 
vienam mėnesiui. 

 Karantino, kaip ir nepaprastosios padėties, režimu gali būti apribojamos as-
menų teisės ir laisvės, ūkinė veikla ir kt. Nuo 2020 m. balandžio 3 d. karantino metu 
buvo laikinai apribota asmens judėjimo laisvė ir buvo nustatyti ūkinės veiklos apri-
bojimai. Vadovaujantis ŽULPKĮ nuostatomis: 

1) Vyriausybė galėjo nustatyti teritorijų karantino režimo priemones, susijusias 
su ūkinės veiklos apribojimais, – nustatyti produktų gamybos, jų realizavimo, geria-
mojo vandens tiekimo bei paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką;

2) visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ar keliose savivaldybėse dėl pavojin-
gų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų paskelbto karantino metu Vyriausybė galėjo 
nustatyti šias teritorijų karantino režimo priemones, susijusias su asmens judėjimo 
laisvės ribojimu: 

a) riboti arba laikinai uždrausti renginius ir kitokius daugiau kaip dviejų žmo-
nių susibūrimus institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose, išskyrus atvejus, kai 
valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose 
įmonėse atitinkamas funkcijas (darbus) būtina atlikti darbo vietoje, ir viešose vieto-
se;

b) riboti arba laikinai uždrausti gyventojų išvykimą už jų gyvenamosios vietos 
savivaldybės ribų ir judėjimą joje bei ne Lietuvos Respublikos piliečių atvykimą į 
Lietuvos Respublikos teritoriją;

c) taikyti laikiną gyventojų perkėlimą (evakuaciją) iš karantino teritorijos, išsky-
rus atvejus, kai karantinas paskelbtas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (ŽULPKĮ 
14 str. 11 d). 

Skirtingai nei nepaprastosios padėties atveju, karantino metu apribojamos as-
mens laisvės ir teisės, kurios nėra esminės. Pavyzdžiui, apribojimai dalyvauti ren-
ginyje arba laikinai išvykti už jų gyvenamosios vietos savivaldybės ribų nesutrikdo 
visuomenės gyvenimo. Apribojant jas, asmuo vis tiek gali jaustis pakankamai sau-
giai, apsaugotas nuo perteklinio valstybės valdžios kišimosi į jo privatų gyvenimą, 
nes esminės teisės ar laisvės, tokios kaip privataus gyvenimo neliečiamumas, būsto 
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neliečiamumas, teisė reikšti savo įsitikinimus, ieškoti informacijos ir ją gauti ir kt., 
nėra apribotos.

 Apibendrinant sakytina, kad karantino režimo paskelbimo tvarka yra kur 
kas paprastesnė nei nepaprastosios padėties. Karantino paskelbimo (įvedimo) pro-
cese dalyvauja žemesnio lygmens viešojo administravimo subjektai, todėl sprendimų 
priėmimas ir įgyvendinimas vyksta greičiau ir operatyviau. Be to, karantino metu 
yra mažesne apimtimi ribojamos neesminės žmogaus teisės bei laisvės, skirtingai nei 
nepaprastosios padėties metu. Atkreiptinas dėmesys, jog karantino režimas skelbia-
mas 3 mėn., o tai asmenis leidžia jaustis saugiau dėl trumpesnio jų teisių ir laisvių 
apribojimo termino.

1.2.2.3. Teisinių režimų transformacijos valdant pandemijos situacijas ateityje

Minėta, kad ateityje kilus naujoms pandemijos situacijoms būtina analizuoti ga-
limybes ne tik paskelbti, bet keisti, transformuoti vieną režimą į kitą. Tuo pagrindu 
reikėtų įvertinti teisės aktų, reguliuojančių atskirus režimus, reguliavimo objektus ir 
jų visuomeninių santykių apsaugojimo tikslus, visuomenės rimties sutrikdymo mas-
tą, keliantį grėsmę visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai. Kaip teigta anksčiau, jog 
pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys nepaprastosios padėties ir karantino re-
žimų reguliavimą, yra ŽULPKĮ ir NPĮ. Anot Urmono, analizuojant ŽULPKĮ ir NPĮ 
„normų konkurenciją, reikia pastebėti, kad jos susijusios per ekstremalių situacijų 
pokyčius. Skiriamaisiais jų požymiais yra tų įstatymų objektas ir jų visuomeninių 
santykių apsaugojimo tikslai. Nepaprastosios padėties rūšiniu objektu yra Konsti-
tucijos deleguota valstybės konstitucinės santvarkos ir visuomenės rimties apsauga. 
Tiesioginiu objektu nepaprastosios padėties situacijose tenka užtikrinti visuomenės 
saugumą, viešąją tvarką bei žmogaus teises ir laisves. Žmonių užkrečiamųjų ligų pro-
filaktikos ir kontrolės įstatymo rūšiniu objektu yra užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 
kontrolės valdymas. Tiesioginių objektų klasei įstatymas priskiria: ligų profilaktikos 
ir kontrolės valdymo metu iškilusių teisinių ginčų sprendimų bei žalos atlyginimo 
klausimus, atsakomybės už teisės aktų, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų kon-
trolės ir profilaktikos klausimus, pažeidimus, fizinių ir juridinių asmenų teises bei 
pareigas, įgyvendinant užkrečiamųjų ligų kontrolę ir profilaktiką, užkrečiamųjų ligų 
profilaktikos ir kontrolės finansavimą bei jų kainų kompensavimą“88. Urmonas taip 

88 Algimantas Urmonas, „Karantinas šiandien ir rytoj – teisinės problemos karantino voratinklyje“,  
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/algimantas-urmonas-karantinas-siandien-ir-ry-
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pat pastebi, kad „abiejuose įstatymuose nustatoma žmonių ir institucijų būtina par-
eiga – laikytis teisės reikalavimų kylant ekstremalioms situacijoms, kurios kelia vals-
tybėje išorinę ir vidinę grėsmę, žmonių sveikatai ir gyvybei“89. Pasak profesoriaus, 
„abu įstatymus jungiančia grandimi yra ekstremali situacija, viešoji rimtis ir taiko-
mos karantino režimo prievartos priemonės, jų įgyvendinimas – ligonių, asmenų, 
įtariamų, kad serga, turėjusių sąlytį, ar sukėlėjų nešiotojų būtinojo izoliavimo, savi-
izoliacijos, hospitalizavimo veiksmai ir metodai, kurie leidžia išvengti apsikrėtimo 
ir susirgimo užkrečiamosiomis ligomis. Šiuos veiksmus pandemijos kritinio plitimo 
atvejais lemia būtinojo reikalingumo instituto taikymas. Laikinai paskelbto karan-
tino metu asmenų teisės ir laisvės santykinai suvaržomos tiek, kiek būtina išvengti 
itin pavojingų pandemijos padarinių – sunkios ligų eigos komplikacijų ir tikėtinų 
užsikrėtusiųjų mirčių“90.  

Skiriamasis Nepaprastosios padėties ir Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos 
ir kontrolės įstatymų požymis yra visuomenės rimties sutrikdymo mastas, keliantis 
grėsmę visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai. Visuomenės saugumo ir viešosios 
tvarkos sąvokų turinį atskleidžia ESTT sprendime H. T. prieš Land Baden-Württem-
berg.91 ESTT jau turėjo galimybę aiškinti sąvokas „visuomenės saugumas“ ir „viešoji 
tvarka“, įtvirtintas ES Direktyvos 2004/38/EB92 27 ir 28 straipsniuose. Nors šia di-
rektyva siekiama kitokių tikslų nei Direktyva 2004/83/EB93 ir nors valstybės narės, 
atsižvelgdamos į savo nacionalinius poreikius, kurie gali skirtis, nelygu valstybė narė 
ir laikotarpis, iš esmės gali laisvai apibrėžti viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 

toj-teisines-problemos-karantino-voratinklyje-18-1300358?copied.
89 Algimantas Urmonas, „Karantinas šiandien ir rytoj – teisinės problemos karantino voratinklyje“,  

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/algimantas-urmonas-karantinas-siandien-ir-ry-
toj-teisines-problemos-karantino-voratinklyje-18-1300358?copied.

90 Algimantas Urmonas, „Karantinas šiandien ir rytoj – teisinės problemos karantino voratinklyje“,  
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/algimantas-urmonas-karantinas-siandien-ir-ry-
toj-teisines-problemos-karantino-voratinklyje-18-1300358?copied.

91 H. T. v. Land Baden-Württemberg (2015). CJEU, C373/13, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lan-
guage=en&jur=C,T,F&num =c-373/13.

92 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir 
jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą 
(EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 
75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96, OL L 158, 2004 4 30, p. 77–123.

93 Tuo metu dar galiojo 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių 
ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, 
jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų, OL L 304, 2004 9 30, p. 12–23. Šiuo 
metu galioja direktyvos 2011 m. redakcija.
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reikalavimus94, šių pagrindinių interesų apsauga, kurią visuomenė siekia jiems su-
teikti, negali skirtis atsižvelgiant į juos pažeidusio asmens teisinę padėtį.

Sąvoka „visuomenės saugumas“, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2004/38 
28 straipsnio 3 dalį, apima ir valstybės narės vidaus, ir išorės saugumą95, todėl grėsmė 
institucijų ir pagrindinių viešųjų tarnybų veikimui bei gyventojų išlikimui, taip pat 
didelio neigiamo poveikio išoriniams santykiams ar taikiam tautų sugyvenimui ri-
zika arba grėsmė kariuomenės interesams gali paveikti visuomenės saugumą.96 Taip 
pat pažymėtina, kad sąvoka „viešoji tvarka“, vartojama Direktyvoje 2004/38, konkre-
čiai jos 27 ir 28 straipsniuose, ESTT praktikoje išaiškinta taip, kad ji bet kuriuo atveju 
reiškia, jog, be socialinės tvarkos sutrikdymo, kurį sukelia bet koks įstatymo pažei-
dimas, kyla realus, esamas ir pakankamai didelis pavojus pagrindiniam visuomenės 
interesui.97 Visuomenės tvarkos ar rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, 
kai prieš asmenį panaudotas fizinis smurtas, aplinkiniai pasijuto šiurkščiai pažemin-
ti ar šokiruoti, nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, padaryta žymi materialinė žala, 
sutrikdyta normali įmonių ar įstaigų veikla, žmonėms sukeltas didelis išgąstis ar kilo 
sumaištis, nutrauktas renginys, sustabdytas eismas ir pan.98 

Toliau svarbu analizuoti, kodėl valdžios institucijos Lietuvoje pasirinko skelbti 
karantiną, o ne nepaprastąją padėtį. Katuoka99 tvirtina, jog tuometinė Europos Tary-
bos Žmogaus teisių komisija 1969 m. Graikijos byloje pareiškė, kad nepaprastoji pa-
dėtis turi turėti šiuos požymius: 1) ji turi būti dabar esanti arba neišvengiama; 2) jos 
poveikis turi apimti visą tautą; 3) turi būti keliama grėsmė organizuoto visuomenės 
gyvenimo tęstinumui; 4) krizė ar pavojus turi būti išimtinis ta prasme, kad įprastinės 
priemonės ar apribojimai leidžiami Konvencijos viešojo saugumo, sveikatos ar tvar-
kos palaikymui yra aiškiai nepakankami. Vainorienė teigia: „Tarptautinės tesės ak-

94 Sprendimo I., C348/09, EU:C:2012:300, 23 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.
95 Žr., be kita ko, sprendimo Tsakouridis, C145/09, EU:C:2010:708, 43 punktą ir jame nurodytą teismo 

praktiką.
96 Tsakouridis, C145/09, EU:C:2010:708, 44 punktas.
97 Žr., be kita ko, sprendimo Byankov, C-249/11, EU:C:2012:608, 40 pnk. ir jame nurodytą teismo prak-

tiką. Andrejus Novikovas, Agnė Tvaronavičienė, Roman Shapoval, „National security maintenance 
by legal measures: case study Lithuania/Ukraine“, Journal of security and sustainability issues 8, 4 
(2019): 739. 

98 Algimantas Urmonas, „Karantinas šiandien ir rytoj – teisinės problemos karantino voratinklyje“, 
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/algimantas-urmonas-karantinas-siandien-ir-ry-
toj-teisines-problemos-karantino-voratinklyje-18-1300358?copied. 

99 Saulius Katuoka, „Karantinas ar nepaprastoji padėtis? Ką sako tarptautinė teisė?“,https://www.mruni.
eu/news/saulius-katuoka-karantinas-ar-nepaprastoji-padetis-ka-sako-tarptautine-teise/.
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tai nepaprastosios padėties įvedimo pagrindą apibrėžia gana plačiai. Manytina, kad 
nepaprastosios padėties įvedimo teisinis pagrindas, t. y. kritinė padėtis, dėl kurios 
buvo įvesta nepaprastoji padėtis, yra vienas iš sunkiausiai apibrėžiamų nepaprasto-
sios padėties elementų. Kaip jau minėta, valstybėms suteikiama vertinimo nuožiūros 
laisvė šioje srityje, todėl šiame kontekste vyrauja vertinamieji kriterijai, kurių turinys 
daugiausia priklauso nuo nacionalinių institucijų, turinčių teisę įvesti nepaprastąją 
padėtį, valios ir jiems suteikiamos prasmės.“100 Tai reiškia, kad teisinis reguliavimas 
ir susiformavusi praktika neleidžia vienareikšmiškai teigti, koks režimas, kokioje si-
tuacijoje ir kokiu pagrindu turi būti įvestas. Todėl valdžios institucijos turi plačią 
diskreciją pasirinkti, kokį kokrečiai režimą būtina įvesti valstybėje. Bet kokiu atveju, 
kaip nurodo S.Katuoka „tiek karantino, tiek nepaprastosios padėties atveju valstybės 
institucijoms iškyla uždavinys per įmanomai trumpiausią laiką įveikti iškilusią pa-
vojingą situaciją, užtikrinti visuomenės sveikatą, viešąją tvarką, užtikrinti valstybės 
institucijų normalų funkcionavimą. Kitą vertus, būtina užtikrinti reikiamą pagarbą 
žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms“101. Todėl pasirenkant vieną ar kitą re-
žimą arba keičiant režimą būtina atsižvelgti ne tik į galimų asmens teisių ir laisvių 
apribojimų mastą, bet ir visuomeninių santykių apsaugojimo tikslus bei visuomenės 
rimties sutrikdymo mastą.

Pabrėžtina, kad skiriamieji vieno ar kito režimo įvedimo bruožai yra visuomeni-
nių santykių apsaugojimo tikslai ir visuomenės rimties sutrikdymo mastas, keliantis 
grėsmę visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai. Siekiant apsaugoti visuomenę nuo 
didelių pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba išvengti žmonių žū-
ties, sužalojimų ar didelių turtinių nuostolių, keliančių grėsmę visuomenės sveikatai, 
saugumui bei gyvybei, būtina įvesti nepaprastosios padėties režimą. O siekiant ap-
saugoti visuomenę nuo nežinomos kilmės užkrečiamųjų ligų sukėlėjų paplitimų arba 
ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, taip pat pavojingų užkrečiamųjų ligų protrūkių ar 
epidemijų, tinkamiausias yra karantino režimas. Vertinant COVID-19 pandemijos 
situaciją, galima pripažinti, jog buvo pagrindas įvesti tiek nepaprastosios padėties, 
tiek karantino režimus. Tačiau vertinant teisų ir laisvių apribojimo masto kriterijų, 
COVID-19 pandemijos metu įvesti karantino režimą buvo tikslingiau, nes paskelbus 
nepaprastosios padėties režimą pertekliniai galėjo būti suvaržytos, apribotos esmi-
nės konstitucinės asmenų teisės bei laisvės, pavyzdžiui, paskelbus komendanto va-

100 Aušra Vainorienė, „Nepaprastosios padėties teisiniai pagrindai“ (daktaro disertacija, Vilnius, 2018), 
147, http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:32886537/datastreams/MAIN/content. .

101 Saulius Katuoka, „Karantinas ar nepaprastoji padėtis? Ką sako tarptautinė teisė?“, https://www.mruni.
eu/news/saulius-katuoka-karantinas-ar-nepaprastoji-padetis-ka-sako-tarptautine-teise/.
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landą, būtų suvaržytos laisvė judėti ar lankytis viešose vietose. Vainorienė nurodo, 
jog „Nepaprastosios padėties įstatymo 28 straipsnyje numatyta, kad nepaprastosios 
padėties metu gali būti taikomas komendanto valandos įvedimas. Komendanto va-
landa reiškia, kad nustatomas draudimas konkrečiomis valandomis (dažniausiai 
nakties metu) būti gatvėse ir kitose viešosiose vietose. Šis draudimas gali būti visuo-
tinis ir galioti visiems civiliams asmenims arba tam tikroms grupėms, pavyzdžiui, tik 
nepilnamečiams. Gali būti numatytas ir transporto priemonių (išskyrus specialios 
paskirties transporto priemones, šalinančias neigiamus padarinius ir turinčias speci-
alius leidimus) judėjimo apribojimas“102. Kaip teisingai nurodė Katuoka, „gali skirtis 
režimas tiek nepaprastosios padėties, tiek karantino atveju. Pavyzdžiui, nepaprasto-
sios padėties įvedimas karo atveju, be abejo, pagal priemones ir režimą skirtųsi nuo 
karantino režimo įvedimo pandemijos pagrindu. Karantino įvedimas dažniausiai 
siejamas su užkrečiamomis ligomis, su galimomis pandemijomis <...>. Tarptautinės 
teisės doktrinoje pripažįstama, kad nepaprastosios padėties įvedimas grindžiamas 
būtinumo principu. Pripažįstama, kad kiekviena valstybė turi teisę imtis priemonių, 
reikalingų apginti ir apsaugoti valstybės vientisumą, visuomenės sveikatą“103. 

Apibendrinant ir lyginant ŽULPKĮ ir NPĮ įtvirtintų apribojimų, draudimų mastą 
ir kiekį konstatuotina, kad valdžios subjektai, siekdami suvaldyti COVID-19 pan-
demijos situaciją, tinkamai pasirinko įvesti karantino režimą. Tuo metu nebuvo bū-
tinumo principo pagrindu įvesti nepaprastąją padėtį ir poreikio drastiškai apriboti 
ar drausti asmens teises ar laisves, o tai galėjo įvykti paskelbus nepaprastąją padėtį.  

1.2.2. Viešojo administravimo subjektų įgaliojimai COVID-19 
pandemijos metu

2020 m. kovo 16 d. ir lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikoje dėl COVID-19 pan-
demijos situacijos paskelbus ekstremaliąją situaciją ir įvedus karantiną pasikeitė tei-
sinis reguliavimas ir viešojo administravimo subjektų veikla, mastas ir įgaliojimai. 
Ekstremaliosios situacijos sąlygomis yra išplečiami viešojo administravimo subjek-
tų įgaliojimai. Atitinkamai nuo 2020 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos 
Viešojo administravimo įstatymas, kuris esmingai pakeitė viešojo administravimo 

102 Aušra Vainorienė, „Nepaprastosios padėties teisiniai pagrindai“ (daktaro disertacija, Vilnius, 2018), 
274, http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:32886537/datastreams/MAIN/content. 

103 Saulius Katuoka, „Karantinas ar nepaprastoji padėtis? Ką sako tarptautinė teisė?“, https://www.mruni.
eu/news/saulius-katuoka-karantinas-ar-nepaprastoji-padetis-ka-sako-tarptautine-teise/.
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subjektų sistemą. Naujos redakcijos VAĮ paskelbimas negali būti tiesiogiai siejamas 
su ekstremalios situacijos paskelbimu ir karantino režimo įvedimu Lietuvos Respu-
blikoje 2020 m., nes minėto teisės akto projekto rengimas vyko kur kas anksčiau, 
nei kilo pandemija. Nepaisant to, nuo 2020 lapkričio 1 d. įsigaliojusio VAĮ nuosta-
tos detalizavo viešojo administravimo subjektų sistemą, jų kompetenciją, išgryni-
no viešojo administravimo funkcijas, mastą. Viešojo administravimo subjektų ratas 
buvo išplėstas, prie jų priskiriant specialųjį statusą turinčius fizinius ir juridinius as-
menis. Prie specialųjį statusą turinčių asmenų priskirtini visuomeninę ar privačią 
veiklą vykdantys asmenys, pavyzdžiui, antstoliai, notarai, policijos rėmėjai, kariuo-
menė (karo policija), Šaulių sąjunga ir kt. Atsižvelgiant į šiuos Viešojo administravi-
mo įstatymo pakeitimus, turėjo būti keičiamas ir civilinės saugos subjektų ar pajėgų 
sistemos, jiems priskirtinų funkcijų, įgaliojimų apimtis, mastas, įtvirtintas Civilinės 
saugos įstatyme. CSĮ pakeitimus sąlygojo ir COVID-19 pandemijos metu naujai su-
siformavusi ekstremaliosios situacijos valdymo praktika.  

1.2.2.1. COVID-19 pandemijos situaciją valdančių subjektų sistemos 
transformacijos

Šios mokslo studijos kontekste svarbu analizuoti, kaip pandemijos situacija 
keičia ar turėtų keisti supratimą apie civilinės saugos sistemos subjektų, pajėgų 
sistemą. Svarbu įvertinti kitų subjektų, nepriskirtinų prie viešojo administravimo 
subjektų, įtraukimo į ekstremaliųjų situacijų valdymo procesą galimybes, nes iki 
pandemijos situacijos galiojęs teisinis reguliavimas ne visuomet atitiko praktikoje 
susiklosčiusius santykius. Be to, dėl tuo metu galiojusių teisės aktų taikymo aptinka-
ma tam tikrų spragų ir netikslumų. Civilinės saugos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtin-
ti civilinės saugos sistemos subjektai. CSĮ 19 straipsnis detalizuoja civilinės saugos 
subjektų sistemą, iš jos išskiriant civilinės saugos sistemos pajėgas, kurios skirtos 
gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, įvykiams, ekstremaliesiems 
įvykiams, ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti ekstre-
maliosios situacijos židinyje. Pagal CSĮ 19 straipsnio 2 dalį civilinės saugos siste-
mos pajėgoms priskiriamos: 1) priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos; 2) policijos pajėgos; 
3) Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM pajėgos; 4) Lietuvos nacionalinei 
sveikatos sistemai priklausančių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
pajėgos, teikiančios sveikatos priežiūros paslaugas įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir 
ekstremaliųjų situacijų metu; 5) Viešojo saugumo tarnybos prie VRM pajėgos; 6) 
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Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pajėgos; 7) avarinių tarnybų, atliekančių 
neatidėliotinus darbus, pajėgos; 8) ūkio subjekto pajėgos; 9) parengtų savanorių ir 
asociacijų pajėgos.

Iš pateikto civilinės saugos sistemą sudarančių subjektų sąrašo matyti, kad į jį 
nėra įtraukti gyventojai, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės bei specialųjį 
statusą turintys fiziniai ir juridiniai asmenys. Gyventojai, bendruomenės ir specia-
lųjį statusą turintys fiziniai ir juridiniai asmenys nėra priskirti ir prie civilinės sau-
gos sistemos pajėgų. Analizuojant CSĮ nuostatas, matomas siekis gyventojus atskirti 
(izoliuoti) nuo ekstremaliųjų situacijų valdymo, todėl jų statusas yra susijęs labiau su 
privalomų veiksmų atlikimu, pavyzdžiui, rūpintis, kad savo veikla nesukeltų pavo-
jaus kitų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai ir nesutrikdytų normalaus 
(įprasto) gyvenimo ar veiklos ritmo; pranešti civilinės saugos sistemos pajėgoms 
apie gresiančią ar susidariusią nepaprastąją (ekstremaliąją) situaciją; atlikti privalo-
mus darbus; vykdyti gelbėjimo darbų vadovo, operacijų vadovo teisėtus nurodymus, 
o neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, tur-
tui ar aplinkai, leisti naudotis jiems nuosavybės teise priklausančiais materialiniais 
ištekliais.104

CSĮ įtvirtinti civilinės saugos tikslai ir uždaviniai rodo, kad šiame procese visa 
našta perkeliama viešojo administravimo subjektams. Bendruomenės nariai (įstaty-
me – gyventojai) šioje veikloje išskiriami kaip valdymo objektai, į kuriuos orientuota 
viešojo administravimo institucijų veikla. Tokią poziciją patvirtina civilinės saugos 
tiksluose ir uždaviniuose suformuoti teiginiai, tokie kaip „informuoti gyventojus; iš-
saugoti gyventojų gyvybę, sveikatą, turtą; perspėti gyventojus; padėti gyventojams“. 
Viešojo valdymo institucijų santykis su gyventojais ar jų bendruomenėmis faktiškai 
apsiriboja tik minėtų institucijų veiksmais gyventojų ar jų bendruomenių atžvilgiu, 
t. y. evakuoja gyventojus, teikia socialinę, psichologinę pagalbą gyventojams, švie-
timo, sveikatos priežiūros ir kitas būtiniausias paslaugas gyventojams, organizuoja 
viešosios tvarkos užtikrinimą, perspėja ir informuoja gyventojus apie gresiančią ar 
susidariusią ekstremaliąją situaciją, organizuoja gyventojų ir turto gelbėjimą, kitus 
gelbėjimo darbus, renka ir apdoroja informaciją apie aukas, organizuoja žuvusių 
gyventojų atpažinimą ir tapatybės nustatymą ir kt.105 Vienintelis tikslas, leidžiantis 

104 Arvydas Survila, Vainius Smalskys, Andrejus Novikovas, Agnė Tvaronavičienė, Roman Shapoval, 
„Community involvement into incident management structure: Lithuanian and Ukrainian case study“, 
Polish journal of management studies 16, 1 (2017): 255.

105 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 1503 „Dėl Valstybinio eks-
tremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Valstybės žinios, 2010, Nr. 125-6425.
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manyti, kad visuomenė turi būti pasiruošusi veikti incidento, ekstremaliosios, ne-
paprastosios situacijos atveju ar imtis iniciatyvos civilinės saugos srityje, nurodytas 
CSĮ 4 straipsnio 4 punkte – „rengti visuomenę praktiniams veiksmams, gresiant ar 
susidarius ekstremalioms situacijoms, skatinti jos iniciatyvą civilinės saugos srityje 
ir stiprinti pasitikėjimą civilinės saugos sistemos veikla“. Tačiau nėra detalizuojama, 
kaip tai turi būti įgyvendinama. 

Apibendrinant pandemijos metu galiojusį teisinį reguliavimą pastebėtina, kad 
tarp valdžios institucijų ir visuomenės susiklostė santykiai, prilyginami „Vadovauk 
ir kontroliuok“  modeliui. „Nepaprastųjų situacijų valdymo srities mokslininkai yra 
aprašę du kontrastingus požiūrius į ekstremalių situacijų valdymo (atsako fazės) 
valdymą, paprastai vadinamus „Vadovauk ir kontroliuok“ ir „Problemų sprendimo“ 
modeliais. Anot mokslininkų, „Vadovauk ir kontroliuok“ modelis yra panašus į kari-
nių pratybų pasirengimo ir atsako veiklas, jie teigia, kad viešojo valdymo institucijos 
ir pareigūnai, atsakingi už atsako į ekstremalias, nepaprastąsias situacijas veiksmus, 
turi būti pasirengę įvykus incidentui perimti tiek valdymą, tiek kontrolę; reagavimo į 
ekstremalias, nepaprastąsias situacijas veikla geriausiai atliekama centralizuotai nu-
rodant kryptį, valdant ir priimant sprendimus; kad atsako veikla būtų veiksminga, 
geriausia atsakomybę priskirti vienam asmeniui ir nustatyti hierarchinius santykius 
tarp atsaką vykdančių subjektų. Tuo tarpu „Problemų sprendimo“ modelis remiasi 
priešingomis prielaidomis: bendruomenės ir visuomenė yra atsparios ir išradingos, 
turi pakankamai išteklių; pasirengimo ir pagalbos strategijos turi remtis esamomis 
viešojo valdymo institucijomis, kitomis organizacijomis (pvz., NVO); būtinos inte-
gruotos parengties ir atsako pastangos.“106 Kaip parodė COVID-19 pandemijos si-
tuacija, turėtų būti derinami abu modeliai, t. y. visuomenei ar jos nariams turi būti 
aktyviai leidžiama dalyvauti pandemijos valdymo situacijoje, todėl teisės aktuose 
turėtų būti apibrėžtas jų teisinis statusas, teisės ir pareigos.

CSĮ taip pat įtvirtina dvi gyventojų teises ir keturias jų pareigas ekstremaliųjų 
situacijų metu. Nors 2021 m. sausio 1 d. Civilinės saugos įstatymo pakeitimais107 
buvo išplėstas pareigų sąrašas iki penkių, paskutinė pareiga, numatanti, kad ūkio 

106 Arvydas Survila, Vainius Smalskys, Andrejus Novikovas, Agnė Tvaronavičienė, Roman Shapoval, 
„Community involvement into incident management structure: Lithuanian and Ukrainian case study“, 
Polish journal of management studies 16, 1 (2017): 255; Arvydas Survila, Vainius Smalskys, An-
drejus Novikovas, Agnė Tvaronavičienė, Andrius Stasiukynas, „Bendruomenės įtraukimo į incidento 
valdymą organizacinės prielaidos ir teisinės galimybės Lietuvoje“, Viešoji politika ir administravimas 
17, 2 (2018): 257. 

107 Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 13, 14, 15 straipsnių pakeitimo ir Įstaty-
mo papildymo 14-1 straipsniu įstatymas, TAR, 2020-11-18, Nr. 2020-24229.
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subjektai ir kitos įstaigos privalo kaupti apsaugos priemonių atsargas, yra netaikoma 
gyventojams. Ūkio subjektai ir kitos įstaigos pagal šį punktą privalo kaupti apsaugos 
priemones, kurių sąrašus, kiekį ir laikotarpį, kuriam turi būti sukauptos šių apsaugos 
priemonių atsargos, nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija (CSĮ 15 str. 5 p.). 
Pareigos kaupti apsaugos priemonių atsargas įtvirtinimą lėmė tam tikros priežastys. 
2019–2020 m. kilusios pasaulinės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pande-
mijos metu Lietuva susidūrė su asmeninės apsaugos priemonių ir kitų priemonių, 
būtinų įstaigų veiklos vykdymui užtikrinti (pvz., medicininių kaukių, dezinfekci-
nių priemonių) (toliau – AAP), trūkumo šalyje problema. Dėl pasaulį apėmusios 
krizės nebuvo galimybių skubos tvarka įsigyti AAP iš užsienio tiekėjų, o turimas 
valstybės rezervas nepajėgė patenkinti AAP poreikio. AAP stygių labiausiai paju-
to asmens sveikatos priežiūros bei socialinės globos paslaugas teikiančios įstaigos 
ir kiti subjektai, kurie karantino laikotarpiu privalėjo užtikrinti būtinųjų funkcijų 
ir paslaugų vykdymą. Tokia situacija parodė, kad valstybės rezervo galimybės yra 
nepakankamos, todėl buvo būtina nustatyti AAP sukaupimo mechanizmą, kuris pa-
dėtų valstybės rezervui patenkinti AAP poreikį pandemijų metu.108 Šių priemonių 
taikymas buvo pavėluotas pirmo karantino metu, tačiau paskelbus antrąjį karantiną 
visuomenė ir valstybė su panašiomis problemomis nesusidūrė. Manytina, jog šiuo 
metu galiojantis CSĮ užtikrins pareigą ateityje kaupti apsaugos priemonių atsargas.

Gyventojų teisės yra gauti informaciją apie incidentą ir pagalbą pagal civilinės 
saugos sistemos subjektų galimybes (CSĮ 5 str. 1 d.). Tačiau pagalbos teikimo su-
siejimas su civilinės saugos sistemos subjektų galimybėmis gali reikšti, kad pagalba 
gyventojams ir nebus suteikta. Todėl tokios nuostatos tikslintinos, turėtų būti įtvir-
tintos teisiškai aiškios gyventojų teisės ekstremaliosios situacijos metu. Gyventojų 
teisių įgyvendinimas neturėtų priklausyti nuo civilinės saugos subjektų galimybių. 
Gyventojų teisių užtikrinimu (pavyzdžiui, teisės į sveikatos apsaugą) turėtų būti pa-
sirūpinta dar iki įvedant ekstremaliąją situaciją. Tam tikslui civilinės saugos sistemos 
subjektai turėtų pasirūpinti atsargomis, numatyti galimus veiksmų variantus ekstre-
maliosios situacijos atveju, pavyzdžiui, užtikrinti lovų ligoninėse skaičių, apsirūpinti 
dezinfekciniu skysčiu, medicininėmis kaukėmis, vietomis, kuriose asmenys turėtų 

108 Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo, civilinės saugos 
įstatymo Nr. VIII-971 13, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 141 straipsniu įstatymo, 
visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 straipsnio pakeitimo įstatymo, socialinių pa-
slaugų įstatymo Nr. X-493 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo, sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 
Nr. I-1367 5, 45, 50 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2756 1 straipsnio pakeitimo įstatymo 
projektų aiškinamasis raštas.
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izoliuotis, nustatyti maisto, kitų būtinų prekių tiekimo kanalus ir kt. 
Minėta, kad prie civilinių pajėgų sistemos subjektų priskirtinos parengtų sava-

norių ir asociacijų pajėgos. Jei asociacijas prilyginame nevyriausybinėms organizaci-
joms (kurios gali būti formuojamos iš gyventojų ar jų bendruomenių), įstatymų lei-
dėjas šioms nevyriausybinėms organizacijoms suteikia teisę dalyvauti, kai atliekami 
gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotini darbai. Atsižvelgiant į šį reguliavimą galima su-
sidaryti nuomonę, kad nevyriausybinių organizacijų nariai (kuriais gali būti ir vietos 
gyventojai) yra įtraukiami į ekstremaliųjų, nepaprastųjų situacijų likvidavimo proce-
są.109 Tokia pozicija grindžiama tuo, kad, pavyzdžiui, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugija ir nevyriausybinės organizacijos pagal galimybes, gresiant ar susidarius 
valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, prireikus pasitelkiamos sveikatos priežiūros 
paslaugoms teikti. O gyventojai, galintys prisidėti prie ekstremaliųjų, nepaprastųjų 
situacijų suvaldymo, nei prie subjektų, nei prie pajėgų nėra priskirti. Atkreiptinas 
dėmesys, jog ekstremaliosios situacijos valdymo metu gyventojai, bendruomenės ar 
jų atstovai darė aktyvų poveikį kitiems bendruomenės nariams, turintiems izoliuo-
tis, atliko prevencinį vaidmenį informuojant apie pažeidimus, taip pat suteikė as-
menims, privalantiems izoliuotis, gyvenamąsias patalpas, tiekė maistą, kitas būtinas 
prekes socialiai pažeidžiamiems asmenims, civilinės saugos sistemos subjektų parei-
gūnams, užtikrinantiems valdymą, ir kt., todėl juos priskyrus prie civilinės saugos 
pajėgų, jie įgytų tam tikras teises, pavyzdžiui, reikalauti kompensacijos už suteiktą 
gyvenamąją vietą izoliuotis turintiems asmenims ar už pagalbos suteikimą socialiai 
pažeidžiamiems asmenims. Minėta, kad priežiūros dalis yra stebėjimas, fiksavimas 
ar tikrinimas, kurį galėtų atlikti ir viešojo administravimo įgaliojimų neturintys as-
menys, t. y. gyventojai ar seniūnaičiai kaip gyventojų bendruomenių atstovai, nes jų 
veikla, nesant sankcijų skyrimo galimybės, jokių privalomų nurodymų, keičiančių ar 
nustatančių asmenims teises ir pareigas, neapima. Bendruomenes ar jų narius pri-
skyrus prie civilinės saugos sistemos subjektų, aiškiai būtų įtvirtintas jų statusas, kaip 
subjektai jie įgytų teises ir pareigas. Be gyventojų, prie civilinės saugos pajėgų turėtų 
būti priskirti ir specialųjį statusą turintys fiziniai ir juridiniai asmenys, nes jie taip pat 
atlieka viešojo administravimo veiklą, būdingą kitiems civilinių pajėgų subjektams, 
pavyzdžiui, policijos rėmėjai kartu su policijos pareigūnais užtikrina viešąją tvarką, 
Lietuvos kariuomenės atstovai – karo policija – apriboja automobilių patekimą į sa-
vivaldybes, reguliuoja srautus keliuose ir kt. 

109 Arvydas Survila, Vainius Smalskys, Andrejus Novikovas, Agnė Tvaronavičienė,  Andrius Stasiukynas, 
„Bendruomenės įtraukimo į incidento valdymą organizacinės prielaidos ir teisinės galimybės Lietuvo-
je,  Viešoji politika ir administravimas: mokslo darbai 17, 2 (2018): 264. 
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1.2.2.2. Viešojo administravimo subjektų įgaliojimų kaita COVID-19 
pandemijos situacijos metu

COVID-19 pandemija sąlygojo civilinės saugos sistemos subjektų kompeten-
cijos pokyčius. Ypač pirmojo karantino metu išryškėjo vykdomosios valdžios ir 
vietos valdžios atstovų nesusikalbėjimas dėl priemonių tikslingumo, įvedimo ir at-
sakomybės klausimų.110 Todėl buvo koreguojami civilinės saugos sistemos subjektų 
ekstremaliųjų situacijų valdymo įgaliojimai. 2020 m. kovo 16 d. įvedus ekstremaliąją 
situaciją ir paskelbus karantiną111, 2020 m. balandžio 30 d. buvo priimtas Lietuvos 
Respublikos civilinės saugos įstatymo112 Nr. VIII-971 2, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 27, 28 
straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 301 straipsniu įstatymas (toliau – CSĮ 
pakeitimo įstatymas). Jame pasikeitė tam tikrų civilinės saugos sistemos subjektų 
kompetencija. CSĮ 9 straipsnis numatė, kad Vyriausybė, įgyvendindama civilinės 
saugos sistemos uždavinius, nustato abiejų lygių ekstremaliųjų situacijų skelbimo 
ir atšaukimo tvarką, skelbia ir atšaukia valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, ski-
ria valstybės operacijų vadovą; tvirtina valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų 
centro nuostatus; paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir atsiradus su ja 
susijusiam būtinų prekių ir (ar) paslaugų trūkumui ar ribotam prieinamumui, pri-
valo imtis šių prekių ir (ar) paslaugų tiekimą ir prieinamumą didinančių priemonių; 
atlieka kitas šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas. CSĮ 11 str. 
buvo išplėsta Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos kompetencija, nes, kai dėl 

110 Diskusija „Krizės ir ekstremalios situacijos valdymas. COVID-19 atvejis“, https://www.lsdp.lt/
diskusija-krizes-ir-ekstremalios-situacijos-valdymas-covid-19-atvejis/; „Nuo greitų pergalių prie 
skaudžių pralaimėjimų: Lietuvos viešosios politikos atsakas į COVID-19 pandemiją ir šios krizės 
valdymas“, 2020.; Rasa Bortkevičiūtė, Patricija Kalkytė, Vytautas Kuokštis, Vitalis Nakrošis, 
Inga Patkauskaitė-Tiuchtienė, Ramūnas Vilpišaukas, Nuo greitų pergalių prie skaudžių pralaimė-
jimų: Lietuvos viešosios politikos atsakas į COVID-19 pandemiją ir šios krizės valdymas 2020 
m. Viešosios politikos trumparaštis su rekomendacijomis sprendimų priėmėjams (Vilnius: Vilni-
aus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, 2020), https://www.tspmi.
vu.lt/wp-content/uploads/2020/12/Vie%C5%A1osios-politikos-trumpra%C5%A1tis.pdf; Dangis 
Gudelis „Atsako į COVID-19 pandemiją politikos valdymas: politikos įrankių tipai ir valdymo 
procesai“, iš Lietuvos teisė 2020: esminiai pokyčiai, I dalis: COVID-19 pandemijos sprendimai: 
teisiniai, valdymo ir ekonominiai aspektai (Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2020), https://
repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/17269/Lietuvos_teis%C4%97_I%20dalis-149-161.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y.

111 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Re-
spublikos teritorijoje paskelbimo“, TAR, 2020-03-14, Nr. 2020-05466; 2020-05-27, Nr. 2020-11175.

112 Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 2, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 27, 28 straipsnių 
pakeitimo ir Įstatymo papildymo 30-1 straipsniu įstatymas, TAR, 2020-04-30, Nr. 2020-09205.
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ekstremaliosios situacijos pobūdžio tapo neįmanoma nuotoliniu būdu organizuo-
ti VESK posėdžių ir (arba) buvo būtina operatyviai priimti sprendimus, Vyriausy-
bės ekstremalių situacijų komisija galėjo pavesti valstybės operacijų vadovui priimti 
sprendimus, reikalingus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai 
likviduoti; teikė Vyriausybei siūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos prie-
monių atsargų naudojimo ekstremaliųjų situacijų metu, taip pat dėl poreikio taikyti 
prekių ir (ar) paslaugų tiekimą ir prieinamumą didinančias priemones. Savivaldybės 
administracijos direktoriai buvo įpareigoti savivaldybės teritorijoje užtikrinti valsty-
bės operacijų vadovo nurodymų, Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos spren-
dimų įgyvendinimą; (CSĮ 14 str). 

Tokius pakeitimus lėmė kelios priežastys. Kaip nurodė įstatymo projekto ren-
gėjai113, ekstremaliosios situacijos, susijusios su koronaviruso infekcija COVID-19, 
valdymas atskleidė tam tikrus CSĮ nustatyto ekstremaliųjų situacijų valdymo me-
chanizmo reglamentavimo ir veikimo trūkumus ir neaiškumus. Civilinės saugos 
įstatyme trūko svarbių nuostatų apie Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos ir 
operacijų vadovo įgaliojimus valdant ekstremaliąją situaciją, nuostatų, reglamentuo-
jančių informacijos apie ekstremaliąją situaciją gyventojams teikimą, savivaldybių 
prievoles vykdant VESK ir valstybės operacijų vadovo sprendimus bei pastarųjų 
priimtų sprendimų skelbimo tvarkos ir kt. Taip pat valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos valdymo metu buvo pastebėta, kad Civilinės saugos įstatyme trūko aiš-
kesnio santykių tarp vietos savivaldos ir centrinės valdžios reguliavimo nuostatų, 
todėl savivaldybės skirtingai suprato, ką jos turėtų daryti paskelbus valstybės lygio 
ekstremaliąją situaciją.114

Šiuo CSĮ pakeitimo įstatymu115 buvo ne tik praplėsta viešojo administravimo 
subjektų kompetencija, bet ir įtvirtinti didesni asmenų teisių ir laisvių apribojimai 
ekstremaliųjų situacijų metu: <...> galėjo būti apribojama asmenų ūkinės veiklos 
laisvė, viešųjų ir administracinių paslaugų teikimas (CSĮ 8 str.); <...> 1) galėjo būti 
laikinai apribotas patekimas į tam tikrą teritoriją ar patalpą, apribotas ar uždraustas 
transporto priemonių eismas ekstremaliosios situacijos židinyje; 2) <...> galėjo nau-
dotis ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti reikalingais mate-

113 Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 2, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 27 ir 28 straipsnių 
pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas.

114 Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 2, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 27 ir 28 straipsnių 
pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas.

115 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Re-
spublikos teritorijoje paskelbimo“, TAR, 2020-03-14, Nr. 2020-05466; 2020-05-27, Nr. 2020-11175.
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rialiniais ištekliais, neatsižvelgdamos į jų nuosavybės formą; 3) <...> bet kuriuo paros 
metu turėjo teisę įeiti į bet kokias negyvenamąsias patalpas ir teritorijas, gyventojų 
sutikimu – į gyvenamąsias patalpas, sustabdyti atliekamus darbus, pašalinti kliūtis, 
kurios trukdo likviduoti įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją, taip pat 
bet kokioje įvykio ar ekstremaliojo įvykio paveiktoje teritorijoje atlikti paieškos, gel-
bėjimo ir kitus neatidėliotinus darbus. Be gyventojo sutikimo įeiti į gyvenamąją pa-
talpą galima tik tuo atveju, kai reikia gelbėti gyventojų gyvybę, sveikatą ar turtą (CSĮ 
28 str. 4 d.); <...> Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija turėjo teisę nustatyti 
gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir 
ūkio subjektams būtinų prekių ir (ar) paslaugų sąrašą ir pavesti Valstybinei vartotojų 
teisių apsaugos tarnybai stebėti šių prekių ir (ar) paslaugų kainų ir prieinamumo 
pokyčius (301 str. 1 d.); Vyriausybė paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaci-
ją, galėjo nustatyti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, 
kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams ūkinės veiklos laisvės, viešųjų ir administraci-
nių paslaugų teikimo apribojimus, būtinus ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos 
padariniams šalinti (CSĮ 9 str. 18 d.). Atkreiptinas dėmesys, jog Vyriausybė turėjo 
Seimo suteiktus įgaliojimus atlikti veiksmus bei priimti sprendimus, numatytus CSĮ 
9 str. 18 punkte, tik nuo 2020 m. gegužės 1 d. 

Teisiniu reguliavimu116 nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. gyventojai, ūkio subjektai ir 
kitos įstaigos privalėjo Vyriausybės nustatyta tvarka atlikti būtinas užduotis (CSĮ 15 
str. 2 d. 3 pnk.). CSĮ 2 str. 2 d. būtinoji užduotis apibrėžiama kaip ekstremaliajai situ-
acijai likviduoti ir jos padariniams šalinti skubiai būtini atlikti darbai, kurių neatlikus 
atsirastų arba galėtų atsirasti žala nacionaliniam saugumui, gyventojams, aplinkai ar 
turtui. Vyriausybė nustato privalomų darbų, būtinų užduočių atlikimo ekstremalių-
jų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarką (CSĮ 9 str. 7 pnk.). Atitin-
kamai CSĮ 17 str. yra numatyti būtinų užduočių atlikimo ypatumai. Būtinos užduo-
tys atliekamos tik tada, kai civilinės saugos sistemos pajėgų ar materialinių išteklių, 
esančių operacijų vadovo žinioje, nepakanka ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos 
padariniams šalinti (CSĮ 17 str. 2 d.). Būtinoms užduotims, kurioms atlikti reikalingi 
tik žmogiškieji ištekliai, gali būti pasitelkiami gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstai-
gos (CSĮ 17 str. 3 d.), o būtinoms užduotims, kurioms atlikti reikalingi žmogiškieji 
ir materialiniai ištekliai, gali būti pasitelkiami tik ūkio subjektai ir kitos įstaigos (CSĮ 
17 str. 4 d.). Be to, šiuo reguliavimu117 nustatyta, kad neatidėliotinais atvejais, kai kyla 

116 Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 2, 9, 13, 15, 17, 18, 24, 28, 31 ir 32 
straipsnių pakeitimo įstatymas, TAR, 2021-08-11, Nr. 2021-17358.

117 Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 2, 9, 13, 15, 17, 18, 24, 28, 31 ir 32 
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didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, aplinkai ar turtui, visi ūkio subjektai ir 
kitos įstaigos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia turimus materialinius išteklius (CSĮ 
18 str. 2 d.). Atitinkamai Vyriausybės nustatyta tvarka gyventojams, ūkio subjektams 
ir kitoms įstaigoms, kurie atliko būtinas užduotis, reikia kompensuoti išlaidas, susi-
jusias su šių užduočių atlikimu (CSĮ 31 str. 1 d.), o ūkio subjektams, savivaldybėms 
ir kitoms įstaigoms, kurie teikė materialinius išteklius, – išlaidas (CSĮ 31 str. 2 d.).

Reaguojant į pandemijos keliamus iššūkius buvo pakeistas ir Teisėkūros pagrin-
dų įstatymas. Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-
2220 20 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 41 skirsniu įstatymas.118 TPĮ 41 
skirsnyje „Teisėkūros ypatumai mobilizacijos, nepaprastosios ir karo padėties metu“ 
įtvirtinti straipsniai, reglamentuojantys teisės aktų projektų rengimą, teisės aktų 
skelbimą ir įsigaliojimą nepaprastosios ar karo padėties metu (TPĮ 244 straipsnis); 
Seimo nutarimų dėl mobilizacijos ar demobilizacijos skelbimo, karo arba nepapras-
tosios padėties įvedimo ar atšaukimo, ginkluotųjų pajėgų panaudojimo, Respublikos 
Prezidento dekretų dėl mobilizacijos skelbimo, karo padėties įvedimo ar atšaukimo, 
nepaprastosios padėties įvedimo, gynybos nuo ginkluotos agresijos skelbimą ir įsi-
galiojimą (TPĮ 245 straipsnis); Konstitucinio Teismo aktų ir Konstitucinio Teismo 
pirmininko pranešimų paskelbimą ir įsigaliojimą, kitų teismų sprendimų skelbimą 
nepaprastosios ar karo padėties metu (TPĮ 246 straipsnis). Tokiais pakeitimais įstaty-
mo projekto autoriai119 siekė įteisinti galimybę nepaprastosios ir karo padėties metu 
minėtus teisėkūros veiksmus atlikti kitais prieinamais būdais ir priemonėmis. Ka-
dangi egzistuoja tikimybė, jog priimti teisės aktai dėl minėtų analogiškų priežasčių 
negalės būti oficialiai skelbiami Teisės aktų registre, TPĮ projekte įteisinta galimybė 
nepaprastosios ir karo padėties metu teisės aktus skelbti visuomenės informavimo 
priemonėse. Taip pat numatyta, kad sprendimai dėl mobilizacijos ar demobilizacijos 
skelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo ar atšaukimo privalo būti skel-
biami Teisės aktų registre (jei jame skelbti įmanoma) ir visuomenės informavimo 
priemonėse, o įsigalioja nuo jų paskelbimo Teisės aktų registre ar visuomenės infor-
mavimo priemonėse, priklausomai nuo to, kur paskelbta anksčiau.

Viešojo administravimo subjektai (civilinės saugos sistemos subjektai ir pajėgos) 

straipsnių pakeitimo įstatymas,TAR, 2021-08-11, Nr. 2021-17358.
118 Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 20 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo 41 skirsniu įstatymas, TAR, 2020-07-16, Nr. 2020-15880.
119 Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 pakeitimo 

įstatymo, Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymo Nr. Viii-1721 pakeitimo įstatymo ir kitų kartu 
teikiamų įstatymų pakeitimo įstatymų projektų aiškinamasis raštas.
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turi teisę atlikti administracinį reglamentavimą, priimti administracinius sprendi-
mus, tačiau yra svarbus laikas, kada jie atlieka tokius veiksmus, ar priimti sprendi-
mai, teisės aktai koreliuoja su aukštesnės teisinės galios teisės aktais, ar viešojo admi-
nistravimo subjekto veiksmai neviršija jam suteiktų įgaliojimų. Priešingu atveju toks 
viešojo administravimo subjektų veikimas bus neteisėtas. Viešojo administravimo 
subjektų, skirtingai nei privačių asmenų, veikloje taikomas principas – ,,viskas, kas 
aiškiai nėra leista, yra draudžiama“. Tad viešojo administravimo subjekto atlikti vie-
šojo administravimo veiksmai, viršijant jam suteiktus įgaliojimus, taip pat ir admi-
nistracinių aktų leidimas, viršijant suteiktą kompetenciją, yra neteisėti.120 Kaip išaiš-
kino Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, „įstatymo viršenybės principas 
– inter alia (be kita ko) reikalauja, jog administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių 
ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais būtų pagrįsti įstatymais. VAĮ 8 straipsnio 1 
dalis detalizuoja, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objekty-
viais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės 
turi būti motyvuotos“121.

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 
d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 
įsigaliojo nuo 2020 m. kovo 16 d. Šiame akte buvo nustatyti Konstitucijoje ir įstaty-
muose įtvirtinti teisių ir laisvių apribojimai. Tačiau civilinės saugos subjektams pla-
tesni įgaliojimai riboti asmenų teises ir laisves įstatymu buvo suteikti tik nuo 2020 
m. gegužės 1 d. Vadinasi, nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gegužės 1 d. Vyriau-
sybės nutarimais „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ne-
galėjo būti ribojamos atskiros asmenų teisės ir laisvės, įtvirtintos Konstitucijoje ir 
kituose įstatymuose. Atitinkamai, priėmus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 
m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijo-
je paskelbimo“, jo nuostatų prieštaravimo aukštesnės juridinės galios teisės aktams 
klausimas buvo išspręstas.

120 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A-838-502/2020.

121 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 19 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. EA-4688-1062/2020.
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1.2.2.3. Viešojo administravimo subjektų konsultavimosi su visuomene 
problemos COVID-19 pandemijos situacijos metu

COVID-19 pandemijos situacijoje, priimant administracinius sprendimus ir 
įgyvendinant teisinį reguliavimą, ypač išryškėjo konsultavimosi su visuomene trū-
kumai. Dar iki pandemijos galiojęs Teisėkūros pagrindų įstatyme įtvirtintas konsul-
tavimosi su visuomene mechanizmas neveikė veiksmingai. COVID-19 pandemijos 
metu konsultuotis su visuomene apskritai buvo nustota, sprendimus Vyriausybė pri-
imdavo vienašališkai. TPĮ 2 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad  konsultavimasis su 
visuomene – teisėkūros iniciatyvas pareiškiančių, teisės aktų projektus rengiančių, 
teisės aktus priimančių ir (ar) galiojančio teisinio reguliavimo poveikio  ex 
post vertinimą atliekančių subjektų veiksmai, apimantys teisėkūros iniciatyvų, tei-
sės aktų projektų pateikimą visuomenei susipažinti, informavimą apie galiojančio 
teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą, taip pat gautų asmenų pasiūlymų 
vertinimą ir šio vertinimo rezultatų paskelbimą. Apie konsultavimosi pradžią visuo-
menei yra paskelbiama. Teisės aktų informacinėje sistemoje tvarkoma ir skelbiama 
informacija apie konsultavimąsi su visuomene, įskaitant konsultavimosi laiką, būdą, 
rezultatus (TPĮ 5 str. 2 d. 4 pnk.). Konsultavimosi su visuomene tikslas – užtikrinti 
teisėkūros atvirumą, skaidrumą, sužinoti visuomenės nuomonę apie teisinio regu-
liavimo problemas ir jų sprendimo būdus, suteikti visuomenei galimybę daryti įtaką 
teisės akto projekto turiniui, geriau įvertinti numatomo teisinio reguliavimo teigia-
mas ir neigiamas pasekmes, jo įgyvendinimo sąnaudas, teikti pasiūlymus dėl Seimo 
kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje paskelbtų teisėkūros iniciatyvų ir 
teisės aktų projektų, taip pat dėl teisinio reguliavimo, kurio stebėsena atliekama (TPĮ 
7 str. 1 d.). 

Pastebėtina, jog duomenų apie konsultacijų su visuomene laiką, būdą ir skaičių 
dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl 
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir vėlesnių jo redakcijų nėra. 
Konsultavimosi su visuomene stokos problema pastebėta dar anksčiau. Valstybės 
kontrolė, 2018 m. atlikusi teisėkūros procesų auditą122, nustatė, kad „teisėkūros pro-
cesas nėra pakankamai atviras ir skaidrus, jame per mažai dalyvauja visuomenė“. 
2018 m. valstybinio audito ataskaitoje nurodoma: „Svarbu, kad Vyriausybė Seimui 
pateiktų įstatymų projektus, kurie rengimo metu vienu ar kitu būdu būtų aptarti 
su subjektais, su kurių verslo, darbo, socialinių garantijų, tinkamos gyvenamosios 

122 „Valstybinio audito ataskaita, Teisėkūros procesas“, 2018 m. kovo 16 d. Nr. VA-2018-P-40-6-2.
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aplinkos užtikrinimo ar kitais interesais siūlomas teisinis reglamentavimas yra su-
sijęs, t. y. pasikonsultavus su visuomene.“ Pagal šią išvadą pateikta rekomendacija 
visiškai iki šiol nėra įgyvendinta. Tačiau Valstybės kontrolė auditą atliko ir ataskaitą 
pateikė 2018 m., dar iki paskelbiant ekstremaliąją situaciją 2020 m., todėl konsulta-
vimosi su visuomene ekstremaliosios situacijos metu aplinkybės turėtų būti vertina-
mos šiek tiek kitaip. Tokiose situacijose galima pateisinti konsultavimosi stygių, nes 
reikia skubiai, operatyviai reaguoti į besikeičiančią padėtį, greitai priimti sprendi-
mus. Laikantis visų konsultuotis su visuomene būtinų reikalavimų, toks konsultavi-
masis užtruktų, todėl galėjo būti vėluojama priimti tinkamus, reikiamus sprendimus 
tai situacijai sureguliuoti. Sutiktina su Urmono nuomone, jog „kilus gaisrui ne laikas 
skaityti instrukcijas apie priešgaisrinę prevenciją ir spręsti logistikos klausimus. Gais-
rą reikia gesinti. O dažnai būna taikomas blogiausias scenarijus – vangus veikimas 
lokalinio gaisro persimetimo į kitus objektus metu“123. Vis dėlto operatyviai, skubiai, 
nesikonsultuojant su visuomene priimti sprendimai turi būti teisėti (neprieštarauti 
aukštesnės galios teisės aktams), vieši (turi būti sudaromos galimybės susipažinti 
su jų projektais, priėmimo aplinkybėmis, motyvais), kad ateityje būtų išvengiama 
reguliavimo klaidų. 

1.2.3. Administracinės atsakomybės pokyčiai COVID-19 
pandemijos metu

COVID-19 pandemijos metu iškilo būtinybė keisti teisės aktus124, įtvirtinančius 
administracinę atsakomybę už reikalavimų nesilaikymą esant ekstremaliajai situaci-
jai. Pakeitimų iniciatoriai akcentavo, jog daryti pakeitimus paskatino poreikis užkar-
dyti visuomenės sveikatos, civilinės saugos srities teisės aktų, savivaldybių instituci-
jų priimtų sprendimų nesilaikymą ir pažeidimus, daromus valstybei ar visuomenei 
pavojingu metu ir sąlygomis, kai paskelbta karo, nepaprastoji padėtis, mobilizacija, 
karantinas, ribotas karantinas, taip pat susidarius ekstremaliajai situacijai ar eks-
tremaliajam įvykiui, jei ekstremalioji situacija ar ekstremalusis įvykis kelia pavojų 
žmonių gyvybei ar sveikatai, atgrasyti asmenis nuo tokių pažeidimų padarymo, taip 

123 Algimantas Urmonas, „Karantinas šiandien ir rytoj – teisinės problemos karantino voratinklyje“, 
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/algimantas-urmonas-karantinas-siandien-ir-ry-
toj-teisines-problemos-karantino-voratinklyje-18-1300358?copied. 

124  Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45, 46, 96, 506, 526, 589 ir 608 straipsnių 
pakeitimo įstatymas, TAR, 2020-04-02, Nr. 2020-06899.
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pat padidinti numatytų baudų už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos 
norminių teisės aktų pažeidimus minimaliuosius dydžius.125 Vyriausybės 2020 m. 
vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos pa-
skelbimo“ paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl naujojo 
koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 
„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbus trečią (visiš-
kos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį ir karantiną visoje Lietuvos 
Respublikos teritorijoje, išaiškėjo teisinio reguliavimo spragų, kai tuo metu galiojan-
čios administracinės atsakomybės už visuomenės sveikatos ir civilinės saugos pa-
žeidimus laipsnis buvo nepakankamas užtikrinti teisės aktų reikalavimų laikymąsi 
ekstremaliosios situacijos ir karantino metu.126 ANK 45, 46, 506 ir 526 straipsniai 
buvo papildyti naujomis dalimis, numatančiomis kvalifikuotą šiuose straipsniuose 
numatytų administracinių nusižengimų sudėtį už šių nusižengimų padarymą karo, 
nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, riboto karantino, ekstremaliosios 
situacijos ar ekstremaliojo įvykio metu. Taip pat buvo padidinti ANK 96 straipsnyje 
numatytų baudų už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės 
aktų pažeidimus minimalieji dydžiai.

ANK 526, 45, 46 str. dispozicijos yra blanketinės. Kadangi pažeidimo sudėtis 
blanketinė, visais atvejais reikia gilintis į straipsnio dispozicijoje nurodytų teisės aktų 
reikalavimus ir vertinti, ar jie nebuvo pažeisti. ANK 45 straipsnio 1 dalyje numatyta 
administracinė atsakomybė už visuomenės sveikatos srities ES reglamentų ar spren-
dimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Žmo-
nių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimus yra blanketinė, 
t. y. nukreipianti į kitus teisės aktus, o nusižengimo sudėtis formali, nereikalaujanti 
padarinių, atsakomybei kilti užtenka nustatyti faktą, jog buvo pažeisti teisės aktų, 
reglamentuojančių visuomenės sveikatos srities reikalavimus, nuostatai.127 

125 Aiškinamasis raštas dėl Administracinių nusižengimų kodekso 45, 46, 96, 506, 526, 589 ir 608 
straipsnių pakeitimo įstatymo projekto.

126 Aiškinamasis raštas dėl Administracinių nusižengimų kodekso 45, 46, 96, 506, 526, 589 ir 608 
straipsnių pakeitimo įstatymo projekto.

127 Panevėžio apygardos teismo 2020 m. vasario 27 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 
AN2-28-334/2020.
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1.2.3.1. Nusižengimų, numatytų ANK 45 str., kvalifikavimo pokyčiai 
COVID-19 pandemijos metu

Pastebėtina, jog už nusižengimą, numatytą ANK 45 str., atsakomybėn gali būti 
traukiami ne tik fiziniai asmenys, bet ir įmonių vadovai. Pavyzdžiui, administracinio 
nusižengimo byloje Nr. AN2-68-350/2020, kurioje „J. P., būdamas UAB (duomenys 
neskelbtini), vadovu, karantino, paskelbto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 
m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 
paskelbimo“, laikotarpiu nevykdė teisėto policijos pareigūno reikalavimo, pareikšto 
2020 m. kovo 23 d., apie 14.45 val., įteikiant įspėjimą ir išaiškinant administracinę 
atsakomybę už visuomenės sveikatos srities ES reglamentų ar sprendimų, higienos 
norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respubli-
kos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymų pažeidimus pagal 
ANK 45 straipsnį, nes 2020 m. kovo 25 d., apie 10.40 val., jo vadovaujamos įmonės 
darbo objekte, parduotuvėje (duomenys neskelbtini), vyko prekyba, kuri galėjo vykti 
tik tuo atveju, jei prekės bus pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsii-
mamos atsiėmimo punktuose, laikantis higienos reikalavimų“128.  

Teismų praktika rodo, kad dažnai asmenys klaidingai kvestionuoja, nesilai-
ko reikalavimų nosį ir burną dengiančių apsaugos priemones dėvėti viešoje vieto-
je, argumentuodami, jog aplinkui nėra kitų asmenų. Panevėžio apygardos teismas 
administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-85-334/2020 nustatė, kad pareiškėjo 
nurodytos aplinkybės neturi reikšmės jo veiksmų pagal ANK 45  straipsnio 4 dalį 
kvalifikavimui, nes pažeidimo sudėtis – nosį ir burną dengiančių apsaugos priemo-
nių viešoje vietoje nedėvėjimas. Teismas nurodo: „Ir nors pareiškėjas bando teismą 
įtikinti, kad jis buvo nubaustas už apsauginės veido kaukės nedėvėjimą nuošalioje 
vietoje, kurioje aplinkui nebuvo jokių praeivių, tačiau nagrinėjamu atveju, nebuvo 
pagrindo vertinti, kad pareiškėjo buvimo vietoje jis negalėjo sutikti kitų žmonių. Pagal 
Vyriausybės atstovų paaiškinimus, viešoji vieta yra bet kuri vieta, kuri yra už asmenų 
namų ribos, nepaisant to, ar tai vidus ar laukas. Jei asmuo gyvena nuosavame name – 
kieme apsauginės priemonės nebūtinos, jei asmuo vienas miške – taip pat nebūtina, 
tačiau darbe, gatvėje, laiptinėje ar dar kur nors, kur galima sutikti žmonių, apsauginę 
veido kaukę dėvėti privaloma. Šiuo atveju, nors pareiškėjas bėgiojo rajoninio kelio 
(duomenys neskelbtini) ruože, tačiau jis gana gausiai apgyvendintas (pakankamai 

128 Panevėžio apygardos teismo 2020 m. liepos 3 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-
68-350/2020 
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pavienių sodybų, (duomenys neskelbtini) yra (duomenys neskelbtini) socialinės 
globos namai, t. t.) ir pareiškėjas, bet kada galėjo sutikti kitą žmogų (einantį, 
važiuojantį dviračiu ir pan.).“129 

Praktikoje buvo kilę ir neaiškumų, pagal kurią ANK 45 str. dalį turi būti kvalifi-
kuojama asmens veika. Administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-307-873/2020 
teismas nustatė, kad „kvalifikuojant administracinį nusižengimą pagal ANK 45 
straipsnio 4 dalį, turi būti nustatyta, jog pažeidus nurodytus teisės aktus (šiuo atveju, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 398, įsiga-
liojusiu 2020 m. balandžio 27 d., pakeistą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 
m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ 
3.1.10.3 punktą), buvo sukeltas pavojus išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms už-
krečiamosioms ligoms. Pažymėtina, kad nurodytas požymis nei administracinio nu-
sižengimo protokole, nė skundžiamame nutarime pažeidėjui nebuvo inkriminuotas, 
nei nustatomojoje, nei motyvuojamoje skundžiamo nutarimo dalyje taip pat nenu-
rodyti jokie duomenys, kurie pagrįstų, jog pareiškėjas viešoje vietoje nedėvėdamas 
apsauginės kaukės sukėlė pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečia-
mosioms ligoms, todėl nuoroda į ANK 45 straipsnio 4 dalį neteisinga. Nagrinėjamu 
atveju, pareiškėjas nevykdė karantino metu galiojusio teisės akto, tai yra, nesilaikė 
privalomo reikalavimo viešoje vietoje dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 
priemones, todėl jo veiksmai atitinka ANK 45 straipsnio 1 dalies sudėtį. Admini-
stracinis nusižengimas perkvalifikuotinas iš ANK 45 straipsnio 4 dalies į ANK 45 
straipsnio 1 dalį, paskirta nauja nuobauda“130. 

Atkreiptinas dėmesys, kad yra pasitaikę atveju, kai pareigūnai, asmenį trauk-
dami administracinėn atsakomybėn pagal ANK 45 straipsnio 4 dalį, neįsigilindavo 
į visas bylos aplinkybes, į tai, ar asmuo dėl sveikatos problemų gali dėvėti kaukę. 
Pavyzdžiui, teismas nustatė, kad „K. Z. medicininiai dokumentai patvirtina, kad jam 
diagnozuota sunki aplastinės anemijos forma, (TLK-10 diagnozė: D61.3), antrinė 
hemochromatozė. Taigi, nagrinėjamu atveju K. Z. yra neįgalumą turintis asmuo, o į 
bylą pateikti medicininiai dokumentai sudaro teismui pagrindą manyti, kad kaukės 
dėvėjimas K. Z. gali pakenkti jo sveikatos būklei. Be to, ir pats administracinėn atsa-
komybėn patrauktas asmuo teigė, kad kaukės nedėvėjo dėl savo sveikatos būklės. Pa-
žymėtina, kad byloje nebuvo pateikta jokių objektyvių įrodymų, kad K.  Z.  pagal 

129 Panevėžio apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 
AN2-85-334/2020.

130 Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 24 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 
AN2-307-873/2020.
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savo sveikatos būklę galėjo dėvėti kaukę arba tai nekenkia jo sveikatos būklei. At-
sižvelgiant į tai, kad šioje administracinio nusižengimo byloje nėra jokių objekty-
vių duomenų, patvirtinančių, kad K. Z. veiksmuose yra ANK 45 straipsnio 4 dalyje 
numatyto administracinio nusižengimo sudėtis, skundžiamas apylinkės teismo nu-
tarimas dalyje dėl K. Z. pripažinimo padarius administracinį nusižengimą, numaty-
tą ANK 45 straipsnio 4 dalyje, panaikinamas, o administracinio nusižengimo teisena 
K. Z. atžvilgiu buvo nutraukta“131.

Apibendrinant ANK 45 str. taikymo ypatumus pastebėtina, jog už nusižengimą, 
numatytą ANK 45 str., atsakomybėn gali būti traukiami ne tik fiziniai asmenys, bet ir 
įmonių vadovai. Dažnai asmenys klaidingai kvestionuoja, nesilaiko reikalavimų nosį 
ir burną dengiančias apsaugos priemones dėvėti viešoje vietoje, argumentuodami, 
jog aplinkui nėra kitų asmenų. Praktikoje buvo kilę neaiškumų, pagal kurią ANK 45 
str. dalį turi būti kvalifikuojama asmens veika. Taip pat yra pasitaikę atvejų, kai pa-
reigūnai, asmenį traukdami administracinėn atsakomybėn pagal ANK 45 straipsnio 
4 dalį, neįsigilindavo į visas bylos aplinkybes, į tai, ar asmuo dėl sveikatos problemų 
gali dėvėti kaukę.

1.2.3.2. Nusižengimų, numatytų ANK 506 str. 41 d., kvalifikavimo pokyčiai 
COVID-19 pandemijos metu 

ANK 506 straipsnio 41 dalis numato atsakomybę už statutinio valstybės tarnau-
tojo, karo policijos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos ar žvalgy-
bos pareigūno teisėto nurodymo ar reikalavimo nevykdymą, kai jis padarytas karo, 
nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, riboto karantino metu, taip pat 
susidarius ekstremaliajai situacijai ar ekstremaliajam įvykiui, jeigu ekstremalioji si-
tuacija ar ekstremalusis įvykis kelia pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai. Kaip nuro-
dė teismas, „norint patraukti asmenį administracinėn atsakomybėn pagal ANK 506 
straipsnio 41 dalį būtina nustatyti šias teisiškai reikšmingas aplinkybes: 1) tam tikroje 
teritorijoje turi galioti specialus teisinis režimas (karo, nepaprastosios padėties, mo-
bilizacijos, karantino, riboto karantino ir t.  t.); 2) pareigūno reikalavimas turi būti 
teisėtas, paremtas teisiniu reguliavimu; 3) asmuo savo veikimu ar neveikimu tokio 
reikalavimo/nurodymo nevykdo“132. 

131 Kauno apygardos teismo 2021 m. rugsėjo 30 d. nutarimas administracinio nusižengimo byloje Nr. 
AN2-465-383/2021.

132 Kauno apygardos teismo 2021 m. birželio 28 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-
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Pandemijos metu šio straipsnio taikymui buvo būdinga tai, kad asmenys buvo 
traukiami atsakomybėn už nesilaikymą karantino metu įvestų teisių ir laisvių apri-
bojimų, juos kvestionavo, pavyzdžiui, asmenims buvo draudžiama be pagrindo vykti 
į kitas savivaldybes, tačiau jie vis tiek vykdavo. Vienoje administracinių nusižengimų 
byloje asmuo buvo pripažintas kaltu padaręs administracinį nusižengimą, numaty-
tą ANK 506 straipsnio 41dalyje, ir jam paskirta 300 Eur bauda už tai, kad jis 2020 
m. gruodžio 22 d. apie 10.18 val. kelyje, privažiavęs automobiliu prie patikros pos-
to, pateikė policijos pareigūnei vairuotojo pažymėjimą ir automobilio registracijos 
liudijimą, kuriame buvo nurodyta, kad jis yra rajono gyventojas, o į miestą atvyko 
apsipirkti automobilių servise „D.“. Jis nepateikė policijos pareigūnams jokių duo-
menų, įrodančių jo teisę įvažiuoti į miestą, ir nepaisė apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėjos teisėto reikalavimo 
apsisukti ir nevykti miestą. Pirmą kartą patikros poste policijos pareigūnei neleidus 
vykti į miestą, asmuo antrą kartą privažiavo prie patikros posto ir nepaklusęs po-
licijos pareigūnų paliepimams apsisukti, padidinęs greitį įvažiavo į miestą.133 Šioje 
situacijose teismas, spręsdamas valdžios atstovų naudai, sprendė, kad asmuo suvokė, 
jog Lietuvoje paskelbto karantino metu neturėjo teisėto pagrindo įvažiuoti į miestą, 
tačiau nevykdė policijos pareigūnų teisėto reikalavimo apsisukti bei nevykti į mies-
tą, t. y. veikė tiesiogine tyčia. Įvertinęs aptartas aplinkybes teismas konstatavo, kad 
asmens veika atitiko administracinio nusižengimo, numatyto ANK 506 straipsnio 
41 dalyje, požymius, todėl asmuo administracinėn atsakomybėn pagal minėtą teisės 
normą buvo patrauktas pagrįstai.

Atkreiptinas dėmesys, kad asmenys administracinėn atsakomybėn pagal ANK 
506 straipsnio 41 dalį traukiami ne tik dėl reikalavimų, susijusius su karantino reži-
mo draudimų, apribojimų ar pareigų nevykdymu, bet dėl visų kitų teisėtų pareigūno 
reikalavimų nevykdymo paskelbto karantino metu. Kitoje byloje teismas pripažino, 
kad „policijos pareigūnai, kurių veiksmais apeliantas savo skunde reiškia nepasi-
tenkinimą, veikė jiems suteiktų įgaliojimų ir savo kompetencijos ribose, t. y. šiuo 
konkrečiu atveju buvo laikomasi  Policijos įstatymo  nuostatų.  Policijos pareigūnų 
veiksmai ne tik buvo numatyti ir leidžiami įstatymo, bet buvo ir proporcingi susida-
riusiai situacijai, tad jų reikalavimus vykdyti M. K. buvo privalu. Pagrįstai nustačius, 
kad M.  K.  nevykdė teisėto policijos pareigūnų reikalavimo Lietuvos Respublikoje 
paskelbto karantino metu, jo veika tinkamai kvalifikuota pagal ANK 506 straipsnio 

360-383/2021.
133 Kauno apygardos teismo 2021 m. birželio 28 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-

360-383/2021.
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41 dalį“134. 
Tačiau praktikoje pasitaikė atvejų, kai pareigūnai nepagrįstai bandė taikyti ANK 

506 straipsnio 41 dalį, t. y. nesant tam pagrindo. Štai Panevėžio apygardos teismas 
2021 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-
117-350/2021 nustatė, kad P. S. buvo surašytas administracinio nusižengimo proto-
kolas ir jis patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ANK 506 straipsnio 41 
dalį, 508 straipsnį už tai, kad „2021 m. gegužės 1 d. 4 val. (duomenys neskelbtini) ant 
kelio važiuojamosios dalies ir šaligatvio nevykdė teisėto policijos pareigūno – Ute-
nos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato 
(toliau – Utenos AVPK Zarasų PK) Reagavimo skyriaus tyrėjo J. L. (J. L.) reikalavimo 
prieiti ir sėsti į tarnybinį automobilį neblaivumo nustatymui ir protokolo surašymui, 
vėliau, pareigūnui atsivedus P. S. prie tarnybinio automobilio, jis bandė pasišalinti, 
pareigūnui pareikalavus lipti į tarnybinį automobilį, sudėti rankas už nugaros, tai da-
ryti atsisakė. Pristatytas į Utenos AVPK Zarasų PK patalpas, P. S. atsisakė nusistatyti 
neblaivumo laipsnį, keikėsi necenzūriniais žodžiais, išvadino pareigūnus „marozais“, 
grasino atleisti juos iš tarnybos. Nagrinėjamu atveju, iš pateiktų vaizdo įrašų akivaiz-
du, kad P. S. iki jį sustabdant policijos pareigūnams, ir vėliau, nors ir buvo išgėręs 
alkoholio, tačiau savo veiksmais viešosios rimties netrikdė ir savo būkle žmogaus 
orumo ir dorovės neįžeidė – buvo visiškai adekvatus ir orientuotas, todėl policijos 
pareigūnai neturėjo jokio teisėto pagrindo P. S. sulaikyti ar tikrinti jo neblaivumą“135. 
Kaip šioje byloje teismas nurodė, „dėl to policijos pareigūnų P. S. duoti reikalavimai 
prieiti ir sėsti į tarnybinį automobilį neblaivumo nustatymui ir administracinio nu-
sižengimo protokolo surašymui, kai joks pažeidimas nebuvo padarytas, bei vėlesni 
po to sekę reikalavimai negali būti pripažinti teisėtais ir pagrįstais, todėl P. S. visiš-
kai pagrįstai atsisakė šiuos reikalavimus vykdyti. Esant nurodytoms aplinkybėms, 
akivaizdu, kad administracinėn atsakomybėn pagal ANK 506 straipsnio 41 dalį P. S. 
patrauktas nepagrįstai“136. 

Pastebėtina, kad asmenys kurių veiklą negalima kvalifikuoti pagal ANK 45 
straipsnio 4 dalį, vis tiek privalo paklusti policijos pareigūno reikalavimams. Tai pa-
tvirtina Kauno apygardos teismo 2021 m. rugsėjo 30 d. nutarimas administracinio 

134 Kauno apygardos teismo 2021 m. gegužės 27 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-
303-317/2021.

135 Panevėžio apygardos teismo 2021 m. rugpjūčio 18 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 
AN2-117-350/2021.

136 Panevėžio apygardos teismo 2021 m. rugpjūčio 18 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 
AN2-117-350/2021.
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nusižengimo byloje Nr. AN2-465-383/2021, kuriame nurodyta, kad „nors ir K. Z. 
turėjo teisę nedėvėti nosį ir burną dengiančios kaukės, tačiau privalėjo paklusti teisė-
tiems policijos pareigūnų reikalavimams ir, nevykdydamas šių nurodymų, pagrįstai 
buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn. Nustačius, kad K. Z. nevykdė teisė-
tų policijos pareigūnų reikalavimo Lietuvoje paskelbto karantino metu, administra-
cinėn atsakomybėn patraukto asmens veika pagrįstai kvalifikuota pagal ANK 506 
straipsnio 41 dalį“137. 

Apskritai analizuojant teismų praktiką dėl ANK 506 str. 41 d. bei ANK 45 str. 
4 d. taikymo pastebėtina, kad, kvalifikuojant asmens veiklą pagal ANK 45 str. 4 
d., jis dažnai traukiamas atsakomybėn ir pagal ANK 506 str. 41 d. Klaipėdos apy-
gardos teismas pažymėjo, jog „R. R. pripažino, kad viešoje vietoje – keleiviniame 
transporte (miesto maršrutiniame autobuse), neatviroje erdvėje, – nedėvėjo nosį ir 
burną dengiančios apsaugos priemonės (veido kaukės, respiratoriaus ar kitos prie-
monės), kuri būtų prigludusi prie veido ir visiškai dengtų nosį ir burną, nors to-
kią apsaugos priemonę (veido kaukę) turėjo. Be R. R. prisipažinimo, jo kaltę pada-
rius  ANK  45  straipsnio  4  dalyje numatytą administracinį nusižengimą patvirtina 
ir kita byloje surinkta medžiaga.  Taip pat teismas pažymėjo, jog R.  R.  teismo 
posėdyje pripažino ir tai, kad policijos pareigūnams, nustačiusiems administracinio 
nusižengimo faktą ir siekiantiems nustatyti jį padariusio asmens tapatybę 
pareikalavus, nepateikė asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, nors jį turėjo 
su savimi. Pareikalavus pakartotinai – jį išsiėmė, bet laikė atokiau nuo pareigūnų, 
fiksuojančių padarytą administracinį nusižengimą, taip trukdydamas nustatyti 
jo asmens tapatybę.  Net ir įspėtas, kad už teisėtų policijos pareigūnų nurodymų 
nevykdymą jam gresia atsakomybė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento 
nepateikė, todėl buvo nuspręstą jį pristatyti į policijos komisariatą.  Vedamas į 
tarnybinį automobilį, R. R. stangrino rankas, vengė būti nuvestas į automobilį, dėl 
to buvo pavartota fizinė prievarta ir spec. priemonės. Taigi byloje surinkti ir teismo 
posėdyje ištirti įrodymai patvirtina, kad R. R. padarė ir ANK 506 straipsnio 41 straip
snyje numatytą administracinį nusižengimą, nes karantino metu, įtariamas padaręs 
nusižengimą, sukėlusį pavojų išplisti pavojingai užkrečiamajai ligai, nevykdė teisėtų 
statutinių valstybės tarnautojų reikalavimų – policijos pareigūnams, atliekantiems 
tarnybines pareigas, pareikalavus pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, 
jo nepateikė, nors jį turėjo su savimi, taip trukdydamas nustatyti jo asmens tapaty-

137 Kauno apygardos teismo 2021 m. rugsėjo 30 d. nutarimas administracinio nusižengimo byloje Nr. 
AN2-465-383/2021.
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bę“138.
Apibendrinant ANK 506 str. 41 d. taikymo ypatumus pandemijos metu pastebė-

tina, jog asmenys pagal šį straipsnį buvo traukiami atsakomybėn už tai, kad nesilaikė 
karantino metu įvestų teisių ir laisvių apribojimų, juos kvestionavo. Asmenys buvo 
traukiami ne tik dėl reikalavimų, susijusių su karantino režimo draudimų, apribo-
jimų ar pareigų nevykdymu, bet dėl visų kitų teisėtų pareigūno reikalavimų nevyk-
dymo paskelbto karantino metu. Be to, analizuojant teismų praktiką dėl ANK 506 
str. 41 d. bei ANK 45 str. 4 d. taikymo pastebėtina, jog, kvalifikuojant asmens veiklą 
pagal ANK 45 str. 4 d., asmenys buvo dažnai traukiami atsakomybėn ir pagal ANK 
506 str. 41 d. 

1.2.3.3. Nusižengimų, numatytų ANK 526 str. 3 d., kvalifikavimo pokyčiai 
COVID-19 pandemijos metu

Šio straipsnio norma yra blanketinė, t. y. traukiant asmenį atsakomybėn už jame 
numatytą nusižengimą, būtina nustatyti, kokio norminio akto konkretų reikalavimą 
savo veika asmuo pažeidė. Atkreiptinas dėmesys, jog vietose, kur galima nedėvėti 
kaukių, turi būti laikomasi jų nusiėmimo taisyklių. Pavyzdžiui, negalima nusiimti 
kaukės dar prieš patenkant į kavinės teritoriją ar laukiant maisto, nors vėliau šioje 
kavinės teritorijoje valgant ir galima būti be kaukės. Vienoje byloje apeliacinės 
instancijos teismas darė išvadą, kad „J.  Š., laukdamas užsakymo, lauko kavinėje 
nedėvėdamas apsauginės nosį ir burną dengiančios kaukės, pažeidė Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 
valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr.  V-1473  „Dėl 
prekybos, paslaugų teikimo, veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo 
būtinų sąlygų“ (2020 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr.  V-1873  redakcija) 2 
punktą.  J. Š. žinojo apie šalyje paskelbtą ekstremalią situaciją dėl COVID-19 ligos 
valdymo, tačiau sąmoningai rinkosi nesilaikyti įstatymų imperatyvų.  Apygardos 
teismas konstatavo, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo prie lauke 
esančio kavinės staliuko Institucijos nurodytu laiku ir vietoje atsisėdo be privalomos 
apsauginės veido kaukės ir net žodžiu informuotas kavinės darbuotojos apie priva-
lomą kaukės dėvėjimą, toliau elgėsi pagal jam asmeniškai priimtinus veikimo būdus, 
keliančius grėsmę sunkios ligos plitimui. Todėl nutraukti administracinio nusižengi-

138 Klaipėdos apygardos teismo 2021 m. gegužės 20 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 
AN2-147-557/2021.
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mo bylos teiseną J. Š. atžvilgiu pagrindo nebuvo“139. 
Kitoje byloje asmuo buvo pripažintas kaltu ir nubaustas pagal ANK 526 str. 3 d. 

500 eurų dydžio bauda už tai, kad jis „2020 m. rugpjūčio 21 d., nuo 11 val. 30 min. iki 
13 val. 3 min., ekstremalios situacijos, paskelbtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos 
paskelbimo“ laikotarpiu, būdamas viešajame transporte – autobuse ,,Temsa Safari 
HD“, valst. Nr. (važiavusiu magistraliniais keliais Vilnius – Kaunas – Klaipėda, iki 
Šilalės r. sav. Bučių k. Magistraliniai keliai Vilnius – Kaunas – Klaipėda (d. pusė), 
238 km, nedėvėjo nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės, taip sukeldamas 
pavojų išplisti COVID-19 ligai ir tuo nesilaikė Lietuvos Respublikos sveikatos apsau-
gos ministro sprendimo Nr. B- 1679 „Dėl viešojo paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ 2 
punkto reikalavimų“140.

Apibendrinant ANK 526 str. 3 d. taikymo praktiką COVID-19 pandemijos metu 
sakytina, kad dažniausiai asmenys pagal šį straipsnį atsakomybėn buvo traukiami už 
burną ir nosį dengiančių kaukių nedėvėjimą. Pavyzdžiui, negalima buvo nusiimti 
kaukę dar prieš patenkant į kavinės teritoriją ar laukiant maisto, nors vėliau šioje 
kavinės teritorijoje valgant ir galima būti be kaukės. Arba, vykstant viešuoju trans-
portu, negalima buvo nedėvėti nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės.

139 Kauno apygardos teismo 2021 m. birželio 1 d. nutarimas administracinio nusižengimo byloje Nr. 
AN2-314-593/2021.

140 Klaipėdos apygardos teismo 2021 m. gegužės 7 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 
AN2-101-255/2021.
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1.3. Žmogaus teisių reikalavimai ir pandemija 

Viena iš akivaizdžių COVID-19 pandemijos pasekmių buvo itin griežti riboji-
mai, taikyti pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimui tiek Lietuvoje, tiek 
ir kitose valstybėse. Šioje dalyje nagrinėjama, kaip buvo taikyti žmogaus teisių ri-
bojimai pagal tarptautinę ir ES teisę, ir ar ribojimų taikymas buvo specifinis šios 
pandemijos kontekste, t. y. ar turėjo kokį nors poveikį ribojimų taikymo doktrinai ir 
praktikai. 

1.3.1. Žmogaus teisių ribojimai nepaprastosios padėties ir kitais 
atvejais pagal tarptautinę teisę

Tarptautinės teisės asociacijos 61 konferencijoje patvirtintame minimalių stan-
dartų, reguliuojančių nepaprastosios padėties paskelbimą ir administravimą, rinki-
nyje (kitaip vadinamame Paryžiaus minimaliais standartais (angl. Paris Minimum 
Standards)) nepaprastoji padėtis apibrėžiama kaip „išimtinė krizinė situacija ar vie-
šas pavojus, esantis ar neišvengiamas, kuris paveikia visą populiaciją ar visą populia-
ciją to regiono, kuriam [nepaprastosios padėties] paskelbimas yra taikomas, ir suku-
ria grėsmę organizuotam visuomenės, sudarančios valstybę, gyvavimui“141. Tačiau, 
kaip pabrėžia Venecijos komisija, „net ir nepaprastosios padėties atveju turi vyrauti 
pamatinis teisinės valstybės principas“142. Teisinė valstybė apima penkis fundamen-
talius principus: teisėtumą, teisinį tikrumą, piktnaudžiavimo įgaliojimais prevenciją, 
lygybę prieš įstatymą ir nediskriminaciją bei teisę kreiptis į teismą.143

Galimybę nukrypti nuo žmogaus teisių įsipareigojimų numato Žmogaus teisių 

141 „The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency“, 1984, https://www.
uio.no/studier/emner/jus/humanrights/HUMR5503/h09/undervisningsmateriale/ParisMinimumStan-
dards.pdf. 

142 Venice Commission, „Opinion on the draft law on the legal regime of the state of emergency of Ar-
menia“, CDL-AD(2011)049, 19 December 2011, 44 punktas, cituota iš Venice Commission, Interim 
report on the measures taken in the EU Member States as a result of the Covid-19 Crisis and their 
impact on Democracy, the Rule of Law and fundamental Rights, CDL-AD(2020)018, 8–9 October 
2020, 19 punktas.

143 Venice Commission, „Rule of Law Checklist“, CDL-AD(2016)007, 18 March 2016, cituota iš Venice 
Commission, Interim report on the measures taken in the EU Member States as a result of the Covid-19 
Crisis and their impact on Democracy, the Rule of Law and fundamental Rights, CDL-AD(2020)018, 
8–9 October 2020, 19 punktas.
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ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 15 straipsnis bei Tarptautinio pilietinių 
ir politinių teisių pakto 4 straipsnis. EŽTK 15 straipsnio 1 dalis nukrypimo nuo įsi-
pareigojimų pagal Konvenciją galimybę sieja su nepaprastosios padėties atveju: „[K]
ilus karui ar esant kitokiai nepaprastai padėčiai, dėl kurių atsiranda grėsmė tautos 
gyvavimui, kiekviena Aukštoji Susitarančioji Šalis gali nukrypti nuo įsipareigojimų 
pagal šią Konvenciją, tačiau tik tiek, kiek tai reikalinga dėl susidariusios padėties, ir 
jei tokios priemonės neprieštarauja kitiems įsipareigojimams pagal tarptautinę tei-
sę.“144

Remiantis TPPTP 4 straipsnio 1 dalimi, nukrypimas nuo įsipareigojimų gali-
mas tik esant oficialiai paskelbtai nepaprastosios padėties situacijai: „Susidarius 
nepaprastajai padėčiai, dėl kurios iškyla grėsmė tautos išlikimui ir apie kurią yra 
oficialiai paskelbta, valstybės, šio Pakto Šalys, gali imtis priemonių, kuriomis nuo jų 
įsipareigojimų pagal šį Paktą nukrypstama tik tiek, kiek tai reikalinga dėl padėties 
kritiškumo, jeigu tokios priemonės nėra nesuderinamos su kitais tarptautinės teisės 
nustatytais jų įsipareigojimais ir jeigu jos nesukelia diskriminacijos vien dėl rasės, 
odos spalvos, lyties, kalbos, religijos ar socialinės kilmės.“

ES Pagrindinių teisių chartija numato tik bendrąsias žmogaus teisių ribojimo 
sąlygas. Ribojimai gali būti nustatyti a) tik įstatymo pagrindu; b) nepanaikinant pa-
čios teisės esmės; ir c) atitikti proporcingumo ir būtinumo principą, bendro intereso 
tikslus, kuriuos pripažįsta Sąjunga arba būtina apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves 
(52 str. 1 d.). 

Pažymėtina, kad nuostata dėl nukrypimų nuo įsipareigojimų nepaprastosios pa-
dėties metu taip pat įtvirtinta Amerikos žmogaus teisių konvencijos 27 straipsnyje, 
Europos socialinės chartijos (pataisytos) F straipsnyje145, taip pat daugelio valstybių 
konstitucijose ir nacionaliniuose teisės aktuose. Tačiau nukrypimų nuo tarptautinių 
įsipareigojimų nuostatos nerasime TESKTP, Afrikos žmogaus ir tautų teisių charti-

144 Dovilė Gailiūtė-Janušonė, „Nukrypimai nuo įsipareigojimų pagal Europos žmogaus teisių konvenciją 
COVID-19 sukeltos pandemijos kontekste“, iš Lietuvos teisė: esminiai pokyčiai,I dalis: COVID-19 
pandemijos sprendimai: teisiniai, valdymo ir ekonominiai aspektai (Vilnius: Mykolo Romerio univer-
sitetas, 2020), 34.

145 Europos socialinė chartija (pataisyta), Valstybės žinios, 2001, Nr. 49-1704. F straipsnis numato:  
1. Kilus karui ar susidarius nepaprastajai padėčiai, dėl kurios iškilo grėsmė tautos išlikimui, kiekviena Šalis 
gali imtis priemonių, kuriomis nukrypstama nuo įsipareigojimų pagal šią Chartiją, kiek tai reikalinga dėl 
kritiškos padėties, jei tokios priemonės neprieštarauja kitiems jos įsipareigojimams pagal tarptautinę teisę. 
2. Kiekviena Šalis, pasinaudojusi šia nukrypimo nuo įsipareigojimų teise, priimtinais terminais Euro-
pos Tarybos Generalinį Sekretorių išsamiai informuoja, kokių priemonių imtasi ir dėl kokių priežasčių. 
Ji taip pat Generalinį Sekretorių informuoja, kai šios priemonės yra nutraukiamos ir anksčiau priimtos 
Chartijos nuostatos vėl visiškai vykdomos.
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joje bei kituose tarptautiniuose žmogaus teisių apsaugos instrumentuose.146 Išskyrus 
Europos socialinę chartiją, kiti trys žmogaus teisių instrumentai, kuriuose numatytos 
nuostatos dėl nukrypimo nuo įsipareigojimų, įtvirtina sąrašą teisių ir laisvių, nuo 
kurių valstybės negali nukrypti net ir esant karui ar nepaprastajai padėčiai. Pagal 
EŽTK negalima nukrypti nuo įsipareigojimo užtikrinti teisę į gyvybę pagal 2 straips-
nį, išskyrus mirties atvejus dėl teisėtų karo veiksmų, taip pat draudimo kankinti, 
elgtis ar bausti žiauriai, nežmoniškai ar žeminant žmogaus orumą pagal 3 straipsnį, 
draudimo laikyti vergijoje ar nelaisvėje pagal 4 straipsnio 1 dalį, netaikyti bausmės 
be įstatymo pagal 7 straipsnį (EŽTK 15 str. 2 d.). TPPTP numato platesnį saugo-
mų teisių ir laisvių sąrašą bei draudžia nukrypti nuo įsipareigojimo užtikrinti teisę į 
gyvybę pagal Pakto 6 straipsnį, draudimo kankinti, elgtis ar bausti žiauriai, nežmo-
niškai ar žeminant žmogaus orumą pagal 7 straipsnį, draudimo laikyti vergijoje ar 
nelaisvėje pagal 8 straipsnio 1 ir 2 dalis, draudimo atimti laisvę dėl neįvykdytos su-
tartinės prievolės pagal 11 straipsnį, įsipareigojimo netaikyti bausmės be įstatymo 
pagal 15 straipsnį, užtikrinti teisę būti pripažintu teisinių santykių subjektu pagal 16 
straipsnį ir laisvę turėti ar pasirinkti religiją arba tikėjimą savo nuožiūra ir juos išpa-
žinti pagal 18 straipsnių (4 str. 2 d.). Plačiausią sąrašą numato AŽTK, jame minimos 
ir tokios teisės kaip teisė į vardą ir pilietybę, šeimos ir vaikų teisės, teisė dalyvauti val-
dymo procesuose. Detalus teisių, nuo kurių valstybės negali nukrypti, sąrašas pagal 
skirtingus dokumentus pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė. Teisės ir laisvės, dėl kurių užtikrinimo draudžiama nukrypti karo 
ar nepaprastosios padėties metu, pagal EŽTK, TPPTP, AŽTK

Teisės ir laisvės EŽTK TPPTP AŽTK
Teisė į gyvybę 2 str. 6 str. 4 str.
Kankinimo draudimas 3 str. 7 str. 5 str.
Vergijos draudimas 4 str. 1 d. 8 str. 1–2 d. 6 str.
Draudimas bausti be 
įstatymo

7 str. 15 str. 9 str.

146 Dovilė Gailiūtė-Janušonė, „Nukrypimai nuo įsipareigojimų pagal Europos žmogaus teisių konvenciją 
COVID-19 sukeltos pandemijos kontekste“, iš Lietuvos teisė: esminiai pokyčiai, I dalis: COVID-19 
pandemijos sprendimai: teisiniai, valdymo ir ekonominiai aspektai (Vilnius: Mykolo Romerio univer-
sitetas, 2020), 34.
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Mirties bausmės panai-
kinimas

6 Protokolo 3 
str.147

Mirties bausmės panai-
kinimas visais atvejais

13 Protokolo 2 
str.148

Draudimas būti dukart 
teisiamam ar nubaustam 
už tą patį nusikaltimą

7 Protokolo 4 
str. 3 d.149

Teisė į teisinį subjektiš-
kumą

16 str. 3 str.

Religijos laisvė 18 str. 12 str.
Draudimas įkalinti dėl 
sutartinės prievolės neį-
vykdymo

11 str.

Teisė į žmonišką elgesį 
įkalinimo įstaigoje

5 str.

Priverstinio darbo drau-
dimas

6 str.

Šeimos ir vaiko teisės 17, 19 str.
Teisė į vardą ir pilietybę 18, 20 str.
Teisė dalyvauti valdant 23 str.

Valstybės, siekiančios pasinaudoti nukrypimų nuo įsipareigojimų pagal tarp-
tautinius žmogaus teisių dokumentus galimybe, privalo pranešti apie tokius nukry-
pimus tarptautinių organizacijų institucijoms. Pagal EŽTK pranešimai pateikiami 
remiantis EŽTK 15 straipsnio 3 dalimi, kurioje numatoma: „Kiekviena Aukštoji 
Susitarančioji Šalis, besinaudojanti šia teise nukrypti nuo įsipareigojimų, privalo iš-
samiai informuoti Europos Tarybos Generalinį Sekretorių apie priemones, kurių ji 
ėmėsi, ir apie tokių priemonių ištakas ir motyvus. Ji taip pat turi informuoti Euro-

147 Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Protokolas Nr. 6 dėl mirties bausmės 
panaikinimo, iš dalies pakeistas Protokolu Nr. 11, Valstybės žinios, 2011, Nr. 156-7393.

148 Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Protokolas Nr. 13 dėl mirties 
bausmės panaikinimo visais atvejais, Valstybės žinios, 2011, Nr. 156-7395.

149 Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Protokolas Nr. 7, iš dalies pakeistas Pro-
tokolu Nr. 11, Valstybės žinios, 2011, Nr. 156-7394.



103

I SKYRIUS. Pandemija ir teisės viršenybė

pos Tarybos Generalinį Sekretorių, nuo kokios datos šios priemonės neteko galios ir 
Konvencijos nuostatos vėl buvo imtos visapusiškai įgyvendinti.“

Tokio informavimo pagrindinis tikslas – paviešinti valstybių taikomus nukrypi-
mus nuo įsipareigojimų pagal tarptautinius dokumentus, taip pat informuoti ir kitas 
valstybes.150 Pažymėtina, kad pati nuostatos formuluotė „priemones, kurių ėmėsi“ 
suponuoja, kad nėra reikalaujama informuoti iš anksto, dar prieš imantis priemonių, 
kuriomis nukrypstama nuo įsipareigojimų pagal EŽTK.151 

EŽTK 15 straipsnio 1 dalis numato tris sąlygas, kurioms esant gali būti  nukryps-
tama nuo Konvencijoje numatytų teisių: a) karo ar kitokia nepaprastosios padėties 
situacija, kuri kelia grėsmę tautai; b) priemonės, kurių imtasi, negali viršyti to, ko 
reikia situacijoje; c) priemonės turi atitikti kitus tos valstybės įsipareigojimus pagal 
tarptautinę teisę.152 Remiantis EŽTT praktika, nėra aišku, kokios yra tarptautinio pa-
reiškimo nepateikimo pasekmės, tačiau reikalaujama, kad nepaprastoji padėtis būtų 
paskelbta nacionaliniu mastu.153 O TPPTP tiesiogiai reikalauja, kad nepaprastoji pa-
dėtis būtų oficialiai paskelbta nacionaliniu mastu.154

Būtina atskirti laikinuosius apribojimus (teisių apribojimo pagrindus nepapras-
tosios padėties metu) ir nuolatinius teisių ribojimus, kuriuos numato žmogaus teisių 
apsaugos sutartys ir kurie gali būti taikomi nepriklausomai nuo to, ar nepaprastoji 
padėtis paskelbta ar ne.155 Nepaprastosios padėties metu įvesti apribojimai visuomet 
yra laikini, o kiti ribojimai gali būti nuolatinio pobūdžio. Teisių ribojimai yra galimi 
tik įstatymo pagrindu (nebent juos priimantis subjektas turi perduotą teisę priimti 
tokius ribojimus, pvz., Lietuvoje tokia teisė Vyriausybei nėra suteikta), o laikini nu-
krypimai nebūtinai turi paisyti šio reikalavimo. Be to, nors nuo kai kurių teisių ne-
gali būti nukrypstama, joms gali būti taikomi nuolatiniai ribojimai (pvz., TPPTP 18 

150  Guide on Article 15 of the European Convention on Human Rights“, 31 December 2019, p. 11, https://
www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_15_ENG.pdf.

151 Graikija prieš Jungtinę Karalystę, Nr. 176/56, Commission report of 26 September 1958, 158 punktas. 
152 „Guide on Article 15 of the European Convention on Human Rights“, 31 December 2019, p. 6, https://

www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_15_ENG.pdf.
153 Kipras prieš Turkiją, Nr. 6780/74 ir 6950/75, nurodo: Natasha Holcroft-Emmess, „Derogating to Deal 

with Covid 19: State Practice and Thoughts on the Need for Notification“, April 10 2020, https://www.
ejiltalk.org/derogating-to-deal-with-covid-19-state-practice-and-thoughts-on-the-need-for-notifica-
tion/.

154 Bendrasis komentaras Nr. 29 (2001) dėl nepaprastosios padėties; „Statement on derogations from the 
Covenant in connection with the COVID-19 pandemic“, Human Rights Committee, CCPR/C/128/2, 
30 April 2020, 2 punktas, https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/COVIDstatementEN.
pdf.

155 Vilenas Vadapalas, Tarptautinė teisė (Vilnius: Eugrimas, 1998), 252–253.
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str.).156 Teisės ir laisvės, dėl kurių dažniausiai nukrypstama, ir taip suteikia galimybę 
nuolatiniams ribojimams, pavyzdžiui, teisė į privataus gyvenimo ir šeimos gerbimą, 
susirinkimų ir asociacijų laisvė. Pažymėtina, kad EŽTT, net ir esant paskelbtai nepa-
prastajai padėčiai, pirmiausia vertins, ar taikytos priemonės buvo leidžiamos pagal 
atitinkamus straipsnius, tai reiškia, kad Teismas gali pripažinti nebūtinu vertinti pa-
ties nukrypimo nuo įsipareigojimų teisėtumo.157 

Kadangi nei pirmojo, nei antrojo karantino metu Lietuva nebuvo padariusi 
pareiškimo pagal EŽTK bei TPPTP, taip pat nepaskelbusi nepaprastosios padėties 
nacionaliniu mastu, ji negalėjo remtis EŽTK 15 straipsnio ir TPPTP 4 straipsnio 
nuostatomis, kurios suteikia galimybę nukrypti nuo teisių ir laisvių, įtvirtintų šiuose 
dokumentuose. Atitinkamai Lietuva galėjo taikyti tik tuos apribojimus, kuriuos lei-
džia EŽTK, TPPTP ir Chartija konkrečios teisės kontekste ir kurie detaliau apžvel-
giami 2 lentelėje.

2 lentelė. Teisių ribojimo pagrindai pagal EŽTK ir TPPTP
EŽTK TPPTP

Teisė į laisvę ir asmens saugumą: kai 
teisėtai sulaikomi asmenys, galintys 
platinti užkrečiamąsias ligas […] (5 str. 
1 d. e) pnk.)

Teisė į asmens laisvę: Įstatymo numaty-
tais pagrindais (9 str. 1 d.)

Teisė į privataus ir šeimos gyvenimo 
gerbimą: valstybės saugumo, visuome-
nės saugos ar šalies ekonominės gero-
vės interesams, siekiant užkirsti kelią 
viešosios tvarkos pažeidimams ar nu-
sikaltimams, taip pat žmonių sveikatai 
ar moralei arba kitų asmenų teisėms ir 
laisvėms apsaugoti (8 str.)

Apribojimai nenumatyti

156 „Human Rights in Civil Strife and States of Emergency“, iš International Human Rights – 
Problems of Law, Policy, and Practice, Hurst Hannum, Dinah L. Shelton, S. James Anaya, 
Rosa Celorio (Wolters Kluwer, 2018), 223.

157 Airija prieš Jungtinę Karalystę, 1978 m. sausio 18 d., Series A no. 25, 191 punktas; A. ir kiti prieš 
Jungtinę Karalystę [DK], Nr. 3455/05, ECHR 2009, 161 punktas.
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Minties, sąžinės, religijos laisvė: visuo-
menės saugumo interesams, viešajai 
tvarkai, žmonių sveikatai ar moralei 
arba kitų asmenų teisėms ir laisvėms 
apsaugoti (9 str.)

Minties, sąžinės, religijos laisvė: visuo-
menės saugumui, tvarkai, sveikatai ar 
dorovei arba kitų asmenų pagrindi-
nėms teisėms bei laisvėms apsaugoti 
(18 str. 3 d.)

Saviraiškos laisvė: valstybės saugumo, 
teritorinio vientisumo ar visuomenės 
apsaugos, siekiant užkirsti kelią viešo-
sios tvarkos pažeidimams ar nusikal-
timams, apsaugoti žmonių sveikatą ar 
moralę, taip pat kitų asmenų garbę ar 
teises, užkirsti kelią įslaptintos infor-
macijos atskleidimui arba užtikrinti 
teisminės valdžios autoritetą ir nešališ-
kumą (10 str.)

Saviraiškos laisvė: kitų asmenų teisėms 
ir reputacijai gerbti; valstybės saugu-
mui, viešajai tvarkai, gyventojų sveika-
tai ar dorovei apsaugoti (19 str. 3 d.)

Susirinkimų ir asociacijos laisvė: valsty-
bės saugumo ar visuomenės apsaugos, 
siekiant užkirsti kelią viešosios tvarkos 
pažeidimams ar nusikaltimams, apsau-
goti žmonių sveikatą ar moralę arba 
kitų asmenų teises ir laisves (11 str.)

Susirinkimų laisvė: valstybės ar visuo-
menės saugumo, viešosios tvarkos in-
teresais, gyventojų sveikatai ir dorovei 
arba kitų asmenų teisėms ir laisvėms 
apsaugoti (21 str.)
Teisė jungtis į asociacijas: valstybės ar 
visuomenės saugumo, viešosios tvarkos 
interesais, gyventojų sveikatai ir doro-
vei arba kitų asmenų teisėms ir lais-
vėms apsaugoti (22 str. 2 d.)

Judėjimo laisvė: valstybės ar visuome-
nės saugai, viešajai tvarkai palaikyti, už-
kirsti kelią nusikalstamumui, apsaugoti 
žmonių sveikatą ar moralę arba kitų 
asmenų teises ir laisves (4 Protokolo 2 
str. 3 d.)

Judėjimo laisvė: valstybės saugumui, 
viešajai tvarkai, gyventojų sveikatai ar 
dorovei arba kitų asmenų teisėms ir 
laisvėms apsaugoti (12 str. 3 d.)

Išlaikyti visuomenės sveikatos užtikrinimo ir ekonominių bei socialinių pase-
kmių pusiausvyrą – nelengvas uždavinys politikos formuotojams. Tarptautiniai ir ES 
žmogaus teisių dokumentai įtvirtina tris apribojimų taikymo sąlygas: a) teisėtumo b) 
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būtinumo, c) proporcingumo. Remdamasi jais valstybė turi įrodyti, kad egzistuoja 
teisės aktuose numatyti apribojimų pagrindai, kurių taikymas yra būtinas, ir kad jie 
yra proporcingi siekiamiems tikslams. 

Teisėtumo (angl. legality) reikalavimas reiškia, kad apribojimai gali būti taikomi 
tik teisės aktuose numatytais atvejais (pagrindais).158 COVID-19 pandemijos atveju 
dauguma valstybių arba priėmė specialius aktus dėl nepaprastųjų sveikatos priemo-
nių, arba vadovavosi bendrais pandemijos teisės aktais, numatančiais nepaprastąsias 
sveikatos priemones, įskaitant karantiną.159 

Būtinumo reikalavimas (angl. necessity) reiškia, kad įvestos teises ribojančios 
priemonės gali nukrypti nuo žmogaus teisių įsipareigojimų tik tiek, kiek būtina dėl 
nepaprastosios visuomenės sveikatos situacijos kritiškumo. Kur įmanoma, atsižvelg-
damos į poreikį apsaugoti kitų asmenų gyvybę ir sveikatą, valstybės turėtų pakeisti 
su COVID-19 susijusias priemones į kitas, švelnesnes, kurios leistų vykdyti tam ti-
krą veiklą, tačiau laikantis viešosios sveikatos reikalavimų (pvz., atstumo laikymosi 
užtikrinimas).160

Proporcingumo reikalavimas (angl. proportionality) reiškia, kad įvestos teises ri-
bojančios priemonės turi būti proporcingos pagal savo pobūdį siekiamam tikslui, 
kad jos turėtų būti adekvačios, mažiausiai ribojančios ir proporcingos stricto sensu. 
Priemonės adekvatumas gali būti nustatomas pagal tai, ar ribojanti priemonė yra 
tinkama teisėtam tikslui pasiekti. Karantinas, kaip ribojanti priemonė, pasiekia vi-
suomenės sveikatos apsaugos tikslą, nes juo ribojami asmenų kontaktai, o drauge ir 
galimybės perduoti virusą. Taigi karantinu siekiama sumažinti naujų užsikrėtimų 
kreivę, kad būtų išvengta sergančiųjų antplūdžio ligoninėse. Atitinkamai karantinas 
gali būti vertinamas kaip COVID-19 paplitimą stabdanti priemonė, kuria siekiama 
apsaugoti visuomenės sveikatą.161 

Ar priemonė švelni (mažiausiai ribojanti teises), nustatoma pagal tai, ar iš visų 
vienodai efektyvių priemonių, kurios prieinamos teisėtam tikslui pasiekti, taikoma 
priemonė yra švelniausia, t. y. mažiausiai riboja teises. Ar karantinas (izoliacija) yra 
švelniausia priemonė siekiant užtikrinti visuomenės sveikatą, priklauso nuo jo įgy-

158 Mehmet Hasan Altan prieš Turkiją, Nr. 13237/17, EŽTT 2018 m. kovo 20 d., 203 punktas.
159 Nora Salem, „Proportionality of State Emergency Health Measures amid COVID-19“, 13. 05. 20, https://

opiniojuris.org/2020/05/13/proportionality-of-state-emergency-health-measures-amid-covid-19/.
160 „Statement on derogations from the Covenant in connection with the COVID-19 pandemic“, Human 

Rights Committee, CCPR/C/128/2, 30 April 2020, 2 (b) punktas.
161 Nora Salem, „Proportionality of State Emergency Health Measures amid COVID-19“, 13. 05. 20, https://

opiniojuris.org/2020/05/13/proportionality-of-state-emergency-health-measures-amid-covid-19/.
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vendinimo, pvz., ar tai 24 valandų izoliacija, ar tik dalinė, ribojant asmens judėjimo 
laisvę. Kaip alternatyvi priemonė gali būti įpareigojimas asmenims dėvėti kaukes, 
siekiant išvengti užsikrėtimo. Pavyzdžiui, Pietų Korėjoje buvo atliekami nuolatiniai 
masiniai testai, o Europos Sąjunga pasiūlė sekimo ir perspėjimo programėles (angl. 
apps), kurios identifikuotų patvirtintus pacientus, sergančius COVID-19, reikalau-
jant, kad jies izoliuotųsi ar testuotųsi. Ar visos priemonės vienodai veiksmingos, gali 
nuspręsti tik epidemiologai.162

Proporcingumas stricto sensu nustatomas vertinant individualių teisių ir viešojo 
intereso pusiausvyrą. Tai reiškia, kad teisėto tikslo siekimas turi būti pakankamai 
svarbus, kad pateisintų žalą, kuri bus padaryta apribojimais individui ir viešosioms 
teisėms. Nors karantinu (izoliacija) siekiama apsaugoti viešąjį interesą, turėtų būti 
vertinami ir ekonominiai interesai, nes ekonomika patyrė didžiulius nuostolius, o 
ekonominis nuosmukis sukels pavojų net ir asmenų sveikatai ir gyvybei kai kuriose 
šalyse dėl nepritekliaus ir skurdo.163

Be kituose žmogaus teisių dokumentuose minimų trijų apribojimų taikymo 
sąlygų, priemonės turi atitikti kitus tos valstybės įsipareigojimus pagal tarptautinę 
teisę. Ši sąlyga dar vadinama suderinamumo principu (angl. principle of consisten-
cy), kuris reikalauja, kad nukrypimas neturi prieštarauti kitiems valstybės sutarti-
niams įsipareigojimams, pareigoms pagal paprotinę tarptautinę teisę, bendriesiems 
tarptautinės teisės principams ir jus cogens normoms.164 Pažymėtina, kad TPPTP 4 
straipsnio 1 dalis kelia dar vieną sąlygą, kurios nerasime EŽTK 15 straipsnyje, t. y. 
diskriminacijos draudimą. Teisėms įgyvendinti pagal TPPTP ir TESKTP svarbūs 
du principai: lygiateisiškumo ir nediskriminacijos, jie įtvirtinti abiejuose dokumen-
tuose. Kaip minėta, TPPTP 4 straipsnio 1 dalyje numatyta galimybė nepaprastosios 
padėties atveju priimti priemones, kurios taikomos skirtingai asmenims, jei jos yra 
būtinos, proporcingos ir nediskriminuoja vien tik dėl „rasės, odos spalvos, lyties, 
kalbos, religijos ar socialinės padėties“.  O TESKTP nenumato tokio lankstumo ir 
įpareigoja valstybes garantuoti, kad visos numatytos teisės bus „įgyvendin[tos] ne-

162 Nora Salem, „Proportionality of State Emergency Health Measures amid COVID-19“, 13. 05. 20, https://
opiniojuris.org/2020/05/13/proportionality-of-state-emergency-health-measures-amid-covid-19/.

163 Nora Salem, „Proportionality of State Emergency Health Measures amid COVID-19“, 13. 05. 20, https://
opiniojuris.org/2020/05/13/proportionality-of-state-emergency-health-measures-amid-covid-19/.

164 Mohamed M. El Zeidy, „The ECHR and States of Emergency: Article 15 – A Domestic Power of 
Derogation from Human Rights Obligations“, San Diego International Law Journal 4 (2003): 291–
292, cituota iš Saulius Katuoka, Marijus Krasnickas, „Nukrypimai nuo įsipareigojimų pagal Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją nepaprastosios padėties atveju“, Jurispru-
dencija 3 (105) (2008):  32.
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diskriminuojant dėl jokių priežasčių, tokių kaip rasė, odos spalva, lytis, kalba, reli-
gija, politinė ar kitokia nuomonė, tautinė ar socialinė kilmė, nuosavybė, gimimo ar 
kitas statusas“. Tai gali būti aktualu tais atvejais, kai, pvz., gydytojai turėjo diskrimi-
nuoti asmenis pagal amžių, kad nustatytų riboto diagnostinio testavimo prioritetus 
arba perpildytose ligoninėse.165

Kaip pastebi JT Žmogaus teisių komitetas, nors diskriminacijos draudimas ir 
nėra įtrauktas į teisių, nuo kurių draudžiama nukrypti nepaprastosios padėties metu, 
sąrašą, dalis nediskriminavimo teisės aspektų turėtų būti užtikrinama visais atvejais. 
Todėl taikant priemones, kuriomis nukrypstama nuo įsipareigojimų pagal TPPTP, 
negali būti daromi skirtumai tarp asmenų ar asmenų grupių.166 Atkreiptinas dėme-
sys, kad, skirtingai nuo kitų straipsnių, kurie numato diskriminacijos draudimo pa-
grindus (pavyzdžiui, TPPTP 2 str., EŽTK 14 str.), TPPTP 4 straipsnio 1 dalyje numa-
tytas diskriminacijos draudimo pagrindų sąrašas yra baigtinis.

Taigi jei nepaprastosios sveikatos užtikrinimo priemonės taikomos kartu su 
pasekmes švelninančiomis priemonėmis, siekiant apsaugoti itin pažeidžiamas ben-
druomenes ir kompensuoti ekonominius praradimus, karantinai, priklausomai nuo 
jų įgyvendinimo būdo, gali būti pateisinami, jeigu yra nediskriminuojantys, būtini, 
proporcingi, taikomi skaidriai ir atitinkamą laikotarpį. Tačiau ne visose šalyse šios 
priemonės gali būti ekonomiškai prieinamos, todėl karantinas gali sukelti nepropor-
cingus žmogaus teisių pažeidimus. Tokiais atvejais karantino taikymas tik rizikos 
grupėms gali būti tinkamesnė priemonė siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą nuo 
COVID-19 ligos plitimo ir užkertant kelią didelio masto žmogaus teisių pažeidi-
mams.167

Tai, kad Lietuva (kaip ir Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Italija ir Ispanija) ne-
paskelbė apie nukrypimus nuo EŽTK, gali reikšti, kad visuomenės sveikatos krizė 
nebuvo tokia, kuri keltų pavojų „tautos gyvavimui“. Todėl kvestionuotina, ar virusas, 
kuris neabejotinai pavojingas ir keliantis grėsmę gyvybei ir kurio mirtingumo lygis 
yra tarp 0,12 ir 1 proc., galėtų būti laikomas keliančiu pavojų tautos išlikimui.168

165 Adina Ponta, „Human Rights Law in the times of Coronavirus“, American Society of International 
Law 24, 5 (2020), https://www.asil.org/insights/volume/24/issue/5/human-rights-law-time-coronavi-
rus. 

166 UN Human Rights Committee, CCPR General Comment No. 29: Article 4: Derogations during a 
State of Emergency, 31 August 2001, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, p. 8, https://www.refworld.org/doci-
d/453883fd1f.html. 

167 Nora Salem, „Proportionality of State Emergency Health Measures amid COVID-19“, 13. 05. 20, https://
opiniojuris.org/2020/05/13/proportionality-of-state-emergency-health-measures-amid-covid-19/.

168 Francis Hoar, „A disproportionate interference: the Coronavirus Regulations and the ECHR“, 21 
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1.3.2. Nepaprastosios padėties paskelbimas COVID-19 
pandemijos metu tarptautinės teisės kontekste

Iš 47 EŽTK ratifikavusių valstybių 10169 informavo Europos Tarybos generalinį 
sekretorių apie nukrypimus nuo įsipareigojimų pagal EŽTK 15 straipsnį dėl CO-
VID-19 pirmosios bangos.170 Pažymėtina, kad iš pareiškimus padariusių valstybių 
tik 3 (Estija, Latvija, Rumunija) yra Europos Sąjungos narės. Zghibarta171 pastebi, 
kad 9 (išskyrus San Mariną) valstybės iš 10 priklausė Rytų / pokomunistiniam blo-
kui, o tai gali lemti kitokį požiūrį į žmogaus teisių apsaugą bei trapią teisės viršenybės 
sistemą. 

Didžioji dalis valstybių172 nors ir ne kartą pratęsė šalyje įvestą nepaprastąją pa-
dėtį ir teikė atitinkamus pranešimus ET generaliniam sekretoriui173, galiausiai atšau-
kė tokį statusą iki 2020 m. rudens ir daugiau jo neįvedė.174 Moldova ir Latvija atšau-
kė nepaprastosios padėties įvedimą po pirmosios bangos, tačiau blogėjant situacijai 
buvo įvedusios nepaprastąją padėtį ir vėliau.175 O Gruzija šį režimą pratęsė net iki 
2023 m. sausio 1 d.176

4 valstybės (Armėnija, Rumunija, San Marinas ir Serbija), padariusios praneši-

April 2020, https://ukhumanrightsblog.com/2020/04/21/a-disproportionate-interference-the-corona-
virus-regulations-and-the-echr-francis-hoar/. 

169 Albanija, Armėnija, Estija, Gruzija, Latvija, Moldova, Rumunija, San Marinas, Serbija, Šiaurės Ma-
kedonija. Notifications under Article 15 of the Convention in the context of the COVID-19 pandemic, 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/62111354.

170 Albanija, Armėnija, Estija, Gruzija, Latvija, Moldova, Rumunija, San Marinas, Serbija, Šiaurės Ma-
kedonija. Notifications under Article 15 of the Convention in the context of the COVID-19 pandemic, 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/62111354.

171 Patricia Zghibarta, „The Whos, the Whats, and the Whys of the Derogations from the ECHR amid 
COVID-19“,  Ejiltalk.org., 11 April 2020, https://www.ejiltalk.org/the-whos-the-whats-and-the-whys-
of-the-derogations-from-the-echr-amid-covid-19/. 

172 Serbijoje nepaprastoji padėtis nebuvo pratęsta, tačiau daug diskusijų sukėlė tokio režimo paskelbimo 
procedūra. Plačiau žr. Ivan Cavdarevic, „Serbia and Covid-19: State of Emergency in a State in Disar-
ray“, https://verfassungsblog.de/serbia-and-covid-19-state-of-emergency-in-a-state-in-disarray/. 

173 Išskyrus Estiją, kurioje nepaprastoji padėtis buvo paskelbta iki 2020 m. gegužės 1 d. ir pratęsta iki 
2020 m. gegužės 18 d., ET generaliniam sekretoriui pranešimas dėl pratęsimo nebuvo pateiktas, tik 
informuota apie nepaprastosios padėties atšaukimą.

174 Rumunija – gegužės 14 d.; Albanija – birželio 23 d.; Šiaurės Makedonija – birželio 24 d.; San Marinas 
– birželio 30 d.; Armėnija – rugsėjo 11 d.

175 Moldovoje nepaprastoji padėtis antrą kartą buvo įvesta 2021 m. balandžio 1 d., o atšaukta – balandžio 
28 d. Latvijoje nepaprastoji padėtis antrą kartą buvo įvesta 2020 m. lapkričio 9 d., atšaukta – 2021 m. 
balandžio 6 d., trečią kartą įvesta – 2021 m. spalio 11 d., atšaukta – lapkričio 15 d. 

176 Notification – JJ9303C Tr./005-285, 3 January 2022, https://rm.coe.int/1680a4fdb0. 
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mus, nenurodė EŽTK straipsnių, pagal kuriuos galimi įsipareigojimų nukrypimai. 
Kitos valstybės dažniausiai išskyrė EŽTK 8 straipsnį (teisė į privataus ir šeimos gy-
venimo gerbimą), 11 straipsnį (susirinkimų ir asociacijos laisvė), Pirmojo protokolo 
1 straipsnį (nuosavybės apsauga), 2 straipsnį (teisė į mokslą), Ketvirtojo protokolo 2 
straipsnį (judėjimo laisvė).177 Detali informacija pateikiama 3 lentelėje toliau. 

Pranešimą būtina pateikti nedelsiant ir nurodyti priežastis, kurios nulėmė vals-
tybių nukrypimą nuo tarptautinių įsipareigojimų.178 7 formalius pranešimus patei-
kusios valstybės tai padarė per 2–8 dienas nuo tada, kai paskelbė nepaprastąją padėtį. 
Remiantis EŽTT (ir Komisijos) praktika tai turėtų būti laikoma tinkamu laikotarpiu. 
Šiaurės Makedonija formalų pranešimą pateikė po dviejų, Serbija – po trijų savaičių, 
San Marinas – po daugiau nei mėnesio. Nors tikslus laikotarpis, per kurį turi būti 
pateikiamas formalus pranešimas, nėra nustatytas, Komisija Graikija prieš Jungtinę 
Karalystę179 byloje pažymėjo, kad formalaus pranešimo pateikimas po trijų mėnesių 
nuo nepaprastosios padėties paskelbimo laikomas nepateisinamu vėlavimu. Tačiau 
Lawless prieš Airiją (Nr. 3)180 byloje EŽTT pripažino, kad pranešimo pateikimas po 
12 dienų nuo ribojančių priemonių taikymo buvo tinkamas. Visos valstybės, patei-
kusios formalius pranešimus, pagrįsdamois rėmėsi Pasaulio sveikatos organizacijos 
sprendimais dėl pandemijos paskelbimo ir siekiu užkirsti kelią virusui plisti. 

Paprastai prie oficialaus pranešimo yra pridedamos nacionalinių teisės aktų, 
pagal kuriuos imamasi ribojančių priemonių, kopijos. Komisija pažymėjo, kad jei 
kopijos nėra pateiktos, reikalavimas nebus įgyvendintas.181 Atkreiptinas dėmesys, 
kad ne visos valstybės, pateikusios pranešimus 2020 m. pavasarį, įvykdė šį formalų 
reikalavimą (pavyzdžiui, San Marinas, Serbija nepateikė teisės aktų kopijų).182

Nepaprastosios padėties laikotarpis taip pat nėra reglamentuojamas ir kiekviena 

177 Dovilė Gailiūtė-Janušonė, „Nukrypimai nuo įsipareigojimų pagal Europos žmogaus teisių konvenciją 
COVID-19 sukeltos pandemijos kontekste“, iš Lietuvos teisė: esminiai pokyčiai, I dalis: COVID-19 
pandemijos sprendimai: teisiniai, valdymo ir ekonominiai aspektai (Vilnius: Mykolo Romerio univer-
sitetas, 2020), 43.

178 Dovilė Gailiūtė-Janušonė, „Nukrypimai nuo įsipareigojimų pagal Europos žmogaus teisių konvenciją 
COVID-19 sukeltos pandemijos kontekste“, iš Lietuvos teisė: esminiai pokyčiai, I dalis: COVID-19 
pandemijos sprendimai: teisiniai, valdymo ir ekonominiai aspektai (Vilnius: Mykolo Romerio univer-
sitetas, 2020), 43.

179 Graikija prieš Jungtinę Karalystę, Nr. 176/56, Commission report of 26 September 1958, 158 punktas. 
180 Lawless prieš Airiją (Nr. 3), 1961 m. liepos 1 d., Series A no. 3, 47 punktas.
181 Greek case, Nr. 3321/67 ir 3 kiti, Commission report of 5 November 1969, Yearbook12, 81(1), (2) 

punktas.
182 Notifications under Article 15 of the Convention in the context of the COVID-19 pandemic, https://

www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/62111354.
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situacija turi būti vertinama individualiai. Tačiau Venecijos komisija pažymėjo, kad 
„kuo ilgiau tęsiasi nepaprastosios padėties režimas, tuo labiau valstybė gali nutolti 
nuo objektyvių kriterijų, kurie galėjo pagrįsti nepaprastosios padėties įgaliojimų tai-
kymą. Kuo ilgiau tęsiasi situacija, tuo mažiau pagrindo laikyti ją išskirtine ir jos ne-
galima išspręsti taikant įprastas teisines priemones“183. JT Žmogaus teisių komitetas 
taip pat pabrėžė, kad nukrypimai turi būti laikini, ir kritikavo ilgai užsitęsusią įvestą 
nepaprastąją padėtį, pavyzdžiui, Izraelyje184 ir Egipte185. EŽTT nagrinėjo bylas Airija 
prieš Jungtinę Karalystę186 ir A. ir kiti prieš Jungtinę Karalystę187, kuriose analizuo-
tos situacijos, kai nepaprastoji padėtis Jungtinėje Karalystėje truko ne vienus metus. 
Pandemijos metu daugelis valstybių numatė 30 dienų laikotarpį ir jį vėliau ne kartą 
pratęsė pateikdamos papildomus pranešimus. Tik Estija ir Moldova iškart numatė 
beveik dvigubai ilgesnius laikotarpius.

3 lentelė. Valstybės, padariusios formalius pranešimus pagal EŽTK 15 str.
Valstybė Įvedimo 

data / 
atšaukimo 

data

Nukrypimai nuo 
EŽTK nuostatų

Įvedimo 
pagrindas

Nukrypi-
mai nuo 
TPPTP 

nuostatų
Albanija 2020 03 24 /

2020 06 23
8, 11 str., 1P 1, 2 str., 
4P 2 str.

Ministrų Tarybos 
(Vyriausybės) 
sprendimas

Armėnija 2020 03 16 /
2020 09 11

Nenurodyta Vyriausybės spren-
dimas

+

Estija 2020 03 12 /
2020 05 18.

5, 6, 8, 11 str., 1P 1, 
2 str., 4P 2 str.

Vyriausybės įsaky-
mas

+

183 Venice Commission,  Opinion No. 865/2016, 12 December 2016, 41 punktas, cituota iš Venice Com-
mission, Interim report on the measures taken in the EU Member States as a result of the Covid-19 
Crisis and their impact on Democracy, the Rule of Law and fundamental Rights, CDL-AD(2020)018, 
8–9 October 2020, 51 punktas.

184 Concluding observations of the Human Rights Committee, Israel, CCPR/C/79/Add.93, 1998 m. rugp-
jūčio 18 d., 11 punktas, cituota iš European Commission for Democracy Through Law (Venice Com-
mission), Opinion No. 865/2016, 12 December 2016, 41 punktas.

185 Concluding observations of the Human Rights Committee, Egypt, CCPR/CO/76/EGY, 2002 m. lap-
kričio 28 d., 6 punktas, cituota iš European Commission for Democracy Through Law (Venice Com-
mission), Opinion No. 865/2016, 12 December 2016, 41 punktas.

186 Airija prieš Jungtinę Karalystę, 1978 m. sausio 18 d., Series A no. 25.
187 A. ir kt. prieš Jungtinę Karalystę [DK], Nr. 3455/05, ECHR 2009.
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Gruzija 2020 03 21 /
2023 01 01

5, 8, 11 str., 1P 1, 2 
str., 4P 2 str.

Prezidento dekre-
tas

+

Latvija 2020 03 12 /
2020 06 10
2020 11 06 /
2021 04 06
2021 10 11 /
2021 11 15

8, 11 str., 1P 2 str., 
4P 2 str.

Vyriausybės įsaky-
mas

+

Moldova 2020 03 17
2020 05 15
2021 04 01 /
2021 04 28

11 str., 1P 2 str., 4P 
2 str.

Parlamento spren-
dimas

+

Rumunija 2020 03 16 /
2020 05 14

Nenurodyta Prezidento dekre-
tas

+

San Mari-
nas

2020 03 05 /
2020 06 30

Nenurodyta Valstybės kongre-
so (Vyriausybės) 
dekretai

+

Serbija 2020 03 15 /
2020 05 06

Nenurodyta Vyriausybės spren-
dimas

Šiaurės 
Makedonija

2020 03 18 /
2020 06 24

8, 11 str., 1P 2 str., 
4P 2 str.

Prezidento spren-
dimas

Šaltinis: sudaryta autorių pagal pateiktą oficialią informaciją188

Pažymėtina, kad iš 10 valstybių, padariusių formalius pranešimus dėl nukry-
pimų nuo įsipareigojimų pagal EŽTK 15 straipsnį, tik 7 (Armėnija, Estija, Gruzija, 
Latvija, Moldova, Rumunija, San Marinas) pateikė atitinkamus pranešimus ir Jung-
tinių Tautų generaliniam sekretoriui pagal TPPTP 4 straipsnio 3 dalį. Iš viso tokius 
pareiškimus pagal TPPTP 4 straipsnio 3 dalį padarė 23 valstybės.189 Tiesa, Togas 

188 Notifications under Article 15 of the Convention in the context of the COVID-19 pandemic, https://
www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/62111354; Notifications under 
Article 4 (3) of the Covenant (Derogations), https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TRE-
ATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en#1.

189 Argentina, Armėnija, Čilė, Dominykos Respublika, Ekvadoras, Estija, Etiopija, Gruzija, Gvatemala, 
Kirgizija, Kolumbija, Latvija, Moldova, Namibija, Palestina, Paragvajus, Peru, Rumunija, San Mari-
nas, Salvadoras, Senegalas, Tailandas, Togas. Notifications under Article 4 (3) of the Covenant https://
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buvo įvedęs nepaprastąją padėtį dar 2020 m. kovą, tačiau pranešimą JT generaliniam 
sekretoriui pateikė vėliau nei po metų, t. y. tik 2021 m. gegužę. 

Didžioji dalis valstybių, padariusių pranešimus dėl nukrypimų nuo įsipareigo-
jimų pagal TPPTP, nepaprastąją padėtį atšaukė po pirmos koronaviruso bangos, ta-
čiau, kaip ir dėl nukrypimų nuo EŽTK, atitinkamai Latvija ir Moldova pateikė pra-
nešimus dėl naujai įvestos nepaprastosios padėties, o Gruzija šį režimą pratęsė iki 
2023 m. sausio 1 d. Be to, tarp valstybių, pateikusių oficialius pranešimus dėl nukry-
pimų pagal TPPTP, išsiskyrė Lotynų Amerikos šalys, kurios ne kartą pratęsė įvestą 
režimą ir išlaikė jį iki 2021 m. vidurio ar net pabaigos.190 O Trinidadas ir Tobagas 
buvo vienintelė valstybė, neįvedusi nepaprastosios padėties per pirmą koronaviruso 
bangą, tai ji padarė 2021 m. gegužę.191

Pagal AŽTK 27 straipsnį oficialius pareiškimus Amerikos valstybių organiza-
cijos generaliniam sekretoriui pateikė 15 valstybių192 (iš 25 valstybių Konvencijos 
šalių), kurios vėliau dar ne kartą pratęsė įvestą nepaprastosios padėties režimą. Taigi 
net 60 proc. valstybių AŽTK dalyvių padarė oficialius pranešimus, atitinkamai 21 
proc. Europos žmogaus teisių konvencijos dalyvių bei 14 proc. TPPTP valstybių da-
lyvių. 

 

treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en#1.
190 Argentina iki 2021 m. gruodžio 31 d.; Čilė – iki 2021 m. kovo 9 d.; Dominykos Respublika – iki 2021 

m. birželio 15 d.; Ekvadoras – iki 2021 m. rugpjūčio 28 d.; Paragvajus – iki 2021 m. lapkričio 2 d.; 
Peru – iki 2022 m. sausio 1 d.

191 Notifications under Article 4 (3) of the Covenant (Derogations), https://treaties.un.org/Pages/ViewDe-
tails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en#1.

192 Argentina, Bolivija, Čilė, Dominykos Respublika, Ekvadoras, Gvatemala, Hondūras, Jamaika, Ko-
lumbija, Panama, Paragvajus, Peru, Salvadoras, Surinamas, Venesuela. Recent Suspensions of Gua-
rantees regarding Multilateral Treaties, http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_suspen-
sion_guarantees.asp. 
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4 pav. Valstybių padariusių pareiškimus pagal tarptautinius dokumentus dėl 
nukrypimų nuo įsipareigijimų, procentinė išraiška

Iš viso pagal tris minėtus dokumentus formalius pareiškimus padarė 33 pasaulio 
valstybės. Nors pats nepaprastosios padėties paskelbimo institutas nėra retas reiški-
nys193, 2020 m. pavasarį susiklosčiusi situacija tapo beprecedenčiu atveju, nes tiek 
daug valstybių ir per trumpą laiką paskelbė nepaprastąją padėtį. 

COVID-19 pandemijos kontekste išsiskyrė ne tik valstybių, bet ir mokslinin-
kų pozicijos dėl formalaus nepaprastosios padėties skelbimo ir EŽTK 15 straipsnio 
(taip pat atitinkamų TPPTP ir AŽTK nuostatų) taikymo. Labiausiai nepaprastosios 
padėties paskelbimą pagal EŽTK 15 straipsnį palaiko Greene.194 Jis teigia, kad da-
bartinė situacija yra arčiausiai „idealios nepaprastosios padėties“195. Priešingu atveju 
kyla rizika, kad išimtinės galios taps norma ir bus nuleista žmogaus teisių apsaugos 

193 Iki COVID-19 pandemijos 8 valstybės, EŽTK dalyvės, buvo paskelbusios nukrypimus nuo įsipareigo-
jimų pagal EŽTK 15 str. Tai Airija, Albanija, Armėnija, Gruzija, Graikija, Jungtinė Karalystė, Prancū-
zija, Turkija. Kai kurios iš šių valstybių buvo paskelbusios nukrypimus keletą kartų. Tačiau EŽTT (ir 
Komisija) nagrinėjo bylas tik dėl keturių valstybių (Airijos, Graikijos, Jungtinės Karalystės ir Turki-
jos) taikytų priemonių,  https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Derogation_ENG.pdf. 

194 Alan Greene, „States should declare a State of Emergency using Article 15 ECHR to confront the 
Coronavirus Pandemic“, 1 April 2020, https://strasbourgobservers.com/2020/04/01/states-should-de-
clare-a-state-of-emergency-using-article-15-echr-to-confront-the-coronavirus-pandemic/. 

195 Alan Greene, Permanent States of Emergency and the Rule of Law: Constitutions in an Age of Cri-
sis (Hart Publishing, 2018), cituota iš Alan Greene, „States should declare a State of Emergency 
using Article 15 ECHR to confront the Coronavirus Pandemic“, 1 April 2020, https://strasbourgob-
servers.com/2020/04/01/states-should-declare-a-state-of-emergency-using-article-15-echr-to-conf-
ront-the-coronavirus-pandemic/.
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kartelė. Formalus nepaprastosios padėties paskelbimas ir pranešimas tarptautinei 
bendruomenei apie priemones, kuriomis nukrypstama nuo tarptautinių įsipareigoji-
mų, gali turėti teigiamą poveikį, siekiant sukontroliuoti suteiktas galias, nes valstybių 
taikomos priemonės turės atitikti teisėtumo ir proporcingumo principus. Formalus 
pareiškimas užtikrina, kad kitos valstybės ir tarptautinės organizacijos gali kontro-
liuoti, kaip žmogaus teises ribojančios priemonės yra įgyvendinamos. Be to, svarbus 
ir nepaprastosios padėties laikinumo aspektas, todėl, formaliai nepaskelbus nepa-
prastosios padėties, kyla rizika, kad žmogaus teisių ribojimai bus taikomi ilgiau, nei 
tai būtina, net ir pasikeitus aplinkybėms, ir gali tapti įprasta praktika.196 Valstybės, 
formaliai padariusios pareiškimus dėl nepaprastosios padėties paskelbimo, atitinka-
mai daro pranešimus ir dėl tokios padėties atšaukimo. 

Atkreiptinas dėmesys, kad diskutuojama ne dėl to, ar kyla grėsmė tautos išli-
kimui, bet dėl to, ar reikia de jure paskelbti nepaprastąją padėtį. Pažymėtina, kad 
nukrypimas nuo įsipareigojimų nepanaikina teismų pareigos tikrinti taikomų prie-
monių teisėtumą, o EŽTK 15 straipsnis nesuteikia valstybėms neribotos galios imtis 
bet kokių priemonių. Teismai turi vertinti, ar taikomos priemonės yra proporcingos 
esamoje situacijoje.197 

1.3.2.1. Europos Sąjungos valstybių narių teisinis reguliavimas dėl 
nepaprastosios padėties

Didžioji dalis pasaulio valstybių taikė įvairias ribojančias priemones kaip atsaką 
į koronavirusą, tačiau skyrėsi ne tik priemonių pobūdis, bet ir teisinis reguliavimas, 
suteikiantis pagrindą įvesti specialius teisinius režimus, taikyti priemones. Todėl pla-
čiau aptariame Europos Sąjungos valstybių teisinį reguliavimą šioje srityje. Kai kurių 
ES valstybių narių konstitucijos tiesiogiai numato nepaprastosios padėties skelbimo 
pagrindus (tokie pagrindai numatyti Estijos, Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos, Rumu-
nijos, Vengrijos, Vokietijos ir kitų valstybių konstitucijose), bet yra valstybių, kurių 
konstitucijos tokio režimo nereglamentuoja (pavyzdžiui, Danijos). Tačiau pažymėti-

196 Alan Greene, „States should declare a State of Emergency using Article 15 ECHR to confront the 
Coronavirus Pandemic“, 1 April 2020,https://strasbourgobservers.com/2020/04/01/states-should-de-
clare-a-state-of-emergency-using-article-15-echr-to-confront-the-coronavirus-pandemic/.

197 Dovilė Gailiūtė-Janušonė, „Nukrypimai nuo įsipareigojimų pagal Europos žmogaus teisių konvenciją 
COVID-19 sukeltos pandemijos kontekste“, iš Lietuvos teisė: esminiai pokyčiai, I dalis: COVID-19 
pandemijos sprendimai: teisiniai, valdymo ir ekonominiai aspektai (Vilnius: Mykolo Romerio univer-
sitetas, 2020), 43.
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na, kad ne visos valstybės, kurių konstitucijos numato nepaprastosios padėties me-
chanizmą, pasinaudojo šiuo pagrindu (pavyzdžiui, Vokietija dėl istorinių priežasčių, 
Prancūzija – baimindamasi pernelyg represinio pobūdžio198). Kai kurios valstybės 
nusprendė remtis įprastiniais teisės aktais, įvesdamos įvairias ribojančias priemones 
ir specialius teisinius režimus. Taip pat dalis valstybių yra priėmusios specialius ne-
paprastosios padėties ar kito teisinio režimo teisės aktus, kai kurios valstybės priė-
mė specialiai COVID-19 situacijai skirtus teisės aktus (pvz., Austrijoje – COVID-19 
Bill199). Atkreiptinas dėmesys, kad visos valstybės vienokia ar kitokia forma taiko 
parlamentinę kontrolę dėl priimamų ribojančių priemonių.

2020 m. pavasarį, per patį COVID-19 krizės Europoje įkarštį, devynios ES vals-
tybės narės (Bulgarija, Čekija, Estija, Ispanija, Liuksemburgas, Portugalija, Rumu-
nija, Suomija, Vengrija) pagal atitinkamas savo Konstitucijų nuostatas buvo paskel-
busios nepaprastąją padėtį. Dviejose šalyse (Bulgarijoje, Portugalijoje) nepaprastąją 
padėtį paskelbė parlamentai, o likusiose septyniose šalyse tai padarė vyriausybės. 
Dar penkios ES valstybės narės (Italija, Latvija, Prancūzija, Slovakija, Vokietija) pa-
skelbė nepaprastąją padėtį ar įvedė kitą ribojantį režimą įstatymų pagrindu. Kitos 
šalys (pvz., Italija) pasirinko mišrų COVID-19 krizės valdymo būdą ir taikė įvairias 
priemones, numatytas tiek įstatymuose, tiek konstitucijoje.200

Atkreiptinas dėmesys, kad valstybės pagal nacionalinę teisę taiko skirtingus 
teisinius režimus, taigi nėra bendros pozicijos dėl nepaprastosios padėties įvedimo 
nacionaliniu ar regioniniu lygiu. Dalis valstybių (pvz., Bulgarija, Čekija, Portugali-
ja ir kt.) nors ir paskelbė nepaprastąją padėtį, tačiau nesirėmė EŽTK 15 straipsniu 
ir apie situaciją formaliai neinformavo Europos Tarybos generalinio sekretoriaus. 
Kitos valstybės įvedė kitokio pobūdžio teisinius režimus (pavyzdžiui, Ispanijoje – 
pavojinga situacija (angl. State of alarm); Lenkijoje – epideminė situacija (angl. State 
of epidemic); Liuksemburge – krizinė situacija (angl. State of Crisis); Maltoje ir Pran-
cūzijoje – visuotinė nepaprastoji sveikatos padėtis (angl. Public health emergency); 
Vokietijoje – nacionalinės svarbos epidemijos protrūkis (angl. epidemic outbreak of 

198 „States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States“, Euro-
pean Parliamentary Research service. Briefing. June 2020, https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/649408/EPRS_BRI(2020)649408_EN.pdf.

199 Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für COVID-19-Maßnahmengesetz, Fassung vom 
29. 04. 2020, https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnu-
mmer=20011073&FassungVom=2020-04-29. 

200 Venice Commission, Interim report on the measures taken in the EU Member States as a result of 
the Covid-19 Crisis and their impact on Democracy, the Rule of Law and fundamental Rights, CDL-
AD(2020)018, 8–9 October 2020, 38 punktas.
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national importance)) arba apskritai neįvedė išskirtinio režimo, o remdamosi naci-
onaliniais teisės aktais taikė ribojančias priemones (pvz., Airija, Danija, Kroatija). 
Visoje ES išsiskyrė Švedija, kurioje nebuvo taikomos net ir ribojančios priemonės, 
tik numatytos rekomendacijos. Atkreiptinas dėmesys į terminologijos, vartojamos 
įvairiose šalyse, skirtumus, todėl vertinant situaciją reikia analizuoti ne tik patį teisi-
nio režimo pavadinimą, bet ir jo turinį.201 

Apibendrinant ES valstybėse narėse veikiantį teisinį reguliavimą, kurio pagrin-
du per pirmąją pandemijos bangą buvo įvesti specialūs teisiniai režimai ar taikytos 
ribojančios priemonės, galima išskirti keturias grupes:

 1) Konstitucijos nuostatos dėl nepaprastosios padėties;
2) teisiniai režimai įstatymų pagrindu;
3) priemonės, priimtos pagal specialius teisėkūros įgaliojimus (vykdomajai val-

džiai suteikti įgaliojimai išskirtinėse situacijose priimti teisės aktus esant parlamen-
tinei kontrolei); 

4) priemonės, priimtos beveik išimtinai pagal įprastus teisės aktus (tiek pagal 
anksčiau galiojusius teisės aktus, tiek pagal specialiai priimtus kovai su pandemi-
ja).202

1.3.2.2. Valstybės institucijų įgaliojimai dėl ekstremalių situacijų paskelbimo

Valstybėms paliekama plati diskrecijos laisvė spręsti, ar susiklosčiusi situacija 
yra nepaprastoji padėtis ir kelia grėsmę tautos išlikimui, taip pat nustatyti nukrypi-
mų nuo tarptautinių įsipareigojimų apimtis ir parinkti taikomas priemones. Pačios 
valstybės gali nuspręsti, kokios valstybės institucijos turi įgaliojimus skelbti nepa-
prastąją padėtį ir priimti kitus, susijusius sprendimus (pavyzdžiui, dėl pratęsimo, at-
šaukimo ir pan.). Pažymėtina, kad nepaprastosios padėties institutą numato daugiau 
nei 90 proc. šiuo metu galiojančių pasaulio valstybių konstitucijų.203

201 Dovilė Gailiūtė-Janušonė, „Nukrypimai nuo įsipareigojimų pagal Europos žmogaus teisių konvenciją 
COVID-19 sukeltos pandemijos kontekste“, iš Lietuvos teisė: esminiai pokyčiai, I dalis: COVID-19 
pandemijos sprendimai: teisiniai, valdymo ir ekonominiai aspektai (Vilnius: Mykolo Romerio univer-
sitetas, 2020), 44.

202 Maria Diaz Crego, Silvia Kotanidis, States of emergency in response to the coronavirus crisis. Norma-
tive response and parliamentary oversight in EU Member States during the first wave of the pandemic, 
European Parliamentary Research Service, 2020, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2020/659385/EPRS_STU(2020)659385_EN.pdf.

203 Tom Ginsburg, Mila Versteeg, „The Bound Executive: Emergency Powers During the Pandemic“, 
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Venecijos komisija atkreipia dėmesį į įgaliojimų paskirstymo valstybėje svarbą 
bei stabdžių ir atsvarų principo (angl. principle of checks and balances) įgyvendinimą. 
Šis principas numato, kad įvairioms valstybės valdžios institucijoms būtų suteiktos 
skirtingos kompetencijos, nė viena iš jų neturėtų valstybinės valdžios monopolio ir 
kad jos turėtų galimybę kontroliuoti viena kitą.204 Pažymėtina, kad, siekiant užkirs-
ti kelią piktnaudžiavimui nepaprastosios padėties galiomis, dauguma konstitucijų 
įtvirtina stabdžių ir atsvarų sistemą. Pavyzdžiui, 60 proc. valstybių konstitucijų gali-
mybę įvesti nepaprastąją padėtį numato parlamentams. Taip pat daugelio valstybių 
konstitucijos nustato draudimus nepaprastosios padėties metu paleisti parlamentą, 
pakeisti konstituciją.205

Idealiu atveju nepaprastąją padėtį turėtų įvesti parlamentas arba vykdomoji val-
džia, bet tada toks sprendimas turėtų būti nedelsiant patvirtintas parlamento.206 Eu-
ropos Tarybos Parlamentinė Asamblėja taip pat pažymėjo parlamentų svarbą, įvedus 
nepaprastąją padėtį: „[I]šimtinės priemonės bet kurioje srityje turi būti prižiūrimos 
parlamentų ir neturi rimtai trukdyti naudotis pagrindinėmis konstitucinėmis teisė-
mis.“207 Tačiau, kaip pastebi Venecijos komisija, COVID-19 krizės metu ES valsty-
bių narių parlamentams teko antraeilis vaidmuo. Daugelyje šalių parlamentai liko 
nuošalyje ir paliko vyriausybėms laisvę imtis iniciatyvos greitai įvesti nepaprastąsias 
priemones COVID-19 krizei įveikti.208 Tačiau parlamento darbo tęstinumas krizės 
metu turėtų būti laikomas esminiu reikalavimu, todėl reikia imtis priemonių, pa-
vyzdžiui, numatant nuotolinius parlamento posėdžius, kai fiziniai posėdžiai nėra 
įmanomi, kad parlamento darbas tokiomis aplinkybėmis būtų toliau tęsiamas be 

Virginia Public Law and Legal Theory Research Paper 52 (2020):  14–15.
204 Venice Commission, Interim report on the measures taken in the EU Member States as a result of 

the Covid-19 Crisis and their impact on Democracy, the Rule of Law and fundamental Rights, CDL-
AD(2020)018, 8–9 October 2020, 27 punktas.

205 Tom Ginsburg, Mila Versteeg, „The Bound Executive: Emergency Powers During the Pandemic“, 
Virginia Public Law and Legal Theory Research Paper 52 (2020): 14–15.

206 Venice Commission, Interim report on the measures taken in the EU Member States as a result of 
the Covid-19 Crisis and their impact on Democracy, the Rule of Law and fundamental Rights, CDL-
AD(2020)018, 8–9 October 2020, 34 punktas.

207 Parliamentary Assembly, Recommendation 1713 (2005) Democratic oversight of the security sec-
tor in member states, http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?filei-
d=17360&lang=en. 

208 Venice Commission, Interim report on the measures taken in the EU Member States as a result of 
the Covid-19 Crisis and their impact on Democracy, the Rule of Law and fundamental Rights, CDL-
AD(2020)018, 8–9 October 2020, 64 punktas.
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kliūčių.209

Be parlamentinės kontrolės, svarbų vaidmenį atlieka ir teisminė nepaprastųjų 
priemonių kontrolė, kuri saugo nuo galimo vykdomosios valdžios piktnaudžiavimo 
suteiktais įgaliojimais. Pažymėtina, kad EŽTK numatyta teisė į teisingą teismą (6 
str.) ir teisė į veiksmingas teisinės gynybos priemones (13 str.) galioja ir nepapras-
tosios padėties metu. Tai reiškia, kad asmenims, kurie buvo paveikti nepaprastosios 
padėties priemonių, turi būti suteikta galimybė užginčyti šias priemones teisme.210 
2006 m. nuomonėje Venecijos komisija nurodė, kad „nacionaliniai teismai turi turėti 
visišką jurisdikciją peržiūrėti ribojimo ir nukrypti leidžiančių priemonių teisėtumą 
ir pagrįstumą bei jų atitiktį atitinkamoms EŽTK nuostatoms“211. 

3 lentelėje pateikta informacija apie valstybes, padariusias formalius praneši-
mus pagal EŽTK 15 straipsnį, atskleidžia, kad nėra ir bendros pozicijos dėl vals-
tybės institucijų, įgaliotų paskelbti nepaprastąją padėtį. Pastebima, kad labiau do-
minuoja vykdomosios valdžios institucijoms (Vyriausybei ar Prezidentui) suteikti 
įgaliojimai. Tik Moldovoje toks sprendimas buvo priimtas įstatymų leidžiamosios 
valdžios – Parlamento. Serbijoje diskusijų sukėlė nepaprastosios padėties įvedimo 
procedūra, nes sprendimą dėl nepaprastosios padėties įvedimo 2020 m. kovo 15 d. 
priėmė Respublikos prezidentas, Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas ir ministras 
pirmininkas, o Nacionalinė Asamblėja, kaip reikalauja Konstitucija, jį patvirtino tik 
balandžio 29 d.212 

EŽTT (ir Komisijos) praktika šiuo klausimu yra labai negausi. Tik Greek213 by-
loje buvo keltas klausimas, ar revoliucinė vyriausybė gali paskelbti nukrypimus nuo 
įsipareigojimų pagal EŽTK. 1967 m. balandžio 21 d. dešiniojo sparno armijos kari-

209 Venice Commission, Interim report on the measures taken in the EU Member States as a result of 
the Covid-19 Crisis and their impact on Democracy, the Rule of Law and fundamental Rights, CDL-
AD(2020)018, 8–9 October 2020,  72 punktas.

210 Venice Commission, Interim report on the measures taken in the EU Member States as a result of 
the Covid-19 Crisis and their impact on Democracy, the Rule of Law and fundamental Rights, CDL-
AD(2020)018, 8–9 October 2020, 77 punktas.

211 Venice Commission, Opinion on the Protection of Human Rights in Emergency Situations, CDL-
AD(2006)015, Opinion No. 359/2005, 4 April 2006, 36 punktas, cituota iš Venice Commission, Inter-
im report on the measures taken in the EU Member States as a result of the Covid-19 Crisis and their 
impact on Democracy, the Rule of Law and fundamental Rights, CDL-AD(2020)018, 8–9 October 
2020, 79 punktas.

212 Ivan Cavdarevic, „Serbia and Covid-19: State of Emergency in a State in Disarray“, https://verfas-
sungsblog.de/serbia-and-covid-19-state-of-emergency-in-a-state-in-disarray/. 

213 Greek case, Nr. 3321/67 ir 3 kiti, Commission report of 5 November 1969, Yearbook12, 81 (1).
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ninkai surengė karinį perversmą ir panaudojo masinius areštus, valymus ir cenzū-
rą, kad užgniaužtų opoziciją. Tokia taktika netrukus tapo kritikos objektu Europos 
Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje, tačiau Graikija ją pateisino kaip atsaką į taria-
mą komunistų perversmą ir leistinus nukrypimus pagal EŽTK 15 straipsnį. 1967 m. 
rugsėjį Danija, Norvegija, Švedija ir Nyderlandai pateikė skundus tuometinei Euro-
pos Žmogaus Teisių Komisijai prieš Graikijos chuntą dėl daugelio EŽTK straipsnių 
pažeidimo. 

Graikijos Vyriausybė ginčijo Komisijos kompetenciją nagrinėti šį klausimą. Taip 
pat teigė, kad keliamas klausimas dėl vyriausybės statuso, t. y. demokratinė ji buvo ar 
ne, yra nacionalinės teisės klausimas ir neaktualus nagrinėjant EŽTK 15 straipsnio 
taikymą. Be to, Graikijos Vyriausybė pažymėjo, kad ji buvo pripažinta valstybių, pa-
teikusių skundą, o nauja Konstitucija, parengta revoliucinės vyriausybės, buvo pri-
imta tautos.214 Skundą pateikusios valstybės teigė, kad revoliucinė vyriausybė negali 
naudotis EŽTK 15 straipsniu dėl nepaprastosios padėties, kurią jie patys ir sukėlė, 
kad pateisintų nukrypimus nuo įsipareigojimų pagal EŽTK. Pareiškėjų vyriausybės 
taip pat pabrėžė, kad EŽTK 15 straipsnis yra suprojektuotas, kad apsaugotų „demo-
kratiškai veikiančią valstybę su konstitucine vyriausybe“, todėl svarbu, ar „priemo-
nės dėl nukrypimų buvo priimtos teisėtai paskirtos valdžios, siekiant apginti demo-
kratines institucijas“215.

Pareikšdama savo poziciją, Komisija pažymėjo, kad ji yra kompetentinga vertin-
ti vyriausybių veiksmus taip pat ir išskirtinėse politinėse situacijose, tokiose kaip lai-
kotarpis po revoliucijos. Kartu pabrėžiama, kad revoliucija iš Graikijos neatėmė jos 
teisių ir nepanaikino įsipareigojimų pagal Konvenciją. Todėl Komisija pripažino, kad 
Graikijos revoliucinė vyriausybė turėjo teisę taikyti priemones dėl nukrypimų pagal 
EŽTK 15 straipsnį, jei straipsnyje numatytos sąlygos buvo įvykdytos.216 Komisijos 
pasisakymas šiuo klausimu buvo lakoniškas, o pagrindinis dėmesys skirtas sąlygų 
pagal EŽTK 15 straipsnį vertinimui. 

Įdomi situacija COVID-19 pandemijos metu susiklostė Jungtinėje Karalystėje. 
Nors ši nepateikė formalaus pranešimo dėl nukrypimų nuo įsipareigojimų pagal 
EŽTK, 2020 m. kovo 25 d. teisėjas Haydenas savo sprendime byloje BP v Surrey 

214 Greek case, Nr. 3321/67 ir 3 kiti, Commission report of 5 November 1969, Yearbook12, 81 (1), 56–57 
punktai.

215 Greek case, Nr. 3321/67 ir 3 kiti, Commission report of 5 November 1969, Yearbook12, 81 (1), 58–59 
punktai.

216 Greek case, Nr. 3321/67 ir 3 kiti, Commission report of 5 November 1969, Yearbook12, 81 (1), 60 
punktas.
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County Council & Anor [2020] EWCOP 17217 nusprendė Jungtinės Karalystės vardu 
nukrypti nuo EŽTK 5 straipsnio įsipareigojimų pagal Konvencijos 15 straipsnį. Į 
Anglijos ir Velso apsaugos teismą kreipėsi 83 metų kurčio senelio dukra, kuri norėjo 
pasiimti tėvą per karantiną į namus iš slaugos namų. Ministrui pirmininkui įvedus 
ribojamus, slaugos namai uždraudė bet kokius vizitus į juos. Pareiškime buvo teigia-
ma, kad absoliutus lankymo draudimas yra neproporcingas šio asmens teisių pagal 
EŽTK 5 ir 8 straipsnį kartu su 14 straipsniu ribojimas. Teisėjas, nagrinėdamas by-
las, nusprendė, kad būtina nukrypti nuo EŽTK 5 straipsnio įsipareigojimų remiantis 
EŽTK 15 straipsniu ir apie tai informuoti Europos Tarybą.

Martin218 nuomone, idėja, kad bylą nagrinėjantis teisėjas gali teisiškai įpareigoti 
Jungtinę Karalystę, Europos Tarybai nusiųsdamas savo pagrindimą privatinės tei-
sės byloje, kurioje vyriausybei nebuvo atstovaujama, yra absurdiška. Be to, Jungtinė 
Karalystė apima decentralizuotas Šiaurės Airijos ir Škotijos jurisdikcijas, o bylą na-
grinėjantis teisėjas posėdžiavo Anglijos ir Velso apsaugos teisme. Jos nuomone, toks 
teisėjo pranešimas taip pat neatitiktų keliamų formalių reikalavimų pagal EŽTK 15 
straipsnio 3 dalį. Ši situacija iškėlė klausimą dėl galimo teisminės valdžios vaidmens 
valstybėje skelbiant nepaprastąją padėtį. Iki šio tyrimo pabaigos (2021 m. gruodžio 
31 d.) kol kas atsakymo į šį klausimą nebuvo. 

Pastebėtina, kad tarptautinė taikomų priemonių, kuriomis nukrypstama nuo 
įsipareigojimų, kontrolė yra gana ribota, ypač tarptautinių teisminių ir kvaziteismi-
nių institucijų. EŽTT, kaip ir dauguma kitų tarptautinių teisminių ar kvaziteisminių 
institucijų, dažniausiai veikia post factum, t. y. vertina priemones po to, kai jos jau 
įgyvendintos. EŽTT neturi galimybės vertinti priemonių, kuriomis nukrypstama 
nuo įsipareigojimų pagal Konvenciją, prieš jas įgyvendinant. Taikytų priemonių bū-
tinumas ir proporcingumas yra vertinamas individualiai kiekvienoje byloje, kurioje 
peticija buvo pripažinta priimtina. Taip pat reikia nepamiršti, kad viena iš priimtinu-
mo sąlygų, kreipiantis į EŽTT, reikalauja, kad pareiškėjai išnaudotų vidaus teisines 
gynybos priemones. Dažnu atveju tai gali užtrukti ne vienus metus, o vėliau ir pats 
bylos nagrinėjimas EŽTT gali užsitęsti. Nors toliau 1.4 dalyje nagrinėjama pirmoji 

217 BP v. Surrey County Council & Anor [2020] EWCOP 17. 2020 m. kovo 25 d., https://www.bailii.org/
ew/cases/EWCOP/2020/17.html. 

218 Stevie Martin, „A Domestic Court’s Attempt to Derogate from the ECHR on behalf of the United 
Kingdom: the implications of Covid-19 on judicial decision-making in the United Kingdom“. 9 April 
2020, https://www.ejiltalk.org/a-domestic-courts-attempt-to-derogate-from-the-echr-on-behalf-of-
the-united-kingdom-the-implications-of-covid-19-on-judicial-decision-making-in-the-united-king-
dom/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ejil-tal. 
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EŽTT praktika, susijusi su pandemijos pasekmėmis, vis dėlto tikėtina, kad EŽTT 
turės galimybę pateikti savo poziciją dėl koronaviruso sukeltos pandemijos metu tai-
kytų ribojančių priemonių tik praėjus gana ilgam laiko tarpui.219 

219 Dovilė Gailiūtė-Janušonė, „Nukrypimai nuo įsipareigojimų pagal Europos žmogaus teisių konvenciją 
COVID-19 sukeltos pandemijos kontekste“, iš Lietuvos teisė: esminiai pokyčiai, I dalis: COVID-19 
pandemijos sprendimai: teisiniai, valdymo ir ekonominiai aspektai (Vilnius: Mykolo Romerio univer-
sitetas, 2020), 40–41.
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1.4. Pandemijos poveikis tarptautinių sutarčių žmogaus 
teisių srityje įgyvendinimui: Europos Žmogaus Teisių 

Teismo jurisprudencija

Šioje mokslo studijos dalyje analizuojama, kaip COVID-19 sukelta pasaulinė 
pandemija paveikė žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, įtvirtintų 1950 m. Žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir jos papildomuose protokoluo-
se, įgyvendinimą valstybėse Konvencijos dalyvėse, bandant atsakyti į klausimą, koks 
bus šios pandemijos poveikis EŽTT suformuotiems Konvencijoje ir jos protokoluose 
ginamų teisių ir laisvių standartams, kokios yra EŽTT jurisprudencijos raidos ten-
dencijos. Analizuojami EŽTT tebesitęsiant pasaulinei COVID-19 pandemijai atitin-
kamose EŽTT procedūros stadijose220 priimti sprendimai, susiję su šiai pandemijai 
suvaldyti skirtomis priemonėmis, kurias taiko valstybės Konvencijos dalyvės ir ku-
rios riboja tam tikrų žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimą, siekiant nustatyti, ar šis 
Teismas yra linkęs taikyti jau išvystytus ir jurisprudencijoje nusistovėjusius žmogaus 
teisių apsaugos standartus, ar vis dėlto formuoti naujus, tik šiai pandemijai skirtus 
žmogaus teisių apsaugos principus ir plėsti leidžiamų pagal Konvenciją teisėtų žmo-
gaus teisių ribojimų apimtį ir jų peržiūros standartą (pagrindus). 

Taigi pirmiausia išnagrinėjami nutarimai (angl. decisions) dėl individualių peti-
cijų, pateiktų pagal EŽTK 34 straipsnį, nepriimtinumo. Antra, aptariamas sprendi-
mas, kuriuo byla buvo išspręsta iš esmės. Trečia, daug dėmesio skiriama peticijoms, 
kurias Teismas nusprendė perduoti valstybių Vyriausybėms, užduodamas joms tam 
tikrus klausimus tiek dėl peticijų priimtinumo pagal Konvencijos 34 ir 35 straips-
nius, tiek dėl jų esmės (arba dėl galimų Konvencijos ar jos protokolų pažeidimų) 
(t. y. komunikuotos bylos). Ketvirta, aptariamos peticijos, dėl kurių priimti Teismo 
sprendimai, susiję su pateiktais prašymais taikyti laikinąsias apsaugos priemones pa-
gal Teismo Taisyklių 39 taisyklę.

Šioje dalyje aptariami EŽTT sprendimai yra susiję su plačiu EŽTK ar jos 
papildomuose protokoluose įtvirtintų žmogaus teisių ir laisvių spektru, kaip antai, 
su teise į gyvybę, kankinimo, nežmoniško ir žeminančio elgesio draudimu, asmens 
teise į laisvę ir saugumą, teise į teismą ir teisingą bylos nagrinėjimą, teise į privataus 
ir šeimos gyvenimo gerbimą, religijos laisve, saviraiškos laisve, susirinkimų ir 

220 Parengta pagal „Factsheet COVID-19 health crisis“, October, 2021. Press Unit of the ECtHR, https://
www.echr.coe.int/Documents/FS_Covid_ENG.pdf.  
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asociacijos laisve, nuosavybės apsauga, judėjimo laisve. 
Žvelgiant šių teisių ir laisvių požiūriu negalima nepastebėti, kad šis – iš esmės 

pilietinių – teisių sąrašas skiriasi, jei COVID-19 pandemiją lygintume, pavyzdžiui, su 
kita gana plačios apimties pasauline krize, t. y. 2008 m. kilusia pasauline ekonomikos 
krize, aprėpusia daugiausia socialinių-ekonominių teisių sritį, kuri lėmė tokių 
bylų, kaip antai, susijusių su teisės į nuosavybę ribojimu sumažinant atlyginimus 
viešajame sektoriuje, sumažinant arba visai nemokant senatvės pensijų dirbantiems 
pensininkams ir pan., atsiradimą.

Vis dėlto nepamirština, kad nors toliau šioje mokslo studijoje nagrinėjami įvai-
rūs EŽTT sprendimai ar nepriimtinumo nutarimai, dauguma jų neišsprendžia tam 
tikro galimo Konvencijoje ginamų žmogaus teisių pažeidimo klausimo iš esmės, o 
kartu ir nepateikia išvados, kad tam tikros Konvencijoje garantuojamos žmogaus tei-
sės ar laisvės ribojimas tam tikroje situacijoje buvo teisėtas, būtinas ir pagrįstas. Taigi 
tik didesnė gausa EŽTT sprendimų, kuriais bylos bus išspręstos iš esmės ir kurių 
dar reiks palaukti, leis nustatyti tikslius šio Teismo COVID-19 pandemijai taikomus 
žmogaus teisių apsaugos standartus ir tendencijas. 

1.4.1. Peticijos, kuriose priimti EŽTT nutarimai dėl prašymų 
nepriimtinumo

Pirmajai minėtų EŽTT sprendimų grupei priklauso iki šiol (2021 m. gruodžio 
31 d.) priimti keturi EŽTT nutarimai dėl (ne)priimtinumo (angl. decision on admis-
sibility / inadmissibility). 

Pirmasis EŽTT sprendimas, susijęs su ginčijamomis priemonėmis, kurių valsty-
bės ėmėsi, bandydamos kovoti su COVID-19 sukelta pandemija, yra 2020 m. gruo-
džio 3 d. nutarimas byloje Le Mailloux prieš Prancūziją221, kuriuo pareiškėjo indivi-
duali peticija buvo pripažinta nepriimtina. 

Prašymas buvo susijęs su pareiškėjo prieštaravimais dėl Prancūzijoje taikomų 
priemonių, kurių valstybė ėmėsi, siekdama susitvarkyti su COVID-19 sukelta svei-
katos krize, ir kuriomis siekta apsaugoti visuomenės sveikatą bei sušvelninti galimą 
neigiamą poveikį, kaip antai: dėl diagnostinių testų prieinamumo ribojimų, preven-

221 „Inadmissibility of application lodged by individual complaining about handling of Covid-19 
health crisis“, Press Release ECHR 350 (2020) 03. 12. 2020, http://hudoc.echr.coe.int/en-
g?i=003-6873639-9217556. Visas sprendimas prancūzų kalba: Le Mailloux v. la France. Requête no 
18108/20, Décision https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206611.  
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cinių priemonių taikymo ir konkrečių gydymo būdų, įsikišimo į asmenų privatų gy-
venimą (pvz., mirus šeimos nariui nuo šio viruso). 

EŽTT nepriimtinumo nutarime pažymėjo, kad pareiškėjas nenurodė, kaip 
asmeniškai jį paveikė šios valstybės taikytos priemonės (t. y. kaip šios priemonės 
paveikė pareiškėjo sveikatą ir jo privatų gyvenimą). Savo individualioje peticijoje 
pareiškėjas rėmėsi EŽTK 2 straipsniu (teisė į gyvybę), 3 straipsniu (nežmoniško ir 
žeminančio elgesio draudimas), 8 straipsniu (teise į privataus ir šeimos gyvenimo 
gerbimą) ir 10 straipsniu (saviraiškos laisvė). 

EŽTT pakartojo, kad jis nenagrinėja actio popularis, ir teigė, kad pareiškėjai ne-
gali skųstis dėl nacionalinės teisės nuostatos, nacionalinės praktikos ar viešųjų aktų 
tik dėl to, kad jie yra galbūt prieštaraujantys EŽTK. Be to, EŽTT manymu, jei pareiš-
kėjui būtų buvę atsisakyta teikti pagalbą ar priežiūrą bendrųjų sveikatos priemonių, 
kurias jis ginčijo, kontekste, tuomet jis būtų galėjęs ginčyti tokio atsisakymo sude-
rinamumą su EŽTK reikalavimais nacionaliniuose teismuose. Nors pareiškėjo peti-
cija buvo paskelbta nepriimtina, teisės į sveikatą aiškinimo EŽTK kontekste (pagal 
Konvencijos 8 straipsnį) aktualu tai, jog EŽTT, reaguodamas į pareiškėjo skundą dėl 
valstybės negebėjimo įgyvendinti jai pagal Konvenciją tenkančią pozityvią pareigą 
saugoti asmenų, esančių jos jurisdikcijoje, privatų gyvenimą ir asmens fizinį integra-
lumą, bendrai pažymėjo, kad nors teisė į sveikatą kaip tokia nėra garantuojama pagal 
EŽTK ir jos papildomus protokolus, valstybės narės turėjo pozityvią pareigą imtis 
atitinkamų veiksmų, siekdamos apsaugoti savo jurisdikcijoje esančių asmenų teisę į 
privataus gyvenimo apsaugą ir jų fizinį integralumą. 

Antrasis atvejis – 2021 m. balandžio 13 d. EŽTT nutarimas byloje Terheş prieš 
Rumuniją222, kuris buvo susijęs su bendruoju 52 dienų (nuo 2020 m. kovo 24 d. iki 
gegužės 14 d.) asmens laisvės apribojimu (jo uždarymu namuose) (angl. lockdown), 
kurį Rumunijos valdžios institucijos taikė, siekdamos įveikti COVID-19 pandemiją, 
kai daliai gyventojų buvo nustatyti griežti apribojimai išvykti iš namų (išskyrus kon-
krečias detaliai nurodytas aplinkybes, kai asmenims buvo suteikta teisė išvykti).223 

222 Cristian-Vasile TERHEŞ v. la Roumanie. Requête no 49933/20, Décision http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-210026. Press release, https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7024603-9478039. 

223 2020 m. kovo 16 d. Rumunijos prezidentas dekretu paskelbė 30 dienų nepaprastąją padėtį Rumunijo-
je; jame numatyti apribojimai dėl tam tikrų žmogaus teisių įgyvendinimo, įskaitant judėjimo laisvės 
ribojimus; 2020 m. kovo 21 d. vidaus reikalų ministro nurodymu patarta žmonėms nepalikti savo 
namų nuo 6 val. ryto iki 10 val. vakaro ir jiems uždrausta tą daryti nuo 10 val. vakaro iki 6 val. ryto, 
išskyrus tam tikras išsamiai nurodytas aplinkybes; bet koks asmuo, kuris išvykdavo iš namų, turėjo 
turėti dokumentą, įrodantį, kad egzistuoja pagrįsta aplinkybė, pateisinanti asmens išvykimą iš namų; 
už šių taisyklių pažeidimą buvo numatyta bauda; 2020 m. balandžio 14 d., įvertinęs viešojo sveikatos 
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Pareiškėjas, remdamasis EŽTK 5 straipsnio 1 dalimi (teisė į laisvę ir saugumą), 
skundėsi, kad toks asmenų uždarymas (izoliavimas), kuris Rumunijoje tęsėsi nuro-
dytu laikotarpiu ir kuriam jis turėjo paklusti bei buvo jo paveiktas, prilygo laisvės 
atėmimui. Tiesa, pareiškėjas nesirėmė Konvencijos Ketvirtojo protokolo 2 straipsniu 
(judėjimo laisvė). EŽTT nutarė, kad pareiškėjo peticija yra nesuderinama su EŽTK 
nuostatomis, ir pripažino ją  nepriimtina. EŽTT konstatavo, kad ši valstybės taikyta 
priemonė negali būti prilyginta namų areštui. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo ju-
dėjimo laisvės ribojimų lygis nebuvo toks, kad bendrasis valdžios institucijų nustaty-
tas uždarymas galėtų prilygti laisvės atėmimui. EŽTT nustatė, kad pareiškėjas galėjo 
laisvai palikti savo namus esant įvairioms priežastims ir lankytis įvairiose vietose bet 
kokiu dienos metu, kiek tai buvo reikalinga pagal situaciją. Valdžios institucijos jo 
individualiai nepersekiojo ir jis nebuvo priverstas gyventi ankštoje erdvėje, nebuvo 
apriboti visi jo socialiniai kontaktai. Beje, EŽTT pripažino ir tai, kad pareiškėjas ne-
paaiškino, kaip minėta priemonė paveikė jo asmeninę situaciją; pareiškėjas netvir-
tino, kad jis buvo uždarytas patalpose visą nepaprastosios padėties trukmės laiką; 
jis nepateikė jokios informacijos, apibūdinančios jo patirtį (išgyvenimus) minėtos 
priemonės (uždarymo) taikymo metu. Taigi EŽTT teigimu, nebuvo pagrindo many-
ti, kad pareiškėjui buvo atimta laisvė EŽTK 5 straipsnio 1 dalies prasme, todėl EŽTT 
padarė išvadą, kad Konvencijos 5 straipsnis pareiškėjui netaikytinas. EŽTT taip pat 
pažymėjo, kad Rumunija buvo pranešusi apie savo ketinimus nukrypti nuo pagal 
Konvenciją prisiimtų įsipareigojimų, kaip to reikalaujama pagal EŽTK 15 straipsnį, 
taip pat ir dėl įsipareigojimų pagal Konvencijos Ketvirtojo protokolo 2 straipsnį, 
garantuojantį judėjimo laisvę, dėl kurio pažeidimo pareiškėjas nesiskundė. Kadangi 
EŽTK 5 straipsnio 1 dalis šiuo atveju nebuvo taikoma, EŽTT nusprendė, kad nėra 
būtina ir reikalinga spręsti klausimą dėl minėto Rumunijos nukrypimo, apie kurį ji 
buvo informavusi Europos Tarybą, pagrįstumo.224 

Trečiasis EŽTT nutarimas dėl pareiškėjo prašymo nepriimtinumo buvo priim-
tas 2021 m. birželio 8 d. byloje Ünsal ir Timtik prieš Turkiją225, susijusioje su sulai-
kymo sąlygų suderinamumu su sulaikytųjų sveikatos būkle per jų organizuotą (dėl 
jiems pradėto baudžiamojo proceso) bado streiką COVID-19 pandemijos metu ir 

sektoriaus situaciją šalyje, Rumunijos prezidentas dekretu pratęsė nepaprastosios padėties galiojimo 
laikotarpį dar 30 dienų, t. y. iki 2020 m. gegužės 14 d., patvirtindamas ir ankstesniame dekrete numa-
tytų priemonių galiojimą; nepaprastoji padėtis pasibaigė 2020 m. gegužės 14 d. vidurnaktį. 

224 Press release, https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7024603-9478039. 
225 Aytaç Ünsal and Ebru Timtik v. Turkey. Appl. no. 36331/20, Decision https://hudoc.echr.coe.int/en-

g?i=001-211047.  
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valdžios institucijų veiksmais valdant šią situaciją. 
Pareiškėjai, remdamiesi Konvencijos 2 straipsniu (teisė į gyvybę), 3 straipsniu 

(nežmoniško ir žeminančio elgesio draudimas), 5 straipsniu (teisė į laisvę ir sau-
gumą) ir 18 straipsniu (teisių apribojimų ribos), be kita ko, skundėsi, kad jie buvo 
gydomi netinkamose ligoninėse (kuriose, būdami sulaikyti, jie buvo), nes šios buvo 
skirtos ligoniams nuo COVID-19 gydyti, o pareiškėjai manė, kad jų sveikatos būklė 
buvo itin pažeidžiama dėl jų pradėto bado streiko. 

EŽTT pripažino, kad jų prašymas yra nepriimtinas kaip nepagrįstas, be kita ko, 
konstatavęs, kad nebuvo to, kas įrodytų pareiškėjų tvirtinimą dėl specifinės jų užsi-
krėtimo rizikos, ypač atsižvelgiant į Vyriausybės pateiktą informaciją apie patalpas ir 
kambarius, kuriuose pareiškėjai buvo laikomi. Šiuo požiūriu EŽTT atsižvelgė į Vy-
riausybės nurodytas medicinos personalo, lankytojų ir lydinčiųjų asmenų požiūriu 
taikytas priemones, tokias kaip dezinfekcija, kaukių nešiojimas ir socialinio atstumo 
laikymasis, ir neigiamus lydinčiųjų asmenų testų rezultatus. 

Įvertinęs faktinių aplinkybių ir jam pateiktų įrodymų visumą, EŽTT padarė iš-
vadą, kad tai buvo ne ta situacija, kurioje sulaikytiesiems būtų buvusi būtina kitokia, 
nei taikyta, medicininė pagalba ar gydymas.

Ketvirtasis atvejis – 2021 m. birželio 22 d. nutarimas Bah prieš Nyderlandus226
,
 

kuris susijęs su pareiškėjo skundu dėl negalėjimo būti išklausytam nacionalinio teis-
mo apeliacijos procedūroje dėl pareiškėjo imigracinio sulaikymo (atmetus jo prie-
globsčio prašymą ir siekiant jo išsiuntimo) asmeniškai ar pasitelkus vaizdo ar tele-
konferencijas dėl infrastruktūros problemų COVID-19 pandemijos metu. 

Pareiškėjas savo prašyme nurodė esant pažeistas Konvencijos 5 straipsnio (teisė 
į laisvę ir saugumą) 1 dalies f punkto, 3 ir 5 dalių, 6 straipsnio (teisė į teisingą bylos 
nagrinėjimą) 1 dalies nuostatas. EŽTT prašymą pripažino nepriimtinu, be kita ko, 
pažymėjęs, kad pareiškėjas turėjo teisę pradėti procedūras Konvencijos 5 straipsnio 
4 dalies (teisė į greitą sprendimą dėl sulaikymo teisėtumo) pagrindu, ir esant šios 
bylos aplinkybėms minėtos Konvencijos 5 straipsnio 4 dalies procedūros atitiko mi-
nėtos nuostatos reikalavimus. 

EŽTT konstatavo, kad, atsižvelgus į sudėtingas ir nenuspėjamas problemas, su 
kuriomis valstybė susidūrė per pirmąsias COVID-19 pandemijos savaites (kai imi-
gracijos centruose (taip pat tame, kuriame buvo pareiškėjas) nebuvo pasiruošta lai-
kytis 1,5 m. atstumo vaizdo ar telekonferencijų metu), taip pat atsižvelgus į faktą, 

226 Ibrahima Bah v. the Netherlands. Appl. no. 35751/20, Decision https://hudoc.echr.coe.int/en-
g?i=001-211324. Legal summary, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-13357.  
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kad dėl pareiškėjo vyko teismo procesas, kuriame jo interesams atstovavo advokatas, 
kuris buvo išklausytas ir dalyvavo posėdyje telefonu (ir su kuriuo pareiškėjas regu-
liariai palaikė ryšį), taip pat į pareiškėjo įgyvendintų kitų asmenų teisių ir bendrojo 
visuomenės sveikatos intereso apsaugos svarbą, pareiškėjo nedalyvavimas teismo 
posėdyje asmeniškai ar vaizdo konferencijos būdu, nebuvo nesuderinamas su Kon-
vencijos 5 straipsnio 4 dalies reikalavimais.  

Prašymas, dėl kurio nepriimtinumo 2021 m. spalio 7 d. buvo priimtas EŽTT 
nutarimas byloje Zambrano prieš Prancūziją227, apibūdintinas kaip vienas žymiausių 
iki šiol atmestų EŽTT prašymų, ypač atsižvelgiant į išskirtinius pareiškėjo ketinimus 
net visos Konvencijos sistemos požiūriu. 

Pareiškėjas skundėsi dėl sveikatos paso, kuris Prancūzijoje buvo įvestas 2021 
m. Pareiškėjas įkūrė judėjimą, protestuojantį prieš šį pasą, ir kvietė savo interneto 
svetainės lankytojus užpildyti automatinę formą, norėdamas itin padidinti peticijų 
EŽTT skaičių, pateikti kolektyvinę peticiją ir aiškiai pabrėždamas, kad jo tikslas – 
paralyžiuoti EŽTT tinkamą funkcionavimą ar net „užstumti Teismo duris“ „tam, 
kad sistema nuriedėtų nuo bėgių“. Tokiu būdu šio pareiškėjo iniciatyva EŽTT gavo 
net apie 18 000 individų pateiktų peticijų. Pareiškėjas Zambrano, remdamasis Kon-
vencijos 3 straipsniu (kankinimo, nežmoniško ir žeminančio elgesio draudimas), 8 
straipsniu (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) ir 14 straipsniu (diskri-
minacijos uždraudimas) bei Konvencijos 12 protokolo 1 straipsniu (bendras diskri-
minacijos uždraudimas), skundėsi dėl nacionalinių įstatymų, kuriais, jo nuomone, 
ketinta priversti asmenis sutikti vakcinuotis. 

Pareiškėjo nuomone, 2021 m. gegužės 31 d. Įstatymas Nr. 2021-689 įvedė per-
einamąjį į nepaprastąją padėtį režimą (galiojęs iki 2021 m. rugsėjo 30 d.) ir leido 
Ministrui Pirmininkui, be kita ko, riboti keliones ir nustatė tam tikrus ribojimus 
naudojant viešąjį transportą (nustatant, pavyzdžiui, pareigą dėvėti veido kaukes vie-
šajame transporte) bei įvedė tam tikras apsaugos priemones parduotuvėse. Jis taip 
pat įvedė sveikatos pasą, įsigaliojusį nuo 2021 m. rugsėjo 30 d. tarptautiniams ke-
liautojams į Prancūziją ir iš jos, kuris taip pat taikomas ir vietoms, kuriose susirenka 
daug žmonių (kinuose, teatruose, muziejuose ir kt.), ar prekybos vietoms ir pan. Be 
to, 2021 m. rugpjūčio 5 d. Įstatymas Nr. 2021-1040, kuriuo taip pat skundėsi pa-
reiškėjas, pratęsė pereinamąjį į visuomenės sveikatos nepaprastąją padėtį režimą iki 
2021 m. lapkričio 15 d. ir, be to, išplėtė sveikatos paso naudojimą kitoms kasdienio 

227 Guillaume Zambrano v. la France. Requête no 41994/21, Décision https://hudoc.echr.coe.int/en-
g?i=001-212465. Legal summary, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-13421. 
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gyvenimo sritims mažiausiai iki 2021 m. lapkričio 15 d. 
Pagal minėtą teisinį reguliavimą sveikatos pasas buvo būtinas suaugusiesiems, 

norintiems dalyvauti veiklose, vykstančiose atitinkamose patalpose, ir jose dirban-
tiems darbuotojams. Be to, buvo numatytos ir baudos už negalėjimą pateikti šį pasą 
ar už apgaulingą naudojimąsi tokiu pasu, o verslo subjektams ir atsakingiems dar-
buotojams, tikrinantiems šiuos pasus, nustatyta atsakomybė, jei būtų nesilaikoma 
šio reikalavimo. Įstatymas Nr. 2021-1040, be kita ko, numatė privalomą vakcinavimą 
nuo COVID-19 asmenims, dirbantiems sveikatos ir socialinės priežiūros sektoriuose, 
išskyrus atvejus, kai šiems asmenims nustatytos medicininės kontraindikacijos. 
Pareiškėjas tvirtino, kad minėti įstatymai, kuriais sukurta ir įvesta sveikatos paso 
sistema, buvo diskriminacinis kišimasis į asmens privatų gyvenimą ir jo gerbimą. 
EŽTT pripažino šią peticiją nepriimtina dėl kelių priežasčių. Pirmiausia dėl neišnau-
dotų vidaus teisinės gynybos priemonių ir dėl to, kad EŽTT konstatavo piktnaudžia-
vimą individualios peticijos teise pagal EŽTK 35 straipsnio 1 ir 3 dalis (priimtinumo 
kriterijai).  

Šiame kontekste EŽTT pažymėjo, kad jo tikslas – sprendžiant įvairius ginčus 
valstybėse Konvencijos dalyvėse, kurie kyla dėl skirtingų struktūrinių ar sisteminių 
problemų, užtikrinti ilgalaikį Konvencijoje nustatytos žmogaus teisių apsaugos sis-
temos veiksmingumą, kartu garantuojant individualios peticijos teisę, kuri yra Kon-
vencijos sistemos pagrindas, o kartu garantuoti asmenims ir teisę į teisingumą. Buvo 
aišku, kad didelė dalis individualių peticijų, pateiktų palaikant pareiškėjo keliamą 
tikslą užversti EŽTT prašymais, banga galėjo paveikti EŽTT gebėjimą tinkamai ir 
laiku įgyvendinti savo misiją pagal Konvencijos 19 straipsnį (Teismo įsteigimas), jas 
vertinant kartu su kitų pareiškėjų pateiktomis individualiomis peticijomis, kurios 
taip pat neatitiko joms keliamų reikalavimų (pirmiausia neatitiko peticijoms nusta-
tytų priimtinumo sąlygų). Kartu EŽTT atkreipė dėmesį į Konvencijos 17 straipsnyje 
įtvirtintą piktnaudžiavimo teisėmis uždraudimą. 

Taigi pareiškėjo atvirai deklaruoti tikslai, EŽTT teigimu, taip pat ir pareiškėjo 
požiūris buvo priešingas individualios peticijos teisės esmei. Pareiškėjas tyčia siekė 
paminti Konvencijos sistemos tikslą ir paralyžiuoti EŽTT veikimą – tai buvo jo „tei-
sinės strategijos“ dalis ir iš tiesų tokie pareiškėjo veiksmai vertintini kaip priešingi 
Konvencijos dvasiai ir jos siekiamiems tikslams.228 

Be kita ko, buvo pažymėta ir tai, kad pareiškėjas nekėlė klausimo administraci-
niuose teismuose, ar 2021 m. rugpjūčio 5 d. Įstatymas atitiko Konvencijos nuosta-

228 Legal summary, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-13421. 
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tas, kuriomis pareiškėjas rėmėsi EŽTT. Anot EŽTT, pareiškėjas, kuris pateikė prašy-
mą Valstybės Tarybai dėl dekreto, įgyvendinančio įstatymą, teisminės peržiūros ar 
sprendimo atsisakyti panaikinti tokį dekretą, galėjo ginčyti, pagrįsdamas savo argu-
mentus, kad minėtas Įstatymas buvo nesuderinamas su Konvencija. EŽTT konsta-
tavo, kad padarytos išvados taikytinos ir tūkstančiams kitų standartizuotų peticijų, 
minėto pareiškėjo kvietimu pateiktų kitų pareiškėjų. Buvo matomas ir tų kitų petici-
jų abstraktus pobūdis, kai apie savo situaciją pareiškėjai nepateikė jokių asmeninių 
detalių ar informacijos.  

Taigi minėti EŽTT nutarimai dėl nepriimtinumo rodo, kad, viena vertus, EŽTT 
nagrinėja šias peticijas remdamasis savo klasikiniais peržiūros (patikros) standar-
tais, nustatytais atitinkamuose Konvencijos ar jos protokolų straipsniuose (jų dalyse) 
ir išaiškintais EŽTT praktikoje (t. y. EŽTT neformuluoja jokių naujų standartų), o 
antra, svarbu tai, kad kai kurios peticijos, net jei jos ir buvo atmestos kaip nepriim-
tinos, vis dėlto gali būti svarbios vystant, pavyzdžiui, teisės į sveikatos apsaugą sritį, 
kuri yra ypač aktuali COVID-19 pandemijos sąlygomis. Be to, abstraktaus pobūdžio 
peticijos, kurių masišku pateikimu siekiama paralyžiuoti EŽTT darbą ir pakirsti vi-
sos Konvencijos sistemos efektyvumą ir kurios pateiktos nesinaudojant valstybėje 
prieinamomis vidaus gynybos priemonėmis, taip pat atmetamos EŽTT kaip nepri-
imtinos.

1.4.2. Sprendimas, kuriuo byla išspręsta iš esmės

2021 m. kovo 11 d. EŽTT sprendime byloje Feilazoo prieš Maltą229 buvo nu-
statyti įvairių Konvencijoje garantuojamų teisių ir laisvių pažeidimai: 3 straipsnio 
(nežmoniško ir žeminančio elgesio draudimas), 5 straipsnio 1 dalies (teisė į laisvę ir 
saugumą) ir 34 straipsnio (individuali peticija). Šioje individualioje EŽTT pateiktoje 
peticijoje buvo keliamas Nigerijos piliečio imigracinio sulaikymo klausimas. Šioje 
peticijoje taip pat buvo keliami korespondencijos susirašinėjant su EŽTT neliečia-
mumo ir atstovavimo pareiškėjui teikiant teisinę pagalbą klausimai. 

EŽTT nagrinėjo įvairius pareiškėjo sulaikymo aspektus, įskaitant laiką, praleistą 
de facto izoliacijoje, ir po jo ėjusį laiką, kai pareiškėjas buvo įkurdintas su naujai at-
vykusiais žmonėmis COVID-19 pandemijai suvaldyti įvestame karantine. EŽTT nu-

229 Feilazoo v. Malta. Appl. No. 6865/19, Judgment, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208447. Press 
Release, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=003-6960968-9367585. Legal summary, https://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=002-13165.    
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statė visų šių pareiškėjo laikymo sąlygų neadekvatumą. EŽTT konstatavo Konvenci-
jos 3 straipsnio pažeidimą būtent dėl netinkamų (neadekvačių) pareiškėjo laikymo 
sąlygų (sprendimo 93 pnk.). Teismas ypač akcentavo tą aplinkybę, kad pareiškėjas 
buvo paliktas vienas konteineryje beveik 75 dienoms be natūralios šviesos ir tyro 
oro ir per šio laikotarpio pirmąsias 40 dienų neturėjo jokių galimybių mankštintis 
(sprendimo 89 pnk.). 

Be to, minėtas pirmąsias 40 dienų pareiškėjas taip pat buvo de facto izoliuotas. 
Nors jis prašė būti izoliuotas dėl savo paties apsaugos, tokios taikytos priemonės 
trukmė ir griežtumas (t. y. 40 dienų pareiškėjas praktiškai su niekuo neturėjo jokio 
kontakto) buvo įvertinti kaip pertekliniai minėtomis aplinkybėmis. Valdžios insti-
tucijos taip pat, pasak EŽTT, atrodo, nesiėmė priemonių, kurios būtų užtikrinusios, 
jog pareiškėjo fizinė ir psichologinė būsena leistų jam likti tokioje taikytoje izolia-
cijoje; EŽTT pabrėžė ir tai, kad šios bylos aplinkybėmis valstybė neparinko jokių 
alternatyvų pareiškėjo izoliacijai (sprendimo 91 pnk.). 

EŽTT išreiškė nerimą dėl pareiškėjo tvirtinimo, kurio nepaneigė Maltos vyriau-
sybė, jog izoliacijos metu pareiškėjas buvo perkeltas į kitas gyvenamąsias patalpas, 
kuriose nauji atvykėliai (prieglobsčio prašytojai) buvo laikomi COVID-19 karantine. 
Nebuvo pateikta įrodymų, kad pareiškėjui turėjo būti nustatytas karantinas – ypač 
po izoliacijos laiko, kuris, be to, truko beveik septynias savaites. Todėl jam septy-
nias savaites taikyta priemonė būti su kitais asmenimis, kurie galėjo kelti riziką jo 
sveikatos būklei nesant tam jokių būtinų priežasčių, negalėjo būti vertinama kaip 
priemonė, atitinkanti pagrindinius sanitarinius reikalavimus (sprendimo 92 pnk.). 

Konvencijos 3 straipsnio kontekste dėl sulaikymo sąlygų EŽTT pakartojo, kad 
pagal Konvenciją valstybė turi užtikrinti, kad žmonės būtų laikomi pagarbą žmogaus 
orumui užtikrinančiomis sąlygomis, vengiant nereikalingų apsunkinimų (nepatogu-
mų) (sprendimo 81 pnk.). EŽTT taip pat nustatė, kad valdžios institucijos nesiėmė 
pakankamų priemonių dėl asmens išsiuntimo, todėl pareiškėjo sulaikymo priežastys 
negali būti laikomos teisėtomis (sprendimo 110 pnk.). EŽTT taip pat konstatavo, 
kad valdžios institucijos neužtikrino pareiškėjui teisės tinkamai teikti peticiją EŽTT 
pagal Konvencijos 34 straipsnį, nes jos nepagrįstai įsikišo į pareiškėjo koresponden-
ciją, be to, negarantavo jam ir adekvataus teisinio atstovavimo (sprendimo 124, 132 
pnk.). 

Taigi ir COVID-19 pandemijos sąlygomis EŽTT laikosi pozicijos, kad pareiškė-
jams turi būti garantuotas tinkamas teisinis atstovavimas bylose, o imigracinio sulai-
kymo aplinkybių nagrinėjimas šio Teismo praktikoje tampa dar kruopštesnis. Kaip 
minėta, valstybių valdžios institucijos įpareigojamos užtikrinti, kad asmenys būtų 
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sulaikyti (ar kitaip būtų jiems apribota laisvė) pagrįstai, kad jie būtų laikomi pagarbą 
žmogaus orumui užtikrinančiomis sąlygomis, vengiant nereikalingų apsunkinimų. 

Vadinasi, ir COVID-19 pandemijos metu valstybės Konvencijos dalyvės privalo 
įgyvendinti pagal EŽTK ir jos papildomus protokolus prisiimtas pozityvias pareigas, 
kaip antai, užtikrinti sulaikymo teisėtumą, tinkamą asmenų, kuriems apribota laisvė, 
laikymą, nesikišti į asmens susirašinėjimą su EŽTT, užtikrinti tinkamą migracijos 
procesų, taip pat ir asmens išsiuntimo iš šalies, vykdymą.

Vis dėlto vien apžvelgtoji EŽTT byla prieš Maltą neleidžia patvirtinti galimos 
prielaidos, kad išimtinės aplinkybės, kilusios COVID-19 pandemijos metu, kurios 
privertė valstybes net pasauliniu mastu imtis tam tikrų priemonių, kad būtų suval-
dyta pandemija ir apsaugotoa visuomenė bei gyventojų sveikata, veda prie naujai 
plėtojamų žmogaus teisių ribojimų jų apimties ir (ar) trukmės požiūriu.230 Kaip ma-
tyti iš EŽTT dabartinės praktikos, Teismas neformuoja naujų principų ar standartų 
COVID-19 pandemijai, jis tik remiasi konkrečiais Konvencijos straipsniais ir juose 
numatytais peržiūros (patikros) pagrindais (elementais). Minėtai prielaidai pagrįsti 
ar galutinai paneigti būtina turėti daugiau EŽTT sprendimų, kuriais bylos, susijusios 
su COVID-19 pandemijos metu taikomomis priemonėmis ir jų teisėtumu, būtinumu 
ir proporcingumu, būtų išspręstos iš esmės, o tokių sprendimų dar reikės palaukti. 

 1.4.3. EŽTT laukiantys nagrinėjimo valstybėms Konvencijos 
dalyvėms perduoti (komunikuoti) prašymai

Šio tyrimo metu EŽTT komunikavo keletą prašymų valstybėms, kuriuos 
tikslinga aptarti siekiant nustatyti COVID-19 pandemijos poveikį EŽTK įtvirtintų 
teisių įgyvendinimui. Pirmiausia dar 2020 m. kovo 24 d. Jungtinei Karalystei buvo 
komunikuotas prašymas byloje Hafeez prieš Jungtinę Karalystę231, kuriame keliamas 
klausimas dėl 60 metų amžiaus asmens, kuriam nustatyti įvairūs sveikatos negala-
vimai, įskaitant diabetą ir astmą, rizikos būti įkalintam visą gyvenimą be galimybės 
tikėtis būti paleistam tam tikromis sąlygomis prieš laiką, kartu taikant jo atžvilgiu 
neadekvačias sulaikymo sąlygas dėl COVID-19 pandemijos, laukiant jo ekstradici-
jos į Jungtines Amerijos Valstijas, kur jam pateikti kaltinimai, susiję su narkotikų 
prekyba. 

230 Audrey Lebret, „COVID-19 pandemic and derogation to human rights“, Journal of Law and the Bio-
sciences 7, 1 (2020), https://academic.oup.com/jlb/article/7/1/lsaa015/5828398.

231 Hafeez v. the United Kingdom, appl. no. 14198/20, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-12795.



133

I SKYRIUS. Pandemija ir teisės viršenybė

Pažymėtina, kad 2020 m. sausį pareiškėjo apeliacija dėl ekstradicijos naciona-
liniame teisme buvo atmesta; nustatyta, kad tikėtina, kad Konvencijos 3 straipsnis 
nebus pažeistas, pareiškėjui galimai skiriant įkalinimo iki gyvos galvos bausmę, nes 
bet koks įkalintasis, kuriam skiriama tokia bausmė, gali elgtis dvejopai, ieškodamas 
galimybės tokią bausmę sumažinti: jis gali prašyti paleisti jį iš kalėjimo dėl ligos arba 
prašyti valstybės vadovo suteikti malonę. Atsižvelgdamas į riziką, su kuria pareiškė-
jas susidurtų dėl įkalinimo sąlygų iki ir po kaltinimo jam pareiškimo, nacionalinis 
teismas pažymėjo, kad dėl pareiškėjo sveikatos būklės kelti medicininiai klausimai 
nebuvo neįprasti jo amžiaus žmogui ir bet kokiu atveju jie atrodė kontroliuojami. 

EŽTT komunikavo šį prašymą Jungtinės Karalystės vyriausybei ir pateikė klausi-
mus šalims pagal Konvencijos 3 straipsnį (nežmoniško ir žmogaus orumą žeminan-
čio elgesio draudimas). Kitos su COVID-19 situacija ir Konvencijos 3 ir 5 straipsnių 
galimais pažeidimais susijusios individualios peticijos yra nukreiptos prieš Graikijos 
Vyriausybę. 2021 m. vasario 25 d. komunikuotos bylos Maratsis ir kiti prieš Graiki-
ją232 ir Vasilakis ir kiti prieš Graikiją233, kuriose keliamas klausimas dėl kalinių, kurių 
ŽIV testas buvo teigiamas, sulaikymo sąlygų ir kuriose itin aktualus klausimas dėl 
valstybės pozityvių pareigų, t. y. ar valstybės valdžios institucijos ėmėsi visų reikia-
mų (adekvačių) priemonių, kad apsaugotų pareiškėjų, sergančių ŽIV, sveikatą ir jų 
gerovę, o šis klausimas neabejotinai tapo dar aktualesnis COVID-19 sveikatos krizės 
kontekste.

Be to, EŽTT 2021 m. kovą Maltos vyriausybei komunikavo bylą Fenech prieš 
Maltą234. Pareiškėjas nurodė, kad 2019 m. lapkritį jam buvo paskirtas areštas (jis 
buvo sulaikytas) dėl įtarimų nužudymu, o savo peticijoje Teismui pareiškėjas skun-
dėsi dėl jo sulaikymo sąlygų ir valstybės galimo negebėjimo apsaugoti jo sveikatą 
COVID-19 pandemijos metu; kartu pareiškėjas kelia klausimą dėl savo pažeidžia-
mo statuso. 2021 m. kovo 23 d. daliniame nutarime EŽTT konstatavo, kad bylos 
pagrindu jis negalėjo nuspręsti dėl pareiškėjo skundų pagal Konvencijos 2 straipsnį 
(teisė į gyvybę) ir 3 straipsnį (nežmoniško ir žeminančio elgesio draudimas)235 pri-
imtinumo, todėl buvo būtina apie šiuos skundus pranešti Maltos vyriausybei, kartu 
pateikiant jai ir atitinkamus klausimus. EŽTT taip pat nurodė, kad tirs pareiškėjo 
skundus dėl jo sulaikymo sąlygų ir pavojaus jo gyvybei dėl pandemijos, taip pat ir 

232 Maratsis and Others v. Greece, appl. no. 30335/20, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-13180. 
233 Vasilakis and Others v. Greece, appl. no. 30379/20, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-13180. 
234 Fenech v. Malta, appl. no. 19090/20, https://hudoc.echr.coe.int/fre-press?i=003-6981073-9400822. 
235 Be šių straipsnių, pareiškėjas, be kita ko, skundėsi ir dėl Konvencijos 5 straipsnio 1, 3 ir 4 dalių bei 6 

straipsnio 1 dalies pažeidimų. 
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dėl pažeidžiamo statuso. 
Graikijos vyriausybei 2021 m. balandžio 16 d. komunikuotas prašymas byloje 

Vlamis ir kiti prieš Graikiją bei dar kiti keturi prašymai.236 Visos šios bylos yra susi-
jusios su pareiškėjų laikymo sąlygomis kalėjime Graikijoje. Pareiškėjai skundėsi dėl 
apsaugos priemonių, ribojančių COVID-19 viruso plitimą, stokos. EŽTT pranešė 
Graikijos Vyriausybei apie minėtus prašymus ir pateikė klausimus šalims, remda-
masis Konvencijos 3 straipsniu (nežmoniško ir žeminančio elgesio draudimas), 5 
straipsniu (teisė į laisvę ir saugumą) ir 13 straipsniu (teisė į veiksmingą teisinės gy-
nybos priemonę).

Dar vienas prašymas, apie kurį 2021 m. birželio 11 d. EŽTT pranešė Rumuni-
jos Vyriausybei ir dėl kurio pateikė klausimus šalims dėl Konvencijos 3 straipsnio 
(nežmoniško ir žeminančio elgesio draudimas), taip pat dėl 35 straipsnio (priimti-
numo kriterijai), yra peticija Rus prieš Rumuniją.237 Joje pareiškėjas skundžiasi, kad 
jis užsikrėtė COVID-19 virusu būdamas kaip tik kalėjime ir teigia, kad, jo manymu, 
tokio užsikrėtimo priežastis – netinkamos jo laikymo kalėjime sąlygos, ypač dėl ka-
linamųjų perpildymo, neleidusio laikytis reikalingo socialinio atstumo. 

Dėl Konvencijos 3 straipsnio (nežmoniško ir žeminančio elgesio draudimas) bei 
kitų jos straipsnių (2 straipsnio (teisė į gyvybę) ir 35 straipsnio (priimtinumo krite-
rijai), 2021 m. gegužės 5 d. EŽTT komunikavo Italijai prašymą Riela prieš Italiją238, 
kuriame pareiškėjas skundžiasi savo sveikatos būkle ir galimu jos nesuderinamumu 
su besitęsiančiu jo laikymu kalėjime. Pareiškėjas skundžiasi taip pat dėl netinkamo 
gydymo (jis turi daug ligų) ir dėl to, kad valdžios institucijos nesiėmė priemonių 
apsaugoti jį nuo COVID-19 viruso rizikos. 

Tie patys Konvencijos 3 straipsnis (nežmoniško ir žeminančio elgesio draudi-
mas)239 ir 35 straipsnis (priimtinumo kriterijai) yra aktualūs ir EŽTT Italijos Vy-
riausybei 2021 m. gegužės 5 d. komunikuotame prašyme Faia prieš Italiją240, taip 
pat pateikus atitinkamus klausimus bylos šalims. Šiame prašyme keliamas klausimas 
dėl pareiškėjo sveikatos būklės (jis turi negalią) ir jos galimo nesuderinamumo su 
pareiškėjo laikymu pataisos įstaigoje. Be to, pareiškėjas skundėsi ir tuo, kad valdžios 

236 Ioannis VLAMIS et autres c. la Grèce et 4 autres requêtes (voir liste en annexe), Requêtes nos 29655/20, 
29689/20, 30240/20, 30418/20 ir 30574/20, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209965. 

237 Rus v. Romania,  appl. no. 2621/21, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-13327.  
238 Francesco RIELA v. Italy, appl. no. 17378/20, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210289. 
239 Šio Konvencijos straipsnio kontekste paminėtina ir Serbijos Vyriausybei 2021 m. gruodžio 16 d. ko-

munikuota peticija Krstić prieš Serbiją. Žr. Kristijan KRSTIĆ and Ksenija Fej ATILANO KRSTIĆ v. 
Serbia and 6 other applications,  appl. no. 35246/21, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214941. 

240 Salvatore FAIA v. Italy, appl. no. 17378/20, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210288. 
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institucijų taikytos priemonės, saugant jį nuo rizikos užsikrėsti COVID-19 virusu, 
buvo neadekvačios.  

Dėl Konvencijos 5 straipsnio (teisė į laisvę ir saugumą)241 EŽTT komunikavo dar 
du prašymus.  Pirma, tai prašymas Khokhlov prieš Kiprą242, kuris 2021 m. vasario 10 
d. komunikuotas Kipro Vyriausybei, taip pat pateikus klausimus bylos šalims. Šiame 
prašyme pareiškėjas skundžiasi dėl nuo 2018 m. spalio besitęsiančio sulaikymo, sie-
kiant ekstradicijos į Rusiją, kur jis turėtų stoti prieš teismą. 2020 m. spalį pareiškėjas 
buvo informuotas, kad, atsižvelgiant į ribojančias priemones dėl COVID-19 viruso, 
taikomas Kipre ir Rusijoje, šios abi valstybės nusprendė atidėti ekstradicijos vykdy-
mą. Pareiškėjas skundėsi, kad iš jo neteisėtai ir savavališkai atimta laisvė kaip nacio-
nalinių valdžios institucijų nepagrįstų atidėjimų jo ekstradicijos procese pasekmė. 

Antra, dėl Konvencijos 5 straipsnio (teisė į laisvę ir saugumą) ir kartu jos 35 
straipsnio (priimtinumo kriterijai) Prancūzijos Vyriausybei 2021 m. rugsėjo 13 d. 
komunikuotas prašymas Ait Oufella prieš Prancūziją243 ir kiti trys prašymai, susiję 
su asmenų laisvės apribojimu (ikiteisminiu sulaikymu), kai automatiškai, be teisėjo 
sprendimo ribojimai buvo pratęsti nepaprastosios padėties metu, prasidėjus CO-
VID-19 viruso pandemijai. 

Dėl Konvencijos 6 straipsnio (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą)244 EŽTT taip 
pat yra valstybėms Konvencijos dalyvėms komunikavęs du prašymus. Pirmasis yra 
2021 m. vasario 25 d. Graikijos Vyriausybei komunikuotas prašymas byloje Orto-
doksų bažnytinio paklusnumo asociacija (angl. Association of orthodox ecclesiastical 
obedience) prieš Graikiją245. Be to, šiame prašyme taip pat skundžiamasi dėl gali-
mo Konvencijos 9 straipsnio (religijos laisvė) pažeidimo. Šis  skundas yra susijęs su 
bendrų pamaldų draudimu COVID-19 pandemijos ir sveikatos krizės kontekste, kai 
valdžios institucijų nustatytas draudimas galiojo nuo 2020 m. kovo 16 d. iki gegužės 
16 d., įskaitant šv. Velykų laikotarpį. 

241 Šio Konvencijos straipsnio kontekste paminėtina ir Serbijos Vyriausybei 2021 m. lapkričio 5 d. komu-
nikuota peticija E. B. prieš Serbiją ir A. A. prieš Serbiją. Žr. E. B. v. Serbia and A. A. v. Serbia, appl. 
nos. 50086/20, 50898/20, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213754.

242 Iurii Khohlov v. Cyprus, appl. no. 53114/20, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-208494.
243 Ait Oufella and Others v. France, appl. no. 51860/20, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-13406. 
244  Šio Konvencijos straipsnio kontekste paminėtina ir Rumunijos Vyriausybei 2021 m. lapkričio 24 d. 

komunikuota peticija Dumea prieš Rumuniją. Žr. Raul-Eduard DUMEA c. la Roumanie, Requête no 
6457/21, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-214402. 

245 Association d’obédience ecclésiastique orthodoxe c. la Grèce, Requête no 52104/20, https://hudoc.
echr.coe.int/fre?i=001-208870. Information Note on the Court’s case-law, http://hudoc.echr.coe.int/
fre?i=002-13182.  



136

Teisė ir COVID-19 pandemija

Antrasis yra Rusijos Vyriausybei 2020 m. lapkričio 4 d. komunikuotas prašymas 
byloje Avagyan prieš Rusiją246, jis yra susijęs ir su Konvencijos 10 straipsniu (savi-
raiškos laisvė). 2020 m. gegužę pareiškėja instagramo paskyroje parašė komentarą, 
tvirtindama, be kita ko, kad Rusijos Krasnodaro regione nebuvo užfiksuotų realių 
užsikrėtimo COVID-19 virusu atvejų. Ji buvo apkaltinta internete skleidžianti ne-
teisingą informaciją, jai buvo skirta 30 000 Rusijos rublių (apytiksliai – 390 eurų) 
bauda. Pareiškėjos pateikta apeliacija byloje buvo nesėkminga. 

Dėl Konvencijos 8 straipsnio paminėtinas247 prašymas byloje Thevenon prieš 
Prancūziją248, kuris Prancūzijos Vyriausybei komunikuotas 2021 m. spalio 7 d. EŽTT 
kelia klausimus ne tik dėl minėto Konvencijos 8 straipsnio, bet ir dėl 35 straipsnio 
(priimtinumo kriterijai), taip pat ir 14 straipsnio (diskriminacijos draudimas) bei 
Konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnio (nuosavybės apsauga). Pažymėtina, kad 
šis prašymas susijęs su privalomu skiepijimu nuo COVID-19, kurio reikalaujama 
iš tam tikrų profesijų atstovų, šiuo atveju – gaisrininkų, pagal 2021 m. rugpjūčio 
5 d. Įstatymą Nr. 2021-1040, kuris numato tam tikras priemones dėl sveikatos kri-
zės valdymo. Pareiškėjas teigia, kad jam buvo taikomas šis reikalavimas, o atsisakius 
skiepytis, nuo 2021 m. rugsėjo 15 d. buvo suspenduota jo profesinė veikla ir visiškai 
sustabdyta mokėti jam darbo užmokestį. 

Konvencijos 9 straipsnio (minties, sąžinės ir religijos laisvė) kontekste aktualūs 
du čia neaptarti valstybėms EŽTT komunikuoti prašymai. Pirma, tai prašymas Spînu 
prieš Rumuniją249, Rumunijos Vyriausybei komunikuotas dar 2020 m. spalio 1 d. Jis 
susijęs su Rumunijos valdžios institucijų atsisakymu leisti pareiškėjui kaliniui, Sep-
tintosios dienos adventistų bažnyčios nariui, lankyti bažnyčią Bukarešte, kad gautų 
šabo paslaugas. Pirmosios instancijos teismas atmetė jo prašymą, atsižvelgdamas į 
tai, kad COVID-19 pandemijos metu už kalėjimo ribų gali būti vykdomos tik abso-
liučiai būtinos veiklos; o pareiškėjo nuomone, tokiu draudimu sutrikdyta moralinė 
ir religinė pagalba kaliniams. 

246 Mariya Anatolyevna AVAGYAN v. Russia, appl. no. 36911/20, https://hudoc.echr.coe.int/
fre?i=001-206384.

247 Be to, šiame kontekste paminėtinos ir Lenkijos Vyriausybei 2021 m. lapkričio 17 d. komunikuota 
peticija Guhn prieš Lenkiją (peticijos Nr. 45519/20), Michał Marcin GUHN v. Poland, https://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-214196) ir peticija Michalski prieš Lenkiją (peticijos Nr. 34180/20), Andrzej 
Michalski v. Poland, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214192). 

248 Thevenon v. France, peticijos Nr. 46061/21, https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-
71 45912-9686564. 

249 Constantin-Lucian Spînu c. la Roumanie, peticijos Nr. 29443/20, https://hudoc.echr.coe.int/
fre?i=001-205604.
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Antra, tai EŽTT 2021 m. gegužės 11 d. Kroatijos Vyriausybei komunikuotas 
prašymas (pagal minėtą Konvencijos 9 straipsnį) Magdić prieš Kroatiją250. Jame ke-
liami Konvencijos 11 straipsnio (susirinkimų ir asociacijos laisvė) bei Konvencijos 
Ketvirtojo protokolo 2 straipsnio (judėjimo laisvė) pažeidimų aspektai. Prašymas su-
sijęs su Kroatijos valdžios institucijų taikytomis priemonėmis, siekiant užkirsti kelią 
COVID-19 viruso plitimui, t. y. su šiais minėtų institucijų sprendimais: nustatytu 
draudimu išvykti iš namų ir iš gyvenamosios vietos, išskyrus išimtines aplinkybes, 
kai jos yra patvirtintos; draudimu daugiau kaip 5 žmonėms rinktis viešosiose vieto-
se; religinių susirinkimų sustabdymu. Pareiškėjas teigia, kad ginčijamos priemonės 
pažeidžia jo religijos, susirinkimų ir judėjimo laisves. Dėl Konvencijos 11 straipsnio 
(susirinkimų ir asociacijos laisvė)251 taip pat pateiktas prašymas Communauté gene-
voise d’action syndicale (CGAS) prieš Šveicariją252, kuris komunikuotas Šveicarijos 
Vyriausybei dar 2020 m. rugsėjo 11 d. Remdamasi Konvencijos 11 straipsnio 1 dali-
mi (taikių susirinkimų laisvė), pareiškėja asociacija kelia klausimą, ar demonstraci-
jų draudimas COVID-19 pandemijos kontekste gali būti pateisinamas Konvencijos 
požiūriu. Pagal Federalinį epidemijos įstatymą, Šveicarijos Federalinė taryba priėmė 
priemonių paketą („COVID-19 dekretas 2“), kuriuo nustatytos priemonės, tarp jų 
ir naudojimosi susirinkimų ir demonstracijų laisvėmis apribojimai, kartu numatant 
sankcijas už jų pažeidimą – baudą ar net laisvės apribojimą iki trejų metų kiekvie-
nam, kas organizuotų draudžiamus susirinkimus ar juose dalyvautų. Pareiškėja aso-
ciacija, kuri įprastomis sąlygomis valstybėje organizuoja daugelį profesinių sąjungų 
susirinkimų ar juose dalyvauja kiekvienais metais, nusprendė neorganizuoti de-
monstracijos, kuri buvo planuojama 2020 m. gegužės 1 d., ir atsiėmė savo prašymą. 
Asociacija taip pat citavo keletą institucijų, kuriose demonstracijos dalyviai buvo 
persekiojami už ginčijamo draudimo pažeidimus. Pažymėtina, kad pareiškėja nepa-
teikė dėl šių aspektų skundų nacionalinėms institucijoms, nes nacionalinėje teisėje 

250 Dalibor Magdić v. Croatia, peticijos Nr. 17578/20, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210389. 
251 Konvencijos 10 ir 11 straipsnių kontekste paminėtina ir Rusijos Vyriausybei 2021 m. spalio 22 d. 

komunikuota peticija Nemytov prieš Rusiją (Viktor Aleksandrovich Nemytov v. Russia and 2 other 
applications, peticijos Nr. 1257/21, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212640), taip pat Ispanijos 
Vyriausybei 2021 m. spalio 13 d. komunikuota peticija Central Unitaria De Traballadores/As v. Spain, 
peticijos Nr. 49363/20, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213143). Be to, Konvencijos 11 straips-
nio kontekste paminėtina ir Lenkijos Vyriausybei komunikuota peticija Jarocki prieš Lenkiją (Marek 
Jarocki v. Poland, peticijos Nr. 39750/20, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214194). 

252 Communaute Genevoise d’Action Syndicale (CGAS) c. la Suisse, prašymas Nr. 21881/20, https://
hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-205025. Information Note on the Court’s case-law 243, https://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=002-12953.
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neįtvirtinta apeliacijos galimybė dėl Federalinės tarybos dekretų (angl. ordinances), 
nes jie yra bendro pobūdžio. 

Dėl Konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnio (nuosavybės apsauga) svarbus 
dar 2020 m. gruodžio 5 d. Slovakijos Vyriausybei komunikuotas, taip pat bylos ša-
lims pateikus klausimus, prašymas Toromag, S. R. O. prieš Slovėniją ir kiti keturi 
prašymai.253 Pareiškėjai – sporto centrų, kurie nuo 2020 m. kovo iki birželio buvo 
uždaryti dėl Slovakijos visuomenės sveikatos institucijos taikytų su COVID-19 viru-
so plitimo prevencija susijusių priemonių, savininkai – skundėsi dėl jiems padarytos 
turtinės žalos ir ateityje netektų pajamų iš klientų.  

Apibendrinus EŽTT valstybėms narėms komunikuotas peticijas, pažymėti-
na, kad daugiau teikta prašymų, susijusių su pareiškėjų skundais dėl Konvencijos 
3 straipsnio galimo pažeidimo, susijusio su asmenų, kuriems apribota laisvė, visų 
pirma, įkalinimo ar jų laikymo sąlygomis, t. y. be kita ko, keliant peticijose pozityvių 
valstybės taikomų priemonių užtikrinimo aspektą, arba klausimus, kaip valstybės 
apsaugojo asmenis (ar kokių priemonių valstybės ėmėsi, siekdamos apsaugoti as-
menis) nuo galimos COVID-19 viruso pandemijos, ar jie buvo laikomi atskirai nuo 
sergančiųjų, ar buvo pakankamos apsaugos priemonės, ar buvo galimybės laikytis 
reikalaujamo saugaus atstumo siekiant neužsikrėsti COVID-19 virusu ir kt. Nemažai 
peticijų susijusios ir su Konvencijos 5 straipsnio taikymu arba tam tikrais judėjimo 
apribojimais ir jų teisėtumu. 

Šioje dalyje aptartos komunikuotos peticijos, tikėtina, aiškinant Konvencijos 3 
straipsnį EŽTT gali dar labiau išplėtoti valstybės pozityvių įsipareigojimų aspektus 
šio straipsnio kontekste. Nors jokiu būdu neatmestinas ir galimas kitų šios Konven-
cijos straipsnių, tokių kaip 5 straipsnis (asmens laisvė ir neliečiamybė) ar 8 straipsnis 
(teisė į pagarbą privačiam ir šeimos gyvenimui), su kuriais susiję analizuoti EŽTT 
laukiantys nagrinėjimo valstybėms Konvencijos dalyvėms perduoti (komunikuoti) 
prašymai, tolesnis vystymas valstybėms tenkančių įsipareigojimų, inter alia pozity-
vių įsipareigojimų, kontekste. 

253 Toromag, S. R. O. v. Slovakia and 4 other applications, prašymų Nr. 41217/20, 41253/20, 41263/20, 
41271/20 ir 49716/20, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-207274. 
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1.4.4. Sprendimai, susiję su prašymais taikyti laikinąsias 
priemones 

Laikinosios priemonės yra galima teisminio proceso EŽTT dalis pagal EŽTT 
Taisyklių 39 taisyklę254, taikoma bylos šalies ar bet kurio kito suinteresuoto asmens 
prašymu ar paties EŽTT iniciatyva. Laikinosios priemonės taikomos tik išimtiniais 
atvejais, kai yra pavojus, kad nepritaikius šių priemonių asmuo patirs didelę ir nepa-
taisomą žalą, taip pat kai siekiama užtikrinti bylos šalių interesus ar tinkamo proceso 
reikalavimus. 

2021 m. spalio mėnesio duomenimis, skaičiuojant nuo 2020 m. kovo vidurio, 
EŽTT gavo apie 370 prašymų taikyti tokias priemones.255 Tai daugiausia su CO-
VID-19 sveikatos krize susiję prašymai, pateikti asmenų, kuriems apribota laisvė, 
t. y. kurie laikomi kalėjimuose, sulaikymo centruose, taip pat prieglobsčio prašyto-
jai, migrantai; daugiausia tokių prašymų pateikta prieš Graikiją, Italiją, Prancūziją ir 
Turkiją, taip pat prieš Jungtinę Karalystę ir Ispaniją. 

Nors prašymai pagal minėtą Teismo Taisyklių 39 taisyklę paprastai būna susiję 
su asmenų išsiuntimu iš valstybių (deportacijomis, ekstradicija), čia minėti nuo 2020 
m. kovo vidurio gautieji laikinųjų priemonių prašymai daugiausia buvo susiję su pa-
reiškėjų reikalavimais EŽTT imtis priemonių, kad pareiškėjai būtų paleisti iš jų su-
laikymo vietų, ir / arba nurodyti priemones, kurių turėtų imtis valstybės ir kuriomis 
būtų apsaugota jų sveikata, esant užsikrėtimo COVID-19 virusu pavojui. 

Daugelį minėtų pateiktų prašymų EŽTT atmetė, nesant EŽTT Taisyklių 39 tai-
syklėje nustatytų sąlygų, pavyzdžiui, nebuvus išimtinių atvejų, dėl kurių galėtų būti 
patirta realios nepataisomos žalos rizika. Kitais atvejais EŽTT paprašė reikiamos in-
formacijos iš atitinkamų valstybių Konvencijos dalyvių vyriausybių. Kai kuriais atve-
jais 39 straipsnio taisyklė buvo naudojama kartu su įprastais kriterijais, taikomais dėl 
ypač pažeidžiamų asmenų grupių (nelydimų nepilnamečių ar sunkios medicininės 
būklės asmenų, nėščiųjų) apsaugos. EŽTT pasiekė ir nedaug prašymų dėl bendrų-
jų priemonių (pavyzdžiui, tam tikruose miestuose pradėti visišką uždarymą (angl. 
lock down), tačiau tokie prašymai buvo atmesti. Antai 2020 m. balandį pareiškėja 
asociacija prašė EŽTT priversti Ispanijos Vyriausybę imtis visų būtinų priemonių, 

254 Žr. Rules of Court, 18 October 2021, https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf. Be 
to, žr. Prašymas taikyti laikinąsias priemones (Teismo Taisyklių 39 taisyklė). Praktinės instrukcijos, 
https://www.echr.coe.int/Documents/PD_interim_measures_LIT.pdf.  

255 Parengta pagal „COVID-19 health crisis. Factsheet of the Press Unit of the European Court of Human 
Rights“, October 2021, https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Covid_ENG.pdf.
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kad Madride būtų taikomas visiškas uždarymas, jokiam asmeniui neleidžiant išvykti 
iš miesto ar į jį atvykti.256 

Paminėtini su privalomuoju skiepijimu susiję du EŽTT procesiniai sprendimai, 
kuriais atmesti prašymai taikyti laikinąsias priemones privalomojo skiepijimo srity-
je. Pirma, 2021 m. rugpjūčio 24 d. EŽTT nusprendė nepriimti prašymų dėl laikinųjų 
apsaugos priemonių. Šiuos prašymus pateikė 672 Prancūzijos gaisrininkų tarnybos 
nariai (dirbantys visą darbo dieną ir nariai savanoriai) ir ligoninėse dirbantys nariai, 
įsigaliojus 2021 m. rugpjūčio 5 d. Įstatymui dėl viešosios sveikatos krizės valdymo257, 
šiems prašymams nepatenkant į Teismo Taisyklių 39 taisyklės taikymo apimtį. Teis-
mas pabrėžė, kad prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinami tik 
išimtiniais pagrindais, kai pareiškėjai priešingu atveju susidurtų su realia nepataiso-
mos žalos rizika.  

Prašymai buvo užregistruoti jau čia minėto prašymo – Abgrall ir kiti prieš Pran-
cūziją vardu. Pareiškėjai, pabrėždami savo keliamų klausimų skubumą ir remda-
miesi EŽTK 2 straipsniu (teisė į gyvybę) ir 8 straipsniu (teisė į privataus ir šeimos 
gyvenimo gerbimą), prašė EŽTT sustabdyti reikalavimą būti vakcinuotiems, kuris 
buvo nustatytas minėto Įstatymo 12 straipsnyje; taip pat sustabdyti nuostatų, drau-
džiančių asmenims, kurie neatitinka reikalavimo būti vakcinuotiems, vykdyti jų pro-
fesines pareigas, galiojimą; pareiškėjai taip pat prašė sustabdyti nuostatų, kuriomis 
įsiterpiama į darbo užmokesčio mokėjimą asmenims, kurie neatitiko reikalavimo 
būti vakcinuotiems, nustatyto minėto Įstatymo 12 straipsnyje, galiojimą ir taikymą. 

 Be to, EŽTT (pagal vadinamąją Teismo Taisyklių 39 taisyklę) taip pat atmetė du 
prašymus dėl laikinųjų priemonių privalomojo skiepijimo srityje medicinos sekto-
riaus darbuotojams, nustatęs, kad šiems prašymams netaikytina Teismo Taisyklių 39 
taisyklės apimtis, ir pažymėjęs, kad prašymai dėl laikinųjų priemonių patenkinami 
tik išimtiniais atvejais, kai pareiškėjai kitaip susidurtų su realia nepataisomos žalos 
jiems rizika.  

Tačiau kiti pateikti prašymai 2021 m. pabaigoje dar laukė EŽTT nagrinėjimo: 
Kakaletri ir kiti prieš Graikiją258 ir sprendime byloje Theofanopoulou ir kiti prieš Grai-

256 „Human rights protection in the time of the pandemic: new challenges and new perspectives“, 28 
January 2022. European Court on Human Rights Judicial Seminar 2022. Background Document, p. 4, 
https://echr.coe.int/Documents/Seminar_background_paper_2022_ENG.pdf. 

257 Abgrall and 671 Others v. France, peticijos Nr. 41950/21, https://hudoc.echr.coe.int/fre-
press?i=003-7100382-9611614. 

258 Kakaletri and Others v. Greece, peticijos Nr. 43375/21. 
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kiją259. Šiuos du prašymus pateikė 30 sveikatos sektoriaus darbuotojų, dirbančių sava-
rankiškai ar sveikatos priežiūros įstaigose (pirmojo prašymo atveju – 24 pareiškėjai, 
iš jų 18 yra savarankiškai dirbantys gydytojai, o 6 dirba sveikatos priežiūros įstaigo-
se; antrojo prašymo atveju – 6 viešojo sektoriaus darbuotojai, dirbantys viešosiose 
medicinos įstaigose (gydytojai, slaugytoja, paramedikas)); pareiškėjai, remdamiesi 
EŽTK 2 straipsniu (teisė į gyvybę), 3 straipsniu (nežmoniško ar žeminančio elgesio 
draudimas), 4 straipsniu (vergovės ir priverčiamojo darbo draudimas), 5 straipsniu 
(teisė į laisvę ir saugumą), 6 straipsniu  (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą), 8 straips-
niu (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) ir 14 straipsniu (diskriminacijos 
draudimas), skundžiasi dėl Įstatymo Nr. 4820/2021 nuostatų, kurios numato svei-
katos sektoriaus darbuotojams privalomo skiepijimosi nuo COVID-19 pareigą kaip 
sąlygą tęsti jų profesinę veiklą.260 

Tikėtina, kad, kaip matyti iš EŽTT pateikiamų peticijų, jose vis keliamas pri-
valomo skiepijimo nuo COVID-19 klausimas. Pareigos skiepytis (tik nuo kitų ligų) 
klausimas jau buvo spręstas EŽTT ir 2021 m. balandžio 8 d. EŽTT Didžiosios kole-
gijos sprendimas byloje Vavřička ir kiti prieš Čekijos Respubliką261 gali būti labai rekš-
mingas ir COVID-19 pandemijos kontekste (šis sprendimas detaliai nagrinėjamas 
šios mokslo studijos 4.2 dalyje). Šioje byloje262 16 balsų prieš 1 persvara Teismas nu-
sprendė, kad valstybei nustačius privalomą ikimokyklinio amžiaus vaikų skiepijimą 
nuo tam tikrų ligų EŽTK 8 straipsnis (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) 
pažeistas nebuvo (sprendimo 309–311 pnk.), nes valstybė turėjo plačią nuožiūros 
laisvę ir taikė priemones, kurios, atsižvelgiant į nacionalinę sistemą, įvertintos kaip 
proporcingos valstybės siekiamiems teisėtiems tikslams. Pabrėžtina, kad šis sprendi-
mas taip pat apibūdintinas kaip galbūt turėsiantis svarbų poveikį ir EŽTT praktikai, 
susijusiai su valstybių įvestomis priemonėmis dėl privalomo skiepijimosi nuo CO-
VID-19 viruso, o tokias bylas EŽTT neabejotinai spręs ateityje. Minėtoje Vavřička ir 
kitų prieš Čekijos Respubliką byloje Teismui buvo pateiktos šešios peticijos, susijusios 

259 Theofanopoulou and Others v. Greece, peticijos Nr. 43910/21. 
260 Press Release ECHR 266 (2021) 09. 09. 2021. Refusal of requests for interim measures in respect of 

the Greek law on compulsory vaccination of health-sector staff against COVID-19, http://hudoc.echr.
coe.int/eng-press?i=003-7113391-9633858. 

261 Vavřička and Others v. the Czech Republic [GC]. Appl. Nos. 47621/13, 3867/14, 73094/14, 19306/15, 
19298/15 and 43883/15, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-209039. 

262 Nagrinėjant šią bylą, pasinaudota ir jos lietuvišku vertimu, pateiktu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme interneto svetainėje, http://lrv-atstovas-eztt.lt/naujienos/by-
loje-pries-cekija-teismo-didzioji-kolegija-del-privalomo-vaiku-skiepijimo-nenustate-konvencijos-pa-
zeidimo. 
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su privalomu ikimokyklinio amžiaus vaikų skiepijimu. Pirmąją peticiją vienas iš tėvų 
pateikė savo vardu ir skundėsi tuo, kad jam buvo skirta bauda už vaikų neskiepijimą. 
Kitas peticijas tėvai pateikė savo nepilnamečių vaikų vardu po to, kai jiems nebuvo 
leista vaikų užrašyti į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, nes jie nesilaikė privalomųjų 
skiepijimo taisyklių. Pareiškėjai savo peticijose rėmėsi Konvencijos 8 straipsniu (tei-
sė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą), 9 straipsniu (minties, sąžinės ir religijos 
laisvė) ir Pirmojo protokolo 2 straipsniu (teisė į mokslą). Remdamasis nusistovėjusia 
praktika kitose bylose EŽTT konstatavo, kad privalomas skiepijimas yra laikytinas 
priverstine medicinine intervencija, todėl taip buvo ribojama pareiškėjų teisė į pri-
vataus gyvenimo gerbimą. Nors nė vienas ginčijamas skiepijimas nebuvo įvykdytas, 
pareiga skiepytis ir iš šios pareigos nesilaikymo kylančios tiesioginės pasekmės taip 
pat prilygo tokiam ribojimui (sprendimo 263–264 pnk.). Tačiau, Teismo nuomone, 
nustatytas ribojimas buvo teisėtas ir juo buvo siekiama teisėto tikslo – apsaugoti kitų 
asmenų sveikatą ir teises (sprendimo 271–272 pnk.). Vertindamas, ar buvo būtina 
apriboti pareiškėjų teises demokratinėje visuomenėje, Teismas, visų pirma, įvertino 
šiuos veiksnius: valstybės nuožiūros laisvę; būtinumą demokratinėje visuomenėje ir 
svarbias bei pakankamas priežastis; taip pat šių ribojimų proporcingumą. Spręsda-
mas dėl valstybės nuožiūros laisvės EŽTT, konstatavęs, kad šioje srityje ji yra plati, 
teigė, kad Teismui šioje byloje tekusi užduotis buvo nustatyti, ar Čekijos valdžios 
institucijos, siekdamos tinkamos pusiausvyros, neperžengė savo plačios šios srities 
nuožiūros laisvės ribų. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad nebuvo skiepijama prieš 
pareiškėjų valią, taip pat pagal atitinkamus nacionalinius įstatymus nebuvo galima 
jų priversti laikytis šių reikalavimų. Be to, sveikatos priežiūros klausimai pateko į na-
cionalinėms valdžios institucijoms suteiktą nuožiūros laisvę, nes jos galėjo geriausiai 
įvertinti prioritetus ir socialinius poreikius (sprendimo 285 pnk.). 

EŽTT, vertindamas būtinumo demokratinėje visuomenėje aspektą, pabrėžė, 
kad privalomu skiepijimu valdžios institucijos siekė apsaugoti asmens ir visuomenės 
sveikatą nuo numatytų ligų. Be reikšmingo tikslo apsaugoti visuomenės sveikatą, 
Teismas taip pat atsižvelgė ir į geriausių vaiko interesų principą, kad valstybės yra 
įpareigotos laikytis geriausių vaiko interesų  prioriteto, priimdamos visus sprendi-
mus, turinčius poveikį jų sveikatai ir vystymuisi. Teismas konstatavo, kad gali būti 
pagrįstai taikoma privalomo skiepijimo politika siekiant, kad būtų pasiektas tinka-
mas apsaugos nuo sunkių ligų lygis, todėl valstybės atsakovės (Čekijos) sveikatos 
politika atitiko geriausius vaiko interesus (sprendimo 288–289 pnk.).

Vertindamas taikytos priemonės proporcingumą, Teismas atsižvelgė į svarbius 
nacionalinės sistemos bruožus. Jis atkreipė dėmesį, kad skiepijimo pareiga nebuvo 
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absoliuti ir buvo taikomos išimtys, o skiepijimo pareigos vykdymas buvo prižiūrimas 
tik netiesiogiai, t. y. taikant sankcijas – administracines baudas (sprendimo 291–293 
pnk.). Toliau Teismas nagrinėjo ginčijamo pareiškėjų teisės į privataus gyvenimo 
gerbimą apribojimo intensyvumą. Dėl pirmojo pareiškėjo Teismas nurodė, kad jam 
paskirta administracinė bauda šiomis aplinkybėmis nebuvo pernelyg didelė (apie 
110 Eur) ir tai neturėjo jokio poveikio jo vaikų išsilavinimui (sprendimo 304 pnk.). 
Spręsdamas dėl kitų penkių pareiškėjų Teismas padarė išvadą, kad jų pašalinimas iš 
ikimokyklinio ugdymo įstaigos reiškė svarbios galimybės ugdyti asmenybes ir pradėti 
įgyti socialinių bei mokymosi įgūdžių formuojančioje ir pedagoginėje aplinkoje pra-
radimą. Tačiau tai buvo tiesioginė tėvų pasirinkimo nesilaikyti skiepijimo pareigos, 
kurios tikslas buvo apsaugoti tos amžiaus grupės vaikų sveikatą, pasekmė. Čekijos 
įstatymų leidėjas, Teismo teigimu, galėjo teisėtai ir pagrįstai įtvirtinti privalomą 
skiepijimą, o toks pasirinkimas visiškai atitiko gyventojų sveikatos apsaugos tikslą. 
Be to, tokio nesiskiepijimo pasekmės pareiškėjų vaikams buvo ribotos, nes jų priėmi-
mo į pradinę mokyklą skiepijimo statusas jau nepaveikė (sprendimo 306–307 pnk.). 
Todėl Teismas priemones, dėl kurių skundėsi pareiškėjai, pripažino „būtinomis 
demokratinėje visuomenėje“ (sprendimo 309 pnk.). EŽTT balsų dauguma atmetė 
pareiškėjų skundą pagal Konvencijos 9  straipsnį (minties, sąžinės ir religijos lais-
vė) kaip ratione materiae nesuderinamą su Konvencijos nuostatomis ir pabrėžė, kad 
pareiškėjai nepagrindė, kad jų kritinė nuomonė dėl skiepijimo buvo pakankamai 
įtikinama, rimta, vientisa ir svarbi, kad būtų laikoma įsitikinimais, kuriems taikomos 
Konvencijos 9 straipsnyje numatytos garantijos (sprendimo 335–337 pnk.). 

Šiuo metu galime tik pasvarstyti, ar EŽTT nesirems šiuo savo sprendimu ir jame 
suformuluotais vertinimo kriterijais ir bylose dėl galimos privalomos vakcinacijos 
COVID-19 pandemijos atveju. Bet kokiu atveju ši byla, tikėtina, tikrai prisidės prie 
to, kaip (kokia apimtimi) EŽTT formuos standartus privalomo skiepijimo srityje.263 

263 „Covid-19 Vaccination and EU Law. Balancing Rights and the Internal Market“, Webinar, hosted by 
EU Law Live and the LexAtlas network. (Presentations by Gavin Barrett, Diletta Tega, Dimitry Ko-
chenov, Sabrina Röttger-Wirtz and Mikko Huttunen, chaired by Jeff King and Dolores Utrilla), https://
www.youtube.com/watch?v=fIjtcyoPD7E.  
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Su visiškai neįprasta COVID-19 pandemijos situacija susidūrusioms valstybėms 
teko ne tik peržiūrėti turimą ar priimti naują teisinį reguliavimą, kad būtų užkirstas 
kelias pandemijai, keliančiai grėsmę visuomenės sveikatai ir gyvybei, bet kartais im-
tis ir neįprastų kovos su pandemija teisinio reguliavimo priemonių. Nors analizuo-
jant pandemijai suvaldyti skirtą teisinį reguliavimą didžiausias dėmesys paprastai 
skiriamas privalomosios teisinės galios aktams, kuriais valstybės įvedė tam tikrus 
specialius teisinius režimus ar nustatė kovai su pandemija skirtas priemones, neretai 
ribojančias žmogaus teises ar laisves, verta paanalizuoti ir privalomosios teisinės ga-
lios neturinčius teisinius instrumentus – rekomendacijas, instrukcijas, gaires, kurie 
taip pat turėjo poveikį pandemijos valdymui. Kai kurios valstybės, kaip antai Šve-
dija, kovai su pandemija sąmoningai rinkosi būtent soft law aktus kaip pagrindinį 
pandemijos valdymo būdą, juos naudodamos ne privalomosios galios teisės aktams 
papildyti, o vietoj jų264, ir nėra pagrindo teigti, kad jos rezultatai kovoje su pandemija 
būtų ženkliai blogesni, nei valstybių, pasirinkusių griežtesnes ar itin griežtas teisines 
priemones. Minkštosios, nuosaikiosios, švelniosios teisės265 aktais jos adresatai la-
biau kviečiami laikytis nustatytų taisyklių, nei gąsdinami sankcijomis jų nesilaikant, 
jais labiau siūloma paklusti teisei nei primetamas tam tikras elgesio modelis, jomis 
labiau nukreipiama teisėkūros subjektui reikalinga reikme, nei verčiama jų laikytis. 
Valstybės netruko suprasti, kad dėl nuolatinių pokyčių griežtosios teisės nepakanka, 
reaguojant į COVID-19 padiktuotus iššūkius, tad ne viena rinkosi privalomosios 
galios teisės aktus papildyti minkštosios teisės normomis.266 Kai kurioms valstybėms 
apskritai nauja patirtis buvo tai, kad soft law aktais gali būti nustatomos naujos taisy-
klės, o ne naudojama privalomosios teisės normų interpretacija.267 

264 Henrik Wenander, „Sweden: Non-binding Rules against the Pandemic – Formalism, Pragmatism and 
Some Legal Realism“, European Journal of Risk Regulation 12 (1) (2021): 127–142; Iain Cameron, 
Anna Jonsson-Cornell, „COVID-19 in Sweden: A Soft Power Approach“, VerfBlog,  2021/2/24, 
https://verfassungsblog.de/covid-19-in-sweden-a-soft-power-approach/.

265 Lietuvos teisės moksle nėra vienodo sutarimo, kaip į lietuvių kalbą turėtų būti verčiamas terminas soft 
law, tad šiame straipsnyje visuotinai žinomi soft law apibūdinimai vartojami kaip sinonimai. 

266 Mariolina Eliantonio, Emilia Korkea-Aho, Steven Vaughan, „EJRR Special Issue Editorial: CO-
VID-19 and Soft Law: Is Soft Law Pandemic-Proof?“, European Journal of Risk Regulation 12 (1) 
(2021): 1–6.

267 Emilia Korkea-Aho, Martin Scheinin, „Could You, Would You, Should You?“ Regulating Cross-Bor-
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Nors soft law normos formaliai laikomos neturinčiomis privalomosios teisinės 
galios, nebegalima vienareikšmiškai kliautis tuo, kad jos yra tik rekomendacinės 
ir negali sukelti teisinių pasekmių: soft law gali būti netgi labai veiksmingas teisi-
nis instrumentas. Pasaulinė sveikatos krizė, sukelta naujo, mažai ištirto ir sparčiai 
plintančio viruso, leido dar sykį tuo įsitikinti. Būdama nauja teisės integracijos ir 
teisės koordinacijos priemonė, priešingai nei įsakančioji teisė, soft law siekia dides-
nio efektyvumo ir prieinamumo prie teisinių santykių subjektų kitomis, ne tokiomis 
įprastomis nei prievartinis sankcijų mechanizmas, priemonėmis268, ir tai ypač aktu-
alu tokiu metu, kai visa visuomenė yra įjautrinta privalomų valstybės valdžios insti-
tucijų sprendimų, suskaldyta skirtingų požiūrių į pandemijos valdymą ir nevienodo 
supratimo, kokias pasekmes COVID-19 virusas sukelia ar gali sukelti. 

Atsiradusi pirmiausia tarptautinės teisės srityje kaip nauja tarptautinio bendra-
darbiavimo forma, atsisakant sudėtingų ir ilgų valstybių pozicijų derinimo procedū-
rų norimam rezultatui pasiekti, ypač kai į susidariusią situaciją reikėdavo reaguoti 
nedelsiant, pandemijos metu soft law sulaukė savo šlovės valandos. Šiuo visiems ne-
paprastu laikotarpiu labai pasiteisino tai, kad ji priimama itin greitai, taigi operaty-
viai gali būti keičiama, pasikeitus situacijai ar atsiradus naujų mokslinių duomenų, 
neprivalomas jos pobūdis sukuria savanoriško pasirinkimo regimybę arba didelę 
veiksmų laisvę valstybėms, pasirinkusioms vadovautis tarptautinių subjektų kuria-
ma soft law.

Pirmieji signalai apie šio viruso keliamą grėsmę, pirmosios rekomendacijos 
valstybėms, kaip su tuo kovoti, buvo priimtos minkštosios teisės forma Pasaulio 
sveikatos organizacijos. Prie jos laikui bėgant prisijungė Europos Sąjunga, kuri ban-
dė derinti ir ieškoti visoms valstybėms priimtinų sprendimų įvairiais su pandemijos 
valdymu susijusiais aspektais. Kadangi ES teisėkūros procedūra yra pagarsėjusi savo 
sudėtingumu, nenuostabu, kad dauguma ES aktų šioje srityje priimti kaip neturin-
tys privalomosios teisinės galios. Soft law pasižymi reaktyvumu į sparčiai kintančią 
teisinę tikrovę ir gali pasiūlyti metodus jai sureguliuoti, duodama atitinkamą im-
pulsą, įnešdama į teisinius santykius, kurių iki tol niekas nereguliavo, aiškumo ir 
nuspėjamumo.269 Kaip tik to ir reikėjo, pasaulį užklupus naujai sveikatos krizei, apie 

der Travel Through COVID-19 Soft Law in Finland“, European Journal of Risk Regulation 12 (1) 
(2021): 26–44.

268 Jolita Miliuvienė, „Soft law įtaka konstitucinės jurisprudencijos raidai“ (daktaro disertacija, Vilnius: 
M,ykolo Romerio universitetas, 2020), 30.

269 Jolita Miliuvienė, „Soft law įtaka konstitucinės jurisprudencijos raidai“ (daktaro disertacija, Vilnius: 
Mykolo Romerio universitetas, 2020), 39. 
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kurią buvo itin mažai duomenų. Taigi nesant jokio kito šaltinio, valstybės, bent jau 
pandemijos pradžioje, PSO ir ES rekomendacijomis noriai vadovavosi ir jas perkė-
lė į nacionalinius privalomosios teisinės galios aktus. Soft law aktai, priimami tiek 
tarptautiniu, tiek regioniniu lygiu įvairiose proceso stadijose ir įvairiais klausimais, 
tapo lanksčia ir tiesiogine tarptautinės teisės sistemos ir nacionalinių teisės sistemų 
dialogo priemone.270 Galiausiai pačios valstybės, šalia įpareigojančių teisės aktų, kai 
kurias taisykles taip pat buvo linkusios įtvirtinti privalomosios galios neturinčiose 
rekomendacijose. Manytina, kad soft law valdant pandemiją pasauliniu mastu užima 
esminę vietą271 ir sėkmingai papildo valstybių nacionalinį privalomą teisinį regu-
liavimą. Tad šioje mokslo studijos dalyje siekiama išanalizuoti pandemijai valdyti 
skirtus soft law aktus, ištirti jų veiksmingumą pandemijos metu ir poveikį teisinių 
santykių dalyviams.

1.5.1. Tarptautinių institucijų priimtų rekomendacijų poveikis 
pandemijos valdymui

a) PSO standartai kovai su COVID-19 pandemija

Suvaldyti pandemiją yra titaniška užduotis, reikalaujanti šiuolaikinių titanų 
glaudaus bendradarbiavimo.272 PSO viena pirmųjų ėmė siųsti susirūpinimo signa-
lus, pasaulį iš Kinijos pasiekiant vis daugiau nerimą keliančių žinių apie iki tol ne-
žinomą lengvai užkrečiamą ir greit plintantį koronavirusą.273 Didžiausia tarptautinė 
sveikatos organizacija, siekianti aukščiausio sveikatos priežiūros lygio visose pasau-
lio valstybėse274, grėsmę žmonijos sveikatai ir gyvybei įžvelgė jau tada, kai Europoje 
užsikrėtimai koronavirusu buvo skaičiuojami vienetais, ir tie patys tik didžiosiose 

270 Barbara Boschetti, Maria Daniela Poli, „A Comparative Study on Soft Law: Lessons from the 
COVID-19 Pandemic“, Cambridge Yearbook of European Legal Studies 23 (2021): 27. 

271 Sharifah Sekalala, Haleema Masud, „Soft Law Possibilities in Global Health Law“, Journal of Law, 
Medicine & Ethics 49 (1) (2021): 152–155.

272 Lauren Tonti, „The International Health Regulations: The Past and the Present, But What Future?“, 
Harvard International Law Journal, https://harvardilj.org/2020/04/the-international-health-regulati-
ons-the-past-and-the-present-but-what-future/. 

273 2020 m. sausio 30 d. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė visuomenės sveikatos grėsmės situaci-
ją dėl sparčiai plintančio naujojo koronoviruso. 

274 Constitution of the World Health Organization [WHO] art. 1, June 22, 1946, 62 Stat. 2679, 14 U. N. 
T. S. 185.
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valstybėse, pasižyminčiose aktyviais žmonių judėjimo srautais.275 Išsikėlusį tikslą 
koordinuoti valstybių bendradarbiavimą sveikatos apsaugos srityje ir nustatyti vie-
nodus sveikatos apsaugos standartus, PSO pasirodė tinkamiausias subjektas pirmie-
siems sprendimams priimti, nes netruko paaiškėti, jog naujasis virusas nepaiso nei 
valstybių sienų, nei geografinių žemynų ribų. Iki šiol veikusi labiau kaip prevencinė 
sveikatos apsaugos priemonė, pastaruosius kelerius metus PSO turėjo galimybę savo 
veiksmingumą pademonstruoti praktiškai. 

Nežinomybė, panika, baimė, patikimų mokslinių duomenų trūkumas buvo 
nuolatiniai atskirų asmenų, valstybių ir jų institucijų palydovai pirmaisiais pandemi-
jos mėnesiais. Iškilus poreikiui į susiklosčiusią situaciją reaguoti kuo skubiau veiks-
mingomis teisinėmis priemonėmis paaiškėjo, kad daugumos valstybių teisinė bazė 
nė iš tolo nebuvo parengta tokiai krizinei situacijai kaip pandemija valdyti. Tad pata-
rimai ir tinkamos gairės, į kurias būtų galima orientuotis kilusias problemas spren-
džiant nacionaliniu lygiu, buvo labiau nei laukiami. Juolab kad PSO pasaulį užklu-
pusi pandemija nebuvo naujiena, būtent ši organizacija jau turėjo patirties kovojant 
su sparčiai plintančiomis užkrečiamosiomis ligomis.276 Tad ir soft law instrumentų 
naudojimas pandemijos arba kitų sparčiai plintančių ligų kontekste taip pat nėra 
naujas tarptautiniu ir regioniniu lygmeniu, o dabartinės situacijos reglamentavimas 
nuosaikiosios teisės aktais remiasi iki tol buvusia patirtimi.277 Pažymėtina ir tai, kad 
tarptautiniu mastu soft law yra iš esmės beveik vienintelė priemonė, kurios daugu-
ma tarptautinių organizacijų gali imtis, atsižvelgiant į tai, kad dėl tokios konkrečios 
kompetencijos kiekvienoje situacijoje perdavimo valstybės, įsteigusios tokią orga-
nizaciją, nėra ir negali būti susitarusios dėl tokios situacijos neprognozuojamumo. 

Taigi žinodama, kad kiekviena diena reiškia naują susirgimų koronavirusu ir 
naują mirčių nuo jo skaičių, PSO ilgai nedelsė ir pirmąsias rekomendacijas kovai su 
koronavirusu priėmė jau 2020 m. kovą. Kadangi tai buvo vienintelis autoritetingas 

275 Pasaulio sveikatos organizacijos generalinio direktoriaus 2020 m. kovo 11 d. įžanginės pastabos 
žiniasklaidai, https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-
the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020.

276 Pavyzdžiui, dar 1997 m. PSO buvo parengusi Pasiruošimo pandemijai planą (https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/66155/WHO_CDS_CSR_EDC_99.1.pdf?sequence=1&isAllowed=y), kuris 
buvo atnaujintas 2005 m. ir 2009 m. soft law priemonės buvo plačiai naudojamos ir SARS epidemijos 
metu, kai buvo parengtos Sunkaus ūminio kvėpavimo sindromo bendrosios priežiūros gairės (https://
www.who.int/publications/i/item/who-guidelines-for-the-global-surveillance-of-severe-acute-respira-
tory-syndrome-(-sars)).

277 Barbara Boschetti, Maria Daniela Poli, „A Comparative Study on Soft Law: Lessons from the 
COVID-19 Pandemic“, Cambridge Yearbook of European Legal Studies 23 (2021): 24.
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šaltinis, skirtas kovai su koronavirusu ir numatantis prevencines priemones, turin-
čias padėti apsisaugoti nuo jo, šiomis rekomendacijomis, nepaisant jų privalomosios 
teisinės galios nebuvimo, netruko pasinaudoti valstybių valdžios institucijos, turin-
čios tikslą savo gyventojams kuo greičiau pateikti nors kokią informaciją apie naująją 
padėtį pasaulyje. Kol buvo ieškoma nacionalinių sprendimų ir kol nebuvo priimti 
atitinkami nacionaliniai teisės aktai, fiziniai ir juridiniai asmenys, suprasdami viruso 
keliamą grėsmę, įvairiose situacijose PSO rekomendacijomis vadovavosi ir jas taikė 
tiesiogiai. 

PSO ir kitų tarptautinių organizacijų vaidmuo ieškant ilgalaikių ir veiksmingų 
būdų pandemijai suvaldyti pasirodė esminis: jos galėjo pasiūlyti sprendimus, kurie 
atrodė priimti be jokių politinių interesų įtakos, kurios neišvengia valstybių valdžios 
institucijos278; taigi pačios valstybės turėtų būti suinteresuotos tokių sprendimų įgy-
vendinimu, užuot eikvojusios energiją pandemijos įveikimo strategijoms kvesti-
onuoti. Manytina, jog šis tikslas buvo pasiektas: PSO pasiūlyti sprendimai dažnai 
buvo pagrindas priimti nacionalinį teisinį reguliavimą279, net jei ilgainiui PSO auto-
ritetą ir imta kvestionuoti. 

Pažymėtina, kad PSO, specializuota tarptautinė institucija sveikatos priežiūros 
srityje, turėdama pakankamai svertų savo autoritetui stiprinti, savo rekomendacijas 
grindžia išskirtinai turimais moksliniais duomenimis, epidemiologine ekspertize, 

278 Cosmas Emeziem, „COVID-19 Pandemic, The World Health Organization, and Global Health Poli-
cy“ , Pace International Law Review 33 (2021): 28, https://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcon-
tent.cgi?article=1408&context=pilr. 

279 Pasaulio sveikatos organizacijos teiginiais remiamasi aiškinamuosiuose raštuose dėl Žmogaus 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės įstatymo pakeitimų, susijusių su COVID-19 viruso sukeltos 
pandemijos valdymu (pavyzdžiui, 2021 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas dėl Žmonių užkrečiamų-
jų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 11 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 
Nr. XIVP-1270, 2021 m. kovo 8 d. aiškinamasis raštas Nr. 21-20770 dėl Lietuvos Respublikos žmonių 
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 8, 18, 26 ir 40 straipsnių pakeitimo 
ir įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymo projekto); į PSO rekomendacijas atsižvelgiama privalo-
muose valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimuose, kaip antai, 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 10 d. sprendime Nr. V-328 „Dėl 
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“ (TAR, 2020-03-16, Nr. 
2020-05547, su vėlesniais pakeitimais), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. 
birželio 30 d. sprendimas Nr. V-1544 „Dėl būtinų sąlygų vykdant tarptautinius skrydžius“ (TAR, 2021-
06-30, Nr. 2021-14766), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 21 d. 
sprendimas Nr. V-1174 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio eks-
tremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2547 „Dėl 
formaliojo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ (TAR, 
2021-05-21, Nr. 2021-11345), ir kt.
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turimomis medicininėmis žiniomis ir galimybe sukurti pasaulinį pagalbos vieni ki-
tiems tinklą.280 Net ir tai, kad PSO priimamos rekomendacijos dažnai keitėsi (pavyz-
džiui, dėvėti kaukes lauke ar ne, ar jų dėvėjimas mažina užsikrėtimų riziką, ar ne281 
ir t. t.), nesumažina jų veiksmingumo. Atvirkščiai, tai tik įrodo, kad soft law, būdama 
adaptyvi ir galėdama greičiau reaguoti į kasdien besikeičiančią situaciją nei įprasti 
teisės aktai, buvo geriausias sprendimas pandemijai reguliuoti ir atitinkamoms gai-
rėms, kuriomis galėtų vadovautis valstybės, pateikti. Juk ir mokslinių duomenų, ku-
riais teisėkūros subjektai grįsdavo savo sprendimus, kasdien atsirasdavo vis daugiau, 
taigi ir PSO savo siūlymus pritaikydavo prie besikeičiančios situacijos. 

Atslūgus pirmai panikos bangai ir valstybėms daugiau ar mažiau susistygavus 
kovos su koronavirusu strategijas, poreikis turėti gaires, kaip gyventi toliau, niekur 
nedingo. Kol pasaulis laiką skirsto į buvusį iki pandemijos pradžios ir esant pande-
mijai, vis dar tikėdamasis, kad ateis toks laikas, kai apie koronavirusą bus galima 
kalbėti būtuoju laiku, PSO ir toliau priima rekomendacijas kovai su COVD-19, skir-
tas atskiroms sritims. Antai 2020 m. gruodį buvo patvirtintos rekomendacijos dėl 
mokymo pandemijos metu.282 Jose aiškiai buvo pažymėta, kad vaikai ir paaugliai 
nelaikomi pagrindiniais SARS-CoV-2 nešiotojais mokyklose, o veiksmingos pan-
demijos poveikio mažinimo ir prevencijos priemonės, tokios kaip rankų dezinfe-
kavimasis, kaukių nešiojimas ir periodiškas testavimas, leido planuoti sugrįžti prie 
kontaktinio mokymosi. Tikėtina, kad būtent tokia PSO pozicija daugelyje Europos 
valstybių leido visiškai arba didelę laiko dalį išvengti mokyklų uždarymo per antrąją 
koronaviruso bangą, kai pirmosios bangos metu beveik visos Europos vaikai mokėsi 
iš namų. PSO ir kitose srityse yra priėmusi soft law aktų, kuriais tiek techniškai smul-
kiai reguliuojamos tam tikros pandemijos valdymo sritys, tiek siūlomos konkrečios 
normatyvinės taisyklės, galinčios praversti valstybėms kuriant savo kovos su pande-
mija strategiją.283 Ir tai tik vienas iš PSO intervencijos į valstybių nacionaliniais teisės 

280 David P. Fidler, „The World Health Organization and Pandemic Politics: The good, the bad, and an 
ugly future for global health“, https://www.thinkglobalhealth.org/article/world-health-organizati-
on-and-pandemic-politics. 

281 Galiausiai PSO priėmė ir šiuo klausimu susistemintas rekomendacijas, https://apps.who.int/iris/bitstre-
am/handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y; 
nuoroda į jas pateikiama tiek Higienos instituto, tiek Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, taigi oficialio-
se valstybės institucijų svetainėse.  

282 WHO Recommendations on schooling during COVID-19 Pandemic, updated, June 2021, https://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342075/WHO-EURO-2021-2151-41906-59077-eng.pdf. 

283 Sharifah Sekalala, Haleema Masud, „Soft Law Possibilities in Global Health Law“, Journal of Law, 
Medicine & Ethics 49 (1) (2021): 152–155.
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aktais reguliuojamas sritis pavyzdžių. 
Susistemindama visas turimas žinias, PSO galiausiai priėmė COVID-19 pasi-

ruošimo ir atsako strateginį planą284, jame numatydama tam tikrus žingsnius, kurių 
turi imtis valstybės, siekdamos išvengti viruso plitimo ateityje. Jame išskirta dešimt 
ramsčių, kuriais turėtų būti grindžiamos tolesnės valstybių nacionalinės kovos su 
koronavirusu strategijos. Šiame plane valstybės skatinamos, be kita ko, ir toliau atlik-
ti viruso plitimo stebėseną ir sekoskaitą, o vienu iš neišvengiamų elementų kovoje su 
pandemija nurodoma pastaruoju metu daugiausia diskusijų kelianti vakcinavimosi 
būtinybė. 

Pažymėtina, kad tiek PSO, tiek kitų tarptautinių organizacijų (ypač ES, tačiau ne 
vien tik jos285) priimti soft law aktai netiesiogiai įgyja privalomumo pobūdį, kai jie 
paminimi nacionaliniuose įpareigojančiuose teisės aktuose ar jų parengiamuosiuo-
se dokumentuose, kai į juos atsižvelgiama rengiant privalomų teisės aktų projektus. 
Taip privalomosios teisinės galios formaliai neturintys teisės aktai tampa ne tik įkvė-
pimo šaltiniu teisėkūros subjektams, neturintiems daug patikimos informacijos, kaip 
turėtų būti reguliuojami atitinkami santykiai, bet neretai ir pateisinimu, kodėl būtent 
toks privalomas teisinis reguliavimas buvo nustatytas. Antai Žmogaus užkrečiamųjų 
ligų kontrolės ir prevencijos įstatymo, reguliuojančio, be kita ko, užkrečiamųjų ligų 
protrūkio valdymą, pakeitimo dėl privalomo testavimo kai kuriose įstaigose aiški-
namajame rašte aiškiai pažymėta, kad „projektas parengtas siekiant sudaryti sąly-
gas užkirsti kelią COVID-19 ligos (koronaviruo infekcijos) plitimui. COVID-19 liga 
(koronaviruo infekcija) yra pripažinta ypač pavojinga užkrečiamąja liga <...> Pasau-

284 PSO Strateginis pasirengimo ir atsako į COVID-19 planas (WHO COVID-19 strategic preparedness 
and response plan),  2021, https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1335425/retrieve.

285 Šioje dalyje atskirai neanalizuojami Europos Tarybos priimti soft law dokumentai, skirti ne 
tik kovai su COVID-19 pandemija, bet ir jos sukeltoms pasekmėms įvertinti bei tolesnės naciona-
linės teisėkūros gairėms įtvirtinti. Šiame kontekste paminėtinas itin svarbus Europos Tarybos 
parengtas Europos vyriausybės skirtas priemonių rinkinys apie pagarbą žmogaus teisėms, 
demokratijai ir teisinei valstybei COVID-19 krizės metu („Respecting democracy, rule 
of law and human rights in the framework of the COVID-19 sanitary crisis: A toolkit for 
member states“, https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-
human-rights-in-th/16809e1f40). Šiame dokumente aiškiai pabrėžiama, kad COVID-19 
suvaldyti skirtos priemonės privalo būti proporcingos, galioti tik ribotą laiką, kad būtų 
išvengta nepagrįsto žmogaus teisių varžymo, demokratijos ir teisinės valstybės principų 
pažeidimo. Nors šis priemonių rinkinys neturi privalomos teisinės galios, nekyla abejonių 
dėl to, kad jame įtvirtintos principinės nuostatos saisto visas valstybes vien dėl to, kad jos 
grindžiamos universaliais, europinį paveldą sudarančiais konstituciniais principais. 
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lio sveikatos organizacija pripažino, kad dėl COVID-19 ligos (koronaviruo infekci-
jos) visame pasaulyje kilo pandemija <...> Atsižvelgiant į sergamumo COVID-19 
liga (koronaviruo infekcija) plitimo mastus ir greitį, siūloma sudaryti prielaidas tai-
kyti papildomas COVID-19 ligos (koronaviruo infekcijos) profilaktikos ir kontrolės 
priemones <...>“286. Taigi šiuo atveju pats teisės akto priėmimo tikslas yra tiesiogiai 
susietas net ne su teisės aktu. Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos nulė-
mė ir kitų Lietuvos teisės aktų priėmimą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. 
lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 viename iš pakeitimo projekto parengiamuosiuose 
darbuose taip pat nurodyta, kad „<...> atsižvelgiant į <…> Pasaulio sveikatos or-
ganizacijos rekomendacijas bei įvertinus kitų šalių praktiką, siūloma atsisakyti pri-
valomo burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių) dėvėjimo atvirose erdvėse, 
kai šalia 2 metrų spinduliu nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos narius <…>“287. Net 
jei teisės aktų preambulėse ar parengiamuosiuose dokumentuose ir nėra tiesioginės 
nuorodos į PSO šaltinius, neabejotina, kad jie vis tiek buvo žinomi nacionaliniams 
teisėkūros subjektams, sprendžiantiems dėl kovos su COVID-19 priemonių. 

Taip prisidėdama prie valstybių pandemijos reguliavimo tobulinimo, netgi ne-
tiesiogiai inicijuodama kai kuriuos teisės aktus, PSO gali būti laikoma dar vienu tei-
sėkūros subjektu, siekiant valdyti COVID-19 pandemiją, nuosaikiosios teisės aktais 
labiau nei bet kada siekdama tikslo, kuriam ir buvo įkurta – užtikrinti kuo aukštesnę 
visų valstybių gyventojų sveikatą. 

b) ES institucijų rekomendacijos ieškant vieningo atsako į COVID-19 pandemiją

Nedaug suklystų teigiantys, kad ES pandemiją valdė taip, kaip sugeba geriau-
siai – soft law priemonėmis. Praėjus dvejiems metams nuo pandemijos pradžios, ES 
priėmė itin mažai privalomą teisinę galią turinčių teisės aktų. Tačiau tai nereiškia, 
kad ji nedalyvavo, ieškant efektyviausių ir visoms valstybėms priimtiniausių situa-
cijos sprendimo būdų, ar kad ji tai darė vangiai. Atvirkščiai, ji stengėsi sureaguoti į 
kintančią situaciją ir pateisinti tą vaidmenį, kuriam ir buvo sukurta: ieškoti harmo-

286 Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kon-
trolės įstatymo Nr. I-1553 18, 26 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, https://e-seimas.
lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/c9ab3dc0801a11eb9fc9c3970976dfa1?positionInSearchRe-
sults=23&searchModelUUID=100065aa-8281-44e0-87e9-d44d112dbd82. 

287 Teikimas Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 pakeitimo 
projekto,  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/c0c38240767d11eb9fc9c3970976dfa1?positi-
onInSearchResults=1&searchModelUUID=ec73921f-f2bd-4571-8e76-ce30a971b489. 
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nizuojančių sprendimų Europą krečiančioje krizėje. Ir paaiškėjo, kad geriausia tai 
padaryti būtent soft law aktais – lengvai priimamais, lanksčiais, adaptyviais visoms 
nepaprastoms situacijoms, tinkančiais greitam sprendimui, kai jo ypač reikia.

Lygiai kitą dieną po PSO generalinio direktoriaus spaudos pranešimo Europos 
Komisija nedelsdama išplatino komunikatą dėl suderinto ekonominio atsako į CO-
VID-19 protrūkį288, tuo parodydama, kad net ir sveikatos krizės metu ES nepamirš-
ta, kuriuo tikslu ji buvo sukurta – rūpintis valstybių narių ekonomika. Vienas pa-
grindinių šio dokumento punktų buvo susijęs su valstybės pagalba nuo pandemijos 
nukentėjusioms įmonėms, juo, be kita ko, buvo supaprastintos ES taisyklės valstybės 
pagalbai taikyti, konstatavus, kad dėl pandemijos patiriama didelių ekonomikos su-
trikimų, kuriuos reikia atitaisyti.289 Taip Komisija prisiėmė atsakomybės dalį atsa-
kant į ekonomikos ir visuomenės sveikatos iššūkius, parodydama ne tik tai, kad ES 
teisė yra pajėgi reaguoti į sveikatos krizę nedelsdama, turi reikiamą autoritetą, bet ir 
tai, kad ji yra solidari su nacionalinėmis institucijomis, susidūrusiomis su sveikatos 
ir ekonomikos krize290, suprasdama, kad visos Europos valstybės šiuo metu yra su-
vienytos bendro likimo ir bendrų iššūkių. 

Po šio teisės akto netrukus buvo priimta daug kitų, keičiamų kartais net kelis 
kartus per mėnesį. Tai yra visiškai suprantama pandemijos sąlygomis ir visiškai neį-
sivaizduojama, jei būtų kalbama apie privalomosios teisinės galios ES aktus. Pirmąjį 
EK komunikatą papildė Komisijos komunikatas dėl laikinosios valstybės pagalbos 
priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sis-
temos291, autorizavęs net 3 trilijonų eurų vertės valstybės pagalbą pandemijos pa-
sekmėms sušvelninti, net keturiuose dokumentuose išdėstytos rekomendacijos dėl 
asmens duomenų ir programinės įrangos viruso plitimui nustatyti naudojimo, EK 
gairės, kaip naudotis viešųjų pirkimų sistema COVID-19 krizės sukeltos nepapras-
tosios padėties sąlygomis292, ir tai tik itin nedidelė dalis europinės teisėkūros pavyz-

288 Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Coun-
cil, the European Central Bank, the European Investment Bank and the Eurogroup „Coordinated 
economic response to the COVID-19 Outbreak“, COM(2020) 112 final, https://ec.europa.eu/info/
sites/default/files/communication-coordinated-economic-response-covid19-march-2020_en.pdf. 

289 Pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą.
290 Roberto Baratta, „EU Soft Law Instruments as a Tool to Tackle the COVID-19 Crisis: Looking 

at the „Guidance“ on Public Procurement Through the Prism of Solidarity“, European Papers, 
European Forum, 9 July 2020, p. 1–9, https://www.globalpandemicnetwork.org/wp-content/uplo-
ads/2020/07/2020-Public-Procurement-EP.pdf .

291 https://kt.gov.lt/uploads/documents/files/sa_covid19_temporary-framework_lt(1).pdf.
292 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0401(05). 
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džių293. EK soft law teisinis reguliavimas apėmė sritis nuo sezoninių darbininkų darbo 
ES COVID-19 pandemijos metu iki kelionių, turizmo paslaugų teikimo atnaujinimo 
ir kitų sričių. Tokia ES reakcija ir toks sričių aprėpimas buvo įmanomas tik pasi-
telkiant soft law instrumentus ir taip išvengiant nesibaigiančių valstybių ginčių bei 
bendros pozicijos derinimo, kiekvienai siekiant apginti savo nacionalinius interesus.

Nuo Komisijos neatsiliko ir kitos institucijos. Europos Parlamentas priėmė re-
zoliuciją dėl ES koordinuotų veiksmų kovai su COVID-19 pandemija ir jos pasek-
mėmis294, kurioje pabrėžė bendro atsako į sveikatos problemas svarbą ir būtinumą 
stabdyti kylančią užsikrėtimų COVID-19 virusu kreivę, panaudojant visus turimus 
mokslinius pajėgumus, taip pat atkreiptas dėmesys į pagalbos labiausiai nukentėju-
siems poreikį ir paramą vieni kitiems. Toks Parlamento savarankiškas įsitraukimas 
į diskusiją dėl pandemijos valdymo priemonių šiek tiek legitimuoja ES priimamus 
soft law aktus, kurie, pirma, priimami srityse, kur ne visuomet aiškiai valstybės narės 
patikėjo savo kompetenciją ES institucijoms, ir, antra, priimami be demokratiškai 
išrinktų atstovų dalyvavimo. Tad girdėti ir jų balsą bei išsakytus tokius pačius ar 
panašius siekius yra labai svarbu. 

Kita vertus, ypač kalbant apie sritis, perduotas ir neperduotas ES kompetenci-
jai295, vėlgi pasitarnauja neimperatyvus soft law aktų pobūdis – valstybės narės, ma-
nančios, kad ES kišasi į tas sritis, į kurias kištis neturėtų, gali itin lanksčiai reaguoti į 
priimamas rekomendacijas, o ES institucijos – įgyvendinti palaikytojos šioje srityje 
funkciją. Bet kuriuo atveju ES soft law priemonės sukuria erdvę bendram mokymuisi 
reaguoti į naują situaciją296 ir galimybę efektyviau pamatyti konkrečios priemonės 
poveikį, kai ji įvairiose valstybėse išbandoma skirtingu, atsižvelgiant į pandemijos 
dinamiką, metu. ES teisinė erdvė gali būti skirta įvairioms alternatyvoms išbandyti, 
pasikeisti turima informacija ir tolesniems veiksmams koordinuoti. Tad jei kas ir 
stebina ES reakcijoje į COVID-19 krizę, tai ne reaktyvumo trūkumas, o, atvirkščiai, 

293 Iki 2020 m. rugpjūčio ES buvo priėmusi 197 soft law aktus. Žr. Mariolina Eliantonio, Oana Ştefan,  
„The Elusive Legitimacy of EU Soft Law: An Analysis of Consultation and Participation in the 
Process of Adopting COVID-19 Soft Law in the EU“, European Journal of Risk Regulation 12 (1) 
(2021): 159–175.

294 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0144_LT.html. 
295 Sveikatos apsaugos sritis priklauso valstybių narių nacionalinei kompetencijai pagal SESV 168 

straipsnį: „Sąjunga, savo veikla papildydama valstybių narių politiką, siekia gerinti visuomenės svei-
katą, užkirsti kelią žmonių negalavimams ir ligoms bei pašalinti pavojaus fizinei ir psichinei sveikatai 
šaltinius.“

296 Alessio M. Pacces, Maria Weimer, „From Diversity to Coordination: A European Approach to CO-
VID-19“, European Journal of Risk Regulation, 11 (2020): 283–296.
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daug nuolat besikeičiančių teisės aktų, skirtų priemonėms dėl COVID-19.297

Manytina, kad veiksmingumo požiūriu pandemijos metu soft law aktai nemažai 
priartėjo prie privalomosios galios teisės aktų. Valstybės iš esmės atsižvelgdavo į ES 
teikiamas rekomendacijas ir netrukus pačios ėmė svarstyti „ekonomikos gelbėjimo“ 
paketus, naudodamosi ES suteikta galimybe valstybės pagalbą skirstyti kitaip nei 
įprastu metu, remdamosi tuo, kas išdėstyta EK komunikatuose ir rekomendacijose. 
Taigi privalomosios teisinės galios neturinčių ES soft law aktų poveikis aiškiai ma-
tyti tais atvejais, kai valstybės narės, jais vadovaudamosi, nuspręsdavo nustatyti tokį 
nacionalinį teisinį reguliavimą, tik jau įpareigojančiuose nacionalinės teisės aktuose. 
Pavyzdžiui, viename iš pirmųjų Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 
„Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ siūlomo pakeitimo pa-
rengiamuosiuose dokumentuose nurodoma, kad juo „siekiama įgyvendinti 2020 m. 
kovo 16 d. Europos Komisijos komunikato „COVID-19. Laikinas nebūtinų kelionių 
į ES apribojimas“ (COM(2020) 115 final) nuostatas“, taip pat nurodomos konkrečios 
nuostatos, kuriomis remiamasi, pakeičiant karantino metu taikytas priemones įtvir-
tinusio Vyriausybės nutarimo nuostatas.298 Netgi diskutuojant dėl daugybę ginčų su-
kėlusio galimybių paso siūlomas teisinis reguliavimas buvo grindžiamas atitinkamu 
Komisijos siūlymu dėl žaliojo sertifikato, kuris vėliau įtvirtintas reglamentu.299 Kaip 
ir PSO rekomendacijų atveju, tokie teisės aktai tapo įkvėpimu realiems teisėkūros 
veiksmams ir turėjo akivaizdų poveikį teisėkūrai nacionaliniu mastu valdant pan-
demiją.

ES soft law veiksmingumo paslaptis – valstybių narių ir jų piliečių pasitikėjimas 
ES institucijomis ir poreikiu turėti nors kokį nors reguliavimą absoliutaus netikrumo 
ir nepastovumo laikais. Prie to, kad valstybės narės vadovavosi šiais aktais nepaisant 
jų rekomendacinio pobūdžio, prisideda ir tai, kad visos jos suinteresuotos ne tik savo 
sėkme kovojant su virusu, bet ir tuo, kad virusas neplistų visiems bendroje erdvėje. 
Net ir pandemija, nors ir kuriam laikui pristabdė, visiškai nepanaikino nei laisvo as-
menų judėjimo, nei laisvo prekių, paslaugų ar kapitalo judėjimo – ramsčių, ant kurių 
stovi ES. Taigi ES valstybės narės buvo priverstos suprasti, kad kiekviena atskirai jos 

297 Oana Stefan, „COVID-19 Soft Law: Voluminous, Effective, Legitimate? A Research Agenda“, 
https://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/covid-19-soft-law-voluminous-effective-legitima-
te. 

298 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9f1e98006b6611eaa38ed97835ec4df6?positionInSear-
chResults=236&searchModelUUID=bb128d0d-4c3e-45e0-a18e-a6328eeb4e49. 

299 Teisingumo ministerijos nuomonė Sveikatos apsaugos ministerijai „Dėl Covid-19 ligos (koronaviru-
so infekcijos) skiepijimo sertifikato sukūrimo“ [neskelbta].
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bus silpnesnės kovodamos su  visiems bendru priešu, o noras išlaikyti savo tapatumą 
bus per didelė kaina, mokama savo piliečių sveikatos sąskaita. Galų gale kaip tik dėl 
to ES ir buvo sukurta, o pandemijos metu, manytina, tik dar labiau įrodė savo rei-
kalingumą: kad būtų galima imtis kolektyvinių veiksmų atsakant į valstybių sienas 
peržengiančias problemas, su kuriomis valstybės yra nepajėgios susidoroti kiekviena 
atskirai.300 Tad nepaisant kai kurių valstybių narių individualiai priimtų sprendimų, 
galima teigti, kad ES soft law aktai svariai prisidėjo prie to, kad visos valstybės pri-
imtų kuo vienodesnius sprendimus, kad būtų užtikrintas didžiausias jų veiksmingu-
mas, kurio nepavyktų pasiekti, jei vienai valstybei dedant visas pastangas pandemijai 
įveikti bendrą sieną su ja turinti kita valstybė laikysis visiškai priešingos politikos.

Atsižvelgiant į jų sukeliamas pasekmes, soft law aktams keliami tokie pat tei-
sėtumo reikalavimai, kaip ir privalomosios teisinės galios aktams. Tai reiškia, kad 
juos priimant privalo būti saugomos žmogaus teisės ir laisvės, negali būti paminami 
teisės viršenybės principai. Nors būtent ES soft law aktai daugiausia kritikuojami 
dėl to, kad jais per daug įsiterpiama į žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimą, kad jų 
nulemti ribojimai vėliau atsirado valstybėms narėms nustatant nacionalinį teisinį 
reguliavimą.301 Tačiau jeigu anksčiau analizuota PSO niekam nėra atskaitinga dėl to, 
kokius aktus priima, ES soft law aktai, konstatavus, kad jie sukėlė praktinių teisinių 
pasekmių, gali būti ESTT kontrolės objektas.302 

Pažymėtina, kad tiek ES, tiek kitų tarptautinių institucijų, ypač jau aptartosios 
PSO ar Europos Tarybos, priimtais su COVID-19 pandemija susijusiais nuosaikio-
sios teisės aktais valstybių narių institucijos, turinčios įgaliojimus priimti privalo-
mosios teisinės galios aktus, naudodavosi dialogui su suinteresuotais subjektais ar tų 
šalių piliečiais paskatinti, kad parodytų, jog kovai su COVID-19 pandemija imamasi 
koordinuotų ir tarpusavyje suderintų veiksmų, taip siekiant padidinti pasitikėjimą 
nacionaline vyriausybe ir pasiekti bendrą visiems priimtiną susitarimą, kuris padėtų 
išvengti griežtesnių karantino priemonių (jei visi geranoriškai vienodai laikytųsi pa-
teiktų rekomendacijų) ir socialinės atskirties.

300 Alessio M. Pacces, Maria Weimer, „From Diversity to Coordination: A European Approach to CO-
VID-19“, European Journal of Risk Regulation 11 (2020): 284. 

301 Mariolina Eliantonio, Emilia Korkea-Aho, Steven Vaughan, „EJRR Special Issue Editorial: CO-
VID-19 and Soft Law: Is Soft Law Pandemic-Proof?“ European Journal of Risk Regulation 12 (1) 
2021): 6.

302 Grimaldi ir kiti sprendimai.
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1.5.2. Pandemijai reguliuoti skirtos nacionalinės rekomendacinio 
pobūdžio teisės priemonės

Analizuojant Lietuvos teisinę bazę, skirtą COVID-19 pandemijai reguliuoti, pa-
žymėtina, kad joje taip pat neapsieita be soft law aktų. Šalia Vyriausybės priimamų 
nutarimų, kuriais šalyje paskelbta ekstremalioji situacija ir karantinas bei nustatytos 
priemonės, turinčios stabdyti koronaviruso plitimą, bei atitinkamų įstatymų pakei-
timų ar ekstremaliosios situacijos operacijos valdovo įsakymų, ministerijos (ir ne tik 
jos) išleido įvairių rekomendacijų, pritaikytų skirtingoms situacijoms, skirtingoms 
veikimo sritims ar skirtingoms normų adresatų grupėms, detaliai reguliuojančių 
klausimus, nepatekusius į Vyriausybės nutarimų veikimo sritį. Tokius rekomenda-
cinio pobūdžio soft law aktus paprastai priima vykdomosios valdžios institucijos. 
Netgi tam tikra komunikacija tarp valstybės valdžios institucijų ir asmenų gali būti 
suprasta kaip tam tikras nuosaikus reguliavimas, ypač jei kalbama apie plačiam žmo-
nių ratui taikomas elgesio taisykles, kurios vėliau iš tiesų tampa teisės akte įtvirtinta 
taisykle.303 

Tokiomis rekomendacijomis siekiama nukreipti teisės adresatų elgesį tam tikra 
linkme, jiems nesukuriant papildomų teisių ir pareigų. Tačiau pandemijos metu, 
kai net ir privalomas teisinis reguliavimas keitėsi gan dažnai, pastebėtina, kad riba 
tarp rekomendacijos ir privalomumo buvo beveik išnykusi, ir asmenys, kuriems 
skirtos atitinkamos taisyklės, nebesuprasdavo, privaloma jų laikytis, ar ne, net jei 
jos įtvirtintos tik rekomendacinio pobūdžio teisės akte. Tokią netikrumo situaciją 
lėmė ir tai, kad kartais ta pati taisyklė būdavo įtvirtinama rekomendacijomis, o kar-
tais – privalomos teisinės galios aktu. Pavyzdžiui, Sveikatos apsaugos ministerijos 
rekomendacijose „Asmenims, atvykusiems / grįžusiems iš COVID-19 ligos (koro-
naviruso infekcijos) paveiktų šalių“304 asmenys skatinami užsiregistruoti, stebėti savo 
sveikatos būklę, susilaikyti nuo nebūtinų kontaktų. Tačiau  privalomąją teisinę galią 
turinčiame sveikatos apsaugos ministro sprendime „Dėl sustiprintos kontrolės oro 
ir jūrų uostuose“ įtvirtinta nuostata dėl privalomos grįžtančių asmenų registracijos, 
kurios neturėdamas asmuo negali būti priimtas į transporto priemonę ar kirsti vals-

303 Stephen Daly, „The Rule of (Soft) Law“, King’s Law Journal 32 (2021): 3–13. 
304 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Rekomendacijos asmenims, atvykusiems 

/ grįžusiems iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių, https://www.infolex.lt/
ta/606180. 



158

Teisė ir COVID-19 pandemija

tybės sienos. Kitais kartais buvusi privaloma taisyklė tapdavo rekomendacija, bet 
teisės adresatus nebūtinai pasiekdavo tokia informacija, arba atvirkščiai – buvusi re-
komendacija (kaip antai dėl kaukių nešiojimo lauke / viduje) po kurio laiko tapdavo 
įpareigojančia taisykle, nustatyta Vyriausybės nutarime, tad priėmus kitą rekomen-
daciją, pagrįstai buvo galima manyti, kad ji taip pat yra ar greitai taps įpareigojanti. 
Taigi kartais soft law aktų veiksmingumas būdavo tiesiog neaiškaus teisinio regulia-
vimo pasekmė. 

Pažymėtina ir tai, kad, prasidėjus pandemijai, soft law aktų priėmimas buvo bū-
dingas ne tik valdingus įgalinimus turinčiai Vyriausybei, ministerijoms ar specia-
liems subjektams, įgaliotiems veikti būtent ekstremaliųjų situacijų metu (kaip antai 
Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovui), bet ir kitoms 
institucijoms, kurių pagrindinė funkcija paprastai nėra teisės normų, turinčių orien-
tuoti teisės adresatų elgesį tam tikra linkme, kūrimas. Tokios institucijos paprastai 
gali priimti tik neįpareigojančius teisės aktus. Daugybę rekomendacijų gyventojams 
ir įstaigoms, net savivaldybėms įvairiais klausimais priėmė Nacionalinis visuomenės 
sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos305, apie kurio veiklą ir paskirtį 
daugelis sužinojo tik prasidėjus pandemijai, be nuorodų į PSO ir Europos ligų ir 
prevencijos centro kontrolės rekomendacijas, daug informacinių leidinių parengė 
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras306. Rekomendacijas COVID-19 sukeltos sveikatos 
krizės akivaizdoje priėmė ir su sveikatos priežiūra nieko bendro neturinčios insti-
tucijos: Teisėjų taryba patvirtino, vėliau atnaujino Rekomendacijas dėl nuotolinių 
teismo posėdžių organizavimo307, Lietuvos bankas išplatino Rekomendacijas finansų 
rinkos dalyviams, kaip elgtis dėl koronaviruso308, Valstybinė darbo inspekcija priėmė 
Rekomendacijas darbdaviams, kaip apsaugoti riziką susirgti COVID-19 liga pati-

305 Pavyzdžiui, Rekomendacijos izoliavimosi laikotarpiui asmenims, turėjusiems riziką užsikrėsti nau-
juoju koronavirusu (COVID-19), https://nvsc.lrv.lt/uploads/nvsc/documents/files/rekomendacijos%20
izoliavimosi%20laikotarpiui_2.pdf; Rekomenduojamos atskirų sektorių COVID-19 ligos (koronavi-
ruso infekcijos) prevencijos priemonės, kai savivaldybė priskiriama geltonajai arba raudonajai zonai, 
https://nvsc.lrv.lt/uploads/nvsc/documents/files/priedas.pdf ; Paviršių dezinfekcijos gairės, https://
nvsc.lrv.lt/uploads/nvsc/documents/files/Pavirsiu%20dezinfekcijos%20rekomendacijos_NVSC_%20
2-1.pdf, ir daugelis kitų. 

306 Žr. ULAC svetainėje http://www.ulac.lt/ligos/C/covid-19. 
307 Teisėjų tarybos 2021 m. rugpjūčio 27 d. protokoliniu nutarimu patvirtintos Rekomendacijas dėl nuoto-

linių teismo posėdžių organizavimo, https://www.teismai.lt/lt/naujienos/teismu-sistemos-naujienos/
atnaujintos-rekomendacijos-teismams-del-darbo-organizavimo/8288.

308 Rekomendacijos finansų rinkos dalyviams, kaip elgtis dėl koronaviruso, https://www.lb.lt/lt/naujienos/
rekomendacijos-finansu-rinkos-dalyviams-kaip-elgtis-del-koronaviruso.
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riančius asmenis nuo užsikrėtimo darbo metu309 ir pan. Toks platus nuosaikiosios 
teisėkūros subjektų ratas liudija, viena vertus, COVID-19 sukeltos pandemijos in-
tensyvumą ir poveikį pačioms įvairiausioms kasdienio gyvenimo sritims, kita vertus, 
tai, kad visos suinteresuotos valstybinės, viešosios ir net privačios institucijos sten-
gėsi prisidėti prie pandemijos suvaldymo. Būtent pasitelkus soft law instrumentus 
buvo išgirstas ir tokių institucijų balsas. Toks daugialypiškumas tiek soft law aktus 
priimančių subjektų aspektu, tiek jos įvairios išraiškos yra kaip tik ir būdinga nuo-
saikiosios teisės aktams. Tačiau tai, be kita ko, į pandemijos valdymą įnešė ir šiokią 
tokią sumaištį, nes, visų pirma, ne visuomet tokie soft law aktai būdavo oficialiai 
paskelbiami ir lengvai prieinami, visų antra, tarp tiek institucijų ir subjektų nebūda-
vo lengva išvengti painiavos ir susigaudyti, kurių rekomendacijų laikytis. Tad teisės 
aiškumo ir teisės tikrumo principų požiūriu tokia ekstensyvi teisėkūra turi ir savų 
trūkumų. 

Neturėdamos privalomosios teisinės galios, tačiau sukeldamos atitinkamas tei-
sines pasekmes jų taikymo aspektu, soft law normos negali būti priimamos bet ko-
kios ir bet kaip. Jas priimant privaloma laikytis iš konstitucinio teisinės valstybės 
principo kylančių reikalavimų teisėkūros subjektams. Panašu, kad to laikytis pavyko 
ne visada. Labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį į kai kurias sveikatos apsaugos minis-
tro, paskirto valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovu, 
rekomendacijas, ypač tas, kurios buvo skirtos asmenims, sergantiesiems lėtinėmis 
ligomis, ir vyresnio amžiaus žmonėms, įvardytiems kaip rizikos grupės asmenys. Bū-
tent šioms asmenų grupėms buvo rekomenduojama taikyti tam tikrus apribojimus, 
apimančius daugelį gyvenimo ir laisvalaikio sričių, arba anksčiau įvestus ribojimus 
taikyti ilgiau310, motyvuojant tuo, kad šioms grupėms priklausantys asmenys susidu-
ria su didžiule rizika atsidurti ligoninėse dėl kylančio labai rimto pavojaus sveikatai, 
o kartais – ir gyvybei. Rekomendacijos šiai asmenų grupei išdėstytos atskiroje dalyje, 
apibrėžiant pirmiausia, kas priskiriama rizikos grupės asmenims (inter alia vyresni 
nei 60 metų asmenys). Šiai grupei priklausantiems asmenims rekomenduota nedirb-
ti maitinimo įstaigose, parduotuvėse, kirpyklose, o kitose įmonėse, darželiuose, mo-
kyklose ir kitose švietimo įstaigose darbas jiems turi būti organizuotas nuotoliniu 
būdu, nesilankyti viešose vietose ir prekybos centruose.

309 Rekomendacijos darbdaviams, kaip apsaugoti riziką susirgti COVID-19 liga patiriančius asmenis nuo 
užsikrėtimo darbo metu, https://www.vdi.lt/AtmUploads/Darbdaviams.pdf.

310 Žr., pvz., SAM 2020 m. gegužės 25 d. rekomendacijas „Gyventojams dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 
infekcijos) prevencinių priemonių“, paskelbtas Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje, https://
sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos_gyventojams.pdf.
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Kaip minėta, rekomendacinio pobūdžio teisės aktas paprastai nesukuria tiesio-
ginių pareigų nei darbdaviams, nei asmenims, kuriems skirtos rekomendacijos (t. y. 
rekomendacijos laikytinos soft law, kurių veiksmingumas priklauso nuo normos 
adresato geranoriškumo laikytis suformuluotų rekomendacijų). Tačiau esant pa-
skelbtai visą pasaulį apėmusiai pandemijai ir atšaukus karantino režimą, valstybėje 
susiklostė tokia situacija, kad daugeliu atvejų į rekomendacijas imta žiūrėti kaip į pri-
valomą teisinį reguliavimą ir jas taikyti praktikoje. Buvo sukurtos ir tokios situacijos, 
kad, galiojant paskelbtoms rekomendacijoms, jas taikyti turintis subjektas (darbda-
vys, prekybos centras) privalėjo pats vertinti situaciją ir atsižvelgdamas į rekomen-
dacijas priimti atitinkamą sprendimą (vadovautis ja ar ne). Atsižvelgiant į tai, kad už 
karantino taisyklių nesilaikymą buvo numatyta administracinė atsakomybė, neretu 
atveju rekomendacijos pritaikytos taip, kad rizikos grupėje esantiems asmenims, in-
ter alia vyresnio amžiaus asmenims, iš tiesų buvo neleista užsiimti darbine veikla 
nurodytose ūkinės veiklos srityse, t. y. rekomendacijos neretai taikytos kaip privalo-
mas teisės aktas.311 Būtent dėl to, kad sveikatos apsaugos ministro rekomendacijos, 
nors ir neprivalomos teisiškai, sukėlė tam tikrus teisinius padarinius – ir toliau buvo 
neleidžiama dirbti tam tikrai grupei žmonių, šias rekomendacijas būtų prasminga 
netgi įvertinti jų atitikties Konstitucijai požiūriu, siekiant išsiaiškinti, ar jas pritaikius 
praktikoje nebuvo pažeistos konstitucinės asmens teisės ir laisvės. 

Kadangi tokios rekomendacijos, visų pirma, buvo skirtos konkrečiais požymiais 
apibrėžtai žmonių grupei, vienu iš kriterijų pasirinkus amžių (t. y. rizikos grupei, 
kuriai taikytos minėtos rekomendacijos, priskirti ir tie asmenys, kurie yra sulaukę tik 
tam tikro amžiaus ir neturi papildomų lėtinių ligų), darytina išvada, kad jomis buvo 
įtvirtintas teisinis reguliavimas, diskriminuojantis teisės laisvai pasirinkti darbą ir 
judėjimo laisvės aspektu būtent tai amžiaus grupei priskiriamus asmenis. Sveikatos 
apsaugos ministro rekomendacijose nustatant ribojimus vyresnio amžiaus žmonėms 
nebuvo atsižvelgta į kitus objektyvius kriterijus, leidžiančius individualizuoti asmens 
padėtį, kaip to reikalaujama pagal oficialiąją konstitucinę doktriną (kaip, pavyzdžiui, 
į tai, jog vyresnio amžiaus asmuo gali būti puikios sveikatos ir pats nuspręsti, ar jam 

311 Žr., pvz., Joana Lapėnienė, Rūta Lankininkaitė, Jūratė Anilionytė, „Senjorų apsauga pagal Verygą: 
saugoti neturi reikšti drausti“, https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1181538/senjoru-apsauga-pa-
gal-veryga-saugoti-neturi-reiksti-drausti; „Vyresnio amžiaus žmonėms taikomi karantino ribojimai 
gali virsti diskriminacija“, https://www.lygybe.lt/lt/vyresnio-amziaus-karantinas-diskriminacija; Rūta 
Kupetytė „Karantino akivaizdoje nevengiama atleisti vyresnio amžiaus žmonių, tačiau uždrausti tą 
daryti – neįmanoma“, https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1177168/karantino-akivaizdoje-nevengia-
ma-atleisti-vyresnio-amziaus-zmoniu-taciau-uzdrausti-ta-daryti-neimanoma. 
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kyla nurodyta grėsmė, ar ne). Todėl tokios priemonės kaip aptariamosios, kurios 
inter alia išskiria vieną amžiaus grupę, vertintinos kaip sudarančios pagrindą diskri-
minuoti šiai amžiaus grupei priklausančius asmenis, kurie sudaro nemažą visuome-
nės dalį312, taip pažeidžiant jų konstitucinę teisę pasirinkti darbą ir (arba) verslą, taip 
pat konstitucinę teisę būti vertinamam vienodai su kitais, nepaisant amžiaus. 

Minėtų rekomendacijų nedirbti taikymas asmenims, kurie turi ligų, dėl kurių 
tie asmenys priskiriami rizikos grupei, galėtų būti pateisinamas tik tuo atveju, jei 
lygiagrečiai būtų numatytas socialinės apsaugos mechanizmas, kaip antai nedarbin-
gumo pažymėjimų išdavimas. Pažymėtina ir tai, kad tokios rekomendacijos gali būti 
vertintinos ir kaip neproporcingas kišimasis į asmens privatų gyvenimą, įpareigojant 
asmenis informuoti darbdavį apie turimas lėtines ligas. Taigi nors rekomendacijos 
ir nebuvo privalomos, realiai jos sudarė rimtas prielaidas (atsižvelgiant į kontekstą) 
atsirasti antikonstituciniams padariniams, todėl negali būti vertinamos kaip teisėtos. 
Nepaisant to, kad toks teisės aktas yra rekomendacinio pobūdžio, juo negali būti 
nustatomos taisyklės (rekomendacijos), kurios neatitinka Konstitucijos. Konstitu-
cingumo reikalavimas keltinas visiems teisės aktams, nepriklausomai nuo jų teisinės 
galios ar privalomumo lygmens.

Panašus tam tikroms amžiaus grupėms taikomas teisinis reguliavimas buvo nu-
statytas Bosnijoje ir Hercegovinoje, tačiau tai buvo padaryta privalomosios teisinės 
galios aktu. Siekiant sumažinti riziką vadinamosioms pažeidžiamiausioms grupėms, 
buvo nustatyta, kad karantinas „iki atskiro pranešimo“ pratęsiamas vyresnio amžiaus 
žmonėms ir vaikams. Šios šalies Konstitucinis Teismas tokias priemones pripažino 
diskriminacinėmis.313 Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad Vyriausybei nepavyko 
įrodyti, jog vaikai ir vyresnio amžiaus žmonės yra akivaizdžiai didesnės rizikos gru-
pės ir kad išsikeltų sveikatos apsaugos tikslų negalima pasiekti kitomis priemonėmis. 
Juolab Konstitucinio Teismo neįtikino Vyriausybės argumentai dėl tokio teisinio re-
guliavimo nustatymo neterminuotam laikui („iki atskiro pranešimo“, kuris neaišku, 
kada bus).

Tai, kad neretai kilo nesusipratimų dėl to, ar privalomosios teisinės galios netu-

312  Lietuvoje daugiau nei 600 tūkst. žmonių, vyresnių nei 60 metų, tai yra trečdalis suaugusios visuomenės. 
Lietuvos statistikos departamentas, https://osp.stat.gov.lt/spaudos-konferencija/2020-01-30/socia-
line-statistika/demografija. 

313 Mirna Sadikovic, Ron Synovitz, „Bosnia’s aged-based lockdowns are ruled discriminatory“, https://
www.rferl.org/a/coronavirus-in-court-bosnia-s-age-based-lockdowns-are-ruled-discriminato-
ry/30574453.html. 
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rinčios rekomendacijos yra įpareigojančios, ar ne, rodo ir kitų valstybių patirtis.314 
Dėl jų teisinės galios ir sukeliamų pasekmių klausimų kildavo tiek piliečiams, tiek 
valstybės valdžios institucijoms. Antai Švedijos visuomenės sveikatos agentūros ge-
neralinis direktorius pareiškė, kad rekomendacijos yra privalomos (nors tokios ne-
buvo)315; Suomijoje sveikatos apsaugos ministras taip pat buvo priverstas atsiprašyti, 
kad suklaidino visuomenę316. Panašią žinią gavo ir Lietuvos piliečiai po to, kai kilo 
diskusijų dėl minėtos sveikatos apsaugos ministro rekomendacijos dėl apribojimų 
atskiroms amžiaus grupėms.317 

Apibendrinant pažymėtina, jog bet kuriuo atveju itin platus spektras įvairių soft 
law instrumentų ženkliai prisidėjo prie pandemijos reguliavimo įprastinėmis teisi-
nėmis priemonėmis, papildydami įpareigojančius teisės aktus, o kartais juos net ir 
pakeisdami, ypač tais atvejais, kai dėl sparčiai besikeičiančios situacijos įprastinius 
teisės aktus ne visuomet spėta priimti. Tokios teisinės priemonės taip pat leido CO-
VID-19 pandemijos valdymo „mokytis darant“ (ang. learning-by-doing approach318) 
ir savotiškai testuoti įvairius elgesio modelius, nes, neretai tam tikrą sveikatos prie-
žiūros ir užsikrėtimų prevencijos priemonę išbandžius kaip rekomendacinę, ji vėliau, 
jei pasiteisindavo, virsdavo privaloma. Galiausiai minkštosios teisės instrumentai į 
pandemijos valdymą įtraukė daug daugiau subjektų nei įprastai tiek tarptautiniu, 
tiek nacionaliniu lygmeniu, taip užtikrinant dalijimąsi sukaupta patirtimi srityje, ku-
rioje daug kam viskas buvo nauja. Galima teigti, kad rekomendacijomis ir gairėmis, 
ypač pandemijos pradžioje, buvo siekta tam tikro kompromiso tarp siekio užtikrinti 
visuomenės sveikatą, išsaugoti žmonių gyvybę ir pernelyg stipriai neapriboti pagrin-

314 Mariolina Eliantonio, Emilia Korkea-Aho, Steven Vaughan,  „EJRR Special Issue Editorial: CO-
VID-19 and Soft Law: Is Soft Law Pandemic-Proof?“,  European Journal of Risk Regulation 12 (1) 
(2021): 1–6. 

315 Henrik Wenander, „Sweden: Non-binding Rules against the Pandemic – Formalism, Pragmatism and 
Some Legal Realism“, European Journal of Risk Regulation 12 (1) (2021): 127–142.

316 Emilia Korkea-Aho, Martin Scheinin, „Could You, Would You, Should You?“ Regulating Cross-Bor-
der Travel Through COVID-19 Soft Law in Finland“, European Journal of Risk Regulation 12 (1) 
2021): 26–44.

317 Sprendimą rekomendacijose nebeišskirti amžiaus grupių tuometinis sveikatos apsaugos ministras 
aiškino reakcija į audringas diskusijas, teigdamas, kad rekomendacijos buvo suprastos kaip įpa-
reigojimai arba draudimai tam tikrų grupių asmenims; BNS informacija „Rekomendacijos įstai-
goms dėl rizikos grupės asmenų darbo ir aptarnavimo – panaikintos“, https://www.delfi.lt/news/
daily/lithuania/rekomendacijos-istaigoms-del-rizikos-grupes-asmenu-darbo-ir-aptarnavimo-panaikin-
tos.d?id=84367541.

318 Barbara Boschetti, Maria Daniela Poli, „A Comparative Study on Soft Law: Lessons from the 
COVID-19 Pandemic“, Cambridge Yearbook of European Legal Studies 23 (2021); 37.
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dinių žmogaus teisių ir laisvių.319 Tiek būdamos savarankiškomis teisės normomis, 
tiek papildydamos ir paaiškindamos įprastinį teisinį reguliavimą, soft law normos 
palengvino kovą su COVID-19 pandemijos padiktuotais iššūkiais.

319 Flaminia Aperio Bella, Cristiana Lauri, Giorgio Capra, „The Role of COVID-19 Soft Law Measures 
in Italy: Much Ado about Nothing?“, European Journal of Risk Regulation 12, Special Issue 1 (2021): 
107.
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2.1. COVID-19 pandemijos įtaka sutarčių vykdymui

Sutarčių teisė pasižymi itin dideliu teisinio reguliavimo stabilumu ne tik Lie-
tuvoje, bet ir kitose jurisdikcijose. Sutarčių teisė leidžia planuoti ūkinę-komercinę 
veiklą, tad jos reguliavimo nekintamumas yra būtina sąlyga. Todėl net ir globalios 
pandemijos sąlygomis sutarčių teisę reguliuojančių nuostatų beveik nebuvo bandy-
ta keisti, t. y. įstatymų leidėjas praktiškai nemėgino valdyti esamų ir ateityje galbūt 
kilsiančių iššūkių keisdamas CK esantį sutarčių teisės reguliavimą. Tai reiškia, kad 
didžioji dalis sutarčių teisės problemų, susijusių su sutarčių vykdymu, buvo paliktos 
spręsti teismams. 

Nemažai sutarčių vykdymo problemų buvo nulemtos net ne pačios pandemijos, 
o vyriausybių taikytų priemonių pandemijai suvaldyti, tokių kaip karantino reži-
mas, importo ar eksporto ribojimai. Daugiausia klausimų kilo vykdant, pavyzdžiui, 
komercinių patalpų nuomos sutartis dėl apribotos galimybės vykdyti veiklą, pirki-
mo–pardavimo sutartis dėl sutrikusių pasaulinių prekybos grandinių (pavyzdžiui, 
puslaidininkių gamyba), statybos rangos sutartis dėl statybinių medžiagų trūkumo, 
jų kainų šuolio ir kt. 

Toliau analizuojama, koks buvo pandemijos poveikis sutarčių vykdymui, atsi-
žvelgiant į vartojimo sutartinių teisinių santykių ir civilinių-komercinių sutartinių 
teisinių santykių ypatumus.

 2.1.1. Pandemijos poveikis komercinių ir civilinių sutarčių 
teisiniam reguliavimui 

Nacionalinėje teisėje jokių pakeitimų, skirtų komercinėms ir civilinėms sutar-
tims reguliuoti, nebuvo atlikta pandemijos metu. Atlikus lyginamąją analizę daroma 
analogiška išvada, kad kitose Europos jurisdikcijose taip pat nebuvo padaryta civili-
nių kodeksų pakeitimų, kurie adaptuotų sutarčių teisės taisykles COVID-19 pande-
mijos kontekste.

Komercinių ir civilinių sutartinių santykių srityje iš esmės egzistuoja du insti-
tutai, kurių taikymas gali palengvinti sutartinių santykių disbalansą, atsiradusį dėl 
pandemijos. Pirmasis jų – nenugalimos jėgos institutas (pranc. force majeure), an-
trasis – sutarties vykdymo iš esmės pasikeitus aplinkybėms (lot. clausula rebus sic 
stantibus). Šiuolaikinėje sutarčių teisėje abu šie institutai viena ar kita forma įtvirtinti 
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daugumoje Europos jurisdikcijų. Vis dėlto šie institutai teismų iki šiol pagrįstai tai-
kyti labai griežtai, t. y. kaip išimtys, atleidžiančios nuo sutarties vykdymo ar leidžian-
čios pakeisti sutartinių įsipareigojimų tarpusavio pusiausvyrą. 

Lietuvos CK bendrosios sutarčių teisės nuostatos parengtos pagal UNIDROIT 
principų 1994 m. redakciją.320 Šis negriežtosios teisės (angl. soft law) šaltinis pasi-
žymi tuo, kad įtvirtina moderniąją sutarčių teisės koncepciją, kuri nuo klasikinės 
skiriasi tuo, kad didelę reikšmę suteikia sąžiningumo principui, o sutarties laisvės 
principas nors ir išlieka kertinis, taip ryškiai nebedominuoja. Sutarties privalomumo 
principas (lot. pacta sunt servanda321) taip pat lieka vienas kertinių sutarčių teisės 
principų. Jis apibrėžia patį sutarčių sudarymo tikslą – sukurti savanoriškus teisiškai 
saistančius įsipareigojimus tarp dviejų ar daugiau asmenų. CK šį principą galima 
įžvelgti tiek pačioje pirmojoje sutarčių teisės normoje, kuri įtvirtina sutarties sam-
pratą (CK 6.154 straipsnio 1 dalis), tiek sutarties galią apibrėžiančioje 6.189 straips-
nio 1 dalyje. Šis principas taip pat apibrėžia vieną iš šiuolaikinėje teisėje būtinų sutar-
ties elementų – siekį sukurti privalomo pobūdžio teisinį santykį.322 Tačiau, nepaisant 
šio principo svarbos, jo negalima absoliutinti ir aklai laikytis, jeigu tai atvestų prie 
nesąžiningo rezultato. Sutarties privalomumo principo išimtys pateisinamos, kai šis 
principas, konkuruodamas su taip pat kertiniu šiuolaikinės sutarčių teisės principu 
– sąžiningumo, užleidžia šiam pirmenybę.323 CK įtvirtintas ne vienas institutas, kuris 
yra sąžiningumo principo išraiška, pateisinanti šio principo viršenybę prieš sutarties 
privalomumo principą. Minėta, kad COVID-19 pandemijos kontekste ypač aktualūs 
yra nenugalimos jėgos ir sutarties vykdymo iš esmės pasikeitus aplinkybėms ins-
titutai. Nors jie atsirado ir išsivystė skirtingais laikotarpiais, moderniojoje sutarčių 
teisėje yra gana smarkiai supanašėję, o kai kurie esminiais laikytini skirtumai likę tik 
teoriniai. Jie taikytini esant panašioms sąlygoms, jais siekiama panašių tikslų, todėl 
juos galima laikyti tos pačios medžio šakos vaisiais.  

320 UNIDROIT Principles on International Commercial Contracts, 1994,  <https://www.unidroit.org/in-
struments/commercial-contracts/unidroit-principles-1994>.

321 Angliškoje teisinėje literatūroje šis principas dar vadinamas sutarties šventumo principu (angl. sanctity 
of a contract) taip pabrėžiant jo išskirtinę reikšmę. Žr., pavyzdžiui, Hannes Rösler, „Hardship in Ger-
man Codified Private Law: In Comparative Perspective to English, French and International Contract 
Law“, European Review of Private Law (ERPL)15 (2007): 508. 

322 Hein Kötz, European Contract Law. Second ed. (New York: Oxford University Press, 2017), 66–69; 
H. G. Beale, W. D. Bishop, M. P. Furmston, Cases, Materials and Text on Contract Law, Third ed. 
(Oxford: Hart Publishing, 2019), 341–342.

323 Tomas Chochrin, „Vienašalis sutarties nutraukimas kaip kraštutinė savigynos priemonė“ (daktaro dis-
ertacija, Vilnius, 2019), 35.
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Kadangi UNIDROIT principai yra reikšmingiausias šaltinis aiškinant bendrą-
sias sutarčių teisės nuostatas, kaip tik jų idėjomis reikia remtis taikant nenugalimos 
jėgos ir sutarties vykdymo iš esmės pasikeitus aplinkybėms institutus. Todėl siekiant 
suvaldyti pandemijos padarinius komercinių ir civilinių sutarčių kontekste labai 
reikšmingas Tarptautinio privatinės teisės vienodinimo instituto sekretoriato 2020 
m. vasarą išleistas aiškinamasis raštas (toliau – UNIDROIT aiškinamasis raštas)324, 
kuriame atskleista, kaip taikyti nenugalimos jėgos ir sutarties vykdymo iš esmės pa-
sikeitus aplinkybėms institutus COVID-19 kontekste. Šiame aiškinamajame rašte 
pateikiama sekretoriato pozicija yra liberalesnė minėtų sutarčių teisės institutų atve-
ju negu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Manytina, kad jeigu vadovautu-
mėmės iki šiol formuojama itin griežta kasacinio teismo praktika, jokie pandemijos 
padariniai sutarčių vykdymo klausimais negalėtų būti efektyviai šalinami. Ši pozicija 
išsamiai pagrindžiama antroje šio skyriaus dalyje. Manytina, kad UNIDROIT aiš-
kinamasis raštas jau netrukus turės didelį poveikį kaip negriežtosios teisės įrankis, 
įkvepiantis teismus aiškinant nenugalimos jėgos ir sutarties vykdymo iš esmės pasi-
keitus aplinkybėms institutus. Dėl Lietuvos CK specifikos šis šaltinis turėtų būti itin 
aktualus ir Lietuvos teismams. 

2.1.2. Nenugalimos jėgos ir sutarties vykdymo iš esmės pasikeitus 
aplinkybėms institutų santykio problema

Praktikoje pagrindinis sutarčių teisės iššūkis – ar nenugalimos jėgos ir sutar-
ties vykdymo iš esmės pasikeitus aplinkybėms institutai gali būti efektyvus įrankis 
siekiant šalinti pandemijos sukurtą sutarčių vykdymo disbalansą. Prieš pradedant 
šių dviejų gynybos būdų taikymo galimybių analizę COVID-19 kontekste svarbu 
pažymėti, kad nei pati pandemija, nei jos sukelti padariniai, tokie kaip karantino 
režimas, keliavimo apribojimai ir pan., patys savaime negali būti laikomi nei force 
majeure, nei clausula rebus sic stantibus. Ar šalinant pandemijos padarinius sutar-
čių vykdymo kontekste galima remtis šiais gynybos būdais, priklausys nuo konkre-
čios sutarties sąlygų ir jai vykdyti reikšmingų faktinių aplinkybių. Šiuo atveju pagal 
analogiją galima remtis kasacinio teismo per 2008–2012 m. buvusią pasaulinę eko-
nomikos krizę pateiktais išaiškinimais. Force majeure klausimu buvo nurodyta, kad 

324 Note of the UNIDROIT Secretariat on the UNIDROIT Principles of International Commercial Con-
tracts and the COVID-19 Health Crisis, <https://www.unidroit.org/english/news/2020/200721-princi-
ples-covid19-note/note-e.pdf>. 
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„ekonominės krizės situacija per se nereiškia nenugalimos jėgos fakto, dėl kurio vi-
suotinai atleidžiama nuo sutartinių prievolių vykdymo ir sutarčių nevykdymo teisi-
nių padarinių. CK 6.212 straipsnyje įtvirtintos nenugalimos jėgos sąlygos (požymiai) 
turi būti konstatuojami kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o force majeure be-
siremianti sutarties šalis privalo įrodyti, kad nenugalimos jėgos sąlygos egzistuoja 
būtent jos atžvilgiu“325. Tą pačią praktiką kasacinis teismas suformavo ir rebus sic 
stantibus taikymo klausimu: „Sutarties šalies finansinės būklės pablogėjimas dėl eko-
nominės krizės savaime nėra pagrindas taikyti CK 6.204 straipsnio nuostatas; lygiai 
taip pat konstatavimas, jog ir kita sutarties šalis patyrė neigiamų ekonominės krizės 
padarinių, nėra pagrindas netaikyti šio straipsnio. Ekonominės krizės situacija per 
se nereiškia sutartinių prievolių pusiausvyros pažeidimo, tačiau ji nepripažintina ir 
absoliučiu pagrindu, dėl kurio reikalavimai pripažinti jos įtaką sutartinių prievolių 
pusiausvyros pasikeitimui visais atvejais turėtų būti atmetami. Kadangi ekonomi-
nė krizė nevienodai paveikia įvairius verslo sektorius, tai pasauliniu ir nacionali-
niu mastu kilusios ekonominės krizės įtaka sutartiniams santykiams ir jos sukelti 
konkrečios sutarties vykdymo suvaržymai kiekvienoje byloje nustatytini ir vertintini 
individualiai. Ekonominė krizė ar kitas sutarties vykdymo sąlygų pasikeitimas ne 
visada sudaro pagrindą keisti sutartį – ji gali būti keičiama, jeigu toks pasikeitimas 
yra itin reikšmingas – iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą.“326

Nors nei žvelgiant lyginamuoju, nei nacionaliniu aspektu dėl praėjusio trum-
po laiko tarpo dar nėra aukštesniųjų teismų praktikos (2021 m. gruodžio 31 d.), 
kuri būtų skirta minėtų institutų taikymui pandemijos kontekste, praktikoje galima 
identifikuoti ne vieną problemą, kurią atliepia sutarčių teisės doktrina. Kitoje dalyje 
atskleidžiama, kaip sutarčių teisė turėtų adaptuotis, kad galėtų susitvarkyti su pan-
demijos sukeltais išbandymais. 

2.1.3. Neįmanomumo įvykdyti sutartį teorijos

Pirmasis ir sudėtingiausias šiuolaikinės sutarčių teisės uždavinys – kaip pasi-
rinkti, kurį iš dviejų minėtų institutų kokiais atvejais taikyti COVID-19 kontekste. 

325 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje 
Nr. 3K-3-268/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. spalio 25 d. nu-
tartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2013.

326 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje 
Nr. 3K-3-364/2014.
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Manytina, klasikinis sutarčių teisės požiūris, kad šiuos institutus reikia atskirti pagal 
sutartinės prievolės neįmanomumo laipsnį, šiuolaikinėje sutarčių teisėje nėra tinka-
mas. 

Teisės doktrinoje vienas kertinių teorinių nenugalimos jėgos aplinkybių ir su-
tarties vykdymo iš esmės pasikeitus aplinkybėms skirtumų yra sutarties vykdymo 
suvaržymo laipsnis. Tai reiškia, kad, jeigu sutarties neįmanoma įvykdyti, taikyti-
nas nenugalimos jėgos institutas, o jeigu vykdymas iš esmės pasunkėja, bet išlieka 
įmanomas, suvaržytoje padėtyje atsidūrusi sutarties šalis gali pasinaudoti tik su-
tarties vykdymo iš esmės pasikeitus aplinkybėms institutu.327 Iš tiesų nenugalimos 
jėgos institutas istoriškai kildinamas iš seno romėniško prievolių teisės principo, 
nurodančio, kad negalima reikalauti to, kas neįmanoma (lot. impossibilium nulla 
obligatio est).328 Ši idėja taip pat įtvirtinta CK 6.3 straipsnyje, kuriame nustatyti rei-
kalavimai prievolės dalykui. Šio straipsnio 4 dalyje numatyta, kad prievolės dalyku 
negali būti tai, kas neįvykdoma. CK komentaro autoriai, aiškindami nenugalimos 
jėgos institutą, akcentuoja būtent šį skirtumą kaip esminį tarp šių dviejų institutų ir 
paaiškina: „Dėl sudarius sutartį atsiradusių aplinkybių sutarties objektyviai neįma-
noma vykdyti. Jeigu dėl tų aplinkybių tik sunkiau įvykdyti sutartį, bet objektyviai 
šitai galima padaryti, šalis gali remtis CK 6.204 straipsniu, bet ne komentuojamu 
[CK 6.212 – aut. past.] straipsniu.“329 Tokią poziciją yra išreiškusi (nors ir ne moksli-
nėje publikacijoje) S. Palevičienė. Ji nurodė, kad „nenugalimos jėgos institutas <...> 
yra skirtas situacijoms, jei objektyviai ir tik jei objektyviai sutarties vykdymas tampa 
tiesiog neįmanomas. <...> Taigi tik visiškas neįmanomumas įvykdyti sutartį gali būti 
pagrindas visiškai ar iš dalies atleisti šalį nuo sutartinių įsipareigojimų vadovaujantis 
force majeure aplinkybe“330.

Tokiai pozicijai pritariančių mokslininkų galima rasti užsienio doktrinoje.331 

327 Paulius Zapolskis, „Aplinkybių pasikeitimo įtaka sutarties vykdymui“ (daktaro disertacija, Vilnius, 
2012), 116.

328 Šią sąsają mato ir kiti mokslininkai. Pavyzdžiui, Asta Dambrauskaitė, „Neįmanomumo įvykdyti priev-
olę įtaka sandorių galiojimui: principo „impossibilium nulla obligatio est“ taikymas šiuolaikinėje 
teisėje“, Jurisprudencija 3 (117) (2009): 326.

329 Valentinas Mikelėnas ir kt., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Šeštoji knyga. Priev-
olių teisė (I) (Vilnius: Justitia, 2003), 284.

330 Dovilė Murauskienė, Solveiga Palevičienė, „Karantino sąlygomis teisė gins tuos, kurie sąžiningai sieks 
tarpusavio interesų apsaugos balanso“, Verslo žinios, <https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2020/03/24/
karantino-salygomis-teise-gins-tuos-kurie-saziningai-sieks-tarpusavio-interesu-apsaugos-balanso#ix-
zz6JjLuRAEP>. 

331 Joseph Perillo, „Force Majeure and Hardship under the UNIDROIT Principles of International Com-
mercial Contracts“, Tulane Journal of International and Comparative 5 (1997): 15.
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Kasacinio teismo praktikoje dviejose nutartyse yra griežtai nurodyta, kad neįma-
nomumas turi būti objektyvus.332 Vis dėlto negalime sutikti, kad sutarties vykdymo 
suvaržymo laipsnio kriterijus šiuolaikinėje sutarčių teisėje yra atribojantis nenuga-
limos jėgos ir sutarties vykdymo suvaržymo iš esmės pasikeitus aplinkybėms insti-
tutus. 

Šiuolaikinėje sutarčių teisėje neįmanomumas, pateisinantis atleidimą nuo 
sutarties vykdymo ir sutartinės atsakomybės, nėra visada tik objektyvaus pobūdžio. 
Pavyzdžiui, Vokietijoje pripažįstama ekonominio (praktinio) neįmanomumo 
samprata333, į kurią bendrosios teisės sistemoje panaši nepraktiškumo doktrina334. 
Anglijoje neįmanomumo idėją atspindi frustracijos doktrina335, apimanti sutarties 
tikslo žlugimą. Ne tokia griežta kaip force majeure JAV sutarčių teisėje yra sutarties 
nepraktiškumo doktrina. Šios neįmanomumo doktrinos atmainos vertos dėmesio 
ir COVID-19 pandemijos kontekste, nes sprendžiant, ar viena iš sutarties šalių gali 
remtis nenugalimos jėgos aplinkybėmis, gali būti racionalu ir sąžininga nesusiaurin-
ti neįmanomumo sampratos iki objektyvios.

 2.1.3.1. Praktinio (ekonominio) ir objektyvaus neįmanomumo  
doktrinų santykis

Praktinio (ekonominio) neįmanomumo samprata buvo išplėtota Vokietijos su-
tarčių teisės doktrinoje. Iki 2002 m. prievolių teisės reformos Vokietijos civiliniame 
kodekse336 nebuvo nei sutarties vykdymą iš esmės pasikeitus aplinkybėms, nei prak-
tinį neįmanomumą įtvirtinančių taisyklių. Šios taisyklės visų pirma išplėtotos teismų 
praktikoje po to, kai Vokietija pralaimėjo Pirmąjį pasaulinį parą, o tai lėmė reichs-

332 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje 
Nr. 3K-3-25-916/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. spalio 4 d. 
nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 
2003 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-931/2003.

333 Plačiau apie ekonominio neįmanomumo sampratą Hannes Rösler, „Hardship in German Codified Pri-
vate Law: In Comparative Perspective to English, French and International Contract Law“, European 
Review of Private Law (ERPL) 15, (2007).

334 Plačiau apie nepraktiškumo doktriną Edwin Peel, Treitel The Law of Contract, 14th ed. (London: 
Thomson Reuters, 2015), 1049–1055.

335 Plačiau apie frustracijos doktriną Edwin Peel, Treitel The Law of Contract, 14th ed. (London: Thomson 
Reuters, 2015), 1031–1103.

336 Vokietijos civilinis kodeksas (BGB) (2019 m. kovo 1 d. redakcija),  <https://www.gesetze-im-internet.
de/bgb/__323.html>.
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markės hiperinfliaciją.337 Pavyzdžiui, po Versalio taikos 1919 m. kainos padidėjo 35 
kartus, nei buvo iki karo. O dar po metų jos padidėjo 1475 kartus. Kaip pažymi H. 
Rösleris, kaip tik šių bylų kontekste išryškėja, kad nenugalima jėga ir sutarties vyk-
dymas iš esmės pasikeitus aplinkybėms yra labai artimai susijusios koncepcijos ir jas 
atskirti nagrinėjant šias bylas labai sudėtinga.338 

Esant tokioms sąlygoms Vokietijos Aukščiausiasis Teismas sukūrė ekonominio 
neįmanomumo koncepciją.339 Šios koncepcijos esmė, kad asmuo neturėtų vykdyti 
sutarties, kuri  jam sukelia neprotingą ir nematomą naštą, sugriaunančią sutarties 
pagrindą. Šią koncepciją galima iliustruoti 100 metų senumo byla.340 1919 m. gegužę 
vienas iš malūno-verpyklos bendraturčių sutiko parduoti savo nuosavybės teisių dalį. 
Nuosavybė visiškai turėjo būti perleista 1920 m. sausio 1 d., kai bus sumokėta pusė 
kainos. Tačiau per pusmetį nuo tada, kai sutartis buvo sudaryta, iki pirmosios pusės 
sumoss sumokėjimo valiuta nuvertėjo 80 proc. Nepaisydamas šių aplinkybių parda-
vėjas reikalavo jam perleisti nuosavybės teises. Spręsdamas šią bylą Aukščiausiasis 
Teismas rėmėsi P. Oertmanno sugalvota žlugusio sutarties pagrindo (vok. Geschäft-
sgrundlage) doktrina.341 Sprendžiant dėl sutarties vykdymo įmanomumo pagal šią 
doktriną reikia atsakyti į klausimą, ar sutarties pagrindas, kurį šalys turėjo omenyje 
sudarydamos sutartį, nustojo egzistuoti. Šioje byloje buvo prieita prie išvados, kad, 
žlugus sutarties pagrindui, teismas turi teisę ją modifikuoti, kad atkurtų prievolių 
įvykdymo pusiausvyrą. Taigi šioje byloje Teismas grąžino bylą nagrinėti žemesnės 
instancijos teismui ir įpareigojo atkurti sutartinių prievolių pusiausvyrą, laikantis 
ekonominio neįmanomumo koncepcijos. 

Po 2002 m. Vokietijos prievolių teisės reformos šios idėjos įtvirtintos BGB ly-
gmeniu, įtvirtinant kodekso 275 straipsnio 2 dalyje praktinio neįmanomumo kon-
cepciją, o 313 straipsnyje sutarties vykdymo iš esmės pasikeitus aplinkybėms idėjas. 
Objektyvusis neįmanomumas įtvirtintas BGB 275 straipsnio 1 dalyje. Kalbant apie 

337 Dietrich Maskow, „Hardship and force majeure“, American Journal of Comparative Law 40 (3) 
(1992): 659.

338 Hannes Rösler, „Hardship in German Codified Private Law: In Comparative Perspective to English, 
French and International Contract Law“, European Review of Private Law (ERPL)15 (2007): 493. 

339 Hannes Rösler, „Hardship in German Codified Private Law: In Comparative Perspective to English, 
French and International Contract Law“, European Review of Private Law (ERPL) 15 (2007): 488.

340 Reichsgericht, RGZ 103, 328, 3. Februar 1922, šaltinis: Basil S. Markesinis, Hannes Unberath, Angus 
C. Johnston, The German Law of Contract. A Comparative Treatise, second ed. (Oxford: Hart Publish-
ing, 2006), 797–799.

341 Reinhard Zimmermann, Simon Whittaker (eds.), Good Faith in European Contract Law (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000), 557.
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praktinį neįmanomumą, manytina, jis yra iš esmės lygus ekonominiam neįmanomu-
mui ir reiškia, kad nors sutartį įvykdyti praktiškai įmanoma, jos vykdymas užkrautų 
skolininkui neprotingą ekonominę (finansinę) naštą. Šią neįmanomumo kategoriją 
vokiečių sutarčių teisės doktrinoje mėgstama iliustruoti klasikiniu žiedo pirkimo–
pardavimo pavyzdžiu342: sudaroma žiedo pirkimo–pardavimo sutartis, tačiau parda-
vėjui nespėjus jo perduoti pirkėjui, žiedas įkrinta į ežerą. Praktiškai šį žiedą įmano-
ma rasti ežero dugne, tačiau tai kainuotų neproporcingai brangiau negu pati žiedo 
vertė. Tokiu atveju skolininko pastangos būtų iš esmės neproporcingos kreditoriaus 
gausimai naudai. Esant tokiai situacijai skolininkas atleidžiamas nuo sutarties vyk-
dymo dėl praktinio neįmanomumo. 

Praktinio (ekonominio) neįmanomumo atveju Vokietijos sutarčių teisėje galimi 
du rezultatai, t. y. tiek sutarties pabaiga dėl neįmanomumo, tiek sutarties pakeitimas 
dėl esminio vykdymo suvaržymo. Kyla klausimas, ar mūsų CK 6.212 straipsnis ne-
gali tam tikrais atvejais apimti ne tik objektyvaus, bet ir ekonominio neįmanomumo 
situacijų? CK yra parengtas pagal UNIDROIT principus, kurių oficialiame komen-
tare nenugalimos jėgos atvejai nėra susiaurinami tik iki objektyvaus neįmanomumo. 
Priešingai, pačiuose UNIDROIT principuose nurodoma, kad gali būti faktinių si-
tuacijų, kai sutarties vykdymo esminis suvaržymas ir nenugalimos jėgos atvejai su-
tampa.343 UNIDROIT principuose pažymima, kad, esant tokioms sutampančioms 
situacijoms, sutarties šalis turi pasirinkimo teisę, kuriuo iš šių dviejų institutų pasi-
naudoti.344 Kad šios situacijos sutaptų, reikia laikytis pozicijos, jog neįmanomumo 
samprata pagal force majeure apimtų ne tik objektyvųjį neįmanomumą. Atskiro pas-
varstymo reikalauja ir vadinamasis laikinasis force majeure (CK 6.212 straipsnio 2 
dalis). Tai yra ypač aktualu COVID-19 pandemijos kontekste, nes dauguma sutarčių, 
jeigu ir tapo neįvykdomos arba labai sunkiai įvykdomos, tai tik laikinai, t. y. kol bus 
panaikinti dėl pandemijos nustatyti apribojimai. Toks neįmanomumas vien dėl savo 
laikino pobūdžio nėra visiškai objektyvus, t. y. sukeliantis automatišką sutartinių 
prievolių pabaigą pagal CK 6.127 straipsnio 1 dalį. 

2020 m. vasarą išleistame UNIDROIT principų aiškinamajame rašte dėl jų tai-

342 Basil S, Markesinis, Hannes Unberath, Angus C. Johnston,  The German Law of Contract. A Compar-
ative Treatise. second ed. (Oxford: Hart Publishing, 2006), 413; Philip Ridder, Marc-Philippe Weller, 
„Unforeseen Circumstances, Hardship, Impossibility and Force Majeure under German Contract 
Law“, European Review of Private Law 3 (2014): 376.

343 UNIDROIT Principles on International Commercial Contracts, 2016, <https://www.unidroit.org/in-
struments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016>, 222.

344 UNIDROIT Principles on International Commercial Contracts, 2016, <https://www.unidroit.org/ins-
truments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016>, 222.
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kymo COVID-19 pandemijos kontekste taip pat buvo nedviprasmiškai nurodyta, 
kad „neįmanomumas“ neturėtų būti suprantamas pažodžiui, o tiesiog šalims neturi 
būti galimybės kontroliuoti sutarties vykdymo suvaržymą. Pavyzdžiui, jeigu valsty-
bė uždraudžia eksportą dėl COVID-19 ir tai suvaržo sutarties šalies galimybę gauti 
žaliavų, kurių galima gauti vos ne išimtinai iš eksportą uždraudusios valstybės, tai 
egzistuoja visi sutarties vykdymo suvaržymo kriterijai, atitinkantys tiek nenugalimą 
jėgą, tiek sutarties vykdymo suvaržymą iš esmės pasikeitus aplinkybėms. Aplinkybė, 
kad šių žaliavų būtų galima gauti iš kito šaltinio, tačiau tai sukeltų didelius apsunki-
nimus ir kainuotų gerokai brangiau, galėtų būti laikoma ne tik kaip sutarties įvykdy-
mo neįmanomumas, bet ir esminis sutartinių prievolių pusiausvyros pasikeitimas.345 

Ekonominį neįmanomumą lyginant su esminiu prievolių disbalansu pagal CK 
6.204 straipsnio 2 dalį, sutarties įvykdymo kainos padidėjimas arba sumažėjusi iš 
sutarties gaunama nauda iš esmės matuojama analogiškai kaip ir ekonominis ne-
įmanomumas, t. y. tarp sutarties vykdymo išlaidų ir iš jos gaunamos naudos turi 
būti šokiruojantis, nesąžiningas ir neracionalus skirtumas. Pavyzdžiui, 1994 m. 
UNIDROIT principų redakcijoje, tikėtina, esminis pasikeitimas buvo iliustratyviai 
pateikiamas kaip sutarties įvykdymo kainos padidėjimas arba iš sutarties gaunamos 
naudos sumažėjimas daugiau negu 50 proc. Tačiau vėlesnėse UNIDROIT principų 
redakcijose (2004, 2010 ir 2016 m.) šios iliustracijos atsisakyta. Taip atsitiko todėl, 
kad teisės doktrinoje toks iliustratyvus skaičius buvo stipriai kritikuojamas kaip per 
mažas.346 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vienintelėje byloje yra pritaikęs sutarties 
įvykdymo suvaržymo iš esmės pasikeitus aplinkybėms institutą. Toje byloje problema 
kilo dėl to, kad dėl 2008 m. ekonomikos krizės komercinės patalpų nuomos vidutinė 
kaina rinkoje tapo 33 Lt už kvadratinį metrą, o tarp ginčo šalių sudarytos nuomos 
sutarties kaina buvo 50 Lt už kvadratinį metrą.347 Toks kainų skirtumas tarp 33 Lt 
ir 50 Lt niekaip negalėtų būti laikomas nei esminiu prievolių įvykdymo suvaržymu 
(nes neatitinka net minimalios pavyzdinės 50 proc. ribos), nei ekonominiu (prakti-
niu) neįmanomumu. Manytina, kad, siekiant taikyti sutarties vykdymo suvaržymo 
iš esmės pasikeitus aplinkybėms institutą, sutarčių vykdymo disbalansas turėtų būti 

345 Note of the UNIDROIT Secretariat on the UNIDROIT Principles of International Commercial Con-
tracts and the COVID-19 Health Crisis, <https://www.unidroit.org/english/news/2020/200721-princi-
ples-covid19-note/note-e.pdf>, 24.

346 Stefan Vogenauer, Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 
(PICC), second ed. (Oxford: Oxford University Press, 2015), 816.

347 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje 
Nr. 3K-3-265/2011.
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gana artimas ekonominiam neįmanomui. Tik tokiu atveju būtų pateisinama teismo 
intervencija modifikuojant, ar nesant galimybių to protingai padaryti, nutraukiant 
sutartinius santykius. Tačiau akivaizdu, kad prievolių disbalansui pagal CK 6.204 
straipsnio 2 dalį artėjant link ekonominio neįmanomumo nyksta nenugalimos jėgos 
ir sutarties vykdymo suvaržymo iš esmės pasikeitus aplinkybėms riba.

Tai, kad ekonominis neįmanomumas gali patekti tiek į nenugalimos jėgos, tiek 
į sutarties vykdymo iš esmės pasikeitus aplinkybėms apimtį, disertacijoje nurodė ir 
P. Zapolskis. Jis padarė išvadą: „Rebus sic stantibus ir force majeure doktrinų atriboji-
mas remiantis sutarties vykdymo suvaržymo lygmens kriterijumi yra komplikuotas, 
nes nėra aiškių parametrų tokiam atribojimui atlikti. Išskirtinai force majeure dok-
trina turėtų būti taikoma tik absoliutaus neįmanomumo atvejais, o „ekonominio ne-
įmanomumo“ arba itin brangiai kainuojančio įvykdymo atvejais nukentėjusiai šaliai 
turėtų būti suteikta galimybė pasirinkti, kurią doktriną taikyti.“348 Įdomi aplinkybė, 
kad S. Palevičienė 2013 m. rašė kiek kitaip, t. y. nesilaikė pozicijos, kad nenugalimos 
jėgos institutą galimą taikyti tik esant objektyviam neįmanomumui. Ji teigė: „Savo 
prigimtimi rebus sic stantibus ir force majeure institutai yra giminingi, ypač kai šiuo-
laikinėje doktrinoje force majeure yra suprantamas labai plačiai, t. y. ne tik kaip api-
mantis atvejus, kai sutarties vykdymas tampa nei fiziškai, nei teisiškai neįmanomas, 
tačiau ir atvejus, kai teoriškai sutarties vykdymas yra įmanomas, tačiau praktinis jo 
įgyvendinimas tampa sudėtingas ir ekonomiškai neefektyvus,“349 Galima tik pritarti 
tokioms P. Zapolskio ir S. Palevičienės nuomonėms. Iš tiesų šiuolaikinėje sutarčių 
teisėje galimybė skolininkui gintis nenugalimos jėgos aplinkybėmis būtų pernelyg 
susiaurinta, jeigu ji būtų taikoma tik objektyvaus neįmanomumo situacijoms. Kita 
vertus, prievolių disbalanso artimumas ekonominiam neįmanomumui gali būti ro-
diklis sprendžiant, ar egzistuoja esminis prievolių vykdymo suvaržymas. 

2.1.3.2. Sutarties tikslo frustracijos doktrinos įtaka už bendrosios teisės 
sistemos ribų

Anglijos sutarčių teisėje nėra pripažįstamas sutarties vykdymo iš esmės pasi-
keitus aplinkybėms institutas. Į nenugalimą jėgą panašiausia yra frustracijos dok-

348 Paulius Zapolskis, „Aplinkybių pasikeitimo įtaka sutarties vykdymui“ (daktaro disertacija, Vilnius, 
2012), 180.

349 Dangutė Ambrasienė, Solveiga Cirtautienė, Asta Dambrauskaitė ir kt., Lyginamoji sutarčių teisė: 
Lietuva europiniame kontekste (Vilnius: Justitia, 2013), 311.
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trina. Ji išvystyta XIX a. iš numanomų sąlygų doktrinos Taylor v Caldwell byloje.350 
Kilo problema dėl to, kad nuomotojas išnuomojo koncertų salę keturiems pasiro-
dymams, tačiau dar iki pirmojo pasirodymo dienos koncertų salė sudegė. Taigi kilo 
ginčas dėl tolimesnio sutarties vykdymo, kai buvo sunaikintas jos objektas. Teismas 
priėmė sprendimą, kad šioje situacijoje abi šalys turi būti atleistos nuo sutarties 
vykdymo, nes, kaip nurodė teisėjas Blackburnas, „[s]utarčių, kurių tinkamas vyk-
dymas priklauso nuo tęstinio asmens ar daikto egzistavimo, atveju laikytina, kad 
yra numanoma, jog daikto ar asmens žuvimas sąlygoja pateisinamą sutarties vyk-
dymo neįmanomumą“351. Paprastai tariant, suformuluota mintis, kad sutartyje yra 
numanoma sąlyga, kuri nebesaisto jos šalių, jeigu ją vykdyti tampa neįmanoma.352 
Vėliau frustracijos doktrina buvo išplėsta ne tik siejant jos taikymą su objektyviuoju 
sutarties vykdymo neįmanomumu, bet ir tais atvejais, kai žlunga sutarties tikslas, t. 
y. įvyksta tikslo frustracija. Šį atvejį puikiai iliustruoja garsioji Krell v Henry byla.353 
Byloje nurodoma, kad atsakovas dviem dienoms išsinuomojo butą Pal Malo gatvėje 
Londone su vaizdu į aikštę, kurioje turėjo vykti karaliaus Edvardo VII karūnavimo 
procesija. Nuomos tikslas buvo aiškus – stebėti karūnavimo procedūrą. Tačiau, jau 
sudarius sutartį, karalius susirgo, o karūnavimo procedūra buvo atidėta. Nors objek-
tyviuoju požiūriu nuomos sutartis galėjo būti vykdoma, t. y. nuomininkas galėjo su-
teikti patalpas nuomotojui sutartu laikotarpiu, tačiau tikslas, dėl kurio buvo sudaryta 
sutartis, žlugo. Tuo remiantis abi šalys buvo atleistos nuo sutarties vykdymo ir sutar-
tinės atsakomybės. 

Svarstytina, ar tokio pobūdžio sutarties vykdymo suvaržymas, kaip sutarties 
tikslo žlugimas, gali patekti į nenugalimos jėgos ar sutarties vykdymo iš esmės pa-
sikeitus aplinkybėms Lietuvos sutarčių teisėje atvejus. Dėl COVID-19 pandemijos 
įvesto karantino komercinių patalpų nuomos sektorius patyrė labai sunkius sutar-
čių vykdymo išbandymus. Nemažai verslų, kurie išsinuomojo patalpas komercinei 
veiklai, negalėjo naudoti šių patalpų pagal paskirtį, nes verslai buvo sustabdyti. Pre-
kybos atvejais galima svarstyti alternatyvas, tokias kaip prekyba internetu354, tačiau 
pandemijos sąlygomis daugybė paslaugų (pavyzdžiui, sporto, sveikatos priežiūros, 

350 Taylor & Anor v Caldwell & Anor [1863] EWHC QB J1 (6 May 1863).
351 Taylor & Anor v Caldwell & Anor [1863] EWHC QB J1 (6 May 1863).
352 John Cartwright, Contract Law. An Introduction to the English Law of Contract for the Civil Lawyer, 

3rd ed. (Oxford: Hart Publishing, 2016), 262.
353 Krell v Henry [1903] 2 KB 740.
354 Nors ir tai negali būti laikoma visaverte alternatyva, nes verslas renkasi patalpas pagal jų vietą, 

pavyzdžiui, prekybos centruose, kurie generuoja nuolat ten besilankančių klientų srautus. 
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grožio, maitinimo) objektyviai nebegalėjo būti teikiamos. Tokioje situacijoje nuo-
motojas nors ir suteikia patalpas, jų laikinai neįmanoma naudoti nuomininko siekia-
mam komerciniam tikslui. Sprendžiant, ar sutarties tikslo laikinas žlugimas patenka 
į nenugalimos jėgos instituto taikymo sritį, lengviausia atsakyti neigiamai nuro-
dant, kad CK 6.212 straipsnyje viena iš force majeure išimčių laikoma negalėjimas 
vykdyti finansinių įsipareigojimų. Vadovaujantis tokia logika, nuomotojui nesvarbu, 
ar nuomininkas gali naudotis patalpomis pagal jų paskirtį, svarbu, kad mokėtų 
nuompinigius (vykdytų piniginę prievolę, kuri patenka į finansinių įsipareigojimų 
kategoriją). Tačiau kyla klausimas, ar sąžininga nuomininkui perkelti visą riziką, 
kai jis dėl objektyvių priežasčių negali gauti tos naudos, kurios siekė sudarydamas 
sutartį, t. y. sutarties objektu esančiose patalpose vykdyti komercinę veiklą. Išplėtus 
nenugalimos jėgos taikymo apimtį, apimant sutarties tikslo (laikiną) žlugimą būtų 
įmanoma apsaugoti nuomininkus nuo šių itin neigiamų ekonominių padarinių. 
Derėtų pažymėti, kad patys anglosaksai nepripažįsta tokio dalyko kaip laikina 
frustracija, laikoma, kad ji visiškai sužlugdo sutarties tikslą arba kad jos nėra. Tačiau 
manome, kad tai neturėtų trukdyti laikino sutarties tikslo žlugimą laikyti viena iš 
neįmanomumo ar sutarties vykdymo suvaržymo formų.

Manytina, kad sutarties tikslo žlugimas taip pat galėtų būti priskiriamas prie 
sutarties vykdymo iš esmės pasikeitus aplinkybėms. Šiuo atveju laikinai iš esmės su-
mažėja iš sutarties gaunamas įvykdymas, t. y. nors patalpos teisiškai yra nuomininko 
dispozicijoje, faktiškai jų negalima naudoti pagal sutarties paskirtį. 

Suprantama, kad sutarties tikslo žlugimo idėjos nėra artimos Lietuvos, kartu ir 
kontinentinei sutarčių teisės sistemai, tačiau nemanytina, kad jos pernelyg išplėstų 
nenugalimos jėgos ar sutarties vykdymo iš esmės pasikeitus aplinkybėms institutus 
ar (ir) paneigtų jų prasmę. Priešingai, sutarties tikslo žlugimo doktrina atitinka idėją, 
kad sutartys turi būti vykdomos būtent tokiomis aplinkybėmis, kokiomis buvo susi-
tarta ir numatyta jas vykdyti.

2.1.4. Nenugalimos jėgos ir sutarties vykdymo iš esmės pasikeitus 
aplinkybėms institutų tikslai ir sukeliami teisiniai padariniai 

Nors abiem institutais siekiama panašių tikslų, t. y. esant tam tikram sutarties 
vykdymo suvaržymo laipsniui paskirstyti šalims iš šių suvaržymų kylančius neigia-
mus padarinius, tačiau kaip tai pasiekiama ir to rezultatas teisine prasme yra skir-
tingas. 
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Nenugalimos jėgos atveju, kaip ir pažodžiui nurodyta CK 6.212 straipsnio 1 da-
lyje, pirmiausia siekiama išvengti sutartinės atsakomybės dėl pateisinančių aplinky-
bių. Šiuo atveju, nors ir egzistuoja visos sutartinės atsakomybė sąlygos, skolininkas 
yra atleidžiamas nuo sutartinės atsakomybės už prievolių neįvykdymą nenugalimos 
jėgos pagrindu. Svarbu pažymėti, kad, kai sprendžiamas atleidimo nuo sutartinės 
atsakomybės klausimas, nugalimos jėgos institutas taikomas tik prievolės užtikrin-
ti rezultatą atveju. Esant prievolei dėti maksimalias pastangas (CK 6.200 straipsnio 
4 dalis) šis institutas netaikomas, nes egzistuojant analogiškoms nenugalimai jėgai 
aplinkybėms nėra skolininko kaltės ir neteisėtų veiksmų kaip sutartinės atsakomy-
bės sąlygų.355

Nenugalima jėga sukelia skirtingus teisinius padarinius priklausomai nuo jos 
pobūdžio laiko prasme. Tai yra, jeigu nenugalima jėga yra nuolatinio pobūdžio, 
pavyzdžiui, žuvus sutarties objektui, tokiu atveju sutartinės prievolės pasibaigia au-
tomatiškai CK 6.127 straipsnio 1 dalies pagrindu.356 Kitokia situacija yra laikinojo 
force majeure atveju. Esant tokiai situacijai sutartinės prievolės savaime nepasibaigia, 
tiesiog suspenduojamas jų vykdymas tam laikotarpiui, kol egzistuoja laikinojo for-
ce majeure aplinkybės.357 Taigi, esant laikinosioms nenugalimos jėgos aplinkybėms, 
pavyzdžiui, prie kurių priskirtume tam tikrų sutartinių įsipareigojimų vykdymo ne-
įmanomumą dėl COVID-19, tokių sutartinių prievolių vykdymas suspenduojamas. 
Tai yra savotiška sutarties vykdymo sustabdymo instituto atmaina, kuri skolininko 
prievolinių įsipareigojimų prasme įvyksta automatiškai.358 Gali pasitaikyti situacijų, 
kai dėl nenugalimos jėgos aplinkybių kreditorius negaus to, ką tikėjosi gauti sudary-
damas sutartį. Tai yra sutartinių įsipareigojimų suspendavimas ir atidėjimas vykdyti, 
iki išnyks neįmanomumas, gali lemti esminį sutarties pažeidimą CK 6.217 straipsnio 
2 dalies prasme. To pavydžiai galėtų būti įvairūs renginiai, koncertai ir pan., kurių 
atidėtos datos jų dalyviams ateityje gali būti tiesiog netinkamos. Tokiu atveju kredi-
torius turi teisę nutraukti sutartį dėl esminio jos pažeidimo CK 6.212 straipsnio 4 

355 Plačiau apie tai: Tomas Chochrin, „Vienašalis sutarties nutraukimas kaip kraštutinė savigynos 
priemonė“ (daktaro disertacija, Vilnius, 2019), 68–72; Stefan Vogenauer, Commentary on the UNI-
DROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC), second ed. (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2015), 865.

356 Tomas Chochrin, „Vienašalis sutarties nutraukimas kaip kraštutinė savigynos priemonė“ (daktaro dis-
ertacija, Vilnius, 2019), 62.

357 Mahmoud Reza Firoozmand, „Changed Circumstances and Immutability of Contract: A Comparative 
Analysis of Force Majeure and Related Doctrines“, Business Law International 8 (2) (2007): 166.

358 Atitinkamai kreditorius savo priešpriešinius įsipareigojimus gali sustabdyti CK 6.212 straipsnio 4 
dalies ir CK 6.207 straipsnio pagrindu.
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dalies ir CK 6.217 straipsnio 2 dalies pagrindu. Skolininko įsipareigojimų automati-
nis suspendavimas reiškia, kad esant laikinosioms nenugalimos jėgos aplinkybėms 
tuo metu kreditorius neturi teisės reikalauti vykdyti sutartines prievoles natūra (CK 
6.213 straipsnis). Todėl galima teigti, kad nenugalimos jėgos institutas atleidžia tiek 
nuo sutartinės atsakomybės, tiek nuo paties sutarties (laikino) nevykdymo. Taigi 
apibendrinant teigtina, kad esant force majeure aplinkybėms 1) skolininkas atleidžia-
mas nuo sutartinės atsakomybės; 2) esant nuolatiniam neįmanomumui sutartinės 
prievolės pasibaigia, o laikinam – suspenduojamas skolininko prievolių vykdymas; 
3) suspendavimas užkerta kelią kreditoriui reikalauti iš skolininko įvykdyti sutarti-
nes prievoles natūra; 4) jeigu laikinasis neįmanomumas perauga į esminį sutarties 
pažeidimą, kreditorius turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.  

Sutarties vykdymo suvaržymo iš esmės pasikeitus aplinkybėms institutu siekia-
ma kitokių tikslų. CK 6.204 straipsnio 3 dalis nustato: „Kai sutarties įvykdymas su-
dėtingesnis, nukentėjusi sutarties šalis turi teisę kreiptis į kitą šalį prašydama sutartį 
pakeisti.“ CK 6.223 straipsnio 3 dalis įsakmiai nurodo, kad negalima kreiptis į teismą 
su reikalavimu pakeisti sutartį, jeigu nebuvo laikytasi įstatyme nustatytos ikiteismi-
nės sutarties pakeitimo tvarkos. Kasacinis teismas griežtai laikosi šio reikalavimo.359 
Tai reiškia, kad, visų pirma, šis institutas įtvirtina šalių pareigą bendradarbiauti ir 
ieškoti kompromisinio problemos sprendimo nesikreipiant į teismą. Bendradarbia-
vimo pareiga turi būti įgyvendinta ne deklaratyviai, t. y. šalis, besikreipianti į teismą, 
turi sugebėti pagrįsti, jog iš tiesų bandė derėtis ir siekti kompromiso dėl sutarties 
pakeitimo su savo kontrahentu. Sąžiningumo principas ir iš jo kylanti bendradarbia-
vimo pareiga lemia, kad nukentėjusioji šalis turi nuoširdžiai tikėti, kad egzistuoja es-
minio sutarties vykdymo suvaržymo aplinkybės, ir negali naudoti šio gynybos būdo 
išimtinai kaip taktinio manevro siekdama persiderėti sutarties sąlygas. Bendradar-
biavimo pareigos laikymasis yra itin svarbus, nes pačių šalių tarpusavio nuolaidomis 
pasiektas kompromisas, pavyzdžiui, laikinai sumažinant patalpų nuomos kainą ar 
kitaip išdėstant nuomos mokesčio mokėjimą, visada bus geresnis negu teismo in-
tervencija į šalių sutartinius santykius primetant šalims tokias sutarties vykdymo 
sąlygas, dėl kurių joms pačioms nepavyko susitarti. Jos laikymasis taip pat užtikri-
na, kad šalys neperkraus teismų reikalavimais dėl sutarčių sąlygų pakeitimo, o tai 
pandemijos metu gali būti papildoma problema teismų sistemai ir taip apsunkinti 
teismų darbą. 

359 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-240/2013.
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Taikant rebus sic stantibus institutą siekiama pakeisti sutartį arbą ją nutraukti. 
Teorijoje ir teismų praktikoje laikantis favor contractus principo pirmiausia akcen-
tuojamas sutarties pakeitimo pirmenybė, o ne nutraukimas360. Nesuabsoliutinant su-
tarties pakeitimo prieš sutarties nutraukimo galimybę, gali būti įvairių būdų pakeisti 
sutarties sąlygas. Pavyzdžiui, jeigu sutartis negali būti vykdoma laikinai dėl įvestų 
karantino ribojimų, kai dėl to užstringa tiekimo grandinės, teismas gali pratęsti su-
tarties įvykdymo terminus, jeigu tai nesugriautų sutarties tikslo, t. y. jei griežtas su-
tarties vykdymo terminas nebuvo esminė sutarties sąlyga. Minėta, kad teismas galėtų 
sumažinti nuomos mokestį karantino laikotarpiui ar išdėstyti jo mokėjimą vėlesniais 
terminais. Nuomos mokestį būtų galima sumažinti tokiose situacijose, kai nuomoja-
mų patalpų atveju įvyksta ne visiška, o dalinė frustracija, pavyzdžiui, kai restoranas 
išsinuomoja patalpas Vilniuje, kuriame gerai išvystyta maisto į namus pristatymo 
infrastruktūra, todėl nuomininkas gali gaminti tose patalpose maistą ir pristatyti  jį 
klientams į namus. Tokioje situacijoje funkciniu požiūriu force majeure instituto tai-
kymas sustabdant sutarties vykdymą ir atleidžiant nuo sutartinės atsakomybės arba 
sutarties nutraukimas CK 6.204 straipsnio pagrindu neatrodytų proporcingas kitos 
šalies (nuomotojo) interesų atžvilgiu. 

Svarbu pažymėti, kad tiek šalims pačioms persiderant, tiek keičiant sutarties są-
lygas teismui padedant, toks pakeitimų rezultatas turi sugrąžinti prarastą, sutarties 
sudarymo metu egzistavusią sutartinių įsipareigojimų pusiausvyrą. Todėl į sutarties 
sąlygų pakeitimus neturi būti žiūrima kaip į „naują pradžią“ ir galimybę persiderėti 
sutarties sąlygas ex novo. Į pakeitimus turi būti žiūrima kaip į galimybę sudėlioti 
priešpriešinių teisių ir pareigų pusiausvyrą laikantis proporcijos, kuri egzistavo su-
darant sutartį361. Kaip tik šios pusiausvyros nustatymas, kuris būtų proporcingas su-
tarties vykdymui, jeigu nebūtų pandemijos aplinkybių, yra sudėtingiausia užduotis 
tiek šalims pačioms derantis dėl sutarties sąlygų pakeitimo, tiek jas keičiant teismo 
sprendimu. 

Apibendrinant sakytina, kad, kaip nurodoma UNIDROIT aiškinamajame rašte, 
šalys, kurių sutartinių įsipareigojimų vykdymas iš esmės suvaržomas, turi teisę pa-
sirinkti, kurį iš dviejų minėtų gynybos būdų taikyti. Tuo atveju, jeigu šalis naudojasi 
force majeure, jos sutartinių įsipareigojimų vykdymas yra suspenduojamas ir ji lai-

360 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje 
Nr. 3K-7-306/2012.

361 Note of the UNIDROIT Secretariat on the UNIDROIT Principles of International Commercial Con-
tracts and the COVID-19 Health Crisis, <https://www.unidroit.org/english/news/2020/200721-princi-
ples-covid19-note/note-e.pdf>, 21.
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kinai atleidžiama nuo sutartinės atsakomybės, o kita šalis tokiu atveju gali nutraukti 
sutartį, jeigu šis suspendavimas virsta esminiu sutarties pažeidimu. Kita vertus, jeigu 
šalis nusprendžia naudotis rebus sic stantibus, jos pagrindinis tikslas yra persiderėti 
dėl sutarties sąlygų ir išsaugoti sutartinius santykius naujomis sąlygomis362 ar nu-
traukti sutartį. Kita vertus, manytina, kad šiose situacijose yra itin svarbus teismo 
vaidmuo vertinant, kuris iš šalių pasirinktų šių dviejų gynybos būdų yra adekvates-
nis, proporcingesnis ir labiau atitinka sąžiningumo principo keliamus reikalavimus. 
Todėl taikant vieną iš šių gynybos būdų COVID-19 pandemijos kontekste reikia 
ieškoti abiejų šalių interesų pusiausvyros neperkeliant visos pandemijos sukeliamų 
neigiamų padarinių naštos vienai iš sutarties šalių. Būtent tokį lankstų požiūrį į šių 
dviejų gynybos būdų santykį rekomenduotina taikyti teismams. Klasikinis požiūris, 
kad šie du gynybos būdai pirmiausia atribojami pagal sutartinių prievolių įvykdymo 
neįmanomumo laipsnį, nebeatitinka nūdienos realijų. Todėl teismams yra būtina lai-
kytis funkcinio požiūrio taikant šiuos gynybos būdus. 

2.1.5. Nenumatomumo kriterijaus taikymo problema COVID-19 
pandemijos kontekste

Norint taikyti tiek force majeure, tiek clausula rebus sic stantibus kaip gynybos 
būdus būtina konstatuoti, kad šalys, sudarydamos sutartį, negalėjo protingai numa-
tyti pandemijos ir jos sukeltų padarinių. Pačios aplinkybės, padarančios sutarties 
vykdymą neįmanomą ar iš esmės suvaržytą, gali egzistuoti ir sutarties sudarymo 
metu, tačiau šalys gali apsiginti minėtais gynybos būdais, jeigu sugeba pagrįsti, kad 
jos negalėjo protingai numatyti šių aplinkybių. 

Gali kilti klausimas, ką reiškia protingas nenumatomumo standartas. Atsakant 
į šį klausimą negalima nueiti į kraštutinumus ir remtis, pavyzdžiui, epidemiologi-
jos mokslu. Pavyzdžiui, vienas garsiausių JAV epidemiologų M. Osterholmas, dabar 
patarinėjantis JAV prezidentui J. Bidenui, dar 2017 m. išleistoje knygoje „Mirtin-
giausias ginklas: mūsų karas prieš mikrobus žudikus“ pagrindė, kad ateityje mūsų 
laukia galimos koronavirusų šeimos sukeltos pandemijos, kurios atkeliaus iš Kini-
jos.363 Nors per pastaruosius dešimtmečius siautėjo kiti koronavirusų šeimos atstovai 

362 Note of the UNIDROIT Secretariat on the UNIDROIT Principles of International Commercial Con-
tracts and the COVID-19 Health Crisis, <https://www.unidroit.org/english/news/2020/200721-princi-
ples-covid19-note/note-e.pdf>, 24.

363 Michael Osterholm, Mark Olshaker, Deadliest Enemy: Our War Against Killer Germs (Boston: Little, 
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(SARS ir MERS), vien dėl to negalima laikyti, kad tokio masto COVID-19 pandemi-
ją ir jos padarinius galėjo numatyti vidutiniškai protingas ir atidus asmuo. H. Stollas 
siūlo tokį protingo nenumatomumo standartą: „[A]smuo, stovintis tarp pesimisto, 
numatančio visokio pobūdžio nelaimes, ir optimisto, kuris niekada nesitiki nelai-
mių, turėtų būti protingo nenumatomumo matas“364.

Manytina, kad šiuo atveju standartą, kokios buvo šalių galimybės numatyti pan-
demiją ir jos sukeltus padarinius, turės nustatyti aukščiausieji teismai. Su analogiška 
užduotimi Lietuvos kasacinis teismas sėkmingai susitvarkė 2008–2012 m. pasaulinės 
ekonomikos krizės kontekste. Pavyzdžiui, vienoje byloje teismas nurodė: „Nuo 2008 
m. pasaulio, kartu ir Lietuvos, ekonomikoje įvyko drastiškų pokyčių, kurie turėjo di-
delę įtaką nekilnojamojo turto, darbo ir kitoms rinkoms, įmonių veiklai, vartojimui. 
Pažymėtina, kad buvus galimybei tokius pokyčius prognozuoti, nebūtų kilę tokio 
masto neigiamų padarinių visai šalies ekonomikai. <...> Dėl to teisėjų kolegija sutin-
ka su atsiliepimo į kasacinį skundą argumentais, kad tikimybė, jog ieškovas negalėjo 
numatyti tokio masto ekonominės krizės, yra daug didesnė, nei tikimybė, jog galėjo. 
Pažymėtina, kad tai patvirtina ir ilgas laikotarpis nuo nuomos sutarties sudarymo 
bei pakeitimo momento (atitinkamai – 2002 m. ir 2004 m.) iki ekonominės krizės 
pradžios (2008 m.)“365.

2019 m. gruodžio 31 d. Uhano regiono sveikatos komisija pranešė apie nemažai 
pneumonijos atvejų, kurie buvo siejami su nauja koronaviruso rūšimi. 2020 m. sau-
sio 13 d. pirmasis užsikrėtimas buvo patvirtintas už Kinijos ribų, t. y. Tailande. 2020 
m. sausio 30 d. PSO išreiškė viešą susirūpinimą tarptautiniu mastu. Tądien pasaulyje 
buvo nustatyti 7818 užsikrėtimo atvejų, didžioji dalis Kinijoje, 82 iš jų už Kinijos 
ribų aštuoniolikoje kitų valstybių. Maždaug šiuo laikotarpiu viešojoje erdvėje atsi-
rado vis daugiau informacijos apie viruso plitimą Kinijoje. Italijoje virusas pradėjo 
plisti 2020 m. vasario pradžioje, o pirmosios mirtys nuo COVID-19 buvo 2020 m. 
vasario 22 d. Kaip tik 2020 m. sausio pabaiga–vasario pradžia yra tas laikotarpis, kai 
viešojoje erdvėje matėsi vis daugiau pavojaus signalų dėl galimos globalinės pande-
mijos. Per šį laikotarpį vidutiniškai apdairus asmuo jau galėjo protingai numatyti 
ateinančią pandemiją. Todėl manytina, kad 2020 m. sausio pabaiga–vasario pradžia 
būtų ta riba, iki kurios galima laikyti, kad pasaulinės pandemijos ir jos padarinių, 

Brown and Company, 2017), 159–177.
364 Esra S. Kiraz, Esra Y. Ustun, „COVID-19 and force majeure clauses: an examination of arbitral tribu-

nal’s awards“, Uniform Law Review 25 (4) (2020): 452.
365 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-265/2011.
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tokių kaip karantino režimai, nebuvo galima protingai numatyti. Tai reiškia, kad visų 
sutarčių, kurios buvo sudarytos iki 2020 m. vasario pradžios, atžvilgiu laikytume, 
jog jų sudarymo metu nebuvo įmanoma protingai numatyti nenugalimos jėgos ar 
esminio sutarties vykdymo suvaržymo aplinkybių. 

Gali kilti klausimas, ar, pavyzdžiui, po pirmojo karantino įvedus antrąjį, kon-
trahentai galėtų gintis nenugalimos jėgos ir sutarties esminio suvaržymo vykdymo 
aplinkybėmis dėl sutarčių, sudarytų po pirmojo karantino pabaigos ar jo metu. Ma-
nytina, kad šioje situacijoje tokia gynyba nebebūtų galima, nes pirmasis karantinas 
ir jo pabaiga vidutiniškai protingam asmeniui negalėjo leisti daryti išvados, kad tai 
kartu yra ir pandemijos pabaiga. 

Tai reiškia, kad force majeure ir clausula rebus sic stantibus gynybos būdai tam-
pa iš esmės nebeefektyvūs antrojo karantino metu ir po jo, nes nebelieka siurpri-
zinio nenumatomumo veiksnio. Kita vertus, sutarties laisvės principas nedraudžia 
pačioms šalims sudarant sutartį susitarti dėl vadinamųjų nenugalimos jėgos ar su-
tarties vykdymo esminio suvaržymo sąlygų (angl. force majeure clauses). Jos yra la-
biau būdingos bendrojoje teisės sistemoje. Jų esmė, kad šalys gali pačios konkrečiai 
apsibrėžti, kas yra laikoma nenugalima jėga ar esminiu sutarties suvaržymu, ir tada 
nebus taikomi CK 6.212 ar CK 6.204 straipsniuose įtvirtinti vertinamieji kriterijai. 
Pavyzdžiui, šalys gali susitarti, kad vyriausybei įvedus apribojimus veiklai, kuri susi-
jusi su šios konkrečios sutarties vykdymu, šalys turi pareigą persiderėti dėl sutarties 
vykdymo sąlygų. Arba gali susitarti, kad apribojus sutarties dalyku esančią veiklą 
ilgesniam nei 30 dienų terminui, kiekviena šalis turi teisę vienašališkai nutraukti su-
tartį. Visos tokio pobūdžio sąlygos teismų turėtų būti laikomos teisėtomis, jeigu jos 
neprieštarauja sąžiningumo principui. 

Apibendrinant sakytina, kad gynyba remiantis nenugalimos jėgos aplinkybė-
mis ar esminiu sutarties vykdymo suvaržymu galima tik iki 2020 m. vasario pra-
džios sudarytų sutarčių atveju. Rekomenduotina teismams šią apytikslę datą laikyti 
atitinkančia protingo nenumatomumo kriterijų. Kadangi šie gynybos būdai vėliau 
sudarytoms sutartims tampa nebeefektyvūs, galimi problemų sprendimai šalims yra 
tarpusavio bendradarbiavimas ir vadinamųjų nenugalimos jėgos ar esminio sutar-
ties vykdymo suvaržymo konkrečių sąlygų sutartyje nustatymas. 
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2.1.6. Įstatyme nustatytų nenugalimos jėgos išimčių pagrįstumo 
problema COVID-19 kontekste

CK 6.212 straipsnio 1 dalyje įstatymo leidėjas be force majeure kriterijų įtvirtino 
ir šio gynybos būdo taikymo išimtis. Įstatymas įsakmiai nurodo, kad force majeure 
nelaikoma, kai 1) sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių; 2) rinkoje nėra 
reikalingų prievolei vykdyti prekių; 3) skolininko kontrahentai pažeidžia savo prie-
voles. Šios trys išimtys yra CK rengėjų kūrybos rezultatas, nes nei jokia UNIDROIT 
principų redakcija, nei kiti negriežtosios teisės šaltiniai nenustato tokių nenugali-
mos jėgos išimčių. Manytina, kad kodekso autoriai, suformulavę tokias griežtas iš-
imtis, persistengė, o griežtas jų taikymas grynai pagal įstatymo raidę labai smarkiai ir 
dažnai nepagrįstai apribotų galimybę taikyti nenugalimos jėgos gynybos būdą CO-
VID-19 pandemijos kontekste. Toliau aptartina kiekvienos iš šių išimčių taikymo 
problematika. 

Pirmoji išimtis nustato, kad force majeure nelaikoma, jog sutarties šalis netu-
ri reikiamų finansinių išteklių sutarčiai įvykdyti. Nors kodekso rengėjai nepaaiškina 
priežasčių366, kodėl pasirinkta tokia išimtis, manytina, ji įtvirtinta todėl, kad laiko-
masi pozicijos, jog pinigines prievoles visada įmanoma įvykdyti. Neatsitiktinai CK 
6.213 straipsnis, skirtas sutarčiai vykdyti natūra, 1 dalyje nustato, kad pinigines prie-
voles visada galima reikalauti įvykdyti natūra. Todėl vertinant iš šios perspektyvos ši 
išimtis atrodo visiškai logiška. 

Nors teoriškai pinigines prievoles visada įmanoma įvykdyti, nes pinigai nėra 
joks unikalus daiktas, tai tiesiog tik atsiskaitymo priemonė, gali kilti klausimas, 
ką daryti tuo atveju, jeigu viena iš sutarties šalių susiduria su dideliais finansiniais 
sunkumais kaip tik dėl pandemijos įvestų veiklos ribojimų. Ar tokiu atveju nuken-
tėjusioji nuo pandemijos šalis negalėtų būti atleista nuo sutartinės atsakomybės ir 
suspenduojamas jos sutartinių įsipareigojimų vykdymas? Manytina, kad ne. Gali-
mybė atleisti nuo sutartinės atsakomybės ir suspenduoti jos vykdymą dėl finansinių 
išteklių trūkumo būtų pernelyg plati ir neproporcinga priemonė kitos šalies teisių 
atžvilgiu. Vien tai, kad šalis neturi pinigų,  savaime neturėtų pateisinti atleidimo nuo 
sutartinės atsakomybės net ir tuo atveju, kai tokią padėtį sukėlė pandemija ar jos su-
valdymo padariniai. Kita vertus, finansinių išteklių neturėjimo nereikėtų sutapatinti 
su sutarties tikslo frustracijos atvejais. Pavyzdžiui, tuo atveju, kai nuomininkas ne-

366 Valentinas Mikelėnas ir kt., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Šeštoji knyga. Priev-
olių teisė (I) (Vilnius: Justitia, 2003), 284.
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gali naudoti nuomos patalpų pagal paskirtį savo komercinei veiklai, nes buvo įvesti 
visiški jo veiklos apribojimai ir tų patalpų nuoma tampa beprasmė, tokiu atveju jis 
galėtų pasinaudoti nenugalima jėga kaip gynybos būdu ir taip išvengti sutartinės 
atsakomybės už nuomos mokesčio nemokėjimą. Šiuo atveju būtent sutarties tikslo 
žlugimas, o ne finansinių išteklių neturėjimas (nors šios aplinkybės gali ir sutapti) 
yra priežastis, leidžianti gintis nenugalimos jėgos aplinkybėmis. 

Antroji išimtis nustato, kad force majeure nelaikoma, kai rinkoje nėra reikalingų 
prievolei vykdyti prekių. Deja, šios išimties kodekso autoriai taip pat niekaip nepa-
aiškina. Šios išimties taikymo logiką itin sunku pagrįsti, ypač globalinės pandemijos 
kontekste. Išanalizuokime tokį teorinį pavyzdį. Iki pasaulinės COVID-19 pande-
mijos praktiškai visa medicininių kaukių ir respiratorių gamyba dėl pigios darbo 
jėgos buvo sutelkta Kinijoje. Šiai pirmajai pasaulyje įvedus karantiną buvo uždaryti 
kaukes ir respiratorius gaminantys fabrikai. Lietuvos įmonė A dar prieš pandemi-
ją buvo sudariusi ilgalaikę tęstinio vykdymo kaukių pirkimo–pardavimo sutartį su 
Lenkijos įmone B. Ši medicinines kaukes importuodavo iš Kinijos įmonės C. Ar šio 
pavyzdžio kontekste būtų pagrįsta užkirsti kelią Lenkijos įmonei gintis nenugalimos 
jėgos aplinkybėmis, jeigu rinkoje objektyviai dėl pandemijos nėra galimybės įsigyti 
medicininių kaukių? Arba tokia galimybė egzistuoja, bet tai kainuotų keliolika ar 
keliasdešimt kartų brangiau. Manytina, tokiu atveju Lenkijos įmonei turėtų būti su-
daroma galimybė gintis force majeure aplinkybėmis. Tam tikrų prekių necirkuliavi-
mas rinkoje faktiškai yra griežčiausia neįmanomumo (objektyvaus) forma. Minėta, 
prievolių teisėje egzistuojantis senas romėniškas principas impossibilium nulla obli-
gatio est būtent siejamas su objektyvaus neįmanomumo atvejais. Neatsitiktinai CK 
6.3 straipsnio 4 dalis nustato, kad prievolės dalyku negali būti tai, kas neįvykdoma. 
Todėl tokia išimtis neleidžia pasinaudoti force majeure aplinkybėmis tokiose situaci-
jose, kai tam objektyviai egzistuoja svariausias pagrindas. 

Vis dėlto panaši išimtis nėra naujiena tarptautinėje komercinių sutarčių prak-
tikoje. Lyginamojoje sutarčių teisės doktrinoje preziumuojama, kad rūšiniais požy-
miais apibūdinamų prekių (pavyzdžiui, tokių kaip pramoniniai produktai ar grūdai) 
pristatymo rizika tenka pardavėjui. Todėl jeigu pardavėjas neturi tokių produktų ar 
derliaus, jis turi pareigą rasti ir įsigyti alternatyvą rinkoje, kurią perduotų pirkėjui. 
Tačiau šią prezumpciją galima paneigti pagrindžiant, kad rinkoje visai nėra alter-
natyvos pirkimo–pardavimo sutarties objektu esančioms prekėms367. Tokia lygina-

367 Stefan Vogenauer, Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 
(PICC),  second ed. (Oxford: Oxford University Press, 2015), 874.
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mojoje sutarčių teisėje esanti pozicija atrodo visiškai pagrįsta. Todėl manytina, kad 
rengiant CK ši išimtis buvo netinkamai suformuluota. Vietoj formuluotės „rinkoje 
nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių“ reikėjo vartoti „skolininkas neturi prekių, 
reikalingų prievolei įvykdyti“. Tokiu atveju tai reikštų, kad skolininkas, neturėdamas 
šių prekių, turi ieškoti rinkoje alternatyvos, ir tik konstatavus, kad tokios alterna-
tyvos objektyviai nėra, o jei tokia ir egzistuoja, bet ji sąlygotų ekonominį prievolės 
įvykdymo neįmanomumą, tada jis galėtų būti atleidžiamas nuo sutartinės atsakomy-
bės remiantis force majeure aplinkybėmis. Todėl rekomenduotina teismams, siekiant 
išvengti nepagrįstų ribojimų dėl COVID-19 pandemijos nukentėjusiems asmenims 
apsiginti force majeure aplinkybėmis, netaikyti šios force majeure išimties arba ją 
taikyti, atsižvelgiant į lyginamojoje sutarčių teisėje egzistuojančią gerąją praktiką. 

Trečioji išimtis nustato, kad force majeure nelaikoma, kai skolininko kontrahen-
tai pažeidžia savo prievoles. CK autoriai nurodo, kad ši išimtis grindžiama tuo, kad 
sutarties šalis atsako ir už trečiųjų šalių veiksmus (CK 6.38 straipsnio 4 dalis, 6.246 
straipsnio 2 dalis ir 6.257 straipsnis). Iš pirmo žvilgsnio ši išimtis atrodo pagrįsta, nes 
kreditoriui paprastai neturėtų rūpėti skolininko pasiteisinimai, kad jo skolininkas 
negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų. Todėl pardavėjas (skolininkas) turi 
pareigą ieškoti alternatyvų rinkoje, kad įvykdytų savo įsipareigojimus pirkėjui. Ši iš-
imtis taikoma tais atvejais, kai egzistuoja vadinamoji sutartinių santykių grandinė.

Vis dėlto gali kilti klausimas, ar pagrįsta šią išimtį taikyti visais atvejais. Manyti-
na, kad ne. Šios išimties sunkų pritaikomumą parodo anksčiau minėtas kaukių pir-
kimo pavyzdys, kai Lietuvos įmonė A medicinines kaukes perka iš Lenkijos įmonės 
B, kuri jas perka iš Kinijos įmonės C. Tokioje situacijoje force majeure aplinkybių 
veikiami yra du iš trijų sutarčių grandinės dalyviai, t. y. Lenkijos įmonė B, nes neturi 
alternatyvos rinkoje rasti kaukių, ir Kinijos įmonė C, nes jos fabrikai sustabdyti dėl 
vietinės valdžios įvestų pandemijai suvaldyti skirtų veiklos apribojimų. 1980 m. Vie-
nos konvencijoje dėl tarptautinio pirkimo–pardavimo sutarčių (toliau – Vienos kon-
vencija) 79 straipsnio 2 dalis reglamentuoja kaip tik tokias situacijas, kai skolininkas 
negali įvykdyti sutarties dėl to, kad jo kontrahentas jam neįvykdo savo sutartinių 
įsipareigojimų. Vienos konvencija nustato, kad tuo atveju, kai sutarties šalis neįvyk-
do sutarties dėl to, kad pastarajai savo turimų sutartinių įsipareigojimų neįvykdo 
trečiasis asmuo, kuris yra pasitelkiamas įvykdyti dalį ar visą sutartį, tai skolininkas 
atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu a) jis yra atleistinas nuo atsakomybės dėl ne-
nugalimos jėgos aplinkybių pagal Vienos konvencijos 79 straipsnio 1 dalį; ir b) jeigu 
trečiasis asmuo, su kuriuo skolininkas yra sudaręs sutartį, būtų atleistas nuo atsako-
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mybės, jei jam taikytume 79 straipsnio 1 dalį368. Ši gana sudėtingai skambanti loginė 
konstrukcija reiškia ne ką kito, o tai, kad esant sutarčių grandinei vis dėlto skolinin-
kas gali būti atleistas nuo atsakomybės tuo atveju, kai jo kontrahentai pažeidžia savo 
prievoles su sąlyga, kad ir jiems kilusios force majeure aplinkybės. Pagal šią Vienos 
konvencijoje esančią schemą Lenkijos įmonė B būtų atleista nuo atsakomybės, nes 
force majeure aplinkybės neleidžia įvykdyti sutarties ne tik jai, bet ir jos kontrahentei 
Kinijos įmonei C. Kaip tik toks Vienos konvencijoje įtvirtintas mechanizmas racio-
naliai pagrindžia šios išimties taikymą. Todėl šią CK 6.212 straipsnio 1 dalyje esančią 
išimtį reikia taikyti turint mintyje Vienos konvencijos teisinį reguliavimą (lot. ra-
tio legis). Priešingu atveju susidurtume su situacija, kai sutartinių įsipareigojimų dėl 
pandemijos objektyviai būtų neįmanoma įvykdyti, tačiau skolininkams dėl to kiltų 
atsakomybė. 

Apibendrinant sakytina, kad CK 6.212 straipsnio 1 dalyje nenugalimos jėgos 
išimčių negalima taikyti pažodžiui ir mechaniškai, jos turi būti taikomos atsižvel-
giant į tarptautinę komercinių sutarčių praktiką ir lyginamąją sutarčių teisės dok-
triną. Priešingu atveju gynyba nenugalimos jėgos aplinkybėmis dažniausiai nebūtų 
efektyvus gynybos būdas ne tik COVID-19 pandemijos kontekste, bet ir ilgalaikėje 
šiuolaikinės sutarčių teisės perspektyvoje. 

2.1.7. Pandemijos poveikis vartojimo sutarčių teisiniam 
reguliavimui

Nacionaliniu lygmeniu įstatymų leidėjas, valdant pandemiją, bandė keisti tik 
turizmo sektoriui reikšmingą vartojimo sutarčių reguliavimą. Prasidėjus pandemijai 
ir nemažai daliai valstybių įvedus karantino režimą turizmo sektorius nebegalėjo 
vykdyti iki pandemijos sudarytų kelionių sutarčių, už kurias vartotojai jau buvo su-
mokėję pinigus. Įprastai suteikiant kelionių turizmo paslaugas egzistuoja sutarčių 
grandinė, kai kelionių organizatorius iš anksto, sudarydamas sutartį su vartotoju, jo 
sumokėtus pinigus panaudoja vykdydamas sutartis su trečiaisiais asmenimis. Pavyz-
džiui, iš anksto sumoka rezervuodamas viešbučius, padengia pačios kelionės išlaidas 
iš taško A į tašką B, apmoka už ekskursijas ir pan. Taigi iškilo problema, kai kelionių 
organizatoriai, nebegalėdami įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų kelionių užsa-

368 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 1980,  <https://uncitral.
un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-09951_e_ebook.pdf>. 
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kovams, atsidūrė tokioje padėtyje, jog nebeturėjo galimybės grąžinti vartotojams jų 
iš anksto sumokėtų pinigų. 

Kadangi turizmo reguliavimas yra viena iš ES teisės reguliuojamų sričių, ES 
mastu šiuos klausimus reglamentuoja 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2015/2302369. Dalis šios direktyvos nuostatų, t. y. susijusios su 
vienašaliu sutarties nutraukimu ir jo padariniais, buvo įgyvendintos CK. Direktyvos 
11 straipsnio 2 dalies b punktas leidžia vartotojui vienašališkai nutraukti sutartį tuo 
atveju, kai kelionės organizatorius iš esmės pakeičia pagrindinius kelionės paslau-
gų ypatumus. Situacija, kai vartotojo kelionė atidedama neapibrėžtam laikui arba ji 
nukeliama į jam netinkamą laikotarpį, laikytina esminiu pakeitimų ypatumu. Todėl 
tokiu atveju vartotojui leidžiama vienašališkai nutraukti sutartį, o pagal direktyvos 
11 straipsnio 5 dalį kelionių organizatorius privalo grąžinti visus vartotojo sumo-
kėtus pinigus ne vėliau kaip per 14 dienų. Ši nuostata buvo įgyvendinta CK 6.751 
straipsnyje, kuriame numatytas būtent toks terminas. Minėta direktyvos nuostata 
yra maksimalaus derinimo, tai reiškia, kad įstatymų leidėjas, įgyvendindamas ją na-
cionalinėje teisėje, negali nuo jos nukrypti. Kilus pandemijai ir turizmo įmonėms 
atsidūrus tokioje padėtyje, kai jos nebegalėjo nei tinkamai vykdyti sutarčių natūra, 
nei grąžinti vartotojų sumokėtos kelionės kainos, problemą pradėjo spręsti įstaty-
mo leidėjas minėto CK 6.751 straipsnio 4 dalies pakeitimais. Lietuvos Respublikos 
Seimas siekė įtvirtinti reguliavimą, kuris nustatytų, kad kelionių organizatorius ne 
vėliau kaip per 6 mėnesius nuo organizuotos turistinės kelionės sutarties nutrau-
kimo dienos grąžina visus turisto arba jo vardu sumokėtus pinigus už organizuotą 
turistinę kelionę. Taigi 14 dienų terminas turėjo būti pakeistas į 6 mėnesius. Taip pat 
buvo nustatyta, kad šie CK pakeitimai galios atgal370, t. y. sutartims, sudarytoms iki 
įsigaliojant įstatymui. Galiausiai buvo priimtas kompromisinis variantas, CK 6.751 
straipsnio 5 dalyje nustatant, kad nutraukus sutartį vartotojui pinigai grąžintini per 
90 dienų.  

Minėti CK pakeitimai buvo daromi siekiant padėti nuo pandemijos itin stipriai 

369 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2302 dėl kelionės pa-
slaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 
90/314/EEB, OL L 326, 11. 12. 2015, p. 1–33.

370 „Šis įstatymas taikomas ir iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos sudarytoms organizuotų 
turistinių kelionių sutartims, pagal kurias neįvyko organizuotos turistinės kelionės dėl 
Turizmo įstatymo 17(1) straipsnio 1 dalyje nurodytų apribojimų, taikytų iki šio įstatymo 
įsigaliojimo.“
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nukentėjusiam turizmo sektoriui. Tačiau kyla klausimas, ar šie pakeitimai buvo tin-
kama priemonė pandemijos sukeltoms problemoms suvaldyti. Manytina, kad ne, 
nes šiuo atveju įstatymo leidėjas, keisdamas sutarčių teisės reguliavimą, bandė iš-
spręsti problemą silpnesniosios sutarties šalies, t. y. vartotojo, sąskaita. Tokiu pakei-
timu įstatymo leidėjas de facto tarp vartotojų ir kelionių organizatorių sukūrė neat-
lygintinės paskolos teisinius santykius, kai vartotojas, mainais negaudamas nieko, 
suteikia galimybę kelionių organizatoriui bent 90 dienų naudotis jo pinigais. Šiuos 
CK pakeitimus galima vertinti išimtinai neigiamai, nes jie sumenkino ES teisės užti-
krinamą vartotojų teisių standartą. Dėl šio standarto sumažinimo EK pradėjo Lietu-
vai pažeidimo procedūrą, kuria būtų prašiusi ESTT skirti Lietuvai periodinę baudą 
(minimali – 560,88 Eur per dieną, maksimali – 33,65 tūkst. Eur) arba vienkartinę 
baudą (minimali – 464 tūkst. Eur)371. Atsižvelgęs į galimus neigiamus padarinius 
įstatymų leidėjas atliko dar vieną CK 6.751 straipsnio pakeitimą372, kuriuo pašalino 
90 dienų terminą ir nustatė kelionių organizatoriaus pareigą per 14 dienų grąžinti 
vartotojų sumokėtą sumą. 

Tai buvo vienintelis atvejis, kai pandemiją buvo bandyta valdyti keičiant nacio-
nalinėje teisėje esantį sutarčių teisės reguliavimą. Jo rezultatas rodo, kad šis bandy-
mas buvo skubotas ir gerai neapsvarstytas, padarytas ignoruojant teisininkų argu-
mentus dėl tikėtino ES vartotojų teisių apsaugos standartų pažeidimo. 

371 „Vyriausybė pritarė, kad lėšos turistams būtų grąžinamos per 14 dienų“ (papildytas), news.bns.lt, 
<http://news.bns.lt/61938287?fbclid=IwAR28lH-l-rB-R1wp1OUtOYzblcs_HtFTVpQir9-felck9W-
cvcvh7PZqxKT8>.

372 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.751 straipsnio pakeitimo įstatymas, TAR, 2020-04-23, Nr. 
8530.
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2.2. Pandemijos poveikis verslo teisei

Skyriuje analizuojamas teisės užsiimti ūkine veikla teisinis reglamentavimas, jos 
turinys ir šios teisės įgyvendinimo ribojimo pagrindai. Nagrinėjama, kokiais atvejais 
teisė užsiimti ūkine veikla gali būti ribojama, kokie kriterijai taikytini sprendžiant, 
ar ribojimai yra teisėti. Straipsnyje vertinamas pandemijos poveikis ūkinės veiklos 
laisvės realizavimui, pandemijos metu Lietuvos Respublikoje priimti teisės aktai, ri-
bojantys teisės užsiimti ūkine veikla įgyvendinimą, jų poveikis verslo teisės raidai.

2.2.1. Teisės užsiimti verslu samprata

Valstybė pripažįsta privačią nuosavybę – ekonomikos pagrindą ir rinką kaip 
vienintelį ekonomikos valdymo mechanizmą ir įsipareigoja sukurti teisines teisingo 
materialinių vertybių padalijimo garantijas.373 Skirstant žmogaus teises į pilietines, 
politines, ekonomines, socialines, kultūrines, teisė į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą 
arba teisė užsiimti verslu, kaip ir teisė į darbą, priskiriama ekonominėms teisėms.374 
Tiek konstitucinėje doktrinoje, tiek ir teisės moksle ilgą laiką buvo vengiama ūkinės 
veiklos laisvę įvardyti konstitucine žmogaus teise.375 Vis dėlto neabejotinas šios teisės 
santykis su nuosavybės teisės apsauga, asmens saviraiškos laisve, sutarties laisvės ir 
asmenų lygybės įstatymui principais leidžia teigti, kad ši teisė yra viena esminių as-
mens teisių, kurias valstybės privalo saugoti ir ginti. Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijos 23 straipsnyje įtvirtinta asmens konstitucinė teisė į nuosavybę yra esminė (bū-
tina) asmens ūkinės veiklos laisvės įgyvendinimo sąlyga376 – ribojant asmens teisę į 
nuosavybę, ribojama ir asmens teisė užsiimti verslu, vykdyti ūkinę veiklą, realizuoti 
iniciatyvas šioje srityje. Tik tuomet, kai nuosavybė tinkamai ginama nuo neteisėto 
kėsinimosi, sudaromos prielaidos ūkinės veiklos laisvei, kuri reiškia galimybę dispo-

373 Giedrė Lastauskienė, „Ūkinės veiklos laisvė ir krizė: Lietuvos viešosios valdžios veiksmų įvertini-
mas“, Teisė 94 (2015): 110–131. 

374 Tokia klasifikacija, pavyzdžiui, pateikiama Lietuvos konstitucinės jurisprudencijos sąvade. Žr. Lietu-
vos Respublikos Konstitucinio Teismo oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos. 1993–2009  
(Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2010), 353–413.

375 Giedrė Lastauskienė, „Ūkinės veiklos laisvė ir krizė: Lietuvos viešosios valdžios veiksmų įvertini-
mas“, Teisė 94 (2015): 110–131.

376 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. kovo 2 d. nutarimas,  https://www.lrkt.lt/lt/teis-
mo-aktai/paieska/135/ta513/content. 
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nuoti nuosavybe ir gauti iš jos naudos, taip pat laisva valia perleisti ar įsigyti nuosa-
vybės objektus. Lietuvoje teisę į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą garantuoja Konsti-
tucijos 46 straipsnis.377 Ši teisė yra susijusi su asmens judėjimo laisve, teise pasirinkti 
darbą bei verslą. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas asmens ūkinės veiklos 
laisvę ir iniciatyvą apibrėžia kaip teisinių galimybių visumą, sudarančią prielaidas 
asmeniui savarankiškai priimti jo ūkinei veiklai reikalingus sprendimus.378 Taip pat 
teisė užsiimti ūkine veikla yra neatsiejama nuo galimybės asmeniui, norinčiam už-
siimti ūkine veikla arba, priešingai, norinčiam ja nebeužsiimti, be dirbtinių kliūčių 
patekti į rinką ir be dirbtinių kliūčių iš jos pasitraukti.379 Asmens ūkinės veiklos 
laisvė ir iniciatyva – tai teisinių galimybių visuma, sudaranti prielaidas asmeniui 
savarankiškai priimti jo ūkinei veiklai reikalingus sprendimus.380 Ši asmens laisvė 
gali būti siejama ir su tam tikru valstybės veikimu ekonomikos srityje valstybės ins-
titucijoms tam tikru būdu reguliuojant ūkinės veiklos procesus, siekiant garantuoti 
šią asmens laisvę.

Teisės užsiimti verslu apsauga nustatyta tarptautinėje, Europos Sąjungos ir na-
cionalinėje teisėje. Nors Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija 
teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą tiesiogiai neįtvirtina, ji yra ginama siejant 
ją su Konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsniu, kuris nustato nuosavybės teisės 
apsaugą. Pavyzdžiui, 1989 m. liepos 7 d. sprendime byloje Tre Traktörer Aktiebolag 
prieš Švediją, taip pat vėlesniuose sprendimuose Europos Žmogaus Teisių Teismas 
pažymėjo, kad leidimas (licencija) užsiimti verslu yra nuosavybė, o jo panaikinimas 
– Konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnyje garantuojamos teisės apribojimas.381 

377 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta: „Lietuvos ūkis grindžiamas 
privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva“, Valstybės žinios, 1992, Nr. 33-
1014.

378 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 6 d. nutarimas,  https://www.lrkt.lt/lt/teis-
mo-aktai/paieska/135/ta362/content.

379  Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas, https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/
paieska/135/ta240/content.

380  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. balandžio 18 d. nutarimas,  https://
www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta406/content. 

381 Tre Traktörer AB v. Sweden, 7 July 1989, 43–44 punktai, ECHR Series A no. 159. Šioje byloje ribotos 
atsakomybės įmonė „Tre Traktörer Aktiebolag“ kreipėsi į EŽTT nurodydama, kad licencijos preki-
auti alumi, vynu ir kitais alkoholiniais gėrimais atėmimas pažeidė jos nuosavybės teises, įtvirtintas 
Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnyje. Švedijos vyriausybe ̇ kategoriškai su tuo nesutiko ir teigė, kad 
licencija prekiauti alkoholiniais gėrimais negali būti laikoma „nuosavybe“ Konvencijos 1 protokolo 
1 str. kontekste. EŽTT nagrinėdamas šią bylą nurodė, kad pati licencija yra ne ginamas objektas, o 
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Šioje byloje EŽTT nurodė, kad pati licencija nėra ginamas objektas, tačiau ekono-
minis interesas, t. y. galimybė gauti pajamų iš licencijuojamos ūkinės veiklos, yra 
Konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnio saugomas objektas.382 

Plečiama nuosavybės teisės samprata visiškai suprantama ir natūrali. Plačiau nei 
EŽTK Pirmojo protokolo 1 straipsnio tekste aiškinti nuosavybės teisės apsaugos sritį 
būtina, be kita ko, ir todėl, kad priešingu atveju liktų be apsaugos tokia asmenų in-
teresų sritis kaip ūkinės veiklos laisvė, kurios įgyvendinimas susijęs su Konvencijos 
saugomis teisėmis ir laisvėmis. 

Teisė užsiimti ūkine veikla nustatyta ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 16 straipsnyje, kuriame nurodoma, kad laisvė užsiimti verslu pripažįsta-
ma pagal Sąjungos teisę ir nacionalinius teisės aktus bei teismų praktiką. Iki Charti-
jos įsigaliojimo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo formuotos praktikos analizė 
rodo, kad ekonominės veiklos laisvės pažeidimai dažniausiai buvo nagrinėti kartu su 
nuosavybės teisės pažeidimais. Pavydžiui, byloje Liselotte Hauer prieš Land Rhein-
land teismas pirmiausia išnagrinėjo, ar įvestas apribojimas steigti naujas vynines ne-
prieštarauja nuosavybės teisei, o vėliau ir ūkinei veiklos laisvei.383 Nors ūkinė veiklos 
laisvė iki įsigaliojant Chartijai ir nebuvo tiesiogiai įtvirtinta pirminėje ES teisėje, dėl 
gausios ESTT jurisprudencijos buvo analizuota ir pripažinta ES teisės bendruoju 
principu, kuris apėmė gana platų ekonominių laisvių spektrą. Sutiktina su kai kurių 
autorių nuomone, kad vertinant Chartijos 16 straipsnyje ir 17 straipsnyje384 saugomų 
teisių ir laisvių santykį pastebėta, kad verslo laisvė greičiau yra suprantama kaip užti-
krinanti ūkio subjekto laisvą ekonominės veiklos procesą, o teisė į nuosavybę saugo 
ūkio subjekto ekonominės veiklos procese pasiektą rezultatą.385 

Taigi vienuose teisės aktuose (Konstitucija, Chartija) teisė užsiimti ūkine veika 
ar verslu yra aiškiai įtvirtinama, o kituose (EŽTK) jos apsauga išvedama, be kita ko, 

ekonominis interesas, t. y. galimybė gauti pajamų iš licencijuojamos ūkinės veiklos yra Konvencijos 
1 protokolo 1 straipsnio saugomas objektas. 

382 Plačiau žr. Lyra Jakulevičienė, Dalia Vasarienė, „Freedom to Conduct Business during the COVID-19 
Pandemic“, Tilburg Law Review 26 (1) (2021): 16–29.

383 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1979 m. gruodžio 13 d. sprendimas byloje Liselotte Hauer v 
Land Rheinland-Pfalz, Nr. 44/79. 

384 Kiekvienas turi teisę valdyti teisėtai įgytą nuosavybę, ja naudotis, disponuoti ir palikti paveldėtojams. 
Nuosavybė negali būti atimta, išskyrus atvejus, kai tai yra būtina visuomenės poreikiams ir tik įstaty-
mo nustatytais atvejais bei sąlygomis laiku ir teisingai už ją atlyginant. Nuosavybės naudojimą gali 
reglamentuoti įstatymai, kiek tai būtina atsižvelgiant į bendruosius interesus. 

385 Agnė Juškevičiūtė-Vilienė, „Asmens ūkinės veiklos laisvės konstituciniai pagrindai Lietuvoje: 
ekonominės, istorinės ir lyginamosios įžvalgos“ (daktaro disertacija, Vilnius, 2017), 323. 
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iš teisės į nuosavybę ir jos apsaugos poreikio. Nepaisant to, ar teisės akte įvardyta 
teisės užsiimti verslu apsauga, ar to nėra padaryta tiesiogiai ir aiškiai, ji yra saugoma 
ir ginama, o dažniausiai tai atliekama susiejant ūkinės veiklos laisvės ir nuosavy-
bės teisės turinį ir prigimtį. Atitinkamai tai sąlygoja, kad valstybės nustatyti teisės 
užsiimti verslu ribojimai reiškia ne tik nacionalinės, bet ir tarptautinės ir ES teisės 
taikymo ribojimą.

2.2.2. Teisės užsiimti verslu ribojimai

Teisė užsiimti verslu, kaip ir kitos subjektinės teisės bei jų įgyvendinimas, gali 
būti ribojama. Teisės įgyvendinimo ribojimas paprastai nėra laikomas teisės prara-
dimu, juo valstybė nustato, kad konkrečia teise galima naudotis esant specialioms 
sąlygoms ir (ar) jos įgyvendinimas gali būti ribojamas tam tikrais aspektais. Šiuo 
atveju kalbama apie tokius teisės įgyvendinimo ribojimus, kurie nepaneigia pačios 
teisės ir yra teisėti bei pagrįsti. Kaip tik tokio pobūdžio vertinimas ir tapo itin ak-
tualus pandemijos laikotarpiu, Lietuvoje ir kitose pasaulio valstybėse paskelbus ne-
paprastąją padėtį, karantino ar pandemijos teisinius režimus ar taikant skirtingas 
priemones, siekiant apsaugoti žmonių ir visuomenės sveikatą nuo išplitusio viruso 
COVID-19.386 

Lietuvos Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad vienas iš konstitucinio teisi-
nės valstybės principo elementų yra konstitucinis proporcingumo principas, be kita 
ko, užtikrinantis, kad asmens teisės ir laisvės įstatymu nebus ribojamos labiau, negu 
reikia teisėtiems ir visuomenei svarbiems tikslams pasiekti, suponuoja reikalavimą 
įstatymų leidėjui nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris sudarytų prielaidas pakan-
kamai individualizuoti asmens teisių ir laisvių apribojimus: ribojantis asmens teises 
ir laisves įstatymo nustatytas teisinis reguliavimas turi būti toks, kad sudarytų prie-
laidas kiek įmanoma įvertinti individualią kiekvieno asmens situaciją ir, atsižvelgiant 
į visas svarbias aplinkybes, atitinkamai individualizuoti konkrečias tam asmeniui 
taikytinas ribojančias jo teises priemones.387 Konstitucinis teisinės valstybės prin-
cipas neatsiejamas ir nuo asmenų lygiateisiškumo principo. Konstitucinio asmenų 

386 Toma Birmontienė, Jolita Miliuvienė, „Konstituciniai reikalavimai valstybės valdžios institucijoms 
reaguojant į pandemijos padiktuotus iššūkius Lietuvoje“ iš Lietuvos teisė 2020: esminiai pokyčiai, I 
dalis: COVID-19 pandemijos sprendimai:teisiniai, valdymo ir ekonominiai aspektai (Vilnius: Mykolo 
Romerio universitetas, 2020), 8.

387 Konstitucinio Teismo 2020 m. liepos 24 d. nutarimas, TAR, 2020-07-24, Nr. 16411



195

II SKYRIUS. Pandemijos poveikis atskiroms teisės sritims

lygiateisiškumo principo pažeidimas kartu yra konstitucinių teisingumo, darnios 
visuomenės imperatyvų, taigi ir konstitucinio teisinės valstybės principo, pažeidi-
mas.388 Lygiateisiškumo principas suponuoja pareigą įstatymų leidėjui nustatyti vie-
nodą (nediferencijuotą) teisinį reguliavimą tam tikrų asmenų kategorijų, esančių 
vienodoje padėtyje, atžvilgiu, kai tarp tų asmenų kategorijų nėra tokio pobūdžio ir 
tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas jų traktavimas būtų objektyviai pa-
teisinamas.389

Tarptautiniai dokumentai įtvirtina tris tokio pobūdžio ribojimų taikymo sąly-
gas: teisėtumą, būtinumą ir proporcingumą.390 Vertinant EŽTK Pirmojo protokolo 1 
straipsnyje nustatytos nuosavybės apsaugos teisėtumo sąlygą, laikytina, kad esminis 
kriterijus tas, kad teisės norma, kurios pagrindu buvo apribota teisė, turi atitikti tam 
tikrus kokybės reikalavimus ir turėti procedūrines apsaugos priemones: teisės norma 
turi būti viešai prieinama, aiški bei nuspėjama, siekiant užtikrinti asmens galimybę 
identifikuoti teisės akte įtvirtintas jo teises ir pareigas bei gebėti numatyti teisių ir 
pareigų neįgyvendinimo pasekmes.391 Kad ūkinės veiklos laisvės ribojimas būtų ver-
tinamas kaip teisėtas, reikia, kad jis taip pat atitiktų ir visuomenės bendruosius inte-
resus. Proporcingumo sąlyga, kurios turi būti laikomasi ribojant ūkinės veiklos lais-
vę, nėra konkrečiai įtvirtinta Konvencijoje, todėl aiškinant jos turinį svarbūs EŽTT 
praktikoje pateikiami jos bruožai. Priemonė yra laikoma proporcinga, jei, pirma, ji 
tinkama numatytam tikslui pasiekti, antra, nepanaikina pačios teisės esmės, trečia, 
nesukelia pernelyg didelės naštos asmeniui, kurio teisei nustatomi apribojimai, pa-
lyginti su esamomis alternatyviomis priemonėmis, ketvirta, apriboja individualias 
teises ne daugiau, nei reikia numatytam tikslui pasiekti, o asmeniui, kurio individu-
alios teisės ribojamos, užtikrina teisinę galimybę savo teisėtiems interesams ginti.392

Įvertinus EŽTK nustatytus ūkinės veiklos laisvės ribojimo teisėtumo kriterijus 
pastebėtina, kad jie visi trys iš esmės sutampa su kriterijais, kurie taikomi, 
kai sprendžiama dėl nuosavybės teisės ribojimo teisėtumo, tai yra teisėtumo, 

388 Konstitucinio Teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimas, TAR, 2019-09-19, Nr. 14836.
389 Konstitucinio Teismo 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimas, TAR, 2021-12-22, Nr. 26640. 
390  „Statement on derogations from the Covenant in connection with the COVID-19 pandemic“, Human 

Rights Committee, CCPR/C/128/2, 30 April 2020, 2 punktas.; Chartijos 52 str. 1 d.
391 Aida Grigic, Zvonimir Mataga, Matija Longar, Ana Vilfan, The right to property under the European 

Convention on Human Rights: A guide to the implementation of the European Convention on Human 
Rights and its protocols,Council of Europe, 2007, p. 13.

392 Eglė Švilpaitė, „Nuosavybės teisės ribojimai pagal 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnį“ (daktaro disertacija, Vilnius: Mykolo Romerio 
universitetas, 2005), 159. 
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proporcingumo ir būtinumo arba visuomenės naudos. Tačiau nuosavybės teisės 
ribojimo atveju yra dar vienas, ne mažiau reikšmingas kriterijus, kurio egzistavimas 
būtinas, siekiant konstatuoti, kad nuosavybės teisė apribota teisėtai – tai atlygintinumo 
arba tinkamos kompensacijos kriterijus.393 

Chartijos 16 straipsnyje įtvirtinus laisvę užsiimti verslu, aiškiai nebuvo regla-
mentuotos šios laisvės ribojimo sąlygos. Kaip nurodo Agnė Juškevičiūtė-Vilienė394, 
Chartijos kūrėjai nusprendė, kad nustatant ekonominės veiklos laisvės ribas bus 
laikomasi „horizontaliųjų ribų“ (vok. horizontale Schrankenregelung) nustatymo 
mechanizmo, kuris taikomas bendrai visoms Chartijoje minimoms pagrindinėms 
teisėms bei laisvėms ir yra įtvirtintas jos 52 straipsnyje bei orientuojasi į aktualią 
ESTT praktiką. Taigi intervenciją į ūkinės veiklos laisvę gali pateisinti bendrosios 
pagrindinių teisių ir laisvių ribojimo sąlygos, kurios įtvirtintos Chartijos 52 straips-
nio 1 dalyje.395 ESTT praktikoje pripažįstama, kad „laisvei užsiimti verslu gali būti 
taikomos įvairios viešosios valdžios priemonės, kuriomis dėl bendrojo intereso gali 
būti ribojamas ekonominės veiklos vykdymas“396. 

Vertinant teisės užsiimti verslu ribojimą, reikia įvertinti, kad įstatymais galima 
nustatyti tik tokius visų atitinkamos grupės juridinių asmenų ribojimo pagrindus 
ir tvarką, jog būtų galima išvengti pozityvios ar negatyvios diskriminacijos atve-
jų. CK 2.76 straipsnyje įtvirtinta norma draudžia teisės aktuose diskriminacijos 
tikslais nustatyti skirtingas teises, pareigas ar privilegijas pavieniams juridiniams 
asmenims ar jų grupėms.397 Atitinkamai Lietuvos Respublikos viešojo administra-
vimo įstatymo 30 straipsnio, reglamentuojančio ūkio subjektų veiklos priežiūros 
principus, 1 dalies 2 punkte įtvirtinta, kad ūkio veiklos priežiūra atliekama vadovau-
jantis nediskriminavimo principu, kuris reiškia, kad ūkio subjektų veiklos priežiūrą 
atliekantys subjektai negali vykdyti ūkio subjektų veiklos priežiūros, kuria būtų 
diskriminuojami ūkio subjektai dėl jų nuosavybės formos, pilietybės, gyvenamosios 
vietos ar valstybės, kurioje ūkio subjektas yra įsisteigęs, ar pagal kitus objektyvius šių 
subjektų požymius, jeigu kitos sąlygos, turinčios reikšmės ūkio subjekto rizikingu-

393 Žr., pvz., Dalia Vasarienė, Povilas Žukauskas, Nuosavybės paėmimas visuomenės poreikiams. Lietu-
vos Respublikos civilinis kodeksas: pirmieji dešimt galiojimo metų, mokslinis redaktorius Gediminas 
Sagatys (Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013), 583.

394 Agnė Juškevičiūtė-Vilienė, „Asmens ūkinės veiklos laisvės konstituciniai pagrindai Lietuvoje: 
ekonominės, istorinės ir lyginamosios įžvalgos“ (daktaro disertacija, Vilnius, 2017), 331.

395 Chartijos 52 straipsnio 1 dalis. 
396 ESTT 2013 m. sausio 22 d. sprendimas byloje Sky Österreich GmbH C-283/11, 46 punktas.
397 Civilinė teisė. Bendroji dalis (Vilnius: Justitia. 2009), 237.
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mui, iš esmės nesiskiria.398 
Įstatymu įtvirtinus nediskriminavimo principo reikšmingumą, kalbant apie 

intervencinį valstybės valdžios veikimą verslo subjektų atžvilgiu, jis reikšmingas 
esant ne tik įprastai, bet taip pat ir pandemijos situacijai. Todėl net ir pandemijos 
situacijoje vieni asmenys neturėtų būti vertinami palankiau nei kiti, jeigu šis atskyri-
mas neturi jokio objektyvaus ir pagrįsto pateisinimo. Pagal EŽTT praktiką nediskri-
minavimo principas nedraudžia skirtingo asmenų vertinimo tada, kai egzistuoja iš 
esmės skirtingos faktinės aplinkybės ir kurios, atsižvelgiant į viešąjį interesą, reika-
lauja, jog būtų teisinga pusiausvyra tarp visuomenės interesų apsaugos ir Konvenci-
jos garantuojamų teisių bei laisvių.399 Siekiant įvertinti, ar nebuvo pažeistas nediskri-
minavimo principas, turi būti iš esmės atsakyta į šiuos klausimus: ar asmenys, kurių 
padėtis iš esmės panaši ar vienoda, buvo skirtingai vertinami? Ar toks skirtingas 
traktavimas yra objektyvus ir pateisinamas? Pažymėtina, jog skirtingas traktavimas 
laikytinas objektyviu ir pateisinamu, jei jis turi teisėtą tikslą ir jo siekiama proporcin-
gomis priemonėmis.400 Nediskriminuojančiomis ir proporcingomis priemonės gali 
būti pripažįstamos tik tuo atveju, jeigu jos yra pagrįstos, tinkamos ir būtinos.401 Šis 
testas neabejotinai turės būti taikomas ir vertinant pandemijos metu taikytų ribojimų 
pobūdį ir intensyvumą. Šiuo atveju pastebėtina, kad verslo subjektų teisė užsiimti 
verslu karantino laikotarpiais buvo ribojama nevienoda apimtimi – vienais atvejais 
ši teisė buvo ribojama iš dalies, pavyzdžiui, nustatant atitinkamą kiekį kvadratinių 
metrų, tenkantį vienam asmeniui parduotuvės patalpose, kitu atveju ribojant teisę 
teikti kontaktines sveikatinimo paslaugas.  

Apibendrintai galima teigti, kad teisė užsiimti ūkine veikla gali būti ribojama 
viešosios valdžios priemonėmis, kurioms keliami konkretūs teisėtumo, būtinumo, 
proporcingumo reikalavimai. Tokie ribojimai turi tarnauti bendrojo visuomenės in-
tereso (viešojo gėrio) apsaugai. Sveikata yra neabejotinas viešasis gėris ir jos, kaip 
saugotinos vertybės, apsauga priskirtina valstybės kompetencijai. Prasidėjus pan-
demijai Lietuvoje ir užsienio valstybėse kilo poreikis imtis priemonių visuomenės 

398 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Valstybės žinios, 1999, Nr. 60-1945; 2006, 
Nr. 77-2975; TAR, 2020-06-11, Nr. 2020-12819.

399 Europos Žmogaus Teisių Teismo 2006 m. birželio 2 d. sprendimas byloje Zarb Adami prieš Maltą, 
pareiškimo Nr. 17209/02, 71–73 punktai. 

400 Europos Žmogaus Teisių Teismo 2012 m. birželio 26 d. sprendime byloje Kurić ir kiti prieš Slovėniją, 
pareiškimo Nr. 26828/06, 390–396 punktai; 1996 m. rugsėjo 16 d. sprendimas byloje Gaygusuz prieš 
Austriją, pareiškimo Nr. 17371/90, 42 punktas.

401 Europos Žmogaus Teisių Teismo 2006 m. birželio 2 d. sprendimas byloje Zarb Adami prieš Maltą, 
pareiškimo Nr. 17209/02, 82–83 punktai.
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sveikatos apsaugais užtikrinti, jis ir lėmė tam tikrų subjektinių teisių ribojimą. Tai 
atitinkamai lėmė ir teisės užsiimti ūkine veikla ribojimą bei jo atitiktį minėtoms tei-
sėto ribojimo sąlygoms. Todėl kyla klausimas, kaip esant tokiai išskirtinei situacijai 
visuomenės sveikata turi būti saugoma nepažeidžiant ar kuo mažiau paveikiant as-
mens laisves ir teises, be kita ko, ir teisę užsiimti verslu. 

2.2.3. Teisės užsiimti verslu įgyvendinimas pandemijos metu

Vertinant pandemijos metu priimtą (pakeistą) teisinį reguliavimą verslo teisės 
požiūriu Lietuvoje, svarbu įvertinti, kokį poveikį šie sprendimai darė verslininkų ga-
limybėms įgyvendinti teisę užsiimti ūkine veikla. Minėta, kad teisės įgyvendinimo 
ribojimas paprastai nereiškia šios teisės praradimo. Atitinkamai ir pandemijos atveju 
teisė užsiimti ūkine veikla galiojo, pavyzdžiui, nebuvo nustatytas draudimas pradėti 
verslą, įsteigti įmonę ir pan. 

Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybė rūpinasi žmogaus 
sveikata. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad žmonių sveikatos apsauga yra 
konstituciškai svarbus tikslas, viešasis interesas, o rūpintis žmonių sveikata  – tai 
valstybės funkcija.402 Vykdydamos šią pareigą pasaulyje pasklidus COVID-19 viru-
sui valstybės institucijos, ieškodamos papildomų instrumentų, sprendė riboti kitas 
valstybės taip pat saugomas ir garantuojamas teises ir laisves, be kita ko, teisę užsi-
imti verslu.   

Pandemijos metu šios teisės užsiimti verslu ribojimai buvo taikyti įvairiose ES 
valstybės narėse, o nacionaliniai teismai vertino jų teisėtumą ir pagrįstumą. Pavyz-
džiui, Kroatijos Konstitucinis Teismas savo sprendime 2021 m. vasarį403 konstatavo, 
kad galimybė viešo maitinimo ir apgyvendinimo paslaugas teikiančioms įmonėms 
organizuoti paslaugos teikimą nuotoliniu būdu, tai yra parduoti maistą išsinešti, 
reiškia, kad pakeitusios savo veiklos pobūdį tokios įmonės galėjo toliau vykdyti vei-
klą. Šiame sprendime Teismas išaiškino, kad teisės aktuose įtvirtinti ribojimai verslo 
subjektams laikytini teisėtais, jeigu jie, be kita ko, pagrįsti medicinos ekspertų išva-
domis, yra laikino pobūdžio ir numatytas jų galiojimo terminas, reguliariai iš naujo 

402 Konstitucinio teismo 2021 m. spalio 15 d. nutarimas Nr. KT168-N13/2021 bylos Nr. 14/2020, žiūrėta 
2021 m. gruodžio 15 d., https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2540/content.  

403 Kroatijos Respublikos Konstitucinio Teismo 2021 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. U-II-6160/2020; U-II-
6087/2020, https://sljeme.usud.hr/Usud/Praksaw.nsf/C12570D30061CE54C1258685004B197E/%-
24FILE/U-II-6087-2020%20i%20dr.pdf. 
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vertinama jų apimtis bei būtinumas, kartu atkreipiant dėmesį į tai, kad už tokių ri-
bojimų sukeltus nepatogumus verslui turi būti kompensuojama taikant mokestines 
lengvatas ar kitokias finansines paramos (kompensacines) priemones. 

Austrijos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendime, priimtame pirmosios 
COVID-19 bangos metu 2020 m. liepą404, išaiškinta, kad draudimo vartotojams įei-
ti į verslo subjekto prekybos ar paslaugos teikimo patalpą pagrįstumas itin smar-
kiai priklauso nuo kompensacinių ekonominio pobūdžio priemonių, kurias taiko 
valstybė, apimties ir jų efektyvumo. Šioje byloje Teismas patvirtino, kad draudimas 
klientams patekti į prekių pardavimo ar paslaugų teikimo patalpas (verslo subjektų 
teisių ribojimas) pažeidžia ir nuosavybės teisę, tačiau tinkamai taikant kompensa-
cinius mechanizmus negali būti laikomas neproporcingu. Teismas sprendė, kad ne-
pakankamas kompensavimas už verslo praradimus negali būti laikomas nepagrįstu 
nuosavybės teisės pažeidimu. Kartu jis pažymėjo, kad įstatymų leidėjas naudojasi 
plačiomis diskrecijos teisėmis kovodamas su ekonominiais pandemijos padariniais, 
todėl iš jo tikimasi tinkamos reakcijos į verslo patiriamus neigiamus padarinius. 

Nurodyti užsienio valstybių teismų praktikos pavyzdžiai taip pat patvirtina, kad 
teisės užsiimti ūkine veikla ribojimai laikytini teisėtais, jeigu jie yra pagrįsti moks-
liniu vertinimu, reguliariai peržiūrimi bei nustato konkretų ekonominių praradimų 
kompensavimo mechanizmą. 

Pandemijos metu Lietuvoje teisės užsiimti ūkinės veiklą ribojimas buvo nusta-
tytas iš esmės dviejuose įstatymuose. 2020 m. kovo 14 d. priimto Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 
paskelbimo“ preambulėje, pirmoje ir šeštoje dalyse nurodyta, kad Vyriausybė, skelb-
dama trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį bei karan-
tino režimą nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 16 d., vadovavosi Žmonių 
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 1 punktu 
bei Civilinės saugos įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 1 punktu. Tokio paties pavadini-
mo 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 preambulėje nurodyta, kad Vyriausybė 
nutaria paskelbti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną vadovaudamasi 
ŽULPKĮ 21 straipsnio 11 dalimi ir 3 dalies 1 punktu – šis straipsnis pakeistas 2020 m. 
kovo 31 d. priimtu Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. 
I-1553 2, 8, 9, 18, 21 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIII-2831405. 

404 Austrijos Respublikos Konstitucinio Teismo 2020 m. liepos 17 d. sprendimas Nr. ECLI:AT:VF-
GH:2020:G202.2020, https://rdb.manz.at/document/ris.vfght.JFT_20200714_20G00202_00. 

405 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 2, 8, 9, 
18, 21 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas, TAR, 2020-04-07, Nr. 7194. 
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 CSĮ reglamentuoja galimybę riboti teisės užsiimti ūkine veiklą įgyvendinimą. Jis 
numato civilinės saugos sistemos organizavimo ir veikimo teisinius ir organizacinius 
pagrindus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų kompetenciją, kitų įstaigų, 
ūkio subjektų, gyventojų teises ir pareigas civilinės saugos srityje. CSĮ 5 straipsnio 5 
punkte nurodyta, kad vienas iš civilinės saugos uždavinių yra, susidarius įvykiams, 
ekstremaliesiems įvykiams ir ekstremaliosioms situacijoms, organizuoti ir vykdyti 
priemones, kuriomis siekiama atkurti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įs-
taigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams ir gyventojams būtiniausias gyvenimo 
(veiklos) sąlygas. Įstatyme įvirtinta, kad nustatomi trys civilinės saugos sistemos pa-
rengties lygiai, kurių trečiasis (visiškos parengties, koks ir buvo paskelbtas vertina-
moje situacijoje) lygis skelbiamas, kai civilinės saugos sistemos subjektai privalo būti 
pasirengę vykdyti užduotis ir funkcijas ekstremaliųjų situacijų metu, gali būti pasi-
telkiami žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, sušaukiamos ekstremaliųjų situacijų 
komisijos ir operacijų centrų nariai, parengiamos būtinos paimti iš valstybės rezervo 
civilinės saugos priemonių atsargos (20 straipsnis). Trečiąjį civilinės saugos sistemos 
parengties lygį skelbia ir atšaukia Vyriausybė tada, kai, be kita ko, gresia ar susidarė 
valstybės lygio ekstremalioji situacija. 

CSĮ 8 straipsnyje įtvirtinta, kad, vykdant gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus 
darbus, likviduojant įvykį, ekstremalųjį įvykį, ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų 
padarinius, šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gali būti laikinai apribo-
tos asmens judėjimo laisvė, nuosavybės ir būsto neliečiamumo teisės. Minėta, kad 
ūkinės veiklos laisvės apribojimai gali būti nustatomi tik įstatymu, kuris viešai pa-
skelbiamas, o jo normos suformuluotos aiškiai. Įstatymais apibrėžiant teisių įgyven-
dinimo ribas, būtina atsižvelgti į atitinkamos teisės (ar laisvės) paskirtį bei prasmę 
ir Konstitucijoje numatytas jos ribojimo galimybes bei sąlygas.406 Minėtoje įstatymo 
nuostatoje nėra įtvirtinta galimybė plačia apimtimi riboti ūkinę veiklą vykdančių 
subjektų ūkinės veiklos laisvę. Manytina, kad apskritai nebuvo leidžiama riboti teis-
numo arba ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos pagal CSĮ nuostatas. CK įtvirtinta 
galimybė riboti ūkinės veiklos laisvę tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka rei-
kalauja, kad toks ribojimas ne tik aiškiai ir nedviprasmiškai būtų įtvirtintas įstatyme 
(o ne nurodant, kad tai galimai (numanomai) yra „organizacinė priemonė“, skirta 
užkrečiamųjų ligų kontrolei (22 straipsnio 2 dalis)), ar kad toks ribojimas patenka į 
asmens judėjimo laisvės, nuosavybės ir būsto neliečiamumo teisės ribojimų sritį. Tai 

406 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 13 d. nutarimas, https://www.lrkt.lt/lt/
teismo-aktai/paieska/135/ta389/content; 1997 m. gegužės 6 d. nutarimas, https://www.lrkt.lt/lt/teis-
mo-aktai/paieska/135/ta393/content.
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turėtų būti aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtinta konkrečiose įstatymo nuostatose (CSĮ 
8 straipsnis). 

Kitas įstatymas, numatantis karantino įvedimą ir su tuo susijusį verslo subjektų 
teisnumo ribojimą šalies teritorijoje, buvo ŽULPKĮ. Šio teisės akto 1 straipsnio 1 da-
lyje įtvirtintas siekis nustatyti užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės valdymo 
pagrindus, fizinių ir juridinių asmenų teises ir pareigas užkrečiamųjų ligų kontrolės 
ir profilaktikos srityje. 2020 m. kovo 31 d. pakeitus ŽULPKĮ 21 straipsnį bei papil-
džius jį 11dalimi buvo pakeistas karantino tikslo nustatymas įtvirtinant, kad karanti-
no tikslas nuo šiol bus laikoma siekis nustatyti specialias asmenų darbo, gyvenimo, 
poilsio, judėjimo sąlygas, apribojimus ir tvarką bei ūkinės ir kitokios veiklos sąlygas, 
apribojimus bei tvarką ir taip riboti užkrečiamųjų ligų plitimą. O naujai priimtoje 11 
dalyje detalizuoti asmens judėjimo laisvės ir ūkinės veiklos laisvės ribojimai.

Įstatymų, kurie galiojo pirmą kartą Vyriausybei paskelbus karantiną, analizė 
neleidžia daryti vienareikšmės išvados, jog juridinių asmenų teisnumo turinį 
sudarančios teisės, 2020 m. kovo 16 d. įsigaliojus karantino sąlygoms, ribojimo 
galimybė formaliąja prasme buvo aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtinta įstatymų 
nuostatomis, todėl teisėtai bei pagrįstai ribojo komercinių ūkio subjektų teisnumą. 
Taip pat svarstytina, ar minimas Vyriausybės nutarimas, kuriame buvo įtvirtinti 
draudimai ir nustatytas karantino laikotarpis, nepaneigė juridinių asmenų ir / ar 
fizinių asmenų, kurie verčiasi verslu ar profesine veikla, iki 2020 m. kovo 16 d. vyk-
džiusių nutarime uždraustas ir / ar apribotas ūkines veiklas, teisnumo ir veiksnumo, 
kaip tai įtvirtinta CK 2.74 ir 2.75 straipsniuose407. 

Neabejotina, kad ekstremaliosios padėties ir karantino paskelbimas yra išskirti-
nė situacija, kurioje reikėjo imtis išimtinių priemonių. Tačiau savaime tai nereiškia, 
kad bet kokios priemonės, kurių buvo imtasi, formaliai atitiko teisėtumo reikalavimą 
ir nepaneigė pačių teisių ir laisvių esmės. Vis dėlto  2020  m.  kovo 31 d. pakeitus 
ŽULPKĮ 21 straipsnį bei papildžius jį 11dalimi ši teisinė situacija buvo iš esmės pako-
reguota įstatymo nuostatose įtvirtinus, kad, be kita ko, karantino metu <...> gali būti 
laikinai apribota asmens judėjimo laisvė ir nustatyti šie ūkinės veiklos apribojimai, 
inter alia, Vyriausybė gali nustatyti teritorijų karantino režimo priemones, susiju-
sias su ūkinės veiklos apribojimais, – nustatyti produktų gamybos, jų realizavimo, 
geriamojo vandens tiekimo bei paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką. Taigi šia įstatymo 

407 CK 2.74 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad privatūs juridiniai asmenys gali turėti ir įgyti bet kokias 
civilines teises ir pareigas, išskyrus tas, kurioms atsirasti reikalingos tokios fizinio asmens savybės 
kaip lytis, amžius ir giminystė. LR CK 2.75 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad juridinių asmenų teisnu-
mas negali būti apribotas kitaip, kaip tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. 
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nuostata, įtvirtinęs galimybę riboti ūkinės veiklos laisvę įstatymo leidėjas įpareigojo 
Vyriausybę detalizuoti ūkinės veiklos laisvės ir atitinkamai juridinio asmens teis-
numo ribojimų tvarką, buvo pašalintas iki tol inicijuoto dėl karantino vykdyto ūki-
nės veiklos laisvės ribojimo pagrįstumo trūkumas – ŽULPKĮ 21 straipsnio 11 dalyje 
įtvirtinus, kad ūkinės veiklos laisvė gali būti ribojama Vyriausybės nustatyta tvarka 
ir priemonėmis. 

Pirmojo karantino režimo galiojimo Lietuvoje laikotarpiu 2020 balandžio 22 
d. buvo pakeistas Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 susiaurinant 
ribojimus – panaikintas draudimas dirbti parduotuvėms, kioskams ir prekybos cen-
trams, turgavietėse prekiauti augalais, skirtais sodinti, sėklomis ir trąšomis, taip pat 
panaikintas draudimas organizuoti viešąjį maitinimą atvirose erdvėse, teikti plau-
kų priežiūros ir nagų priežiūros paslaugas, leidžiama vykdyti kai kurias kultūros, 
laisvalaikio, pramogų, sporto veiklas408. Vertinant teisnumo ribojimo apimtį, toks 
ribojimo sušvelninimas kai kurių juridinių asmenų veiklai buvo neabejotinai reikš-
mingas, tačiau tai neturi įtakos vertinimui, ar toks ribojimas apskritai yra teisėtas, 
jo priėmimo momentu. Jeigu šios galimybės yra ribojamos, tuomet būtina įvertinti, 
ar šie ribojimai buvo teisėti ir pagrįsti. Vertinant pandemijos pradžioje atliktus CSĮ 
ir ŽULPKĮ nuostatų pakeitimus, manytina, kad įstatymų leidėjas kuo skubiau siekė 
ištaisyti iki tol buvusį teisinį reguliavimą, kuris galbūt neatitiko vienos iš prielaidų 
valstybei riboti ūkinės veiklos laisvę – teisėtumo sąlygos.

Vertinant nurodyto teisinio reglamentavimo pokyčius, susijusius su teisės užsi-
imti verslu įgyvendinimu, galima teigti, kad aptariama teisė buvo ribojama įstatymų 
ir Vyriausybės priimtų nutarimų pagrindu. Teisės aktais nustatytų priemonių, kurios 
buvo skirtos kitam viešajam gėriui – visuomenės sveikatai saugoti ir kartu vienokia 
ar kitokia apimtimi ribojo teisę užsiimti verslu, taikymas buvo ir / ar yra apibrėžtas 
laike, t. y. jų galiojimas buvo ribotas pandemijos laikotarpiu. Tai sudaro prielaidas 
teigti, kad verslui taikyti ribojimai ilgalaikių padarinių, kurie lemtų pokyčius verslo 
teisėje (teisės užsiimti ūkine veikla realizavimui), tikėtina, nesukels. Tokie pandemi-
jos metu priimti ribojimai ribojo tik dalį teisės užsiimti ūkine veika elementų, ypač 
kiek tai buvo susiję su ūkine veikla, kuri vykdoma prekybos vietose, nes ribojimais 
buvo siekiama nustatyti laike apibrėžtus šios teisės įgyvendinimo ribojimus. Verslo 
teisės doktrinos vystymosi prasme tokios valstybės nustatytos priemonės yra reikš-
mingos vertinant, valstybės diskreciją riboti teisę užsiimti ūkine veikla, koks teisinis 

408 Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 
„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ (2020-04-22 Nr. 398, TAR, 
2020-04-22, kodas 2020-08311, įsigaliojo 2020-04-23).
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instrumentarijus turi būti taikomas (įstatymu). Todėl laikytina, kad šiuo konkrečiu 
atveju taikyti ribojimai ir jų teisinis reglamentavimas reikšmingos ilgalaikės įtakos 
verslo teisės plėtrai nepadarė, tačiau jie laikyti valstybės intervencijos į verslo teisi-
nius santykius pavyzdžiu ir gali būti reikšmingi vertinant valstybės kompetencijos 
riboti teisę į nuosavybę bei atitinkami teisę užsiimti verslu. 
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2.3. Mokesčių teisės raida COVID-19 pandemijos metu: 
lyginamieji ir istoriniai aspektai 

2020 m. pradžioje netikėtai prasidėjusi COVID-19 pandemija sutrikdė ne tik 
Lietuvos Respublikos, bet ir iš esmės visų kitų pasaulio valstybių įprastą socialinį ir 
ekonominį gyvenimą, sukėlė skaudžias pasekmes verslui. Šis jas pajuto tiek per var-
tojimo mažėjimą, tiek ir per įprastų prekių tiekimo grandinių sutrikimą, tiek ir dėl 
tiesioginių valstybių įvestų draudimų bei apribojimų vykdyti įvairias veiklos rūšis 
ar ekonominės veiklos operacijas siekiant sumažinti COVID-19 plitimo pavojų ar 
užtikrinti gyvybinių paslaugų teikimą visuomenei. 

Būtina priminti, kad Lietuvos Respublikoje taikytinų tokio pobūdžio priemo-
nių, t. y. draudimų bei ribojimų, sąrašas (kuris nuolat buvo atnaujinamas) patvir-
tintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl 
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (galioo iki  2021 m. liepos 
1 d.)409, taip pat jų tolesnio taikymo galimybės ir tvarka išliko nustatyta pagal iki šiol 
galiojančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 
152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“410 nuostatas. Minėtų 
priemonių taikymas nulėmė, jog pirmaisiais karantino režimo taikymo mėnesiais 
(2020 m. pradžioje) reikšmingai (apie 15 proc.) mažėjo valstybės biudžeto pajamų 
iš mokesčių surinkimas, tūkstančiai verslo subjektų pateikė Valstybinei mokesčių 
inspekcijai prašymus atidėti mokėtinus mokesčius.411 Be to, tęsiantis ekstremaliajai 
situacijai (pavyzdžiui, 2021 m. pabaigoje) išliko tolesnė grėsmė tvariai šalies eko-
nomikos raidai, ekonomikos augimui ir mokestinių pajamų surinkimui į biudžetą, 
nes įvairiuose verslo sektoriuose buvo akivaizdžios darbuotojų atlyginimų mažėjimo 
tendencijos ar net atskirų verslo sričių įmonių, pavyzdžiui, teikiančių maitinimo, 
turizmo paslaugas, bankrotai412, nors iš esmės pandemijos poveikis apėmė ir daugelį 

409 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos 
Respublikos teritorijoje paskelbimo“, TAR, 2020-11-05, Nr. 23062.

410 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 152 „Dėl valstybės lygio eks-
tremaliosios situacijos paskelbimo“, TAR, 2020-02-26, Nr. 4023

411 „Kovą pajamų surinkimas smuko 15 procentų, tūkstančiai įmonių prašo atidėti mokesčius“, 15min 
<https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/kova-mokesciu-surinkimas-smuko-15-procentu-tuk-
stanciai-imoniu-praso-atideti-mokescius-662-1298454>.

412 „Virtuvės šefai samčius kabina ant vinies: karantinas įveikė kai kuriuos lietuvių pamėgtus 
restoranus“. LRT, <https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1187827/virtuves-sefai-samcius-kabi-
na-ant-vinies-karantinas-iveike-kai-kuriuos-lietuviu-pamegtus-restoranus>; Žygintas Abromaitis, 
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kitų verslo sektorių, pavyzdžiui, transporto ir vežimų sektorių413. 
Atsižvelgiant į tai, šiame mokslo studijos skyriuje siekiama atsakyti į problemi-

nius tyrimo klausimus, kaip pandemijos nulemtas ekonomines ir socialines proble-
mas Lietuvoje buvo siekiama spręsti mokesčių teisinio reguliavimo priemonėmis, 
nustatytomis tiek nacionaliniu, tiek ES lygiu (atskirai išskiriant tarptautinės pre-
kybos apmokestinimo pokyčius), taip pat kokios buvo jų taikymo tendencijos bei 
išskirtiniai bruožai lyginamuoju ir istoriniu aspektais, vertinant kitų, ankstesnių 
ekonominių ir finansinių krizių valdymo patirtį. Nagrinėjami Lietuvos Respublikos, 
kaip ES valstybės narės, mokesčių sistemos teisinio reguliavimo pokyčiai nuo CO-
VID-19 pandemijos ir su jais susijusių ekonominių sukrėtimų pradžios (nuo 2020 
m. iki kovo) iki 2021 m. gruodžio pabaigos. Pokyčiai apėmė Lietuvos Respublikoje 
ir ES priimtų teisės norminių aktų, reglamentuojančių mokesčių administravimo ir 
atskirų mokesčių rūšių reglamentavimo klausimus, aspektus. Atitinkamai, vertinant 
šias teorines prielaidas bei praktinę patirtį, sukauptą teisinėmis priemonėmis regu-
liuojant mokesčių politiką bei mokesčių sistemą ekonominių krizių metu, siekiama 
įvertinti Lietuvos Respublikos, kaip ES valstybės narės, mokesčių teisinio reguliavi-
mo tendencijas po pasaulinės ekonomikos sukrėtimų, prasidėjusių 2020 m. pradžio-
je bei sąlygotų COVID-19 pandemijos bei galimą jų poveikį neigiamų pandemijos 
ekonominių, finansinių ir socialinių padarinių suvaldymui. To siekiama analizuo-
jant tiek mokesčių teisės aktus, kurie buvo priimti Lietuvoje (jos nacionalinių insti-
tucijų), tiek ir Lietuvoje taikomus teisės aktus, kuriuos priėmė ES institucijos (pir-
miausia susijusius su tarptautinės prekybos apmokestinimo priemonių nustatymu 
pandemijos laikotarpiu).

 Atlikto tyrimo pagrindu nustatyta, jog apibendrinant mokesčių teisinio regulia-
vimo patirtį Lietuvos Respublikoje 2020 m. kovą prasidėjusios COVID-19 pandemi-
jos ir jos sukeltų ekonominių sukrėtimų akivaizdoje galima konstatuoti, kad realaus, 
esminio mokestinės naštos lengvinimo verslo subjektams, mokesčių mokėtojams, 
priemonių iki 2021 m. gruodžio nebuvo įgyvendinta. Kylančius iššūkius mokesčių 
teisiniam reguliavimui Lietuvos Respublikoje COVID-19 pandemijos metu buvo 
bandoma spręsti pirmiausia tik procedūrinėmis priemonėmis ir procedūriniais su-

Jovita Gaižauskaitė, „Nerimas dėl Lietuvos ekonominės būklės: pirmieji juodi debesys atskriejo iš 
šalies periferijos“, LRT, <https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1190268/nerimas-del-lietuvos-ekono-
mines-bukles-pirmieji-juodi-debesys-atskriejo-is-salies-periferijos>.

413 „Lietuvos krovinių vežėjai dėl COVID-19 patiria milžiniškus nuostolius, rodo apklausa“, Alkas.
lt<https://alkas.lt/2020/04/20/lietuvos-kroviniu-vezejai-del-covid-19-patiria-milziniskus-nuostoli-
us-rodo-apklausa/>.
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paprastinimais, teisės aktais nekeičiant atskirų mokesčių tarifų ar neįvedant naujų 
mokesčių lengvatų. 

Šiame skyriuje atliktas tyrimas apsiriboja mokesčių teisinio reguliavimo kryp-
ties analize Lietuvoje COVID-19 pandemijos metu neįtraukiant kitų ES valstybių 
narių, išskyrus ES bendrai taikomas priemones, susijusias su tarptautinės prekybos 
apmokestinimo reguliavimu pandemijos metu (įgyvendinant ES bendrąją prekybos 
ir muitų politiką). 

 2.3.1. Mokesčių teisinio reguliavimo ypatumai socialinių, 
ekonominių ir finansinių krizių atvejais 

Mokslinėje literatūroje iš esmės sutariama, kad kiekvienos šiuolaikinės valsty-
bės pagrindiniai tikslai yra pirmiausia susiję su nacionalinės ekonomikos augimo 
užtkrinimu ir palankios aplinkos valstybės piliečių materialinei ir dvasinei gerovei 
kūrimu.414 Tad dėl fiskalinės (taip pat – ir mokesčių) politikos priemonių valstybės 
vaidmuo visuomenės ekonominiame gyvenime įgauna ypatingą reikšmę. Pabrėž-
tina, kad paprastai fiskalinės politikos priemonėmis, stabilizuojančiomis valstybės 
ekonominę situaciją, kai ekonomikos rodikliai smunka, yra laikoma valstybės išlaidų 
/ pajamų politika, valstybės turto pardavimas ir su šiuo procesu susijusios valdymo 
priemonės, socialinių išmokų (pensijų, subsidijų ir kt.) politika, valstybės biudžeto 
ir jo deficito mažinimo politika, mokesčių politika, valstybės skolos (vidaus ir už-
sienio) valdymo priemonės. Neabejotinai vienu iš svarbiausių veiksnių, padedančių 
stabilizuoti ekonomiką, yra ir efektyvi mokesčių sistema. Akivaizdu, kad dėl skir-
tingų vertinimų sunku nustatyti, koks konkretus apmokestinimo lygis ir mokesčių 
našta yra tinkama siekiant užtikrinti valstybės socialinį vystymąsi, bendrą visuome-
nės gerovę, taip pat palankias sąlygas verslui. Tačiau, remiantis mokslinėje literatū-
roje išskiriamais kriterijais, ji turėtų skatinti sparčią ekonomikos plėtrą ir užtikrin-
ti stabilias valstybės biudžetui pajamas; taip pat turėtų būti teisinga ir šiuo aspektu 
užtikrinti proporcingą mokesčių bei mokestinės naštos paskirstymą gyventojams ir 
verslui, taip pat sąžiningą verslo subjektų konkurenciją vidaus rinkoje.415 Akivaizdu, 
kad viena pagrindinių priemonių, siekiant užtikrinti visuomenės gerovę, yra viešojo 
sektoriaus finansavimas, priklausantis nuo į nacionalinį biudžetą surenkamų paja-

414 Aistė Medelienė, Mokesčių teisė (Vilnius: Registrų centras, 2011), 18.
415 J. E. Lane, Konstitucija ir politikos teorija (Kaunas: Naujasis lankas, 2003), 187.
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mų. Savo ruožtu svarbiausias nuo seno naudojamų finansinių išteklių šaltinis yra 
mokesčiai. Taigi mokesčių sistemos efektyvumas laikytinas itin svarbia priemone 
šalies ekonominiam potencialui plėtoti. 

Ekonomikos teorijoje iš esmės sutinkama, kad  efektyvi mokesčių sistema yra 
vienas iš veiksnių, padedančių stabilizuoti valstybės ūkio situaciją ekonomikos 
nuosmukio atveju. Kaip tik priimdama atitinkamus mokesčių įstatymus, valstybė 
gali skatinti spartų ekonomikos vystymąsi ar, priešingai,  sąlygoti ekonominės bū-
klės stagnaciją arba net pagilinti ekonominės krizės pasekmes. Be to, mokestinėmis 
teisinėmis priemonėmis ji taip pat gali kovoti su infliacija, nedarbu ar susitelkti į 
valstybės biudžeto deficito mažinimą. Dėl šios priežasties ekonomikos reguliavimas 
pasitelkiant mokesčių sistemą yra praktikuojamas daugelyje pasaulio valstybių ir, ne-
paisant nuomonių pavienių autorių, akcentuojančių, kad valstybė apskritai neturėtų 
kištis į visą šalies ekonominį gyvenimą, kol kas laikomas gana efektyvia priemone 
čia nurodytiems tikslams pasiekti.416 Pagrindinę valstybės ekonomikos reguliavimo 
problematiką, panaudojant tam mokesčių sistemą ir mokesčių politiką bei mokes-
čių teisinio reguliavimo priemones, galima apibrėžti taip: blogėjant ekonominei si-
tuacijai valstybėje surenkama mažiau pajamų iš mokesčių, o valstybė susiduria su 
biudžeto deficito problema. Jei valstybės politikai nusprendžia (politiniu lygmeniu) 
subalansuoti valstybės biudžetą, klasikiniu atveju jie gali pasirinkti arba sumažinti 
valstybės išlaidas, arba tiesiog padidinti mokesčių tarifus. Abiem atvejais bendros 
valstybės išlaidos mažėja, o tolesnės valstybės ekonominės padėties blogėjimo prie-
laidos išlieka. Tačiau bet kuriuo atveju, didindama mokesčius arba mažindama vals-
tybės išlaidas, valstybės vyriausybė savo aktyvia veikla daro didesnį poveikį nei kiti 
mokesčių sistemoje savaime veikiantys ją stabilizuojantys veiksniai ir aktyviai keičia 
sistemos būklę.417

Tokį šiuolaikinį ekonominį ir teisinį požiūrį į mokesčių politiką kaip priemonę  
ekonominėms krizėms ar sukrėtimams valdyti iš esmės suformavo idėjos, kilusios 
dar vienos labiausiai globalias ekonomines pasekmes turėjusių pasaulinių ekonomi-
kos krizių – Didžiosios depresijos metu  (XX a. pradžioje, 1929–1939 m.). Manytina, 
kad būtent ši krizė buvo stimulas, paskatinęs sukurti valstybinio ekonomikos regu-
liavimo teoriją, kurios metodai gana sėkmingai taikomi ir šiandien, kai tenka spręsti 

416 Nicole Wilson-Rogers, Dale Pinto, „Tax Reform: A Matter of Principle? An integrated framework for 
the review of Australian taxes“, E-Journal of tax research 7 (1) (2009): 72–105.

417 Žr. šiuo klausimu Martin Feldstein ir kt., The Risk of Economic crisis (Chicago, London: The 
University of Chicago Press, 1991).
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šiuolaikinius iššūkius.418 Egzistuoja du pagrindiniai tradiciniai mokesčių politikos 
požiūriai, taikomi siekiant kovoti su ekonomine krize ir jos neigiamu poveikiu ša-
lies ekonomikai: 1) mokesčių didinimas siekiant užtikrinti valstybės biudžeto paja-
mas (fiskalinė politika, kurią 1930 m. pasiūlė ir taikė JAV prezidentas H. Hooveris, 
siekdamas kovoti su Didžiąja ekonomine depresija); 2) mokesčių tarifų mažinimas 
ir valstybės biudžeto išlaidų didinimas (fiskalinė politika, kurią dar XX a. viduryje 
pasiūlė taikyti britų ekonomistas J. M. Keynesas). Remiantis antruoju požiūriu (va-
dinamąja „keinsizmo“ teorija), vyriausybės sprendimai, kuriais skatinamos investi-
cijos, laikomi geriausiu ekonomikos reguliavimo būdu, kuris duoda realų rezultatą 
ir socialinę naudą. Šis santykis J. M. Keyneso buvo apibūdintas taikant formulę: san-
taupos + mokesčiai = investicijos + vyriausybės išlaidos419.

2008–2009 m. įvykusi pasaulinė ekonomikos ir finansų krizė paskatino moksli-
ninkus ir praktikus visame pasaulyje domėtis keinsizmo teorija ir jos idėjų įgyven-
dinimu. Vietoj klasikinės ekonomikos idėjų, siūlančių didinti mokesčius ar mažinti 
išlaidas ekonomikos nuosmukio ar ekonominių sukrėtimų metu, keinsizmo teorijos 
šalininkai teigė, kad esant ekonomikos nuosmukiui reikia skatinti valstybės išlaidų 
didinimą, mažinti mokesčius ir palūkanų normas.420 Kai kuriuos šių idėjų aspek-
tus taip pat siūlė taikyti ir kiti garsūs ekonomistai, tokie kaip Stevenas Pressmanas 
(2009) ir N. Gregory Mankiwas (2008).421 Pavyzdžiui, Keyneso makroekonomikos 
teorijos idėjos buvo tiesiogiai panaudotos praktikoje rengiant ir 2009 m. JAV pri-
imant Amerikos atkūrimo ir reinvestavimo įstatymą (angl. Stimulus Act arba The 
Recovery Act), apibrėžiantį ekonomikos skatinimo iniciatyvų sąrašą, kurį 2009 m. 
vasarį patvirtino JAV Kongresas Be to, nuo 2008 m. įvairių teisinių priemonių, skirtų 
kai kuriems mokesčiams mažinti, ėmėsi ir kitos pagrindinės pasaulinėje ekonomiko-
je svarbios valstybės, pavyzdžiui, Kinija, Japonija ir Rusija.422

Dėl šios priežasties, vertindami ES valstybių narių patirtį mokesčių teisinio re-
guliavimo srityje ekonomikos krizių ir sukrėtimų metu, taip pat galime pasitelkti 
2008 m. pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės pavyzdį. Nors šios krizės priežas-
tys buvo skirtingos nei COVID-19 pandemijos atveju įvykusio staigaus ekonominės 

418 Christina Romer, „Lessons from the Great Depression for economic recovery in 2009“, <http://www.
brooklings.edu>.

419 Žr. šiuo klausimu Robert Heilbronet, Visions of the Future (Oxford: Oxford University Press, 
1995).

420 Deepak Nayyar, Trade and Globalization (Delhi: Oxford University Press, 2008).
421 aron Pressman, „A time to return to Keynes“, Critical perspectives on international business 5 (1/2) 

(2009); Gregory Mankiw, Principles of Economics (Stamford: Cengage Learning, 2008).
422 Shuanglin Lin, „Tax Reforms in China and Russia“, The Chinese Economy 42 (3) (2009): 24–40.
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veiklos nuosmukį sąlygoję veiksniai, bendrosios jų pasekmės – smukęs vartojimas, 
išaugęs nedarbas, bankrotai, mokestinių pajamų surinkimo į biudžetą mažėjimas 
– yra panašios. 2008 m. prasidėjusios pasaulinės ekonomikos krizės laikotarpiu ES 
valstybės taikė skirtingas apmokestinimo reguliavimo priemones. Kai kurios vals-
tybės narės (pvz., Lietuva, Latvija, Estija, Graikija) elgėsi klasikiniu būdu – didino 
mokesčių tarifus, išplėtė jau esamų mokesčių bazę ar net įvedė naujas mokesčių rū-
šis. Kitos valstybės narės (Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Suomija) ieškojo 
kitų metodų ekonominėms problemoms spręsti ir bandė sumažinti mokesčių naš-
tą, t. y. mažinti kai kurių mokesčių tarifus, įvesti papildomas mokesčių lengvatas 
ir pan.423 Šalys, kurios pasirinko šią ekonomikos atkūrimo politiką ir iš karto įvedė 
bent jau trumpalaikes mokesčių mažinimo priemones (nes ilgalaikėje perspektyvoje 
mokesčių, ypač netiesioginių (pvz., PVM), našta turėjo tendenciją didėti424), dau-
geliu atvejų pasiekė geresnių rezultatų – jų pagrindiniai makroekonominiai rodi-
kliai (BVP augimo tempas, nedarbo lygis ir infliacijos lygis) pirmaisiais krizės metais 
(nuo 2009 iki 2010 m.) buvo geresni.425 Lietuvoje vykdytos mokesčių reformos 2008 
m. pabaigoje–2009 m. prasidėjusios ekonomikos krizės metu gali būti vertinamos 
prieštaringai. Galima konstatuoti, kad tada (prieš dešimtmetį) Lietuvos Respublika 
aiškiai iš karto bei nedelsdama pasirinko tik mokesčių didinimu paremtą fiskalinę 
politiką (ypač sparčiai didino vartojimo mokesčius, PVM), kartu papildomai tuo pa-
čiu metu susidurdama ir su tiesioginiais pasaulinės ekonomikos krizės padariniais, 
tačiau tokia politika neužtikrino itin greitos nacionalinės ekonomikos stabilizacijos. 
Dėl šių priežasčių galima konstatuoti ir daryti prielaidą, kad kaip tik mokesčių tarifų 
sumažinimas (ar bent jau laipsniškas, ilgalaikis jų didinimas) ištikus ekonomikos 
krizei galėtų būti laikomas tinkamesne valstybės ekonomine strategija, padedančia 
išvengti dar didesnio neigiamo poveikio šalies ekonomikos būklei.

 

423 Gediminas Valantiejus, „Development Trends of European Union Countries Tax Systems in the Period 
of Global Economic Crisis (yrs. 2008–2012)“, Societal Innovations for Global Growth 1 (2) (2013): 
103.

424 Taxation papers. Working Paper N.38-2013. Tax reforms in EU Member States (Luxembourg: Office 
for Official Publications of the European Communities, 2013).

425 Gediminas Valantiejus, „Development Trends of European Union Countries Tax Systems in the Period 
of Global Economic Crisis (yrs. 2008–2012)“, Societal Innovations for Global Growth 1 (2) (2013): 
106.
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2.3.2. Lietuvos Respublikos pasirinktas mokesčių teisinio 
reguliavimo modelis, susidūrus su COVID-19 pandemijos 

pasekmėmis: esminiai jo bruožai ir pokyčiai

Koronaviruso plitimo sukelta COVID-19 pandemija paženklinti 2020–2021-ieji 
skaudžiai paveikė Lietuvą, o valstybė ir visuomenė gana stipriai nukentėjo nuo tie-
sioginių ir netiesioginių pandemijos pasekmių, ypač vadinamosios antrosios pande-
mijos bangos, prasidėjusios 2020 m. rudenį. Tiek dėl šių tiesioginių ribojimų, tiek ir 
dėl pačių gyventojų (vartotojų) elgsenos pokyčių pandemijos akivaizdoje sumažėjo 
kai kurių prekių ir paslaugų apyvarta. Itin buvo paveikti atskirų sričių verslai, pavyz-
džiui, turizmo, apgyvendinimo, maitinimo paslaugų sektorius, tačiau kartu ir trans-
porto bei logistikos verslai ar net atskiros gamybos ir mažmeninės prekybos sritys.426

 2.3.2.1. Bendrųjų mokesčių administravimą reguliuojančių teisės aktų 
pokyčių tendencijos

Jau pirmosios COVID-19 bangos metu, dar 2020 m. pavasarį, buvo plačiai dis-
kutuojama apie įvairias kompensacines, pagalbos ir kitas valstybės paramos priemo-
nes verslui, įskaitant ir priemones, kuriomis buvo siekiama švelninti mokestinę naštą 
verslui, atidėti ar išdėstyti mokesčių mokėjimą. Tam tikrų iniciatyvų šioje srityje im-
tasi net ES lygmeniu. Pavyzdžiui, dar 2020 m. gegužę EK pateikė pasiūlymus atidėti 
atskirų ES mokesčių teisės aktų dėl e. komercijos sandorių apmokestinimo PVM ir 
keitimosi informacija apie tarpvalstybinius susitarimus, galbūt turinčius mokesčių 
vengimo požymių, įgyvendinimo terminus. Taip pat buvo nuspręsta laikinai netai-
kyti importo mokesčių (muitų, importo PVM) į ES importuojamoms asmens ap-
saugos priemonėms – kaukėms, pirštinėms, respiratoriams, atskiroms medicininės 
įrangos rūšims ir pan. Be to, dalis ES valstybių narių, pavyzdžiui, Čekija, Vokietija, 
Vengrija, Airija, mažino prekėms ir paslaugoms (ar atskiroms jų rūšims) apmokes-
tinti taikomo PVM tarifą (-us).427 Šiame kontekste svarbu įvertinti, kokiomis teisinė-
mis priemonėmis į susidariusią situaciją reagavo Lietuvos Respublika 2020–2021 m., 

426 Miglė Eleonora Černikovaitė, Žaneta Karazijienė, „Social-economic effects of the COVID-19 pan-
demic in Lithuania“, SHS Web of Conferences 92 (0100) (2021): 1–10.

427 Žr. šiuo klausimu V. V. Karpova, V. F. Tischenko, V. N. Ostapenko ir kt., „Anti-Crisis Fiscal Measures 
in the European Union during the COVID-19 Pandemic and their Impact on GDP“, Journal of tax 
reform 6 (3) (2020): 225–243
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vis dar tebesitęsiančios koronaviruso sukeltos pandemijos protrūkių (vadinamųjų 
bangų) akivaizdoje.

Pastebėtina, kad mokesčių teisinis reguliavimas Lietuvos Respublikoje paskel-
bus karantiną dėl COVID-19  pandemijos pirmosios bangos (nuo 2020 m. kovo) iš 
karto buvo labiau nukreiptas ne į tiesioginės mokestinės naštos verslui (pvz., mokes-
čių tarifų) mažinimą. Įstatymų leidėjas ir mokesčius administruojančios institucijos 
iš esmės orientavosi pirmiausia į procedūrinius palengvinimus ir supaprastinimus 
mokesčių mokėtojams, jų nustatymą ir įteisinimą. Pavyzdžiui, buvo patvirtinti nuo 
COVID-19  pandemijos nukentėjusių mokesčių mokėtojų, kuriems taikomos mo-
kesčių mokėjimo terminų atidėjimo priemonės, sąrašai.428 Gana operatyviai buvo 
keičiamas tik Mokesčių administravimo įstatymas, numatant galimybę įmonėms 
ir gyventojams papildomai pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio mokestinės 
nepriemokos atidėjimu ir išdėstymu (žr. 2020 m. kovo 19 d. įsigaliojusį Mokesčių 
administravimo įstatymo Nr. IX-2112 88 straipsnio pakeitimo įstatymą429).

Taigi tenka atkreipti dėmesį, kad, skirtingai nei 2008–2009 m. prasidėjusios fi-
nansų ir ekonomikos krizės metu, kai Lietuvos Respublikoje buvo priimami skubūs 
ir greiti sprendimai dėl atskirų mokesčių tarifų didinimo (vėliau net sukėlę kons-
titucinių diskusijų dėl jų teisėtumo430), mokesčių teisinis reguliavimas paskelbus 
karantiną COVID-19 pandemijos metu (2020 m. kovą) buvo nukreiptas labiau į 
procedūrinius palengvinimus ir supaprastinimus mokesčių mokėtojams nei į realų 
mokestinės naštos mažinimą. 

Iš esmės sutiktina ir su teisės doktrinos atstovų išsakytais vertinimais, kad ki-
tos mokestinės priemonės, kuriomis buvo reaguojama į susiklosčiusią ekstremaliąją 
situaciją, buvo iš esmės nustatytos įstatymus įgyvendinančiais teisės aktais – Valsty-
binės mokesčių inspekcijos įsakymais.431 Jais atidėti gyventojų pajamų mokesčio ir 
avansinės pelno mokesčio deklaracijų pateikimo terminai, patvirtinti specialūs mo-
kesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19 pandemijos poveikio, sąrašai, pagal 
kuriuos šie subjektai iškart, be prašymo buvo atleidžiami nuo delspinigių ir buvo 

428 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, „Informacija verslui dėl COVID-19“, 
<https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19>.

429 Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 88 straipsnio pakeitimo įstaty-
mas, TAR, 2020-03-18, Nr. 5693.

430 Žr. šiuo klausimu Aistė Medelienė, Mindaugas Lukas, „Vacatio legis mokesčių teisėje“, Teisė, 94 
(2015): 132–148.

431  Aistė Medelienė, „VMI skelbia, kad svarstoma atidėti mokesčių deklaravimo terminus: ką tai gali 
reikšti verslui?“, Teisė.Pro, <http://www.teise.pro/index.php/2020/03/15/a-medeliene-vmi-skel-
bia-kad-svarstoma-atideti-mokesciu-deklaravimo-terminus-ka-tai-gali-reiksti-verslui>.
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nevykdomas jiems apskaičiuotų mokesčių išieškojimas (nuo karantino pradžios iki 
ekstremaliosios situacijos pabaigos ir du mėnesius po jos). Be to, dalis mokestinių 
priemonių buvo tik tikslinės, orientuotos į mokesčių mokėtojus (verslo subjektus), 
teikiančius paramą kovai su COVID-19 pandemija, ar į šią paramą gavusius asme-
nis, jie buvo nustatyti ne koreguojant teisės norminių aktų turinį, o teikiant išaiški-
nimus dėl esamų mokesčių teisės aktų taikymo. 

Pavyzdžiui, remiantis VMI paskelbtais viešais išaiškinimais, nustatyta, kad pini-
gais, maistu, apsaugos priemonėmis medicinos įstaigas dėl COVID-19 pandemijos 
remiančių verslininkų ir lėšas renkančių labdaros ir paramos fondų teikiama pa-
galba pripažįstama parama mokesčių tikslais.432 Todėl paramą gavę subjektai galėjo 
pasinaudoti mokesčių lengvatomis: nustatyta, jog paramą gavusiems medikams ir 
medicinos įstaigoms papildomai mokėtini mokesčiai nuo gautos paramos neskai-
čiuojami. Analogiškai numatyta, kad neatlygintiną paramą suteikę verslo subjektai 
taip pat gali pasinaudoti mokesčių lengvatomis ir iš pajamų dukart atskaityti para-
mai skirtas išmokas ir taip susimažinti mokėtiną pelno mokestį. Be to, jei įmonės, 
PVM mokėtojos, paramą suteikė prekėmis, kurių pirkimo PVM buvo įtraukusios į 
PVM atskaitą, buvo apibrėžta, kad ekstremalios situacijos metu dėl COVID-19 joms 
už tokias prekes nereikia apskaičiuoti PVM dėl prekių suvartojimo privatiems porei-
kiams, neatsižvelgiant į suteiktos paramos vertę. Šių specialių tikslinių mokestinių 
priemonių lengvatų taikymo tvarka buvo plačiau paaiškinta VMI pateiktame rašyti-
niame išaiškinime433 (nekeičiant mokesčių teisės norminių aktų turinio).

 2.3.2.2. Specialiųjų mokesčių įstatymų, reguliuojančių atskirų 
mokesčių rūšių taikymą, pakeitimai ir jų reikšmė pandemijos valdymui

Būtina pažymėti, kad kitų sprendimų dėl mokesčių tarifų, esminių mokesčių ap-
skaičiavimo elementų keitimo nebuvo priimta arba karantino bei ekstremaliosios si-
tuacijos laikotarpiu buvo atliekami tie mokesčių įstatymų pakeitimai, kurie nesusiję 
su COVID-19 pandemija ir iš esmės buvo suplanuoti iš anksto. Iš mokesčių įstatymo 

432 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. kovo 19 d. 
raštas Nr. (32.42-31-1E) RM-9867 „Dėl suteiktos / gautos paramos Lietuvoje paskelbus valstybės ly-
gio ekstremalią situaciją dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės“, <https://www.vmi.
lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/ DkY4/content/id/9630878>.

433 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. kovo 19 d. 
raštas Nr. (32.42-31-1E) RM-9867, <https://savadai.savadai.lt/document. php?id =17282&version_
id=0&scrollTo=17282&scrollToCDoc=&undefined>.
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keitimo iniciatyvų, kurias paskatino pandemija, matyti, jog šiuo metu, reaguojant į 
pandemijos sukeltas ekonomines pasekmes, buvo bandoma rinktis kiek kitą kelią 
nei 2008–2009 m. ekonominės krizės metu, t. y. mažinti mokėtinų mokesčių, pir-
miausia PVM, naštą. Šiuo klausimu pažymėtina, kad 2020 m. balandį Seime buvo 
įregistruoti keli PVM įstatymo projektai, kuriais buvo ketinama mažinti pridėtinės 
vertės mokestį atskirų verslo sričių subjektams. Šiais projektais buvo siūloma nusta-
tyti, jog maitinimo ir gėrimų teikimo paslaugoms (išskyrus prekybą alkoholiniais 
gėrimais) būtų taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas434, nustatyti lengvatinį 5 
proc. PVM tarifą elektroninės žiniasklaidos priemonėms435. Taip pat buvo siūloma 
numatyti, kad, apskaičiuodamos PVM, pinigų apskaitos principą (apmokestinamųjų 
pajamų apskaitymą pagal jų gavimo faktą, o ne susidarymo momentą) galėtų taikyti 
įmonės, kurių pajamos nesiekia 2 000 000 Eur (galimybė apskaičiuoti PVM pagal jų 
gavimo faktą tiek iki pandemijos pradžios, tiek ir vėlesniu laikotarpiu iki šio tyrimo 
parengimo 2021 m. gruodį, apskritai nebuvo numatyta), bei taikyti lengvatinį 5 proc. 
PVM tarifą apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriams.436 Diskusijos vyko ir 
dėl kitų naujų pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl blogėjančios ekonominės ir demografinės 
padėties nustatyti lengvatinį 9 proc. PVM tarifą, taikomą kūdikių maisto produk-
tams ir vaikų sauskelnėms.437 Tačiau, išskyrus PVM lengvatų išplėtimą maitinimo 
paslaugoms ir elektroninės žiniasklaidos priemonėms (įtvirtintą tik 2021 m.)438, nė 
vienas iš kitų siūlomų minėtų PVM įstatymo pakeitimų nebuvo priimtas.

Be to, buvo pateikti (tačiau nerealizuoti) pasiūlymai mažinti ar koreguoti gy-
ventojų pajamų mokestį (laikinai 2020 m. liepos 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. laiko-
tarpiu sumažinti standartinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą, taikomą pajamoms 
iš darbo santykių, nuo 20 iki 15 proc.439, taip pat nekilnojamojo turto mokestį (nuo 
150 000 iki 220 000 Eur padidinant standartinę turto vertę, nuo kurios būtų prade-

434 PVM įstatymo 19 straipsnio pakeitimo projektas Nr. IX-751, Lietuvos Respublikos Seimas, <https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/>.

435 PVM įstatymo 2 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas XIIIP-4709, Lietuvos 
Respublikos Seimas, <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/>.

436 PVM įstatymo 14 ir 19 straipsnio pakeitimo projektas Nr. XIIIP-4673, Lietuvos Respublikos Seimas, 
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/>.

437 PVM įstatymo 19 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. IX-751, Lietuvos Respublikos 
Seimas, <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/>.

438 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstaty-
mas, TAR, 2021, Nr. 14645.

439 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. 
XIIIP-4871, Lietuvos Respublikos Seimas, <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/>.
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damas skaičiuoti šis mokestis).440 Visi kiti, dažniausiai gyventojų ir verslo mokami 
mokesčiai, pavyzdžiui, pelno mokestis, akcizai, Lietuvoje COVID-19 pandemijos 
metu (2020 m.) liko nepakeisti, skirtingai nuo kitų ES valstybių narių, kurios akty-
viai ėmėsi mokestinių priemonių kovai su pandemijos pasekmėmis įgyvendinimo 
bei mokesčių tarifų mažinimo, pavyzdžiui, Vokietijoje, nuspręsta mažinti tiek stan-
dartinį PVM tarifą (iki 16 proc.), tiek ir lengvatinį PVM tarifą (iki 5 proc.).441

Taigi Lietuvoje 2020 m. pandemijos metu taikytos priemonės nebuvo itin iš-
skirtinės, ypač vertinant jas kitų ES valstybių narių praktikos kontekste. Viena iš 
priemonių, kuri buvo labiau orientuota į mokestinės naštos palengvinimą, buvo tai, 
kad 2020 m. birželį Lietuvos Respublikos Seimas pakeitė gyventojų pajamoms ap-
mokestinti taikomus neapmokestinamuosius pajamų dydžius.442 Atsižvelgiant į pri-
imtus Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimus nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 
gruodžio 31 d. nustatytas neapmokestinamasis pajamų dydis, taikomas gyventojo 
su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms ap-
mokestinti, buvo padidintas iki 400 Eur, o nuo 2020 m. sausio 1 d. iki liepos 1 d. 
taikomo NPD dydis buvo 350 Eur. Taigi nors darbuotojams mokestinė našta šiek tiek 
švelnėjo, pirmosios COVID-19 pandemijos bangos metu (2020 m.) kitų verslui, nu-
kentėjusiam nuo pandemijos poveikio, svarbių ir jo dažniausiai mokamų mokesčių 
(pvz., pelno mokesčio, PVM) pakeitimų nesulaukta. Todėl aktualu nagrinėti, kokie 
pokyčiai vyko vėliau ir kokios priemonės buvo orientuotos į naujus, 2021 metus, vis 
dar tęsiantis pandemijai ir toliau taikant su ja susijusius veiklos apribojimus verslui, 
atskirų paslaugų teikimui, prekybos draudimams. Pabrėžtina, jog prasidėjus ir įsibė-
gėjus 2020 m. antram pusmečiui, kurio metu Lietuvoje vėl susidurta su antrąja CO-
VID-19  pandemijos banga, tam tikrų iniciatyvų, paprastinančių mokesčių sistemą 
ar švelninančių mokestinę naštą, Lietuvoje vis dėlto buvo imtasi. Kita vertus, dau-
geliu atvejų jų tiesioginį ryšį su pandemija ir jos paveiktomis verslo sritimis įžvelgti 
sunku.

Pavyzdžiui, nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo supaprastinti reikalavimai PVM 
mokesčio administravimui ir grąžinimui.443 Jų pagrindu atsisakyta iki 2021 m. sausio 

440 Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, <https://
e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/>.

441 „Germany approves VAT cut to counter COVID-19 impacts“, VAT update, <https://www.vatupdate.
com/2020/06/13/germany-approves-vat-cut-to-counter-covid-19-impacts>.

442 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo 
įstatymas, TAR, 2020-06-29, Nr. 14359.

443 2020 m. birželio 26 d. PVM įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XIII-3169, TAR, 2020-07-03, Nr. 15004.
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1 d. taikytų ir nustatytų apribojimų PVM mokesčio grąžinimui ir nuostatos, kad už 
atitinkamą mokestinį laikotarpį susidariusi ir grąžinama PVM skirtumo suma negali 
būti didesnė už sąlyginę 21 proc. PVM sumą. Nuo 2021 m. sausio 1 d. už atitinkamą 
mokestinį laikotarpį susidaręs PVM skirtumas privalo būti grąžinamas bendra Mo-
kesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

Be to, pagal Seimo papildytą Pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalį444 
nuo 2021 m. sausio 1 d. nustatyta nauja pelno mokesčio lengvata stambiems inves-
tuotojams. Įsigaliojusių pakeitimų pagrindu sudarę stambaus projekto investicijų 
sutartį su Vyriausybės įgaliota institucija juridiniai asmenys, kurių vidutinis darbuo-
tojų skaičius mokestiniais metais ne mažesnis kaip 150 (kai investuojama Vilniuje – 
200) ir kuriuose privačios kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 20 milijonų 
eurų sumą (kai investuojama Vilniuje – 30 milijonų eurų sumą), neprivalės mokė-
ti pelno mokesčio, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurio metu ši investicijų 
suma buvo pasiekta. Vis dėlto pastebėtina, jog šis pakeitimas buvo ir yra orientuotas 
tik į atitinkamą, tikslinę mokesčių mokėtojų grupę, o ne į visus pandemijos paveik-
tus pelno mokesčio mokėtojus.

Kartu buvo išplėstas ir gyventojų pajamų mokesčio įstatymo lengvatų taikymas, 
numatant platesnes galimybes gyventojams susigrąžinti dalį sumokėto gyventojų pa-
jamų mokesčio. 2020 m. gruodžio 18 d. įsigaliojusiuose Gyventojų pajamų mokesčio 
įstatymo pakeitimuose445 nurodyta, kad deklaruojant metines pajamas (pradedant 
2020 m.) iš apmokestinamųjų pajamų galima atimti (ir atitinkamai gyventojų pa-
jamų mokesčio permokos forma susigrąžinti) išlaidas ne tik už pirmą, bet ir antrą, 
ir paskesnį profesinį ar aukštąjį mokslą. Akivaizdu, kad ši lengvata taip pat mažina 
mokestinę naštą, tačiau tiesiogiai susijusia su COVID-19  pandemijos pasekmėmis 
vargu ar ją galima vadinti.

Su pandemijos poveikiu ir jos pasekmėmis (kaip nurodoma teisės aktų leidy-
bos parengiamuosiuose dokumentuose) galima sieti nebent 2020 m. gruodžio 22 d. 
priimtą ir nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojusį PVM mokesčio įstatymo 19 straipsnio 
pakeitimą446, kuriuo įteisintas lengvatinis 5 proc. PVM mokesčio tarifas elektroni-
niams laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams. Kita vertus, jis 

444 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymas, 
TAR, 2020-07-03, Nr. 15010.

445 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo 
įstatymas, TAR, 2020-12-17, Nr. 27623.

446 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstaty-
mas, TAR, 2021, Nr. 14645.
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apima labai siaurą ekonominės veiklos sritį ir diskutuotina, kiek jis tikslingas, t. y. ar 
leidybos verslas yra labiau paveiktas pandemijos. 

Šiuo aspektu svarbu įvertinti, kad kaip kovos su pandemijos pasekmėmis prie-
monė 2020 m. buvo registruoti ir kiti PVM įstatymo pakeitimo projektai, kuriais 
ketinta labiau mažinti PVM mokestį verslo sritims, kurias tiesiogiai paveikė su pan-
demija susiję apribojimai, pavyzdžiui, maitinimo ir gėrimų teikimo, apgyvendinimo 
paslaugų verslui.447 Šie pakeitimai buvo įteisinti tik PVM mokesčio įstatymo pakei-
timo 2021 m. birželio 22 d. įstatymu Nr. XIV-429, kuriuo buvo numatyta lengvatinį 
PVM tarifą (9 proc.) taikyti iki 2022 m. gruodžio 31 d. maitinimo įstaigų teikiamoms 
maitinimo paslaugoms ir išsinešti tiekiamam maistui; meno ir kultūros įstaigų pas-
laugų, meno ir kultūros renginių, sporto renginių, sporto klubų lankymui; atlikėjų 
(aktoriaus, dainininko, muzikanto, dirigento, šokėjo ar kito asmens, vaidinančio, 
dainuojančio, skaitančio, deklamuojančio arba kitaip atliekančio literatūros, meno, 
folkloro kūrinius ar cirko numerius) teikiamoms atlikimo paslaugoms.

Kita vertus, nors nuo pandemijos itin nukentėjo ir iki pat 2021 m. pabaigos ne-
atsigavo turizmo paslaugų verslas (jo apyvartai ES valstybėse narėse kritus apie ke-
turis kartus nuo įprastinio paslaugų lygio448), jo apmokestinimas nesulaukė įstatymų 
leidėjų dėmesio. Pavyzdžiui, dar PVM įstatymo 2020 m. rugpjūčio 28 d. pakeiti-
mo projektu449 buvo siūlyta taikyti 9 proc. PVM tarifą iki 2023 m. gruodžio 31 d. 
turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms turizmo 
paslaugoms ir 5 proc. PVM tarifą (iki 2023 m. gruodžio 31 d.) – apgyvendinimo pas-
laugoms. Vis dėltojokių specialių naujų PVM lengvatų turizmo paslaugų verslui iki 
2021 m. pabaigos nebuvo nustatyta, paliekant toliau galioti dar iki pandemijos pra-
džios 2018 m. priimtą PVM įstatymo 19 straipsnio pakeitimą450, kuriuo lengvatinio 9 
proc. PVM tarifo taikymas iki 2022 m. gruodžio 31 d. įteisintas turizmo veiklą regla-
mentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms.

Atitinkamai kiti mokesčių įstatymų pakeitimai 2021 m. vertintini kaip neesmi-

447 PVM įstatymo 19 straipsnio pakeitimo projektas Nr. IX-751, Lietuvos Respublikos Seimas, 
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/>; PVM įstatymo 14 ir 19 straipsnio pakeitimo 
projektas Nr. XIIIP-4673, Lietuvos Respublikos Seimas, <https://e-seimas.lrs.lt/portal/
legalAct/lt/>.

448 Eurostat, „Tourism services down by 75 % in June compared with February“, <https://ec.europa.eu/
eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20200904-2>.

449 PVM įstatymo pakeitimo projektas reg. Nr. XIIIP-5136, Lietuvos Respublikos Seimas, 
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/>.

450 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstaty-
mas, TAR, 2018-12-20, Nr. 20947. 
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niai ir nesusiję su COVID-19 pandemijos pasekmių valdymu, nes jie tik patikslino 
anksčiau taikytą mokesčių aspkaičiavimo tvarką. Tokiu būdu, pavyzdžiui, buvo pa-
tikslinta apskaitos tvarkymo tvarka apskaičiuojant pelno mokestį ir siejant pakeiti-
mus su naujo Finansinės apskaitos įstatymo įsigaliojimu.451 Taip pat 2021 m. buvo 
keičiamas gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamas pajamų dydis ir nusta-
tytas skirtingas (selektyvus) jo taikymas fiziniams asmenims, uždirbantiems iki 1 
vidutinio darbo užmokesčio bei uždirbantiems daugiau nei ši suma.452 

2.3.2.3. Mokesčių teisinio reguliavimo COVID-19 pandemijos sukeltos krizės 
ir 2008–2009 m. ekonomikos ir finansų krizės metu lyginamoji analizė

Istoriniu ir lyginamuoju aspektu svarbu šiuos pokyčius palyginti su Lietuvos 
mokestine politika ir jos teisiniu įgyvendinimu 2008–2009 m. prasidėjusios pasauli-
nės ekonomikos ir finansų krizės metu. Pavyzdžiui, nuo 2008 m. pabaigos Lietuva iš-
gyveno stiprią ekonomikos krizę, po kurios smarkiai sumažėjo BVP (2009 m. – 14,8 
proc.), sparčiai augo nedarbas – 13,7 proc. 2009 m. ir 17,8 proc. 2010 m.) ir biudžeto 
deficitas (2009 m. – 9,2 proc. ir 2010 m. – 7,1 proc.).453 Išorinės šios krizės priežas-
tys siejamos su 2008–2009 m. pasaulį sukrėtusiais įvykiais – pasaulinės ekonomikos 
krizės pradžia ir jos pasekmėmis Lietuvai: eksporto rinkų susitraukimu ir užsienio 
kapitalo pasitraukimu iš Lietuvos bei Lietuvos vertybinių popierių biržų kursų kri-
timu. Minėtu laikotarpiu Lietuvos nacionalinio biudžeto pajamos daugiausia buvo 
surenkamos iš PVM, akcizų ir pajamų mokesčio (pajamos iš šių keturių mokesčių 
rūšių sudarė daugiau nei 90 proc. visų valstybės biudžeto pajamų). Atitinkamai pa-
grindinės mokesčių reformos Lietuvoje prasidėjus krizei buvo skirtos šių mokes-
čių reformai. Lietuva 2008 m. gruodį priėmė esminius mokesčių sistemos reformos 
sprendimus ir šios reformos apėmė454:

1) PVM tarifų didinimą (nuo 2009 m. liepos nuo 18 iki 19 proc. ir nuo 19 iki 21 

451 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 7, 11, 12, 31, 39-1 ir 57 straipsnių pakeiti-
mo įstatymas, TAR, 2021-12-03, Nr. 2021-25112.

452 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo 2021 m. lapkričio 25 d. įstaty-
mas Nr. XIV-713, TAR, 2021-12-03, Nr. 25140.

453 „Global Finance: Country Economic Reports & GDP Data“, <http://www.gfmag.com/gdp-data-coun-
try-reports.html#axzz2iGXeJPxn>.

454 Gediminas Valantiejus, „Development Trends of European Union Countries Tax Systems in the Period 
of Global Economic Crisis (yrs. 2008–2012)“, Societal Innovations for Global Growth 1 (2) (2013): 
108.
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proc.) ir įvairių PVM mokesčių lengvatų (atleidimo) panaikinimą;
2) akcizų tarifų didinimą kurui, cigaretėms ir alkoholio gaminiams (akcizai kai 

kurioms kuro produktų rūšims buvo padidinti daugiau nei 200 proc. ir buvo panai-
kintos mokesčių lengvatos (atleidimai) tam tikriems alkoholinių gėrimų gaminto-
jams (mažosioms alaus darykloms);

3) pelno mokesčio tarifo didinimą (nuo 15 iki 20 proc.);
Vienintelė priešinga apmokestinimo politikos priemonė buvo gyventojų pajamų 

mokesčio sumažinimas tam tikroms pajamų rūšims (nuo 24 iki 15 proc.), tačiau 
kartu su juo įvestos ir atskiros 6 proc. privalomojo sveikatos draudimo įmokos, todėl 
realus darbo užmokesčio pajamoms taikomas mokesčio tarifas padidėjo iki 21 proc.

Reikia pažymėti, kad Lietuvos Respublikos mokesčių reformų patirtis šios eko-
nomikos krizės sąlygomis gali būti vertinama prieštaringai. Pirmiausia staigūs ir 
greiti mokesčių įstatymų pakeitimai (vadinamoji naktinė mokesčių reforma) sukėlė 
konstitucinių ginčų dėl tokių teisinio reguliavimo priemonių konstitucingumo, nors 
Konstitucinio Teismo 2013 m. vasario 15 d. nutarimu ir buvo pripažinta teisėta.455 
Be to, nors 2008 m. prasidėjusios pasaulinės ekonomikos krizės metu Lietuva, kaip 
ir kai kurios kitos ES valstybės (pvz., Latvija, Estija ir Graikija), pasirinko mokesčių 
didinimo fiskalinę politiką, ši politika neužtikrino greito finansų stabilizavimo (pa-
grindiniai makroekonominiai rodikliai ir ypač valstybės biudžeto pajamos iš mokes-
čių toliau mažėjo 2009–2010 m. ir pradėjo gerėti / augti tik 2011 m.). ES valstybėse 
narėse, kurios pasirinko mokesčių mažinimo fiskalinę politiką, šis atsigavimas buvo 
spartesnis, t. y. jų pagrindiniai makroekonominiai rodikliai pradėjo augti sparčiau ir 
anksčiau, t. y. jau 2010 m.456

Apibendrinant galima konstatuoti, kad, skirtingai nei ankstesnės 2008–2012 m. 
finansų bei ekonomikos krizės metu, COVID-19 pandemijos metu Lietuvoje mokes-
tinė našta nebuvo didinama. Tačiau esminio mokesčių naštos sumažinimo, lengvini-
mo ar švelninimo (nepaisant įvairių politinio lygmens diskusijų ir inicijuotų mokes-
čių įstatymų projektų) pandemijos sąlygomis taip pat neįvyko. Taigi pažymėtina, kad 

455 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. vasario 15 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respub-
likos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo, Lietuvos 
Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2009 metų rodiklių patvirtinimo, Lietu-
vos Respublikos 2009 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo 
įstatymų, su jais susijusių kai kurių įstatymų ir kitų teisės aktų atitikties Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijai“, Valstybės žinios, 2013-02-20, Nr. 19-938.

456 Žr. Gediminas Valantiejus, „Development Trends of European Union Countries Tax Systems in the 
Period of Global Economic Crisis (yrs. 2008–2012)“, Societal Innovations for Global Growth 1 (2) 
(2013): 106.
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pandemija nepaskatino ir esminės mokesčių teisės normų, ypač nustatančių mokes-
čių tarifus ir jų lengvatas, peržiūros Lietuvoje, o tai iš esmės neigiamai veikė (-ia) ir 
verslo sritis, labiausiai nukentėjusias nuo pandemijos (pavyzdžiui, turizmo verslą), 
ateityje planuojant savo veiklos plėtrą ar jos atnaujinimą.

2.3.3. COVID-19 pandemija ir tarptautinė prekyba ir jos 
apmokestinimas ES ir Lietuvoje

2.3.3.1. Importo mokesčių ir su jų taikymu susijusių taisyklių 
reglamentavimas pandemijos metu: ES ir nacionalinių priemonių santykio 

ypatumai

Prasidėjus COVID-19 pandemijai keitėsi tarptautinės prekybos reguliavimas, 
prekių srautų ir asmenų judėjimo per valstybių sienas reikalavimai, kurie apėmė tiek 
įvairių valstybių nustatytus draudimus įvežti ar išvežti tam tikras strateginę reikš-
mę turinčias prekes (produktus), tiek ir pačių prekių gabenimo per išorines vals-
tybių sienas procedūrų reglamentavimą ir jų (kaip tarptautinės prekybos objektų) 
apmokestinimą. Šiuos procesus, dėl ES taikomos bendrosios prekybos politikos, 
nustatančios bendrus esminius reikalavimus prekybai su trečiosiomis vaklstybėmis, 
itin veikė (-ia) ES teisės aktai ir ES institucijų nustatytas teisinis reglamentavimas 
importo mokesčių (ypač muitų, taip pat importo PVM ir akcizų) srityse. Šiuo as-
pektu nagrinėjant tarptautinės prekybos ir prekių judėjimo apmokestinimą importo 
muitais pandemijos laikotarpiu būtina pastebėti, kad jų konvenciniai (įprastiniai) 
dydžiai (kuriuos ES valstybėse narėse, inter alia ir Lietuvoje, nustato ES institucijos, 
vykdydamos ES bendrąją prekybos politiką) iš esmės nesikeitė. Tačiau, kiek tai susiję 
su prekybos apsaugos (antidempingo, kompensaciniais) muitais, jie ES praktikoje 
iš įvairių trečiųjų valstybių (Kinijos, Indijos, Indonezijos, Turkijos ir kt.) kilusioms 
prekėms (plieno produktams, plastiko gaminiams ir kt.) buvo aktyviai didinami ir 
įvedami visu pandemijos laikotarpiu, ypač pačioje jos pradžioje.457

Kartu pabrėžtina, kad dar 2020 m. balandžio 3 d. EK vis dėlto ėmėsi tam ti-

457 „EU puts anti-dumping duties on stainless steel from China, Indonesia and Taiwan“ Reuters, <https://
www.reuters.com/article/us-eu-steel-dumping/eu-puts-anti-dumping-duties-on-stainless-steel-from-
china-indonesia-and-taiwan-idUSKCN21T0GY?il=0>; „EU targets more U. S. imports after U. S. 
metal tariff extension“, Investing.com., https://www.investing.com/news/commodities-news/eu-tar-
gets-more-us-imports-after-us-metal-tariff-extension-2132072.
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krų, selektyvių ir į konkrečių tikslinių prekių grupes orientuotų mokesčių naštos, 
susijusios su tarptautinės prekybos apmokestinimu, mažinimo priemonių ir priėmė 
sprendimą Nr. (ES) 2020/491458, kuriuo nuo importo mokesčių (importo PVM bei 
muitų) laikinai atleido vieną tikslinę prekių grupę – iš trečiųjų valstybių importuo-
jamas prekes, reikalingas kovai su COVID-19 pandemija (atskirų rūšių medicininę 
įrangą, asmens apsaugos priemones ir pan.). Minėtas sprendimas galiojo prekių im-
porto procedūroms. Kita vertus, kartu buvo patvirtintos ir papildomos atleidimo 
nuo importo mokesčių sąlygos, kurias turi atitikti importuojamos prekės, t. y. šių 
nuostatų taikymas apribotas tik konkrečių specifinių prekių atžvilgiu. Importuo-
jamos prekės turėtų būti skirtos nemokamai išdalyti ar nemokamai naudotis nuo 
COVID-19 protrūkio nukentėjusiems, galintiems nukentėti arba su COVID-19 pro-
trūkiu kovojantiems asmenims, taip pat pagalbos tarnybų savo reikmėms skirtos 
prekės.459 Taip pat buvo įvesti ir apribojimai išvežti asmens apsaugos priemones iš ES 
teritorijos pandemijos laikotarpiu.460 Be to, EK taip pat atnaujino ir paskelbė išsamų 
muitinės procedūrų / formalumų supaprastinimų ir jų vykdymo nuostatų, aktualių 
pandemijos sąlygomis, sąvadą. Sąvade COVID-19 pandemijos sąlygomis ES vals-
tybių narių muitinėms rekomenduota: a) laikinai atleisti operacijų vykdytojus nuo 
prievolės teikti atskirus dokumentus muitinei apie importuojamas prekes (mažos 
vertės siuntas); b) arba teikti juos tik elektronine forma (pvz., prekių kilmės serti-
fikatus); c) pratęsti muitinės sprendimų priėmimo ir vykdymo terminus; d) taikyti 
kitus palengvinimus verslui, susiduriančiam su pandemijos iššūkiais.461 Atkreipti-
nas dėmesys, jog šios priemonės taip pat daugiau yra vertintinos kaip procedūrinio 
pobūdžio ir tarptautinės prekybos operacijas vykdantiems subjektams mokestinės 
naštos iš esmės kol kas nesumažino. Vadinasi, tarptautinės prekybos sandorių apmo-
kestinimo kontekste mokesčių lengvatos ES institucijų sprendimais buvo pritaikytos 

458 Komisijos sprendimas (ES) 2020/491 2020 m. balandžio 3 d. dėl importuojamų prekių, reikalingų 
kovai su COVID-19 protrūkio padariniais, atleidimo nuo importo muitų ir nuo PVM 2020 m., Oficial-
usis leidinys, 2020-03-04, Nr. LI 103/1. 

459 Žr. taip pat Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. 1B-
263 „Dėl Importo muitų ir pridėtinės vertės mokesčio netaikymo, esant ekstremaliajai situacijai, tai-
syklių patvirtinimo“,TAR, 2020-04-09, Nr. 7516.

460 Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/568 2020 m. balandžio 23 d., kuriuo 
tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą, Oficialusis leidi-
nys,2020-04-24,  L 129/7.

461 European Commission, „Guidance on Customs issues related to the COVID-19 emergency“, 
<https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/guidance-customs-issues-relat-
ed-covid-19-emergency_en> . 
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tik selektyviai ir tam tikroms išskirtinėms prekių grupėms, pirmiausia medicinos ir 
apsaugos priemonėms.

Akcentuotina, kad Lietuvoje karantino bei ekstremaliosios situacijos laikotarpiu 
buvo nustatyta iš esmės tik viena bendro pobūdžio papildoma importo mokesčių 
(išskyrus muitus), t. y. importo PVM bei akcizų, mokėjimo palengvinimo priemonė. 
Verslo subjektams, turintiems muitinės administruojamų mokesčių (importo PVM, 
akcizų) skolų muitinei, buvo numatyta galimybė kreiptis į muitinę (el. paštu) dėl 
muitinės administruojamų akcizų ir PVM išieškojimo sustabdymo, mokestinių pa-
skolų sutarčių sudarymo neskaičiuojant palūkanų ir atleidimo nuo delspinigių.462 Be 
to, įgyvendinant čia nurodytus ES teisės aktus, buvo priimti ir Lietuvos Respublikos 
PVM įstatymo 19 straipsnio 5 dalies pakeitimai (įtvirtinti  2020 m. gruodžio 22 d. 
įstatymo pakeitimais), kuriais iki 2022 m. gruodžio 31 d. 0 proc. PVM tarifą taiky-
ti nustatyta tiekiamoms (įskaitant tarptautinius tiekimo sandorius) vakcinoms nuo 
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir in vitro diagnostikos medicinos prie-
monėms, skirtoms COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikai.463 

2.3.3.2. Pandemijos sąlygoti ES bendrosios prekybos ir muitų politikos 
teisinio reglamentavimo pokyčiai ir jų reikšmė ES valstybėms narėms 

(Lietuvos Respublikai)

Vis dėlto analizuojant tarptautinės prekybos apmokestinimą pandemijos metu 
įžvelgtini ir labiau fundamentalūs ES bendrosios prekybos ir muitų politikos po-
kyčiai, galintys turėti ilgalaikių pasekmių ateityje. Įvairių autorių atliekamuose ty-
rimuose iš esmės pabrėžiama, kad, tęsiantis COVID-19 pandemijai ir vykstant jos 
sukeltiems socialiniams bei ekonominiams pokyčiams, keičiasi ir tarptautinės pre-
kybos struktūra bei sistema, kinta tarptautinės prekių tiekimo grandinės.464 Todėl ir 
įgyvendinant ES bendrąją prekybos politiką bei tobulinant jos taikymo teisines prie-
mones vis labiau tolstama nuo tradicinio, globalizacija, Kinijos Liaudies Respublikos 
dominavimu prekybiniuose santykiuose pagrįsto modelio ir vis plačiau akcentuoja-
ma diversifikuotų, dvišalių prekybinių santykių svarba, ES plečiant dvišalių laisvo-

462 Lietuvos Respublikos muitinė, „Lietuvos muitinės pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19“, 
https://www.lrmuitine.lt/web/guest/verslui/aktualijos.

463 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio ir 2 priedo pakeiti-
mo įstatymas, TAR, 2020, Nr. 28971.

464 Kenneth Rapoza, „China-led Globalization Is Coming To An End. Forbes“,  <https://www.forbes.com/
sites/kenrapoza/2020/05/21/face-it-china-led-globalization-is-over/#571a9d5255aa>.
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sios prekybos sutarčių tinklą, ieškant naujų rinkų prekių tiekimui, derantis dėl speci-
alių jų importo ir eksporto sąlygų, muitų tarifų. Pavyzdžiui, ES, vykdydama bendrąją 
prekybos politiką, pandemijos metu daug dėmesio skyrė prekybiniams ryšiams su 
Rytų Azijos regiono šalimis plėtoti. Dėl šios priežasties pastaraisiais metais, pavyz-
džiui, buvo sudarytos laisvosios prekybos sutartys su Japonija (2019 m.), Vietnamu 
(2020 m.).465 Galiausiai 2021 m. vasarį EK pristatė ir apibūdino būsimas ES prekybos 
ir muitų politikos gaires / strategiją466 (toliau – Prekybos politikos peržiūra), kurių 
nuostatos sukėlė plačias diskusijas tiek ES institucijose467, tiek ir tarp suinteresuotų 
nevyriausybinių organizacijų468.

Remiantis šio strateginio teisinio dokumento nuostatomis, tarptautinis verslas 
ir kiti asmenys, dalyvaujantys tarptautinėje prekyboje, COVID-19 pandemijos sąly-
gomis galėtų tikėtis, kad ateityje tarptautinės prekybos ir muitų politikos srityje ES 
atliks aktyvų vaidmenį plečiant dvišalių lengvatinių tarptautinės prekybos susitari-
mų su trečiosiomis šalimis ir didins tarptautinės prekybos apimtis tokių susitarimų, 
nustatančių muitų lengvatas, pagrindu. Pirmiausia prekybos su Afrikos kontinento 
valstybėmis plėtra (dvišalių lengvatinių tarptautinės prekybos susitarimų pagrindu) 
Prekybos politikos peržiūroje numatyta kaip viena iš tokių prioritetinių sričių. Be 
to, remiantis šiuo strateginiu dokumentu, galima tikėtis tolesnio ES ir JAV preky-
bos santykių liberalizavimo ir muitų tarifų mažinimo tarpusavio prekybiniuose san-
tykiuose bei būsimos prekybos (partnerystės) susitarimo tarp šių dviejų partnerių 
sudarymo (arba tolesnių derybų šioje srityje). Kita vertus, Prekybos politikos per-
žiūroje EK aiškiai išreiškė skeptišką požiūrį į prekybos santykių su Kinijos Liaudies 
Respublika didesnį liberalizavimą, todėl perspektyvos tolesniam muitų tarifų ma-
žinimui ar pagrindinių mokestinių tarptautinės prekybos sąlygų švelninimui šioje 

465 European Commission, „EU-Japan Economic Partnership Agreement“, <https://ec.europa.eu/trade/
policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/>; Ha Hai Hoang, „Understanding the EU–
Vietnam Free Trade Agreement“, EASTASIAFORUM, <https://www.eastasiaforum.org/2020/05/21/
understanding-the-eu-vietnam-free-trade-agreement/>.

466 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir regionų komitetui „Prekybos politikos peržiūra. Atvira, tvari ir ryžtinga prekybos poli-
tika“, COM/2021/66 final. Eur-Lex, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri= CELEX-
:52021DC0066>.

467 „EESC opinion: Trade Policy Review – An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy“, The Euro-
pean Economic and Social Committee, 07. 07. 2021,<https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opin-
ions-information-reports/opinions/trade-policy-review-open-sustainable-and-assertive-trade-policy>.

468 „CONCORD’s reaction to the Communication „Trade Policy Review – An Open, Sustainable and 
Assertive Trade Policy“  (April 2021). European NGO Confederation for Relief and Development, 
<https://concordeurope.org>.
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srityje lieka minimalios. Akcentuotina, kas EK Prekybos politikos peržiūros nuosta-
tose iš esmės atmetė Kinijos Liaudies Respublikos pasiūlytą idėją (pateiktą dar 2014 
m.469) sudaryti papildomą dvišalę laisvosios prekybos sutartį (toks siūlymas buvo 
susijęs su tarptautinio „Vienos juostos vieno kelio“ (angl. One Road One Belt) pre-
kybos projekto įgyvendinimu, skirtu transporto infrastruktūros ryšiams tarp Kinijos 
Liaudies Respublikos ir Europos šalių gerinti. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad 
artimiausiu metu galime tikėtis tolesnių įtemptų prekybos santykių ar net prekybos 
karų su Kinijos Liaudies Respublika ir tarptautinės prekybos su JAV apmokestinimo 
lygio mažėjimo. Konstatuotina, kad COVID-19 pandemija nelėmė tarptautinės pre-
kybos mokesčių mažinimo, priešingai, netgi paskatino taikyti griežtesnes mokesti-
nes vidaus rinkos apsaugos priemones, nustatomas ES lygiu. 

Apibendrinant galima teigti, kad tarptautinės prekybos mokesčių teisinis regu-
liavimas pandemijos metu, kuriam didžiausią poveikį vis dėlto turėjo ES institucijų 
sprendimai, nebuvo ir nėra susijęs su šios prekybos apmokestinimo liberalizavimu 
ir vertintinas nevienareikšmiškai. Nors ES institucijų sprendimais ir ES teisės aktais, 
kartu ir Lietuvos Respublikos PVM įstatymo pakeitimais, buvo nustatytos galimybės 
taikyti importo mokesčių lengvatas daliai tarptautinės prekybos sandorių (susijusių 
su medicinos, diagnostinėmis priemonėmis), pavyzdžiui, pandemijos laikotarpiu 
toliau augo ES taikomų prekybos apsaugos muitų rūšių ir taikymo atvejų skaičius. 
Be to, pandemija iš esmės paskatino selektyvų ES institucijų požiūrį į tolesnį tarp-
tautinės prekybos apmokestinimo reguliavimą, akcentuojant būtinybę ir poreikį tai-
kyti atskiras prekybos apmokestinimo ir reguliavimo priemones skirtingų valstybių 
atžvilgiu vietoj universalių mokestinių sąlygų švelninimo priemonių. Akcentuotina, 
kad šis pasirinktas teisinis tarptautinės prekybos apmokestinimo reguliavimo mode-
lis Lietuvos Respublikai ir jos verslo subjektams taip pat gali lemti mokestinės naštos 
didėjimą tebesitęsiančios COVID-19 pandemijos metu. 

469 European Commission, Trade for all Towards a more responsible trade and investment policy (Luxem-
bourg: Publications Office of the European Union, 2014), 5, 31–32.



225

II SKYRIUS. Pandemijos poveikis atskiroms teisės sritims

2.4. Pandemijos poveikis investiciniam arbitražui

Šioje mokslo studijos dalyje siekiama išanalizuoti, kokį poveikį pandemija 
turėjo užsienio investuotojų teisių apsaugai bei kokios galimybės ir mechanizmai 
investuotojams ginti savo interesus galėtų būti taikomi pagal egzistuojančius 
investuotojų apsaugos standartus investicijų apsaugos sutartyse. Taip pat šioje 
studijoje aptariamos galimos pačių valstybių  gynybos priemonės ir diskrecijos 
ribos pagal investicijų ir tarptautinę teisę, taikant pandemijai suvaldyti reikalingas 
priemones. Kartu svarstomas ir pandemijos poveikis pačiai materialinei tarptautinei 
investicijų teisei bei investicinio arbitražo bylų nagrinėjimo procesui, nes akivaizdu, 
kad, įvedus ilgalaikius judėjimo apribojimus, investicinių ginčų nagrinėjimo tvarka 
šiandien yra gerokai pasikeitusi ir panašu, jog tai turės ilgalaikes pasekmes net ir 
pasibaigus epidemijai.470

2.4.1. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės ir jų įtaka  
verslo subjektams

COVID-19 pandemijos protrūkis paveikė daugiau nei 150 pasaulio šalių.471 Pan-
demijos banga buvo nenuspėjama, todėl valstybėms sukėlė itin sunkių ekonominių 
iššūkių.472 Reaguodamos į COVID-19 pandemiją, valstybės buvo priverstos imtis 
tiek priemonių savo piliečiams ir verslui remti, tiek apribojimų, kad būtų sumažin-
tas ligos plitimas: apribotos kelionės, įvestas karantinas, uždarytos smulkiojo verslo 
įmonės ir sienos, nustatytas namų režimas, laikinai sustabdytas paskolų ir komu-

470 Mohamed S. Abdel Wahab, „Dispute Prevention, Management and Resolution in Times of Crisis Be-
tween Tradition and Innovation: The COVID-19 Catalytic Crisis“, iš Maxi Scherer, Niuscha Bassiri ir 
kt. (eds.), International Arbitration and the COVID-19 Revolution (Kluwer Law International, 2020), 
19.

471 Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė, kad esama situacija prilygsta pasaulinio lygio krizei dėl viru-
so keliamo pavojaus visuomenės sveikatai. Tarptautinis valiutos fondas (TVF) įspėjo, kad ekonominiai 
pokyčiai, jų nuosmukis 2020 m., bus didžiausias nuo Didžiosios depresijos laikų; žr. World Health 
Organization, „Statement on the second meeting of the International Health Regulations. Emergency 
Committee regarding the outbreak of novel coronavirus“, 2020; International Monetary Fund, „The 
Great Lockdown. World Economic Outlook Reports“, 2020.

472 Nathalie Bernasconi-Osterwalder, Lise Johnson, International investment law and sustainable devel-
opment: key cases from  2000–2010 18, 2011, http://www.iisd.org/pd f/2011/int_investment_law_and_
sd_key_cases_2010.pdf.
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nalinių mokesčių mokėjimas, kelių rinkliavų rinkimas473, įskaitant ekstremaliosios 
situacijos deklaracijas, įgaliojančias vyriausybes kontroliuoti privatų verslą, atsinau-
jinančios ir tvarios energijos gamybos apribojimus474 ir kitas susijusias priemones475. 

Pavyzdžiui, kai kurios šalys laikinai buvo sustabdžiusios ar apribojusios įvairias 
komercinės veiklos sritis: Ukraina sustabdė dalį neesminės prekybos476; Italija iš kar-
to sustabdė visus verslus, ir ši „vieno dydžio visiems“ priemonė itin paveikė ekono-
miką477. Pietų Afrika uždarė mokyklas, naktinius klubus, uždraudė kitus socialinius 
susibūrimus ir prekybą alkoholiu.478 Australija ilgą laiką buvo visiškai uždraudusi 
neesminio verslo veiklą ir tarptautines keliones479, Vokietijoje Užsienio prekybos 
ir mokėjimų potvarkio pakeitimais buvo apribotos užsienio investicijos į vakcinų, 
vaistų, apsauginės medicinos įrangos ir kitų medicinos prekių plėtrą, kūrimą bei ga-
mybą480. Lietuva buvo viena iš anksčiausiai bei griežčiausiai į COVID-19 pandemiją 
sureagavusių Europos Sąjungos šalių, taikiusi itin griežtą karantiną, kurio metu buvo 
apribota daugelio verslo sričių veikla.481

 Kai kuriose šalyse pandemijos sukelta suirutė buvo kaip pretekstas panau-
doti ypač drastiškas valstybės priemones. Pavyzdžiui, Meksika priėmė dvi energeti-
kos politikos priemones, skirtas elektros energijos tiekimui kontroliuoti. Pagrindinis 
šių priemonių tikslas buvo pažaboti atsinaujinančios energijos gamybą, pvz., saulės 
ir vėjo jėgainių parkus, stiprinant Federalinės elektros komisijos vaidmenį, tiekiant 
elektros energiją šalyje. Šie netikėtai priimti diskriminacinio pobūdžio pakeitimai 

473 Global Arbitration Review, „Peru warned of potential ICSID claims over COVID-19 measures“, 2020 
m. balandžio 9 d.

474 Global Arbitration Review, „Mexico faces potential claims over pandemic“, 2020 m. gegužės 22 d.
475 „As COVID-19 Continues, Governments Must Shield Emergency Measures from Investor-State Arbi-

tration“, IISD Blog, 2020 m. gegužės 21 d.
476 „Ukraine: Authorities to tighten domestic COVID-19 restrictions in Kyiv Oblast and several other 

areas from Oct. 30 /update 39“, garda.com. 
477 „Closed for business: The mortality impact of business closures during the Covid-19 pandemic“, plos.

org.  
478 „South Africa Bans Alcohol, Shuts Schools to Curb Virus Surge“, Bloomberg.  
479  „Policy Responses to COVID-19“, imf.org. 
480 Global Competition Review, „Foreign Direct Investment Regulation Guide“, <https://globalcompe-

titionreview.com/guide/foreign-direct-investment-regulation-guide/first-edition/article/the-impact-of-
the-covid-19-pandemic-foreign-direct-investment-regimes>.

481 Rasa Bortkevičiūtė, Patricija Kalkytė, Vytautas Kuokštis, Vitalis Nakrošis, Inga Patkauskaitė-Tiuch-
tienė, Ramūnas Vilpišaukas, Nuo greitų pergalių prie skaudžių pralaimėjimų: Lietuvos viešosios poli-
tikos atsakas į COVID-19 pandemiją ir šios krizės valdymas 2020 m. Viešosios politikos trumparaštis 
su rekomendacijomis sprendimų priėmėjams (Vilnius: Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų institutas, 2020). 
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užsienio investuotojams potencialiai galėjo sukelti didžiulių nuostolių.482 
Daugelis išsivysčiusių šalių, suvokdamos taikomų apribojimo priemonių pan-

demijai suvaldyti neigiamas ekonomines pasekmes, paraleliai ėmėsi ieškoti įvairių 
kompensavimo mechanizmų. Kita vertus, ne visi jie buvo ir yra pakankami, todėl 
dėl kai kurių adekvatumo, kaip ir dėl pačių suvaržymo priemonių proporcingumo, 
buvo ir yra keliama nemažai klausimų. Dėl šių priežasčių tarptautinio investicinio 
arbitražo teisė, kuri dėl pandemijos taip pat patyrė tam tikrų pokyčių, tapo kaip 
niekad aktuali. Nors tiksliai nuspėti ateities neįmanoma, manytina, kad kai kurios 
priemonės, ypač reguliacinės, kurių ėmėsi valstybės, reaguodamos į COVID-19 
pandemiją, galėjo turėti neigiamą poveikį investuotojų teisėms ir teisėtiems lūkes-
čiams, saugomiems užsienio investuotojų apsaugos standartais, įtvirtintais dvišalėse 
ar daugiašalėse investicijų apsaugos sutartyse483, bei sudaryti pagrindą investuotojų 
potencialiems ieškiniams, nukreiptiems į valstybes ir jų taikytas valdymo priemones 
karantino metu.

Nors precedentų, kaip į taikomus suvaržymus reaguoja nacionaliniai teismai, 
yra nedaug, o tarptautinių investicinių arbitražo sprendimų nėra iš viso (2021 m. 
gruodžio 31 d.), klausimas aktualus ir vertas nuodugnesnės analizės, nes akivaizdu, 
kad tokių ieškinių tikrai bus, t. y. pandemijos pasekmės nebus vien tik trumpalaikės 
šioje srityje. 

2.4.2. Tarptautinės investicijų teisės veikimas pandemijos 
kontekste

Atsižvelgiant į čia apibūdintą problematiką, toliau analizuojama, kaip valstybių 
taikytos pandemijos valdymo priemonės galėjo paveikti užsienio investuotojų tei-
sių apsaugos standartus ir kokią veikimo laisvę tarptautinė investicijų teisė tokiomis 
aplinkybėmis suteikia valstybėms. Atitinkamai ši analizė atliekama iš investuotojų ir 
valstybių perspektyvų.

482 „Oil rally falters on pandemic surge, renewed Mexico supply“, Reuters. . 
483 UNCTAD, „Investment Policy Responses to the COVID-19 Pandemic“, Investment Policy Monitor 4 

(2020).
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2.4.2.1. Investuotojų perspektyva

Kaip minėta, COVID-19 pandemijos kontekste valstybės ėmėsi įvairių regulia-
vimo priemonių viruso plitimui pažaboti. Šios priemonės apėmė laikiną sveikatos 
verslo įmonių perėmimą ir įsikišimą į jų veiklą, ypač ligoninių, sveikatos klinikų 
ir farmacijos pramonės nusavinimą484; selektyvius verslo apribojimus, tokius kaip 
asmenų skaičiaus ir paslaugų apimties ribojimas aptarnavimo versluose – restora-
nuose, apgyvendinimo įstaigose ir kt.485; karantino priemones fiziniams asmenims, 
tokias kaip draudimas palikti namus; kelionių bei renginių apribojimas ir lankytinų 
turistinių vietų uždarymas, siekiant apriboti masinius susibūrimus486 ir pan. 

Šios valstybių priemonės buvo taikytos siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą. 
Tačiau vienokio ar kitokio pobūdžio neigiamus jų padarinius pajuto ir privatūs 
asmenys, ir vietinio kapitalo verslai, ir užsienio investuotojai. Jungtinių Tautų preky-
bos ir plėtros konferencija (angl. United Nations Conference on Trade and Develop-
ment (UNCTAD)) nurodė, kad „valstybinės priemonės, skirtos neigiamam pandemi-
jos ekonominiam poveikiui apriboti, yra įvairios ir įvairiose valstybėse skiriasi. Nors 
šių priemonių imamasi siekiant apsaugoti viešąjį interesą ir sušvelninti neigiamą 
pandemijos poveikį ekonomikai, kai kurios iš jų, priklausomai nuo jų įgyvendinimo 
būdo, gali padidinti riziką, kad valstybės bus įtrauktos į arbitražo procesus, kuriuos 
inicijuoja užsienio investuotojai pagal tarptautines investicijų sutartis ir / arba inves-
tuotojų ir valstybių sutartis“487.

Tarptautinio investicinio arbitražo procesai dažniausiai inicijuojami tarp vals-
tybių sudarytų dvišalių investicijų skatinimo ir apsaugos sutarčių pagrindu. Toliau 
pateikiama analizė, kaip pandemijos metu taikytos valstybių priemonės paveikė ar 
galėjo paveikti šiose tarptautinėse sutartyse įtvirtintus vienos valstybės investuotojų 
teisių apsaugos standartus, kuriuos įsipareigoja užtikrinti kita, investicijas priimanti, 
valstybė. Nors konkrečios dvišalės investicijų sutartys gali šiek tiek skirtis vienos nuo 

484 Pvz., Julien Mercille, Brian Turner, Donnacha Lucey, „Ireland’s takeover of private hospitals during 
the COVID-19 pandemic“, < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8167255/ >.

485 Žr., pvz., „Covid-19 impact on the Tourism and Hospitality Sector, an insight from the latest Economic 
Commentary“, < https://fraserofallander.org/covid-19-impact-on-the-tourism-and-hospitality-sector-
an-insight-from-the-latest-economic-commentary/ >.

486 Žr. Nanno Mulder, The impact of COVID-19 pandemic on the tourism sector in Latin America and 
the Caribbean, and options for a sustainable and resilient recovery,  <https://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/46502/3/S2000751_en.pdf >.

487 UNCTAD, „Investment Policy monitor“, <https://unctad.org/system/files/official-document/diaepc-
binf2020d3_en.pdf>. 
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kitų, tarptautinės investicijų teisės praktika yra pakankamai nusistovėjusi ir toliau 
analizuojami užsienio investuotojų teisių apsaugos standartai įtvirtinti daugumoje 
šių sutarčių.

Taigi toliau aptariami šie užsienio investuotojų materialieji teisių apsaugos stan-
dartai ir poveikis jiems valstybinėmis pandemijos valdymo priemonėmis: apsauga 
nuo neatlygintinės tiesioginės ir netiesioginės ekspropriacijos, teisingas ir nešališkas 
traktavimas (angl. fair and equitable treatment), didžiausio palankumo ir naciona-
linis režimai (angl. most-favoured nation treatment ir national treatment), visiškos 
apsaugos ir saugumo užtikrinimas (angl. full protection and security).

a) Apsauga nuo neatlygintinės tiesioginės ir netiesioginės ekspropriacijos

Ekspropriacija gali būti tiesioginė ir netiesioginė. Tiesioginės ekspropriacijos 
apibrėžimas didesnių neaiškumų nekelia. Tai – valstybės veiksmai, kuriais įgyven-
dinamas jos suverenitetas ir kuriais valstybė tiesiogiai perima užsienio investuotojo 
nuosavybės teisę į jo investicijas.488 Atsižvelgiant į tai, kad tiesioginė ekspropriacija 
gali itin pakenkti valstybės įvaizdžiui potencialių užsienio investuotojų akyse, tie-
sioginės ekspropriacijos atvejų mažėja, tačiau vis dažniau pastaruoju metu pasitaiko 
netiesioginės ekspropriacijos atvejų.489 Jos samprata nėra tokia apibrėžta, tačiau jos 
esmė susijusi su tuo, kad valstybės pritaikytomis priemonėmis nėra tiesiogiai paima-
ma nuosavybė, tačiau galimybė naudotis investicija ar jos vertė taip apribojami bei 
sumažinami, kad tai prilygsta faktiniam investicijos nuosavybės netekimui490.

Tam, kad ekspropriacija būtų teisėta, ji turi atitikti šiuos reikalavimus: a) vals-
tybės taikoma priemonė turi būti skirta viešajam tikslui; b) priemonė neturi būti 
savavališka ir diskriminacinė; c) turi būti išmokama greita, adekvati ir efektyvi kom-
pensacija. Kaip kriterijus kartais papildomai išskiriama tai, kad ekspropriacija turi 
būti atliekama laikantis tinkamo proceso principų.491

Atsižvelgiant į tai, kad „viešasis tikslas“ yra labai plataus pobūdžio sąvoka, už-
sienio investuotojai gana retai ginčija, kad tam tikras valstybių deklaruotas viešasis 

488 Jeswald W. Salacuse, Principles of international investment law (Oxford University Press; 2015). The 
law of investment treaties, OUP Oxford: 101.

489  Jeswald W. Salacuse, Principles of international investment law (Oxford University Press; 2015). The 
law of investment treaties, OUP Oxford: 101.

490 Nigel Blackaby, Constantine Partadsides, Alan Redfern, Martin Hunter, Redfern and Hunter on Inter-
national Arbitration Law (Oxford University Press, 2015), 471.

491 Expropriation, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II (New York and 
Geneva, 2012, 27, <https://unctad.org/system/files/official-document/unctaddiaeia2011d7_en.pdf>.
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tikslas privalėjo būti užtikrintas.492 COVID-19 pandemijos kontekste investuoto-
jams taip pat greičiausiai būtų pakankamai sudėtinga pagrįsti, kad tikslas apsaugoti 
visuomenės sveikatą nuo itin sparčiai plintančio viruso buvo nepakankamai svarbus, 
numatyti ir realizuoti ekonominę veiklą varžančias priemones. 

Savavališkumo (angl. arbitrariness) atžvilgiu arbitražo teismas byloje Lauder 
prieš Čekijos Respubliką, remdamasis žodyne pateiktu apibrėžimu, nurodė, kad „sa-
vavališkas – tai priklausantis nuo asmeninės diskrecijos <...> paremtas išankstiniu 
nusistatymu bei kažkam teikiama pirmenybe, o ne racionalumu bei faktais“. Tam 
tikra valstybės priemonė laikytina diskriminacine, jei dėl jos užsienio investuotojas 
atsiduria prastesnėje padėtyje nei kiti panašiose aplinkybėse esantys subjektai ir to-
kiam skirtingam traktavimui nėra jokio pagrįsto (racionalaus) pateisinimo.493

Reaguodamos į COVID-19 pandemiją, kai kurios valstybės ėmėsi tokių kraštu-
tinių priemonių kaip privačių sveikatos įstaigų nacionalizavimas.494 Jei, pavyzdžiui, 
tokio pobūdžio valstybės priemonės paveiktų tik užsienio kilmės privataus kapitalo 
įstaigas, jų netaikant vietinio kapitalo įstaigoms, jos neabejotinai pažeistų savavališ-
kumo ir diskriminacijos draudimą. 

Užsienio investuotojo investicijos ekspropriacija laikytina teisėta tik tuomet, kai 
ją lydi tinkama valstybės kompensacija už nusavinamą turtą. Tai daugiausia diskusi-
jų kelianti ekspropriacijos teisėtumo sąlyga.495 Kompensacijos adekvatumo reikala-
vimas iš esmės reiškia, kad kompensacija turi atitikti nusavinamo turto rinkos vertę, 
kuri egzistavo ekspropriacijos atlikimo metu. Nors teisiniu požiūriu šio kriterijaus 
turinys gana aiškus, pats rinkos vertės nustatymas dažnai būna ypač sudėtingas pro-
cesas.496 Kai kurios dvišalės investicijų sutartys numato ekspropriacijos galimybę, 
jei investuotojams išmokamos kompensacijos, apskaičiuotos pagal šiose sutarty-
se įtvirtintas sąlygas.497 Tačiau tokios teisėtos ekspropriacijos sąlygos neturėtų būti 

492 Jeswald W. Salacuse, Principles of international investment law (Oxford University Press, 2015). The 
law of investment treaties, OUP Oxford: 99. 

493 Kamyar Assari, Andrew Willcocks,  „Non-Discrimination (Expropriation)“. < https://jusmundi.com/
en/document/wiki/en-non-discrimination-expropriation >.. 

494 „Coronavirus: Spain Nationalizes All Private Hospitals, Enters Lockdown“ <Coronavirus: Spain Na-
tionalizes All Private Hospitals, Enters Lockdown (businessinsider.com)>. 

495 Rudolf Dolzer, Christoph Schreuer, Principles of international investment law (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2012), 100. 

496 Rudolf Dolzer, Christoph Schreuer, Principles of international investment law (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2012), 100.

497 Pvz., „Agreement between the United States of America, the United Mexica States and Canada“, 
<https://jusmundi.com/en/document/treaty/en-agreement-between-the-united-states-of-america-the-
united-mexican-states-and-canada-usmca-2018-Friday-30th-november-2018>. 
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supainiojamos su žalos atlyginimo kriterijais, taikytinais neteisėtos ekspropriacijos 
atvejais.498 

Greita kompensacija suprantama kaip tokia, kuri išmokama be nepagrįsto už-
delsimo.499 Tačiau tam tikrose investicijų sutartyse gali būti numatytas tikslus lai-
kotarpis, per kurį turi būti išmokėta kompensacija.500 Tarptautinės teisės komisija 
pastebėjo, kad „sutartos kompensacijos mokėjimas būtinai priklauso nuo kiekvienos 
bylos aplinkybių, ypač nuo eksproprijuojančios valstybės išteklių ir faktinio mokėji-
mo pajėgumo. Net ir dalinės kompensacijos atveju labai nedaug valstybių buvo pa-
kankamai stiprios ekonomiškai ir finansiškai, kad galėtų nedelsdamos ir visa apim-
timi sumokėti sutartą kompensaciją“501. O kompensacijos efektyvumo reikalavimas 
reiškia, kad kompensacija turi būti sumokama laisvai konvertuojama valiuta.502

Kai kurios dvišalės investicijų sutartys tiesiogiai numato, kad ekspropriacija 
privalo būti atliekama laikantis tinkamo proceso (angl. due process) reikalavimų.503 
Tinkamo proceso kriterijus vertinamas pagal eksproprijuojančios valstybės vidaus 
teisę.504 Byloje SA Silver prieš Boliviją arbitražo teismas šio kriterijaus atžvilgiu nu-
rodė, kad „užsienio investuotojai, suabejoję nusavinimo teisėtumu ir kompensacijos 
dydžiu, turi turėti galimybę laiku pradėti teisminį procesą priimančiosios valstybės 
teritorijoje, tačiau svarbu suprasti, kad tai nesuteikia jam teisės dalyvauti valstybės 
suvereniuose sprendimuose nusavinti ar ne“505. Be to, investuotojams dėl sprendimo 
nusavinti ir nusavinimo sąlygų turi būti pranešta vadovaujantis visiško skaidrumo 

498 Rimantas Daujotas, Andrew Willcocks, „Prompt, Adequate and Effective Compensation“, < https://
jusmundi.com/en/document/treaty/en-agreement-between-the-united-states-of-america-the-united-
mexican-states-and-canada-usmca-2018-Friday-30th-november-2018>.

499 Rudolf Dolzer, Christoph Schreuer, Principles of international investment law (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2012), 101.

500 Rimantas Daujotas, Andrew Willcocks, „Prompt, Adequate and Effective Compensation“, < https://
jusmundi.com/en/document/wiki/en-prompt-adequate-and-effective-compensation>. .

501 Francisco V. Garcia-Amador, Fourth Report on International Responsibility, U. N. Doc. No. A/
CN.4/119, (1959), 56.

502 Rimantas Daujotas, Andrew Willcocks, „Prompt, Adequate and Effective Compensation“, < https://
jusmundi.com/en/document/wiki/en-prompt-adequate-and-effective-compensation>.

503 Rudolf Dolzer, Christoph Schreuer, Principles of international investment law (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2012), 101.

504 Pvz., Australia-Thailand FTA, Article 912.2 adopted on 5th July 2004, < https://jusmundi.com/en/doc-
ument/treaty/en-free-trade-agreement-between-australia-and-thailand-australia-thailand-fta-monday-
5th-july-2004 >.

505 South American Silver Limited (Bermuda) v The Plurinational State of Bolivia, PCA Case No. 2013-15 
(Sprendimas) (2018 m. lapkričio 22 d.), 582 punktas.
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principu.506 Byloje Valentine Petroleum and Chemical Corporation prieš Agency for 
International atveju tribunolas nusprendė, kad koncesijos atšaukimas neįspėjus ar 
nenurodžius priežasčių buvo savavališkas.507

COVID-19 pandemijos metu kelių valstybių vyriausybės, reaguodamos į sveika-
tos krizę, įpareigojo privačias įmones gaminti sveikatos apsaugos priemones, medici-
ninę įrangą, pvz., ventiliatorius. Kai kurios valstybės priėmė teisės aktus, leidžiančius 
laikinai nusavinti privačius viešbučius ir ligonines virusu užsikrėtusiems pacientams 
apgyvendinti. Tokio pobūdžio priemonės potencialiai galėtų būti kvalifikuojamos 
kaip neteisėta tiesioginė ar netiesioginė ekspropriacija, jei valstybės nesilaikė čia 
aptartų tarptautinėje teisėje nusistovėjusių ekspropriacijos teisėtumo sąlygų, pavyz-
džiui, be pagrįstos priežasties nusavino tik užsienio investuotojams priklausančius 
viešbučius ar už tai nesumokėjo tinkamos kompensacijos. Be to, pandemijos metu 
daugelyje valstybių buvo apriboti ar visiškai sustabdyti teisminiai procesai, o tai po-
tencialiai galėjo apriboti užsienio investuotojų teisę teismine tvarka kvestionuoti 
valstybinių ekspropriacijos priemonių teisėtumą.508 Taip galėjo būti pažeista jų teisė 
į tinkamą procesą kaip viena iš ekspropriacijos teisėtumo sąlygų. 

b)  Teisingas ir nešališkas traktavimas

Dauguma dvišalių investicijų sutarčių įtvirtina vadinamąjį teisingo ir nešališko 
užsienio investuotojų traktavimo (angl. fair and equitable treatment) apsaugos stan-
dartą. Tai dažniausiai užsienio investuotojų pasitelkiamas pagrindas, investiciniame 
arbitraže reiškiant reikalavimus investicijas priimančiosioms valstybėms.509 Tačiau 
teisingo ir nešališko traktavimo standartas neturi vienodo apibrėžimo. Galima teigti, 
kad pagrindinė šios nuostatos paskirtis dvišalėse investicijų sutartyse yra „užkamšyti 
skyles“, kurias galbūt palieka kiti investuotojų apsaugos standartai, kad atitinkama 
sutartimi būtų pasiektas norimas užsienio investuotojų teisinės apsaugos lygis (pa-
vyzdžiui, suteikti užsienio investuotojui apsaugą ir tuo atveju, kai tam tikra valstybės 

506 Krederi v. Ukraine, ICSID, Sprendimas, 2018 m. liepos 2 d., 705 pnk.
507 Michael D. Nolan, Karl P. Sauvant (eds.),  Reports of Overseas Private Investment Corporation Deter-

minations (Oxford University Press, 2011), 27–28.
508 „U. K. Courts Carry on While Virus Halts EU Cases, Lawsuits“, Bloomberg.com, 2020 m. kovo 16 d., 

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-16/virus-closes-european-courts-but-can-t-stop-
u-k-Tradition>.

509 Rudolf Dolzer, Christoph Schreuer, Principles of international investment law (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2012), 131.
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priemonė neatitinka ekspropriacijos kvalifikacinių reikalavimų).510 
Investicinio arbitražo praktikoje teisingo ir nešališko traktavimo standartas aiš-

kinamas kaip apimantis stabilumo reikalavimą ir investuotojo teisėtų lūkesčių ap-
saugą511; skaidrumo reikalavimą, kuris glaudžiai susijęs su teisėtų lūkesčių apsauga 
ir pagal kurį investuotojo veiklą reglamentuojantys teisės aktai turi būti aiškūs ir visi 
valstybės sprendimai aiškiai pagrįsti šiais teisės aktais; reikalavimą laikytis sutartinių 
įsipareigojimų, valstybės prisiimamų konkretaus investuotojo atžvilgiu512; teisę į tei-
singą teismą513; sąžiningumo principą, kuris, be kita ko, reiškia reikalavimą užsienio 
investuotojui nesukelti žalos tyčia514; ir apsaugą nuo spaudimo bei bauginimo515.

Taigi teisingo ir nešališko traktavimo standartas užsienio investuotojams su-
teikia gerokai platesnę apsaugą nei neatlygintinės ekspropriacijos draudimas (ar, 
tiksliau tariant, apsaugą išplečia gerokai už neatlygintinio ekspropriacijos draudimo 
ribų). COVID-19 pandemijos kontekste potencialaus teisingo ir nešališko traktavi-
mo standarto pažeidimo klausimas galėtų kilti, pavyzdžiui, jei valstybės tam tikras 
pandemijos valdymo priemones pritaikė tam tikriems verslo subjektams, bet ne ki-
tiems, veikiantiems tame pačiame verslo sektoriuje, jei priemonės buvo pritaikytos 
ar keičiamos itin skubiai, nesuteikiant galimybės iš anksto pasiruošti tam tikriems 
pokyčiams, jei taikomos priemonės nebuvo pagrįstos galiojančiais teisės aktais ar šie 
teisės aktai buvo priimti nekompetentingų institucijų. 

c)  Didžiausio palankumo ir nacionalinis režimai

Didžiausio palankumo režimo sąlygos (angl. most-favoured-nation treatment 
clause) yra standartinės tarptautinių investicijų sutarčių sąlygos. Jų esminė funkcija 
yra užtikrinti, kad tam tikros investicijų sutarties šalys viena su kita elgtųsi taip pat 
palankiai kaip su bet kuria trečiąja šalimi. Todėl savarankiško turinio, įtvirtinančio 

510 Rudolf Dolzer, Christoph Schreuer, Principles of international investment law (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2012), 132.

511 Rudolf Dolzer, Christoph Schreuer, Principles of international investment law (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2012), 145.

512 Rudolf Dolzer, Christoph Schreuer, Principles of international investment law (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2012), 152.

513 Rudolf Dolzer, Christoph Schreuer,  Principles of international investment law (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2012), 154.

514 Rudolf Dolzer, Christoph Schreuer, Principles of international investment law (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2012), 156.

515 Rudolf Dolzer, Christoph Schreuer, Principles of international investment law (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2012), 59.
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tam tikrus materialius teisių apsaugos standartus, didžiausio palankumo režimo są-
lygos neturi. Jos nukreipia į teisinį režimą, taikytiną trečiajai šaliai (tokios trečiosios 
šalies užsienio investuotojui), ir suteikia teisę konkrečiam užsienio investuotojui 
remtis šiuo teisiniu režimu, jei jis yra palankesnis nei numatytasis jo valstybės ir 
investiciją priimančiosios valstybės dvišalėje investicijų sutartyje.516 Dvišalių inves-
ticijų sutarčių šalys gali numatyti, kad didžiausio palankumo režimo sąlyga bus tai-
koma visų kitose investicijų sutartyse bei kituose susitarimuose įtvirtintų standartų 
atžvilgiu ar tik tam tikrų konkrečių, pavyzdžiui, teisingo bei nešališko traktavimo.517 

Nacionalinio režimo (angl. national treatment) sąlyga, kuri taip pat įtvirtinama 
iš esmės visose tarptautinėse dvišalėse investicijų apsaugos sutartyse, įpareigoja in-
vesticijas priimančiąją valstybę užsienio investuotoją vertinti ne mažiau palankiai 
nei vietinį subjektą, veikiantį tame pačiame sektoriuje. 

 COVID-19 pandemijos kontekste didžiausio palankumo ir nacionalinio reži-
mų sąlygos galėtų tapti aktualios, jei valstybės tam tikras pandemijos valdymo prie-
mones taikytų tik tam tikros valstybės investuotojams, o ne vietiniams subjektams 
arba kitos valstybės investuotojams, nes šių teisės užtikrinamos griežtesniais teisių 
apsaugos standartais, įtvirtintais jų valstybės ir atitinkamas priemones pritaikiusios 
valstybės dvišalėje investicijų sutartyje. 

d) Visiška apsauga ir saugumas

Visiškos apsaugos ir saugumo (angl. full protection and security) užsienio in-
vestuotojų apsaugos standartas visų pirma suprantamas kaip užtikrinantis užsienio 
investicijų fizinį saugumą. Šios sąlygos pagrindu investicijas priimančios valstybės 
įpareigojamos nedaryti tiesioginės žalos investuotojams / investicijoms valstybei 
priskirtinais veiksmais ir apsaugoti investuotojus bei investicijas nuo privačių šalių 
veiksmų, pvz., pilietinių neramumų.518 Tačiau šis investuotojų apsaugos standartas 

516 Rudolf Dolzer, Christoph Schreuer, Principles of international investment law (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2012), 206.

517 China-Peru BIT (1994), Art. 3 adopted on 9th June 1994, Agreement Between the Government of 
the People՚s Republic of China and the Government of the Republic of Peru Concerning the En-
couragement and Reciprocal Protection of Investments, < https://jusmundi.com/en/document/treaty/
en-agreement-between-the-government-of-the-peoples-republic-of-china-and-the-government-of-
the-republic-of-peru-concerning-the-encouragement-and-reciprocal-protection-of-investments-chi-
na-peru-bit-1994-thursday-9th-june-1994 >.

518 Arne Fuchs, Pika, Maximilian, Daniel Müller, „Full Protection and Security (FPS)“, <https://jus-
mundi.com/en/document/wiki/en-full-protection-and-security-fps?su=%2Fen%2Fsearch%3Fque-
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apima ne tik fizinės, bet ir teisinės apsaugos elementą, kuris reiškia apsaugą nuo už-
sienio investuotojų teisių pažeidimų.519

COVID-19 pandemijos kontekste visiškos apsaugos ir saugumo standartas ta 
apimtimi, kuria užtikrina užsienio investuotojų turto fizinę apsaugą, greičiausiai 
nėra itin aktualus, nes valstybių taikytos viruso plitimo valdymo priemonės dažniau-
siai lėmė neigiamus ekonominius padarinius. O teisinės apsaugos elemento atžvil-
giu, atsižvelgiant į tai, kad visiškos apsaugos ir saugumo standartas dažnai sutapati-
namas su teisingo ir nešališko traktavimo standartu520, taikyti tie patys pastebėjimai, 
kurie buvo pateikti anksčiau, analizuojant teisingo ir nešališko traktavimo standarto 
reikšmę pandemijos kontekste. 

2.4.2.2. Valstybių perspektyva

COVID-19 pandemijos metu valstybės visame pasaulyje ėmėsi įvairiausių prie-
monių, siekdamos pažaboti viruso plitimą. Valstybės prioritetą teikė sveikatos prie-
žiūros sistemoms, kad būtų apsaugota žmonių sveikata, viešąsias lėšas skyrė eko-
nomikos sritims, susijusioms su būtiniausių prekių gamyba. Šių priemonių buvo 
imtasi, siekiant apsaugoti neabejotinai svarbias vertybes, tačiau dėl itin varžančio 
pobūdžio jos sukėlė ir neigiamų padarinių, pvz., nuo visuomenės psichinės sveikatos 
suprastėjimo iki didžiulių įvairių verslo sektorių finansinių praradimų. Čia pateikta 
analizė, kaip valstybių reakcija į pandemiją galėjo (ar gali) paveikti dvišalėse inves-
ticijų sutartyse nustatytus užsienio investuotojų teisių apsaugos standartus. Toliau 
analizuojama, kokias specialias priemones tarptautinė investicijų teisė (bei viešoji 
tarptautinė teisė bendrai) suteikia valstybėms, siekiančioms apsiginti nuo užsienio 
investuotojų reikalavimų, susijusių su COVID-19 pandemija. 

Potencialios valstybių gynybos priemonės investiciniuose arbitražuose, susijusiuo-
se su COVID-19 pandemija

Valstybių gynybos nuo užsienio investuotojų reikalavimų priemonės, susiju-
sios su nepaprastaisiais įvykiais bei ekonomine ar socialine suirute, gali kilti tiek 

ry%3DFull%2520Protection%2520and%2520Security%26page%3D1%26lang%3Den&con-
tents%5b0%5d=en>. 

519 Rudolf Dolzer, Christoph Schreuer, Principles of international investment law (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2012), 163.

520 Rudolf Dolzer, Christoph Schreuer, Principles of international investment law (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2012), 161.
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iš tarptautinės paprotinės teisės, tiek iš tarptautinių investicijų sutarčių.521 Tokios 
priemonės yra nenugalima jėga (force majeure), nelaimės (angl. distress), būtinojo 
reikalingumo (angl. necessity) bei reguliavimo galių (angl. police powers) doktrinos 
ir nedraudžiamų priemonių (angl. non-precluded measures) išlyga. Toliau trumpai 
pateikiama jų esmė ir analizuojama reikšmė COVID-19 pandemijos kontekste. 

a) Nenugalima jėga

2001 m. Jungtinių Tautų Tarptautinės teisės komisijos Valstybių atsakomybės už 
tarptautinės teisės pažeidimus straipsnių projekto (toliau – Valstybių atsakomybės 
straipsnių projektas), kodifikuojančio tarptautinės paprotinės teisės normas522, 23 
straipsnio 1 dalyje numatyta, kad valstybės veiksmas, pažeidžiantis jos tarptautinį 
įsipareigojimą, nelaikomas neteisėtu, jei šis veiksmas buvo atliktas dėl nenugalimos 
jėgos, tai yra dėl jėgos, kuriai neįmanoma pasipriešinti, ar įvykio, kurio neįmanoma 
numatyti, ir kurių valstybė negali kontroliuoti, dėl to įvykdyti pareigą tampa iš esmės 
neįmanoma. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad 1 dalis netaikoma, jei nenugali-
mos jėgos situacija kilo visiškai ar iš dalies dėl valstybės, kuri ja remiasi, veiksmų 
arba jei valstybė prisiėmė tokios situacijos atsiradimo riziką.523

Iš pradžių gali atrodyti, kad valstybės galėtų gana lengvai apsiginti nuo užsie-
nio investuotojų reikalavimų, pasiremdamos argumentu, kad pandemija yra išorinis 
veiksnys, atitinkantis nenugalimos jėgos kriterijus. Tačiau nenugalima jėga valstybių 
atsakomybės atžvilgiu įprastai yra aiškinama siaurai ir nepakanka pagrįsti, kad dėl 
jos tam tikros pareigos vykdymas paprasčiausiai pasidarė sudėtingesnis.524 Pavyz-
džiui, kai kuriose investicinio arbitražo bylose buvo konstatuota, kad kai kurias pan-
demijas ar politinius įvykius buvo galima numatyti, todėl reikėjo imtis atsargumo 
priemonių, siekiant pažaboti jų padarinius. Nenugalimos jėgos aplinkybe nesėkmin-
gai mėgino pasinaudoti Venesuela byloje Autopista prieš Venesuelą525, inicijuotoje dėl 

521 Rudolf Dolzer, Christoph Schreuer, Principles of international investment law (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2012), 182–183, 188.

522 Rudolf Dolzer, Christoph Schreuer, Principles of international investment law (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2012), 184.

523 2001 m. Jungtinių Tautų Tarptautinės teisės komisijos Valstybių atsakomybės už tarptautinės teisės 
pažeidimus straipsnių projektas, Jungtinės Tautos, 2005,  <https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/
english/draft_articles/9_6_2001.pdf >. 

524 Rudolf Dolzer, Christoph Schreuer, Principles of international investment law (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2012), 187. 

525 Autopista v. Venezuela, ICSID, Sprendimas, 2003 m. rugsėjo 23 d., 119 paragrafas.
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1997 m. civilinių neramumų, kurioje arbitražo teismas nusprendė, kad Venesuelai 
toks įvykis nebuvo nenumatytas. 

COVID-19 pandemija kai kurių valstybių nacionaliniuose teismuose komerci-
nių santykių kontekste jau yra pripažinta kaip nenugalimos jėgos aplinkybė. Pavyz-
džiui, Paryžiaus apeliacinio teismo 2020 m. gegužės 20 d. nutartyje dėl laikinųjų ap-
saugos priemonių buvo pažymėta, kad „viruso plitimas akivaizdžiai nepriklauso nuo 
šalių, jis yra nevaldomas ir buvo nenuspėjamas, kaip rodo jo atsiradimo staigumas 
ir mastas“526. 

Ar tokia nacionaliniame teisme išreikšta pozicija gali būti perimta ir užsienio in-
vestuotojų ir valstybių investicinius ginčus nagrinėjančių arbitražo teismų, parodys 
artimiausia ateitis. Investicinio ginčo atveju pandemijos aplinkybės galbūt atitiktų 
nenumatomumo ir negalėjimo kontroliuoti kriterijus. Valstybei nenugalimos jėgos 
aplinkybe pasiremti gali būti sudėtingiau, jei tam tikros investuotojų teisių apsaugos 
standartus pažeidusios priemonės buvo priimtos pandemijai jau gerokai pasistū-
mėjus į priekį, pavyzdžiui, vadinamosios antrosios ar trečiosios pandemijos bangos 
metu. Tokiu atveju galėtų būti sunkiau teigti, kad pandemijos nulemtos aplinkybės 
buvo nenumatytos. Žinoma, kiekviena situacija turėtų būti vertinama individualiai, 
t. y. kaip pandemija užkirto kelią konkrečių valstybės įsipareigojimų tam tikram in-
vestuotojui vykdymui, ar toje situacijoje pandemijos nebuvo įmanoma numatyti. 

Pandemiją tiesiog deklaratyviai paskelbus nenugalimos jėgos aplinkybe, vals-
tybėms būtų uždegama žalia šviesa imtis investuotojų (bei kitų asmenų) teises ir 
neproporcingai varžančių priemonių (ar sudaromos sąlygos tokias priemones pa-
teisinti).  

b) Nelaimės doktrina

Nelaimės (angl. distress) doktriną numato Valstybių atsakomybės straipsnių 
projekto 24 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad valstybės veiksmas, pa-
žeidžiantis jos tarptautinį įsipareigojimą, nelaikomas neteisėtu, jei šį veiksmą atlikęs 
subjektas neturėjo jokio kito protingo būdo nelaimės aplinkybėmis išsaugoti savo 
ar asmenų, už kuriuos jis atsakingas, gyvybę. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad 
1 dalis netaikoma, jei nelaimės situacija kilo visiškai ar iš dalies dėl valstybės, kuri 
ja remiasi, veiksmų ar jei valstybės veiksmais buvo sukeltas panašus ar dar didesnis 

526 Žr. Anaëlle Idjeri, „The Paris Court of Appeals confirms that COVID-19 is to be considered as a force 
majeure event“, <https://www.soulier-avocats.com/en/the-paris-court-of-appeals-confirms-that-covid-
19-is-to-be-considered-as-a-force-majeure-event/>.
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pavojus.527 
Tam, kad valstybės, gindamosi nuo investuotojų reikalavimų, galėtų sėkmingai 

pasiremti nelaimės doktrina, jos turėtų įrodyti šias sąlygas: a) egzistavo pavojus gy-
vybei, b) ypatingas santykis tarp valstybės organo ir asmenų, kurių gyvybei grėsė pa-
vojus, c) nebuvo jokio kito protingo būdo reaguoti į šį pavojų, d) valstybė neprisidėjo 
prie šio pavojaus ir e) jos pritaikytos priemonės buvo proporcingos.528 

Greičiausiai nekelia abejonių tai, kad COVID-19 pandemija kėlė grėsmę ne tik 
žmonių sveikatai, bet ir jų gyvybei. Taip pat manytina, kad gana nesunkiai būtų gali-
ma pripažinti egzistuojant ir antrąjį kriterijų – valstybė rūpinasi visuomenės sveika-
tos apsauga ir yra atsakinga už tinkamą sveikatos apsaugos sistemos funkcionavimą, 
todėl šiuo požiūriu tarp valstybės ir asmenų (visuomenės bendrąja prasme), kurių 
sveikatos apsauga ji turi pasirūpinti, egzistuoja ypatingas ryšys. Likę trys kriterijai 
potencialiai keltų daugiau klausimų ir priklausytų nuo konkrečios bylos aplinkybių. 
Greičiausiai neišvengiamai kiltų klausimas, ar tam tikros valstybės pritaikytos prie-
monės pandemijos plitimui suvaldyti buvo vienintelės protingos priemonės tomis 
aplinkybėmis. Šios problemos sudėtingumą parodo jau vien itin skirtingi valstybių 
požiūriai reikalingų suvaržymų atžvilgiu, prasidėjus pandemijai (galima palyginti, 
pavyzdžiui, Švedijos ir kitų valstybių požiūrį į pandemijos valdymą). Valstybės prisi-
dėjimo prie pandemijos sukelto pavojaus atžvilgiu taip pat potencialiai būtų galima 
kvestionuoti, ar valstybės laiku ėmėsi tam tikrų priemonių, jei, pavyzdžiui, pandemi-
jos pradžioje jos reagavo itin švelniai, dėl to viruso plitimas galėjo įsibėgėti, o tuomet 
jau buvo reikalingos itin griežtos ir ekonomiką apsunkiančios pandemijos valdymo 
priemonės. Diskusijų neabejotinai sukeltų ir paskutinis kriterijus, susijęs su valsty-
bės pritaikytų priemonių proporcingumu. 

Taigi nelaimės doktrina potencialiai galėtų pasitarnauti valstybėms, siekian-
čioms apsiginti nuo užsienio investuotojų pareikštų reikalavimų, nes ji tiesiogiai su-
sijusi su poreikiu apsaugoti žmonių gyvybę. Tačiau jos taikymas toli gražu nebūtų 
vienareikšmis ir kiekviena situacija reikalautų itin atidžios ir gana sudėtingos fakti-
nių aplinkybių analizės. 

c) Būtinojo reikalingumo doktrina

527 2001 m. Jungtinių Tautų Tarptautinės teisės komisijos Valstybių atsakomybės už tarptautinės teisės 
pažeidimus straipsnių projektas, Jungtinės Tautos, 2005, <https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/
english/draft_articles/9_6_2001.pdf >. 

528 „COVID-19 and Defences in the Law of State Responsibility“, Part II, EJIL: Talk! (ejiltalk.org). 
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Būtinojo reikalingumo (angl. necessity) doktriną įtvirtina Valstybių atsakomy-
bės straipsnių projekto 25 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad valstybė 
negali remtis būtinuoju reikalingumu kaip aplinkybe, pašalinančia jos tarptautinį 
įsipareigojimą pažeidžiančio veiksmo neteisėtumą, nebent šis veiksmas: (a) yra vie-
nintelė priemonė valstybei apsaugoti esminį interesą nuo didelio ir neišvengiamo 
pavojaus; ir (b) sunkiai nepažeidžia valstybės, kurios atžvilgiu turimas tarptautinis 
įsipareigojimas, ar viso tarptautinės bendruomenės esminio intereso. Šio straips-
nio 2 dalyje nurodyta, kad valstybė negali remtis būtinuoju reikalingumu kaip jos 
veiksmų neteisėtumą šalinančia aplinkybe, jei valstybės turima tarptautinė pareiga 
jai neleidžia remtis šia aplinkybe arba jei pati valstybė prisidėjo prie aplinkybių, nu-
lėmusių būtinąjį reikalingumą, susiklostymo.529

Būtinasis reikalingumas, kaip atleidimo nuo tarptautinių pareigų vykdymo pa-
grindas, įprastai aiškinamas siaurai. Be to, situacijos vertinamos objektyviai, išimti-
nės reikšmės nesuteikiant pačių valstybių paaiškinimams, kad tam tikros aplinkybės 
lėmė būtinojo  reikalingumo situaciją.530

Remiantis Valstybių atsakomybės straipsnių projekto 25 straipsniu, galima iš-
skirti keturis būtinojo reikalingumo doktrinos taikymo kriterijus: a) valstybė siekia 
apsaugoti esminį interesą, b) pavojus šiam interesui turi būti rimtas ir neišvengiamas, 
c) valstybės taikytos priemonės turi būti vienintelės tuo atveju adekvačios priemonės 
ir d) joks kitas esminis interesas negali būti pažeistas dėl šių priemonių taikymo.531

Kaip buvo aptarta ir nelaimės doktrinos atžvilgiu, greičiausiai nekiltų didelių 
abejonių, kad visuomenės sveikatos bei žmonių gyvybių apsauga nuo COVID-19 
viruso keliamo pavojaus yra esminis interesas, kuriam reikalinga valstybės apsauga. 
Didelės ir neišvengiamos grėsmės atžvilgiu arbitražo teismas byloje LG & E Ener-
gy prieš Argentiną pažymėjo, kad būtinojo reikalingumo doktrina pagal tarptautinę 
paprotinę teisę gali būti taikoma tik tais atvejais, kai valstybei gresia rimtas pavojus 
dėl jos egzistavimo, jos politinio ar ekonominio išlikimo, galimybės toliau teikti savo 
esmines paslaugas, išsaugoti taiką valstybės viduje arba jos teritorijos dalies išliki-
mui.532 Manytina, kad COVID-19 pandemija taip pat potencialiai atitiktų rimtos ir 

529 2001 m. Jungtinių Tautų Tarptautinės teisės komisijos Valstybių atsakomybės už tarptautinės teisės 
pažeidimus straipsnių projektas, Jungtinės Tautos, 2005,<https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/en-
glish/draft_articles/9_6_2001.pdf >.

530 Rudolf Dolzer, Christoph Schreuer, Principles of international investment law (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2012), 184.

531 Leonardo Carpentieri, Antolin F. Antuna, „Necessity as a Defence“ < https://jusmundi.com/en/docu-
ment/wiki/en-necessity-as-a-defence >.  

532 LG & E Energy Corp, LG & E Capital Corp and LG & E International, Inc v Argentine Republic, 
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neišvengiamos grėsmės kriterijus. Dėl neigiamų pandemijos padarinių neišvengia-
mumo daugiau klausimų galėtų kilti tuo atveju, jei būtų sprendžiamas klausimas dėl 
valstybės priemonių, kurios buvo taikytos pandemijai jau gerokai įsibėgėjus. Tokiu 
atveju būtų galima svarstyti, ar pandemijos keliamo pavojaus būtų buvę galima iš-
vengti (bent tam tikra apimtimi), jei atitinkamų priemonių būtų imtasi anksčiau. 
Pavyzdžiui, Italija pusantro mėnesio nesiėmė jokių priemonių net po to, kai Pasaulio 
sveikatos organizacija COVID-19 paskelbė pandemija.533 Tai teoriškai galėtų kelti 
klausimą, ar pačios valstybės neprisidėjo prie krizinės situacijos, o tai eliminuotų 
galimybę remtis būtinojo reikalingumo išimtimi.

Dėl trečiojo būtinojo reikalingumo doktrinos taikymo elemento – valstybei ke-
liamo reikalavimo pagrįsti, kad jos taikytos priemonės buvo vienintelės adekvačios 
priemonės esminiam interesui apsaugoti, kaip ir nelaimės doktrinos taikymo atveju, 
greičiausiai kiltų daugiau klausimų. Valstybės privalėtų pagrįsti, kad pandemijos pli-
timui užkirsti nebuvo jokio kito būdo, kaip tik neigiamus ekonominius padarinius 
sukėlę suvaržymai. Atsižvelgiant į tai, kad pačiose valstybių vyriausybėse ir visuo-
menėse vyko (bei tebevyksta) itin intensyvios diskusijos dėl pandemijos suvaldymo 
priemonių tinkamumo, jų pobūdžio bei masto, gali būti gana sunku užtikrintai pa-
grįsti, kad tam tikra konkreti priemonė buvo vienintelė įmanoma tuo atveju.  

Manytina, kad paskutinis būtinojo reikalingumo doktrinos taikymo kriterijus 
– valstybės priemonėmis negali būti pažeidžiamas kitos valstybės, kurios atžvilgiu 
turima tarptautinė pareiga, ar tarptautinės bendruomenės esminis interesas, daugu-
ma atvejų būtų nelengvai tenkinamas, nes valstybių taikytos pandemijos valdymo 
priemonės buvo nukreiptos į situacijos suvaldymą jų pačių viduje. 

Pasibaigus aplinkybėms, kurios lėmė būtinojo reikalingumo padėtį, valstybės 
turi toliau vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus užsienio investuotojams.534 
Kai kurie investicinius ginčus nagrinėję arbitražo teismai net laikėsi pozicijos, kad 
nepaisant to, jog egzistavo būtinojo reikalingumo aplinkybės, valstybė užsienio in-
vestuotojui privalo kompensuoti nuostolius, patirtus valstybės tarptautinių pareigų 
vykdymo suspendavimo metu.535 Tačiau kitose bylose, pavyzdžiui, LG&E v. Armen-

ICSID Case No ARB/02/1, Sprendimas dėl atsakomybės (2006 m. spalio 3 d.) 246 pnk.
533 „Response to COVID-19: was Italy (un)prepared?“, < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

PMC7985656/ >. 
534 Rudolf Dolzer, Christoph Schreuer, Principles of international investment law (Oxford: Oxford Uni-

versity Press, 2012), 186. 
535 CMS v. Argentina; Rudolf Dolzer, Christoph Schreuer, Principles of international investment law (Ox-

ford: Oxford University Press, 2012, 186–187.
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tina536, arbitražo teismai laikėsi priešingos pozicijos ir nurodė, kad būtinojo reika-
lingumo situacijos metu patirtų nuostolių riziką turi prisiimti pats investuotojas, o 
valstybė gali būti atsakinga tik už žalą, sukeltą prieš šios situacijos atsiradimą ir po 
jos pasibaigimo. Manytina, jog tokia pozicija yra labiau pagrįsta, nes, priešingu atve-
ju, būtinojo reikalingumo doktrina galbūt apskritai prarastų prasmę. 

d) Reguliavimo galių doktrina 

Reguliavimo galių (angl. police powers) doktrina buvo pripažinta tarptautinės 
paprotinės teisės principu ir įtraukta į 1961 m. Harvardo konvencijos dėl tarptau-
tinės valstybių atsakomybės už žalos užsieniečiams projektą537 ir 1987 m. Jungtinių 
Valstijų trečiąją užsienio santykių įstatymo redakciją538. Reguliavimo galių doktrinos 
esmę sudaro tai, kad valstybei neturėtų kilti atsakomybė investuotojams už nedis-
kriminacines priemones, kurios buvo priimtos, siekiant įgyvendinti viešuosius tiks-
lus.539

Byloje Magyar Farming Company Ltd prieš Vengriją540 arbitražo teismas nurodė, 
kad atleisti atsakovą nuo pareigos atlyginti žalą galima tik tais atvejais, kai valstybės 
taikytos priemonės patenka į vieną iš šių dviejų kategorijų: a) tai visuotinai priim-
tos reguliavimo priemonės, kuriomis siekiama taikyti esamas taisyklės, nukreiptas į 
paties investuotojo teisės pažeidimus, pvz., baudžiamąsias, mokestines ir adminis-
tracines sankcijas bei licencijų ir nuolaidų panaikinimą; ir b) tai reguliavimo prie-
monės, kuriomis siekiama sumažinti grėsmes, kurias investuotojo veikla gali kelti 
visuomenės sveikatai, aplinkai ar viešajai tvarkai, pavyzdžiui, kenksmingų medžia-
gų draudimas, reikalavimas naudoti paprastas tabako pakuotes arba neatidėliotinų 
priemonių taikymas politinės ar ekonominės krizės metu. Arbitražo teismas šioje 
byloje nurodė, kad valstybės priemonės, susijusios su agrokultūros politika, galbūt 
buvo naudingos visai Vengrijos visuomenei, tačiau nepateko į jokią iš čia minėtų 

536 LG & E v. Armentina; Rudolf Dolzer, Christoph Schreuer, Principles of international investment law 
(Oxford: Oxford University Press, 2012), 187.

537  Louis Sohn, B. Baxter, „Draft Convention on the International Responsibility of States for Injuries to 
Aliens“, American Journal of International Law 55 (1961): 548–584. 

538 The American Law Institute, „Restatement (Third) Foreign Relations of the United States“ (1987), t. 
1, pas. 712, komentaras (g). 

539 Claire Sheridan, „Police Powers as a Defence to COVID-19 Liability: Does it Protect Host States?“ 
http://blogs2.law.columbia.edu/aria/police-powers-as-a-defence-to-covid-19-liability-does-it-protect-
host-states/.  

540 ICSID byla Nr. ARB/17/27, sprendimas, 2019 m. lapkričio 13 d., 366 pnk.
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kategorijų, kad pagal reguliavimo galių doktriną sudarytų pagrindą atleisti valstybę 
nuo pareigos mokėti kompensaciją. 

Reguliavimo galių doktrinos taikymo galimybę COVID-19 pandemijos kon-
tekste vertinant čia nurodytų kategorijų požiūriu, manytina, kad valstybėms būtų 
sudėtinga apsiginti nuo užsienio investuotojų reikalavimų šios doktrinos pagrindu, 
nes viruso plitimui suvaldyti skirtos priemonės buvo nulemtos išorinių aplinkybių, 
o ne paties investuotojo atitinkamos veiklos. 

e) Nedraudžiamų priemonių išlyga

Naujos kartos dvišalėse investicijų apsaugos ir laisvosios prekybos sutartyse gali-
ma rasti vadinamąją nedraudžiamų priemonių išlygą (angl. non-precluded measures 
clause), kuri valstybėms suteikia plačią diskreciją, siekiant viešojo intereso apsaugos 
išskirtinėmis aplinkybėmis.541 Nedraudžiamų priemonių išlygos yra įtrauktos į tokių 
valstybių kaip JAV, Vokietija, Prancūzija, Belgija-Liuksemburgas ir Indija dvišales 
investicijų sutartis.542

Nedraudžiamų priemonių išlyga panaikina atotrūkį tarp nacionalinių teisinių 
režimų ir tarptautinės investicijų teisės.543 Pavyzdžiui, konkreti nedraudžiamų prie-
monių išlyga gali būti susijusi su valstybės „esminiais saugumo interesais“, tačiau 
tam, kad valstybė šia išlyga galėtų pasiremti, pati „esminių saugumo interesų“ sąvoka 
turi būti apibrėžta nacionaliniuose įstatymuose. Tačiau siekiant užkirsti kelią valsty-
bei pateisinti nepagrįstas priemones nacionalinėje teisėje įtvirtintu pernelyg plačiu 
„esminių saugumo interesų“ apibrėžimu, tam tikrą investicinį ginčą nagrinėjančiam 
arbitražo teismų būtų paliekama teisė tokią sąvoką aiškinti siauriau.544 

Dauguma valstybių į išlygas įtraukia tokias sritis kaip visuomenės sveikata, vi-
suomenės saugumas, aplinkosaugos klausimai ir pan.545 Pavyzdžiui, Kinijos ir Indi-

541 Wolfgang Alschner, Kun Hui, „Missing in Action: General Public Policy Exceptions in Investment 
Treaties“, iš Lisa Sachs, Jesse Coleman, Lise Johnson (eds.), Yearbook on International Investment 
Law and Policy(Oxford University Press, 2018), 4.

542 William W. Burke-White, Andreas von Staden, „Investment Protection in Extraordinary Times: The 
Interpretation and Application of Non-Precluded Measures Provisions in Bilateral Investment Trea-
ties“, Virginia Journal of International Law 48 (2008).

543 Wei Wang, „The Non-Precluded Measure Type Clause in International Investment Agreements: Sig-
nificances, Challenges, and Reactions“, ICSID Review 32, 2 (2017): 452.

544 Wei Wang, „The Non-Precluded Measure Type Clause in International Investment Agreements: Sig-
nificances, Challenges, and Reactions“, ICSID Review 32, 2 (2017): 452.

545 Wei Wang, „The Non-Precluded Measure Type Clause in International Investment Agreements: Sig-
nificances, Challenges, and Reactions“, ICSID Review 32. 2 (2017): 452.
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jos dvišalė investicijų sutartis numato tokią išlygą: „Nė viena šio Susitarimo nuostata 
nedraudžia priimančiajai Susitariančiajai Šaliai imtis veiksmų savo esminiams sau-
gumo interesams apsaugoti arba esant ekstremalioms situacijoms pagal jos įstaty-
mus, kurie paprastai ir pagrįstai taikomi nediskriminuojant.“546 Svarbu tai, kad ne-
draudžiamų priemonių išlygos netiesiogiai neribotų investicijų ir prekybos.547

Vertinant, ar valstybė galėtų pasiremti nedraudžiamų priemonių išlyga, ginda-
masi nuo užsienio investuotojo reikalavimo, susijusio su COVID-19 pandemijos 
valdymo priemonėmis, reikėtų analizuoti konkrečios išlygos, įtvirtintos šios valsty-
bės ir investuotojo kilmės valstybės dvišalėje investicijų sutartyje, turinį. Neatmes-
tina, kad konkretaus ginčo, susijusio su COVID-19 pandemija, atveju taikant tokią 
išlygą, būtų susiduriama su iš esmės panašiomis problemomis bei klausimais, kurie 
buvo analizuojami čia kitų išimtinių valstybės gynybos priemonių kontekste, t. y. 
būtų sprendžiama, ar tam tikros valstybės priemonės buvo būtinos ir proporcingos, 
siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, ir pan. 

2.4.3. Pandemijos poveikis materialinei tarptautinei  
investicijų teisei

Čia buvo siekiama atsakyti į klausimą, kaip tarptautinė investicijų teisė veikia 
(ar gali potencialiai veikti) COVID-19 pandemijos kontekste. Ne mažiau svarbus 
klausimas – ar ir kaip tarptautinė investicijų teisė buvo pandemijos paveikta.  

Galima teigti, jog pandemija teisinio reguliavimo turinio, apimties keitimo pra-
sme neturėjo (ar neturėtų turėti) reikšmingesnio poveikio materialinei tarptautinei 
investicijų teisei. Tai paaiškina bent pora priežasčių. Visų pirma, pagrindinis šiuolai-
kinės tarptautinės investicijų teisės šaltinis yra tarptautinės dvišalės investicijų sutar-
tys.548 Materialieji užsienio investuotojų teisių apsaugos standartai įtvirtinami šiose 
tarptautinėse sutartyse. Šių apsaugos standartų keitimas reikštų atitinkamų tarptau-
tinių sutarčių keitimą, o tai ilgas ir gana sudėtingas procesas (tiek teisiniu techni-
niu požiūriu, pavyzdžiui, siekiant suformuluoti tinkamą naujų teisės normų tekstą, 

546 Indijos Respublikos Vyriausybės ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl investici-
jų skatinimo ir apsaugos 14 straipsnis, pasirašyta 2006 m. lapkričio 21 d. 

547 Kanados Vyriausybės ir Tanzanijos Jungtinės Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl investicijų 
skatinimo ir abipusės apsaugos 17 straipsnis, pasirašyta 2013 m. gegužės 17 d. (įsigaliojo 2013 m. 
gruodžio 9 d.). 

548 Rudolf Dolzer, Christoph Schreuer, Principles of international investment law (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2012), 13.
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tiek politiniu atžvilgiu). Taigi vien dėl tokių praktinio pobūdžio sunkumų materia-
linė tarptautinė investicijų teisė būtų sunkiai paveikiama susiklosčiusių pandemijos 
aplinkybių. Antra, čia pateikta užsienio investuotojų materialiųjų teisių apsaugos 
standartų ir galimų valstybių gynybos priemonių analizė atskleidžia, kad tarptauti-
nės dvišalės investicijų sutartys užsienio investuotojams suteikia gana plačią teisinę 
apsaugą. Materialieji jų teisių apsaugos standartai formuluojami pakankamai plačiai, 
taip sudarant sąlygas juos interpretuojantiems investicinio arbitražo teismams ieško-
ti teisingo sprendimo, geriausiai atitinkančio kiekvienos faktinės situacijos aplinky-
bes. Manytina, kad tokie investuotojų teisių apsaugos standartai, kaip apsauga nuo 
neatlygintinės ekspropriacijos (tiek tiesioginės, tiek netiesioginės) bei teisingas ir 
nešališkas traktavimas, kaip jie šiuo metu suprantami investicinio arbitražo prakti-
koje, investicinio arbitražo teismams leistų tinkamai įvertinti ir valstybių pritaikytų 
COVID-19 pandemijos valdymo priemonių teisėtumą. Tas pats pasakytina ir apie 
anksčiau aptartas tarptautinėje teisėje nusistovėjusias valstybių tarptautinės atsako-
mybės išimtis. Pandemija yra būtent tokia situacija, kuri gali būti vertinama per ne-
nugalimos jėgos, nelaimės ar būtinojo reikalingumo prizmę. 

Apibendrinant manytina, kad COVID-19 pandemija nepaveikė ir neturėtų pa-
veikti materialinės tarptautinės investicijų teisės jos nustatytų teisių bei pareigų tu-
rinio ir apimties prasme. Galima teigti, kad tarptautinė investicijų teisė apskritai yra 
skirta reaguoti į tokias aplinkybes, kurias nulėmė koronaviruso pandemija. 

Tačiau to paties negalima pasakyti apie investicinio arbitražo procesą, kuris dėl 
COVID-19 pandemijos patyrė tam tikrą transformaciją. Toliau analizuojami šie po-
kyčiai. 

2.4.4.  Pandemijos poveikis investicinio arbitražo procesui

COVID-19 pandemija turėjo poveikį ne tik valstybėms, joms imantis įvairių 
valdymo priemonių, bei užsienio investuotojams, galbūt nukentėjusiems nuo šių 
veiksmų, bet ir pačiam investicinio arbitražo procesui. Valstybėse įvedus karantiną ir 
kitus judėjimo apribojimus bei nežinant, kiek laiko truks pandemija, buvo ieškoma 
priemonių, kaip užtikrinti ekonominio gyvenimo tęstinumą. Viena iš tokių priemo-
nių tapo nuotolinis darbas ir susitikimų su kolegomis, klientais ir verslo partneriais 
perkėlimas į virtualią erdvę. Greitai buvo suprasta, kad virtualios susitikimų erdvės 
panaudojimas gali ne tik leisti biurų darbuotojus „grąžinti“ į darbą, bet ir sudaryti 
sąlygas tolimesniam arbitražo procesų organizavimui.
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Nors investicinių ginčų tarp užsienio investuotojų ir valstybių nagrinėjimas 
dažniausiai siejamas su Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro (angl. In-
ternational Centre for Settlement of Investment Dispute, ICSID) sistema, ICSID nėra 
vienintelė institucija, administruojanti šiuos ginčus. Ne visos pasaulio valstybės yra 
tapusios ICSID konvencijos šalimis, bet to, dvišalės investicijų sutartys tam tikrais 
atvejais suteikia šalims galimybę pasirinkti tarp ICSID ir kurios nors kitos instituci-
jos administruojamo arbitražo. Taigi tarptautinio investicinio arbitražo procesai gali 
būti organizuojami ne tik pagal ICSID, bet ir pagal kitų arbitražo institucijų arbitra-
žo taisykles.549 Atsižvelgiant į tai, toliau pateikiama tiek ICSID, tiek kitų arbitražo 
institucijų arbitražo taisyklių pokyčių, susijusių su COVID-19 pandemija, analizė.    

2.4.4.1. Virtualūs posėdžiai institucinėse arbitražo taisyklėse 

Tarptautiniai prekybos rūmai (angl. International Chamber of Commerce, ICC), 
kaip viena pagrindinių arbitražo institucijų pasaulyje, reaguodama į pandemiją, 
ėmėsi pakankamai reikšmingų pokyčių. Į 2021 m. sausio 1 d. redakcijos ICC Ar-
bitražo taisyklių 26 straipsnio 1 dalį buvo įtraukta nuostata, pagal kurią arbitražo 
teismas, pasikonsultavęs su šalimis ir atsižvelgdamas į visus reikšmingus bylos faktus 
bei aplinkybes, gali nuspręsti, kad bet koks posėdis bus surengtas dalyvaujant fiziš-
kai arba nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferenciją, telefoną ar kitas tinkamas 
ryšio priemones.550 Be to, ICC 2020 m. balandžio 9 d. išleido Gaires dėl potencialių 
priemonių, skirtų COVID-19 pandemijos poveikiui sumažinti, jų tikslas yra atkreipti 
šalių, jų atstovų bei arbitražo teismų dėmesį į jiems suteiktus procedūrinius įrankius, 
kuriuos pasitelkus gali būti sumažintas arbitražo procesų užvilkinimas ir padidintas 
jų efektyvumas, bei suteikti gaires nuotoliniams posėdžiams organizuoti.551 

 Londono tarptautinio arbitražo teismo (angl. London Court for International 
Arbitration, LCIA) Arbitražo taisyklių 2020 m. spalio 1 d. redakcijoje į 19.2 straipsnį 
įtraukta nuostata, kad posėdis gali vykti asmenims dalyvaujant fiziškai arba virtua-
liai konferencinio skambučio, vaizdo konferencijos forma arba naudojant kitas ryšių 
technologijas, kai dalyviai yra vienoje ar keliose geografinėse vietose (arba mišria 

549 Rudolf Dolzer, Christoph Schreuer, Principles of international investment law (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2012), 241.

550 ICC Arbitražo taisyklių (2021 m. sausio 1 d. redakcija) 26 straipsnio 1 dalis.
551 ICC Guidance Note, https://cms.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/04/guidance-note-possi-

ble-measures-mitigating-effects-covid-19-english.pdf. 
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forma).552 Be to, priėmus 2020 m. spalio 1 d. LCIA Arbitražo taisyklių redakciją, do-
kumentų pateikimas elektronine forma tapo standartine procedūra.553 

ICSID Arbitražo taisyklėse specialių pakeitimų, susijusių su galimybe organi-
zuoti virtualius arbitražo posėdžius, nebuvo atlikta. Tokių pokyčių nereikėjo grei-
čiausiai todėl, kad ICSID Arbitražo taisyklių 32 taisyklėje, reglamentuojančioje posė-
džių organizavimą, vartojama sąvoka „žodinė procedūra“, kuri šio straipsnio 1 dalyje 
apibrėžiama kaip posėdis, kurio metu arbitražo teismas išklauso šalis, jų atstovus, 
teisininkus, advokatus, liudytojus ir ekspertus. Šioje taisyklėje tiesiogiai nenumato-
ma, kad tokie posėdžiai turi būti organizuojami visiems proceso dalyviams juose 
dalyvaujant fiziškai, todėl ji gali būti aiškinama kaip leidžianti ir virtualius posėdžius. 

Nors ICSID Arbitražo taisyklės tiesiogiai nemini nuotolinių posėdžių, ICSID, 
reaguodamas į pandemijos sukeltas problemas, priminė investicinių ginčų šalims, 
kad visi procesiniai dokumentai gali būti pateikiami elektronine forma.554 Be to, IC-
SID pasirūpino reikiama technine infrastruktūra bei aptarnaujančiu personalu, kad 
jo administruojamuose arbitražo procesuose posėdžiai galėtų būti organizuojami 
virtualiu būdu.555 Įdomu tai, kad nuo 2019 m. kovo 15 d. iki 2019 m. gruodžio 15 d. 
nuotoliniu būdu buvo surengti 95 ICSID posėdžiai, kurie sudarė 61 proc. visų tuo 
metu organizuotų posėdžių ICSID administruojamose arbitražo bylose. O laikotar-
piu nuo 2020 m. kovo 15 d. iki 2020 m. gruodžio 15 d. jau visi ICSID posėdžiai buvo 
nuotoliniai. 22 proc. jų buvo vykdomi telefonu, o 78 proc. organizuojami vaizdo 
priemonėmis. 

Jungtinių Tautų Tarptautinės prekybos teisės komisijos (angl. the United Nations 
Commission on International Trade Law, UNCITRAL) arbitražo taisyklėse, kurios 
taip pat kartais pasirenkamos kaip investicinio arbitražo procesą reglamentuojan-
čios taisyklės, specialių pakeitimų, susijusių su COVID-19 pandemija bei galimybe 
organizuoti virtualius posėdžius, taip pat nebuvo atlikta. UNCITRAL Arbitražo tai-
syklių 28 straipsnis taip pat vartoja sąvoką „žodiniai posėdžiai“, tačiau jų nesusieja 
išimtinai su posėdžiais, kuriuose proceso dalyviai privalo dalyvauti fiziškai. Be to, 
galimybė posėdžius vykdyti nuotoliniu būdu buvo numatyta jau UNCITRAL 2016 
m. Gairėse dėl arbitražo proceso organizavimo.556

552 LCIA Arbitražo taisyklių (2020 m. spalio 1 d. redakcija) 19.2 straipsnis.
553 Žr., pvz., LCIA Arbitražo taisyklių (2020 m. spalio 1 d. redakcija) 1.3, 2.3 straipsnius.
554 Pranešimas dėl COVID-19, ICSID, Pranešimas dėl COVID-19 (atnaujinimas), ICSID, worldbank.org.
555 Žr. ICSID interneto svetainėje pateikiamą informaciją: https://icsid.worldbank.org/services/hearing-

facilities/virtual-hearings.
556 UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings, Jungtinės Tautos, Niujorkas, 2016, < https://
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Virtualūs arbitražo posėdžiai tapo efektyvia priemone, leidusia toliau gana 
sklandžiai nagrinėti investicinius ginčus, nepaisant pandemijos įvestų suvaržymų. 
Tačiau neišvengiamai kilo klausimų, ar ši priemonė užtikrina šalių teisę į tinkamą 
procesą. Šiuo atžvilgiu galimybę pasisakyti turėjo kai kurių valstybių nacionaliniai 
teismai, kurių požiūris į virtualius posėdžius analizuojamas toliau. 

2.4.4.2. Virtualių arbitražo posėdžių legitimumas nacionalinių  
teismų požiūriu

Vienas pirmųjų nacionalinių teismų sprendimų, susijusių su nuotolinių arbitra-
žo posėdžių teisėtumu, buvo priimtas Austrijos Aukščiausiojo Teismo dar 2020 m. 
liepą.557 Šioje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl arbitro nušalinimo, inicijuoto 
vienos iš arbitražo proceso šalių, nes šis arbitras suorganizavo nuotolinį arbitražo 
posėdį, neatsižvelgdamas į pastarosios šalies prieštaravimus. Austrijos Aukščiausia-
sis Teismas pirmiausia nurodė, kad arbitražo teismas turi plačią diskreciją nuspręsti, 
ar posėdžius vykdyti šalims juose dalyvaujant fiziškai, ar nuotoliniu būdu. Taigi vir-
tualūs posėdžiai galimi ne tik tuo atveju, kai abi šalys dėl to susitaria, bet ir tuomet, 
kai viena iš šalių dėl to prieštarauja. Šio teismo teigimu, laukimas, kol pasibaigs pan-
demija ir atsiras galimybė arbitražo bylos posėdį organizuoti gyvai, arbitražo proce-
są galėtų sustabdyti neapibrėžtam laikotarpiui. Tai, pasak teismo, nėra priimtina, kai 
vaizdo  konferencijos leidžia patikimai užtikrinti visų šalių lygias galimybes dalyvau-
ti posėdžiuose ir šią priemonę jau naudoja nacionaliniai teismai. Be to, teismas at-
metė visus šalies argumentus, susijusius su nelygiomis galimybėmis dalyvauti byloje 
dėl laiko zonų skirtumų. Pasak teismo, šalys, pasirinkdamos Vieną, kaip arbitražo 
posėdžio vietą, pačios prisiėmė tokių praktinių nepatogumų riziką. Austrijos Aukš-
čiausiasis Teismas atmetė ir šalies argumentą, kad virtualus posėdis sudaro galimy-
bę paveikti liudytojus. Teismo teigimu, neteisėtą poveikį liudytojams galima daryti 
ir įprastų posėdžių metu, o nuotoliniuose posėdžiuose yra net daugiau techninių 
priemonių, leidžiančių užtikrinti liudytojų nepriklausomumą. Taigi Austrijos Aukš-
čiausiasis Teismas konstatavo, kad virtualūs posėdžiai savaime nepažeidžia arbitražo 
proceso šalių teisės į tinkamą procesą ir kartu pažymėjo, kad šis klausimas arbitražo 
teismo bei šalių turėtų būti aptartas pirminėse proceso stadijose, kad vėliau būtų 

uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/arb-notes-2016-e.pdf >. 
557 Bylos Nr. 18, < https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_20200723_OGH0002_018ON-

C00003_20S0000_000/JJT_20200723_OGH0002_018ONC00003_20S0000_000.pdf >. 
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išvengta nesusipratimų. 
Iš esmės tokios pačios pozicijos laikėsi dauguma nacionalinių teismų, kurie 

turėjo spręsti klausimą, ar virtualūs posėdžiai nepažeidžia arbitražo proceso šalių 
teisės į teisingą teismą.558 Tačiau tai nebuvo visiškai universali nacionalinių teismų 
pozicija. Pavyzdžiui, Šveicarijos Aukščiausiasis Federalinis Teismas 2020 m. liepos 
6 d. sprendime konstatavo, kad įstatymai numato galimybę arbitražo procese nau-
dotis elektroninėmis priemonėmis, tačiau Šveicarijos civilinio proceso kodeksas ne-
suteikia teisės nuotolinį posėdį rengti prieš šalies valią. Be to, teismas nurodė, kad 
virtualioje platformoje negalėtų būti užtikrinamas proceso viešumas, ko reikalauja 
Civilinio proceso kodekso 54 straipsnis.559 

Reikėtų pasakyti, kad virtualių posėdžių, organizuotų ICSID investicinio arbi-
tražo procesuose, atžvilgiu nacionaliniai teismai neturėjo galimybės pasisakyti, nes 
ICSID konvencijos pagrindu sukurta sistema yra uždara, joje ICSID konvencijos 
valstybių narių teismai neatlieka jokio vaidmens560 (išskyrus arbitražinių sprendimų 
vykdymo stadijoje).561 Tačiau vien minėtas ICSID virtualių posėdžių skaičius leidžia 
spręsti, kad ši priemonė su didesniais iššūkiais teisėtumo prasme ICSID sistemoje 
nesusidūrė. 

Toliau analizuojami virtualių arbitražo posėdžių privalumai ir trūkumai. 

2.4.4.3. Virtualių arbitražo posėdžių privalumai ir trūkumai

Virtualūs posėdžiai pandemijos metu tapo nepamainomu įrankiu tiek investici-
niame, tiek komerciniame arbitraže. Buvo greitai suvokti jų privalumai, tačiau išryš-
kėjo ir tam tikrų trūkumų. 

Šios abi virtualių arbitražo posėdžių pusės buvo analizuotos 2021 m. Karalienės 
Marijos Londono universiteto paskelbtoje apžvalgoje „Pritaikant arbitražą prie 
besikeičiančio pasaulio“ (angl. Adapting Arbitration to a Changing World)562, kurioje 

558 http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/05/26/remote-hearings-in-international-arbitrati-
on-and-what-voltaire-has-to-do-with-it/?doing_wp_cron=1593801572.3863639831542968750000. 

559 DFT sprendimas 146 III 194, Šveicarijos Aukščiausiasis federalinis teismas, 2020 m. liepos 6 d., 1, p. 
4–5.

560 Principles of International Investment law, p. 239. 
561 ICSID Konvencijos 53–55 straipsniai.
562 QMUL Survey, 2021 International Arbitration Survey: Adapting Arbitration to a Changing World - 

School of International Arbitration, qmul.ac.uk, < https://arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/
docs/LON0320037-QMUL-International-Arbitration-Survey-2021_19_WEB.pdf >.
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dalyvavo apie 1200 respondentų. Tarp privalumų apžvalgoje buvo paminėti prieina-
mumas ir efektyvumas laiko ir finansinių sąnaudų atžvilgiu. Arbitražo procese atsi-
rado daugiau „procedūrinio ir logistinio lankstumo“, kuris proceso dalyviams leido 
dalyvauti posėdžiuose niekur nevykstant iš savo valstybių563. Kaip vienas iš pagrin-
dinių trūkumų buvo įvardytas iššūkis atrasti tinkamą posėdžių laiką, kai šalys yra 
skirtingose laiko zonose. Ši praktinė problema tam tikrais atvejais gali apriboti net 
šalių galimybę pasirinkti norimus teisinius atstovus, jei tarp jų ir atstovų egzistuoja 
didelis laiko skirtumas. Kiti nurodyti trūkumai buvo technologijų nepatikimumas 
ir vadinamasis ekrano nuovargis, kuris kyla bendraujant netiesiogiai ir esant ribotai 
fizinio judėjimo galimybei.564 

Kaip dar vienas virtualių arbitražo posėdžių privalumas galėtų būti paminėtas 
didesnis arbitrų ir ekspertų prieinamumas. Kelionės į vietas, kuriose organizuoja-
mi arbitražo posėdžiai, gali trukti pakankamai ilgai ir arbitrams ar ekspertams dėl 
jų įtemptų tvarkaraščių gali paprasčiausiai nebepakakti laiko. Galimybė iš bet kur 
prisijungti prie virtualaus posėdžio jiems neabejotinai sudarė sąlygas dalyvauti pro-
cesuose, o to padaryti kitomis aplinkybėmis jie galbūt nebūtų galėję. Prie virtualių 
posėdžių trūkumų taip pat paminėtina galbūt ne tokia veiksminga liudytojų apklau-
sa. Tai susiję su neverbalinės kalbos aspektais, liudytojų patikimumo nustatymu bei 
paties arbitražo proceso rimtumo suvokimu.565 Kaip nuotolinių posėdžių trūkumus 
taip pat būtų galima paminėti sunkumus pristatant poziciją, nes neverbalinės kalbos 
galimybės vaizdo konferencijos metu labiau suvaržytos, su tuo susijusius galimus ar-
bitrų sunkumus visapusiškai suvokiant bylos faktinę situaciją ir teisines problemas, 
kibernetinių atakų ir duomenų nutekėjimo riziką.

2.4.4.4. Virtualūs posėdžiai – „naujoji realybė“?

Pandemijos kontekste dažnai buvo ir tebėra vartojama sąvoka „naujoji realybė“ 
(angl. new normal), diskutuojant apie pandemijos nulemtus žmonių elgesio poky-

563 QMUL Survey, 2021 International Arbitration Survey: Adapting Arbitration to a Changing World – 
School of International Arbitration,qmul.ac.uk, < https://arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/
docs/LON0320037-QMUL-International-Arbitration-Survey-2021_19_WEB.pdf >.

564 QMUL Survey, 2021 International Arbitration Survey: Adapting Arbitration to a Changing World – 
School of International Arbitration, qmul.ac.uk, < https://arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/
docs/LON0320037-QMUL-International-Arbitration-Survey-2021_19_WEB.pdf >.

565 Toby Fisher, „Report warns of hidden psychological impact of virtual hearings“, https://globalarbitra-
tionreview.com/virtual-hearings/report-warns-of-hidden-psychological-impact-of-virtual-hearings.
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čius, kurie galbūt liks ir po pandemijos. Šis klausimas neišvengiamai kyla ir virtualių 
arbitražo posėdžių kontekste – ar tokios formos posėdžiai yra naujoji arbitražo rea-
lybė? 

Virtualių susitikimų programų gausa, žmonių įpratimas jomis naudotis ir prak-
tiniai jų siūlomi patogumai tarsi leistų manyti, kad fiziniai pokyčiai liko viso labo 
tam tikra praeities atgyvena, o nuotoliniai posėdžiai taps naujuoju visiems priimti-
nu standartu. Tačiau tokia išvada būtų kiek skubota. Apklausos rodo, kad arbitražo 
proceso šalys ir jų atstovai nelinkę taip greitai išsižadėti fizinių posėdžių ir labiausiai 
būtų linkę rinktis hibridinę procedūrą. Šios procedūros metu posėdžiai, kuriuose 
būtų sprendžiami procesinio pobūdžio klausimai, būtų organizuojami nuotoliniu 
būdu, o posėdžiai, kuriuose byla būtų nagrinėjama iš esmės ar būtų apklausiami liu-
dytojai, būtų rengiami gyvai.566 Manytina, kad tarptautinių investicinių ginčų šalys 
turėtų būti ypač suinteresuotos grįžti į arbitražo posėdžių sales, nes investiciniai gin-
čai dažnai yra itin sudėtingi ir susiję su labai didelėmis sumomis, todėl šalių pozicijų 
pristatymas, tiesiogiai bendraujant su arbitrais, galbūt padėtų juos lengviau įtikinti 
ar bent geriau suprasti byloje kilusių problemų esmę. 

Technologijos arbitražo procese gali suteikti daug apčiuopiamų praktinių priva-
lumų, o spartus jų tobulėjimas neišvengiamai skatina mąstyti, kaip arbitražo posė-
džiai galėtų atrodyti „Metavisatoje“ (angl. Metaverse). Tačiau panašu, kad arbitražo 
proceso dalyviai pačius svarbiausius klausimus vis dar yra linkę spręsti akis į akį. 
Taigi kokios bus nuotolinių posėdžių naudojimo arbitraže (įskaitant ir investicinį) 
tendencijos po pandemijos, parodys galbūt ir ne tokia tolima ateitis. 

566 QMUL Survey, 2021 International Arbitration Survey: Adapting Arbitration to a Changing World – 
School of International Arbitration, qmul.ac.uk, < https://arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/
docs/LON0320037-QMUL-International-Arbitration-Survey-2021_19_WEB.pdf >.
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2.5. Pandemijos poveikis nemokumo teisei ir jos plėtrai

Lietuvoje 2020 m. kovo 16 d. įvedus ribojimus, skirtus pandemijai valdyti, buvo 
apribota ar sustabdyta kai kurių įmonių veikla. Toks dalies šalies verslo visiškas ar 
dalinis veiklos apribojimas iš esmės paveikė kai kurių sektorių įmonių likvidumą, 
jos prarado dalį pajamų, sutriko mokėjimų grandinė, o mokėjimų vėlavimai savo 
ruožtu sukėlė grandininę reakciją – plataus masto nemokumo grėsmę pandemijos 
paveiktuose sektoriuose.567  

Šioje mokslo studijos dalyje analizuojamas nemokumo teisės poveikis 
pandemijos valdymui Lietuvoje, remiantis COVID-19 pandemijos valdymo 
patirtimi Lietuvoje ir užsienio valstybėse, bei siekiama nustatyti pandemijos ir jai 
valdyti priimtų sprendimų poveikį nemokumo teisei ir jos plėtrai. 

2.5.1. Nemokumo teisinio reguliavimo pokyčių, skirtų pandemijai 
valdyti, reikšmė ir esminiai bruožai

Šioje dalyje analizuojame, kokiu būdu nemokumo teisė buvo pasitelkta kaip 
viena iš priemonių pandemijos sukeltai ekonomikos krizei valdyti Lietuvoje, ir 
vertiname, ar buvo pasirinktas optimalus sprendimo būdas ir ar nemokumo teisė 
apskritai gali turėti reikšmingą įtaką pandemijos padariniams valdyti. 

Kad atsakytume į šį klausimą, pirmiausia tiriame, ar siekdama įveikti įmonių 
likvidumo krizę ir užkirsti kelią pertekliniam bankroto skaičių augimui Lietuva ir 
kitos ES valstybės narės galėjo pasitelkti bendrus europinius sprendimus, ar vis dėlto 
priemonės, kurių imtasi, buvo ir galėjo būti tik išimtinai nacionalinio pobūdžio. At-
sakymas į šį klausimą slypi ES nemokumo teisės derinimo strategijoje, kurios ribas 
apibrėžia subsidiarumo principas, numatantis, kad   srityse, kurios nepriklauso ES 
išimtinei kompetencijai, siekiama išsaugoti valstybių narių teisę priimti sprendimus 
ir imtis veiksmų, o ES veiksmai galimi tik tada, kai pačios valstybės narės veiksmo 

567 Atkreiptinas dėmesys, kad pandemijos poveikis įmonėms buvo labai skirtingas, kai kurių įmonių veik-
los apimtys stipriai susitraukė (pvz., turizmo sektorius, kelionių agentūrų, ekskursijų vadovų veikla, 
apgyvendinimo veikla, oro transporto sritis), o kai kurių įmonių veiklos apimtys smarkiai išaugo (in-
formacinių technologijų sektoriuje, pasiuntinių (kurjerių) veikloje ir pan. Žr., pvz., „COVID-19 pan-
demijos pirmosios bangos poveikio paslaugų sektoriaus įmonėms atvejo analizę“, parengtą Klaipėdos 
universiteto mokslininkų komandos, https://www.ku.lt/shmf/wp-content/uploads/sites/60/2020/12/
paslaugu-imoniu-atvejo-analize-P-COVID-20-51.pdf.
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tikslų negali deramai pasiekti ir ES lygiu „dėl numatomo veiksmo masto arba povei-
kio“ juos pasiekti būtų geriau.568 Kadangi nemokumo teisė nepatenka į išimtinę ES 
kompetenciją, ES vaidmuo formuojant nemokumo teisę apsiriboja esminių kliūčių 
laisvam prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimui šalinimu ir įsisteigimo laivės užtikri-
nimu. 

Pagrindiniai du ES teisės aktai nemokumo teisės srityje, turintys didžiausią įtaką 
nacionaliniam teisiniam nemokumo reguliavimui, yra 2015 m. Nemokumo regla-
mentas569 ir 2019 m. Restruktūrizavimo direktyva570. Nemokumo reglamentas yra 
skirtas tarpvalstybinių nemokumo bylų jurisdikcijos klausimams reguliuoti pasitel-
kus kolizines normas ir materialinės nemokumo teisės klausimų iš esmės neregla-
mentuoja, taigi šis ES teisės instrumentas jokios reikiamos pagalbos kovai su pande-
mija nesuteikė. 

Tačiau Restruktūrizavimo direktyva, nustatanti imperatyvų reikalavimą valsty-
bėse narėse įtvirtinti prevencinio restruktūrizavimo galimybę, suteikia sunkumus 
patiriančiam verslui lūkestį, kad kilusius finansinius sunkumus bus galima išspręs-
ti kuo ankstesnėje stadijoje, išvengiant bankroto bylos iškėlimo. Vis dėlto, kadan-
gi Restruktūrizavimo direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminas pirmosios 
pandemijos bangos kilimo metu 2020 m. dar nebuvo suėjęs (ji turėjo būti perkelta 
į nacionalinę teisę iki 2021 m. liepos 17 d.,  tačiau taip pat buvo numatyta galimybė 
pratęsti perkėlimo terminą metams, ir ja pasinaudojo nemažai valstybių), praktikoje 
ji nesuvaidino jokio didesnio vaidmens valdant pandemiją. 

Tačiau bandymai valdyti pandemijos padarinius aiškiai parodė, kad dabartinis 
ES nemokumo teisės derinimo lygmuo buvo nepakankamas, kad ES teisiniai instru-
mentai galėtų būti pasitelkti kovai su pandemijos padariniais. Prevencinis restruktū-
rizavimas, į kurį iš esmės koncentravosi Restruktūrizavimo direktyva, įprastu metu 
itin reikalingas ir tinkamas instrumentas, iš esmės netiko pandemijos sukeltiems 
finansiniams sunkumams įveikti, nes sąlygos rinkoje pakito itin staigiai, iš anksto 

568 Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 5 straipsnio 3 dalis. OJ C 326, 26. 10. 2012, p. 
13–390, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:lt:PDF. 

569 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/848 dėl nemokumo 
bylų,  OL L 141, 2015 06 05, p. 19–72. Šis reglamentas panaikino 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų.

570 Europos Parlamento ir Tarybos 2019 m. birželio 20 d. direktyva (ES) 2019/1023 dėl prevencinio re-
struktūrizavimo sistemų, skolų panaikinimo ir draudimo verstis veikla ir priemonių restruktūrizavimo, 
nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui didinti, kuria iš dalies keičiama Direkty-
va (ES) 2017/1132, OJ L 172, 26. 6. 2019, p. 18–55, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TX-
T/?uri=CELEX:32019L1023.
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neperspėjus, taigi įmonėms nebuvo laiko imtis prevencinių veiksmų. Sudėtingas ES 
teisėkūros mechanizmas taip pat neleido skubiai sukurti naujų veiksmingų įrankių 
nemokumo teisės srityje, kurie galėtų padėti netikėtos krizės metu. Žinoma, ES neli-
ko visiškai nuošaly. EK aktyviai ragino valstybes nares koordinuotai reaguoti į pan-
demijos grėsmes.571 Tačiau valstybės narės, siekdamos imtis neatidėliotų priemonių 
neigiamiems pandemijos padariniams ekonomikai švelninti, turėjo kurti savo naci-
onalinius nemokumo teisės sprendimus.572 

Dauguma ES valstybių narių, siekdamos užkirsti kelią iš esmės gyvybingų įmo-
nių, kurių finansinę padėtį neigiamai paveikė šis laikino (tikėtina) pobūdžio ekono-
minis šokas, žlugimui, ėmėsi įvairių priemonių materialinės nemokumo teisės regu-
liavimo srityje. Šios priemonės buvo nukreiptos į pokyčius, galinčius padėti suvaldyti 
pandemijos padarinius ir suteikti įmonėms laiko „išlaukti“ pandemijos ribojimų lai-
kotarpį, pvz., suspenduojant vadovo pareigą inicijuoti nemokumo procesą, laikinai 
apribojant kreditorių teisę kreiptis dėl nemokumo bylos iškėlimo skolininkui, drau-
džiant nutraukti tam tikras sutartis, būtinas tolesnei įmonės veiklai, ir pan.573 

Lietuvoje tokiu atsaku į pandemijos sukeltas grėsmes įmonių likvidumui tapo 
2020 m. balandžio 25 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos naujojo koronaviruso (CO-
VID-19) sukeltų pasekmių poveikio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemo-
kumo įstatymo taikymui įstatymas (toliau – COVID-19 poveikio JANĮ įstatymas)574, 
priimtas praėjus daugiau nei mėnesiui nuo pirmojo karantino režimo šalyje paskel-
bimo. Šiuo įstatymu nemokumo teisės normomis iš esmės buvo sukurta trijų tipų 
apsauga, padedanti užkirsti kelią ne verslo nesėkmės, o išorinių sąlygų nulemtų ban-
kroto bylų iškėlimui ir gyvybingų verslų likvidavimui: a) vadovo pareigos kreiptis 
į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo suspendavimas; b) kreditorių teisės kreiptis 
į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo apribojimas; c) restruktūrizavimo bylos nu-

571 Žr. Europos Komisijos 2020 m. vasario 24 d. spaudos pranešimą, https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/qanda_20_307. Taip pat žr. CERIL raginimus imtis veiksmų: „CERIL Executive 
Statement 2020-1 on COVID-19 and Insolvency Legislation (CERIL 2020)“, <www.ceril.eu/news/
ceril-statement-2020-1> accessed 12 April 2021.  

572 Jennifer Gant, Emilie Ghio, „Insolvency Law in the EU: New Thoughts on Old Ideas in the Wake 
of the COVID-19 Pandemic“, International Insolvency Review (2021),  https://www.academia.
edu/49058997/Insolvency_Law_in_the_EU_New_Thoughts_on_Old_Ideas_in_the_Wake_of_the_
COVID_19_Pandemic. 

573 Apie kiekvienos ES valstybės narės priemones, skirtas pandemijai valdyti nemokumo teisės srity-
je, daugiau žr. šioje Europos Sąjungos E. Teisingumo portalo nuorodoje: https://e-justice.europa.
eu/37843/EN/covid19_impact_on_civil_and_insolvency_matters. 

574 Lietuvos Respublikos naujojo koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių poveikio Lietuvos Res-
publikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymui įstatymas, TAR, Nr. 8725 (2020).
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traukimo ribojimas.
Juridinių asmenų nemokumo įstatyme (JANĮ)575 imperatyviai nurodoma, jog 

vadovo pareiga juridiniam asmeniui tapus nemokiam nedelsiant inicijuoti nemoku-
mo procesą (JANĮ 6 str.). JANĮ įtvirtinta nuostata, kad vadovas privalo atlyginti žalą, 
kuri atsirado dėl įstatyme nustatytų pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, 
teismas taip pat turi galimybę apriboti vadovo teisę nuo 1 iki 5 metų eiti juridinio as-
mens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, jeigu jis neinicijavo 
nemokumo proceso, kai pagal įstatymą tą padaryti privalėjo (JANĮ 13 str. 1, 2 d.). 
Kaip pažymima teisės mokslo doktrinoje, nepaisant valstybės finansinių subsidijų, 
paskelbtas ir kelis mėnesius numatytas tęsti karantinas daugybei įmonių tapo for-
malaus nemokumo pagal JANĮ apibrėžimą priežastimi. Kartu vadovui, nenorinčiam 
rizikuoti ateityje dengti žalą dėl ne laiku pradėtų veiksmų, kilo ir formali pareiga 
nedelsiant tokiai įmonei inicijuoti nemokumo procesą.576

COVID-19 poveikio JANĮ įstatymu laikinai – karantino metu ir 3 mėnesius 
po to, kai atšaukiamas karantinas, buvo sustabdyta JANĮ nustatyta vadovo pareiga 
kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo, arba bankroto 
proceso vykdymo ne teismo tvarka. Tokia nuostata laidavo paveiktų įmonių vado-
vams galimybę visą dėmesį pandemijos akivaizdoje sutelkti į savo verslo gaivinimą 
ar perorganizavimą, nesibaiminant, kad kils formali atsakomybė už JANĮ nustatytų 
pareigų nevykdymą. Vis dėlto atkreiptinas dėmesys, kad ši apsauga nekilo automa-
tiškai, – COVID-19 poveikio JANĮ įstatyme buvo palikta vadovo pareiga inicijuoti ir 
vykdyti ikiteisminio tarimosi su kreditoriais procedūrą, siekti kompromiso. 

Šios priemonės poveikis pandemijai valdyti turi būti vertinamas kartu su kita 
priemone – laikinu kreditorių teisės kreiptis dėl nemokumo bylos iškėlimo ribojimu. 
Įprastai įmonės kreditoriai gali rinktis iš keleto reagavimo variantų tais atvejais, kai 
jų skolininkas laiku nevykdo savo įsipareigojimų.577 Tačiau siekiant išlaikyti juridinio 
asmens, dėl COVID-19 pandemijos susidūrusio su finansiniais sunkumais, ir jo kre-
ditorių interesų pusiausvyrą, Lietuvoje oficialaus karantino šalyje laikotarpiui buvo 
sustabdyta kreditoriaus teisė inicijuoti nemokumo procesą. Kreditoriaus teikiamo 

575 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas, TAR, Nr. 10324 (2020).
576  Virginijus Bitė, Salvija Mulevičienė, Vilija Mogenytė, „COVID-19 sukeltų padarinių poveikis Lietuvos 

nemokumo teisei“, iš Lietuvos teisė 2020: esminiai pokyčiai, I dalis: COVID-19 pandemijos sprendimai: 
teisiniai, valdymo ir ekonominiai aspektai (Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2020), https://
repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/17265/Lietuvos_teis%20_I%20dalis-101-108.pdf?se-
quence=1.

577 Naveen Donthu, Anders Gustafsson, A. „Effects of COVID-19 on business and research“, Journal of 
business research 117 (2020): 284–289, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.008.
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susitarimo dėl pagalbos pasiūlymo, kuriuo pagal JANĮ inicijuojamas nemokumo 
procesas, terminas šiuo įstatymu buvo susietas su oficialaus karantino režimo šalyje 
laikotarpiu, taip kreditoriams suspenduojant teisę karantino metu teisme iškelti ne-
mokumo bylą juridiniam asmeniui. Šia nuostata, pasak įstatymo iniciatorių, siekta 
apsaugoti verslą nuo staigių nemokumo procesų pradėjimo sudėtingu karantino lai-
kotarpiu, taip pat paskatinti vadovus neignoruoti kreditorių bei ieškoti susitarimų 
su jais ne teismo tvarka, nes, pasibaigus karantino laikotarpiui ir neradus bendro 
sutarimo per JANĮ nustatytą terminą, kreditoriai išlaiko teisę kreiptis į teismą dėl 
nemokumo bylų iškėlimo.

Šie teisinio reguliavimo pokyčiai vertintini teigiamai dėl suteikto teisinio 
saugumo sunkioje finansinėje situacijoje, kuri kilo ne dėl įmonių veiklos  trūkumų, 
o dėl objektyvių su šalies sveikatos sistemos krize susijusių priežasčių. Tokie Lietuvos 
teisinio reguliavimo pokyčiai atitiko ir tarptautines rekomendacijas578 bei kitų šalių 
praktikos tendencijas579. Pavyzdžiui, pagal Prancūzijos nemokumo teisės nuostatas 
paprastai įmonės skolininkės privalo kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo ne vėliau 
kaip per 45 dienas po to, kai jos nutraukė mokėjimus savo kreditoriams. Tačiau at-
sižvelgęs į pandemijos sukeltą ekonominį sunkmetį, Prancūzijos įstatymų leidėjas 
sustabdė šį terminą ypatingosios padėties laikotarpiu.580 Taip pat ir Jungtinės Ka-
ralystės juridinių asmenų nemokumo ir valdymo aktas buvo pakeistas, įtvirtinant 
laikiną draudimą kreditoriams teikti pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo, jei 
įmonė negali padengti savo skolinių įsipareigojimų dėl su pandemija susijusių prie-
žasčių nuo 2020 m. balandžio 27 d. iki 2021 m. kovo 31 d.581

Papildoma priemonė, kurios imtasi Lietuvoje: COVID-19 poveikio JANĮ įstaty-
me buvo  įtvirtinta išlyga, kad restruktūrizavimo bylos negalima nutraukti karantino 
laikotarpiu ir 3 mėnesius po to, kai jis atšaukiamas. Taip sukurtas apsaugos mecha-
nizmas COVID-19 paveiktoms jau restruktūrizuojamoms įmonėms, joms suteikiant 

578 CERIL Executive Statement 2020-1 on COVID-19 and insolvency legislation,  https://www.ceril.eu/
news/cerilstatement-2020-1. 

579 Virginijus Bitė, Salvija Mulevičienė, Vilija Mogenytė, „COVID-19 sukeltų padarinių poveikis Lietuvos 
nemokumo teisei“, iš Lietuvos teisė 2020: esminiai pokyčiai, I dalis: COVID-19 pandemijos sprendimai: 
teisiniai, valdymo ir ekonominiai aspektai (Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2020), https://
repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/17265/Lietuvos_teis%20_I%20dalis-101-108.pdf?se-
quence=1.

580 French Commercial Code, arts L611-4, L628-1, L631-4 & L640-4, https://www.legifrance.gouv.fr/
loda/article_lc/LEGIARTI000028724166/2020-09-20. 

581 Catherine Noble, „Temporary measures under the Corporate Insolvency and Governance Act 2020 
(CIGA) & the Suspension of Liability for Wrongful Trading Revisited“, Mills & Reeve (2020), https://
www.mills-reeve.com/insights/publications/temporary-measures-under-the-corporate-insolvency. 
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tris saugius mėnesius, pasibaigus karantinui ir vėl pradėjus visa apimtimi vykdyti 
veiklą, atgauti ir sustiprinti savo verslo gyvybingumą ir taip užkirsti kelią restruktū-
rizavimo bylai nutraukti dėl su įmonės veikla nesusijusių priežasčių. 

Kita vertus, pažymėtina, kad Lietuvos įstatymų leidėjas suprato ir tai, kad visos 
nemokumo teisės priemonės, palengvinančios įmonių skolininkių būklę, perkelia 
dalį neigiamų padarinių kreditoriams, kurie laiku neatgauna skolų ir negali imtis 
priemonių joms išsiieškoti. Be to, pernelyg ilgas tokių apsaugos priemonių taikymas 
galėtų sukurti sąlygas vadinamosioms „įmonėms zombėms“, kurios iš esmės jau yra 
negyvybingos, egzistuoti, tačiau draudimas inicijuoti jų bankroto procesus nepagrįs-
tai užtęstų tokių įmonių gyvavimo laikotarpį (ir atitinkamai didintų kreditorių nuos-
tolius). Todėl teigiamai vertintinas įstatymų leidėjo pasirinktas sprendimas nemo-
kumo teisės priemones, skirtas pandemijai valdyti, laikyti tik trumpalaikio poveikio 
priemonėmis ir, pasibaigus pirmajam karantinui bei trims mėnesiams po jo, nebe-
pratęsti šių priemonių galiojimo (bei jų naujai netaikyti antrojo karantino metu).582  

Ilgalaikėje perspektyvoje svarbu tai, kad išryškėjo nemokumo teisės galimybės 
padėti kovoti su trumpalaikių ne verslo srities krizių sukeltais išbandymais ir šių 
galimybių ribos: nemokumo teisės priemonės gali suteikti trumpalaikį atokvėpį, 
užfiksuoti esamą padėtį, kad būtų išvengta bankrotų gausos ir grandininės neatsis-
kaitymų reakcijos, tačiau fundamentalių ekonomikos problemų (pajamų praradimo, 
mokėjimų sutrikimų) vien nemokumo teisės priemonėmis išspręsti negalima ir jos 
turi būti papildomos visuma teisinių, finansinių, mokestinių ir ekonominių reformų, 
skirtų verslui paremti.583

Tačiau trumpalaikėje perspektyvoje įvykdyti nemokumo teisės pokyčiai pasitei-
sino: nors buvo baiminamasi, kad teisės / pareigos iškelti bankroto bylas apribojimai 
tik laikinai nukels įmonių bankrotų bangą ir dar labiau padidins įmonių įsiskoli-
nimus584, tačiau statistikos duomenys rodo, kad taip neįvyko. Remiantis statistikos 
duomenimis, 2020 m. bankroto procesų skaičius, palyginti su 2019 m. duomenimis, 
sumažėjo daugiau nei per pusę (51,1 proc.)585, o ypač smarkiai pradėjo mažėti nuo 

582 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 šalyje nuo 2020 m. lap-
kričio 7 d. vėl paskelbtas griežtas karantino režimas. 

583 Aurelio Gurrea-Martínez, „Insolvency Law in Times of COVID-19“ Ibero-American Institute for Law 
and Finance, Working Paper 2 (2020),  SSRN: https://ssrn.com/abstract=3562685 or http://dx.doi.
org/10.2139/ssrn.3562685 s.

584 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos parengta 2020 m. nemokumo procesų apžvalga, https://avnt.lrv.lt/uploads/avnt/docu-
ments/files/APZVALGA_STATISTIKAI_2020%20m_skelbimui.pdf.

585 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų 
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2020 m. kovo, kai buvo įvesti ribojimai. Nors karantinas buvo nutrauktas 2020 m. 
birželį, taikomos priemonės pratęstos 3 mėnesiams, iki rugsėjo. Taigi šiuo laikotar-
piu, po pirmos koronaviruso bangos, įmonės turėjo galimybę atsigauti ir atkurti savo 
mokumą. Naujausi 2021 m. 1–3 ketvirčio statistikos duomenys rodo, kad jau praėjus 
beveik 2 metams nuo tada, kai taikytos nemokumo teisės priemonės buvo nutrauk-
tos, nepaisant sudėtingos situacijos dėl pandemijos valdymo, rinkų neapibrėžtumo 
ir kitų globalių veiksnių, nesulaukta jokio žymaus nemokumo procesų padidėjimo.  
Naujausi statistikos duomenys rodo, kad, palyginus 2021 m. 1–3 ketvirtį su atitin-
kamu 2020 m. laikotarpiu, bankroto procesų sumažėjo 10,5 proc. (2020 m. – 622 
įm.).586 Tai rodo, kad Lietuvos valstybės pasirinktas kelias ir numatytos priemonės 
(nemokumo teisės, finansinė parama, konsultacijos ir kt.) bendrąja prasme buvo 
efektyvios ir leido nemažai daliai verslo subjektų išlikti gyvybingiem.587 

Apibendrinant sakytina, kad Lietuvos įstatymų leidėjo priimtos laikino trum-
palaikio galiojimo nemokumo teisės priemonės buvo tinkamai subalansuotos ir pa-
siteisino: įmonėms skolininkėms jos suteikė atokvėpį, saugumo lūkestį ir galimybę 
spręsti ne dėl jų verslo pobūdžio kilusius finansinius sunkumus pačiu sunkiausiu 
laikotarpiu, o kreditorių teises apsaugojo trumpalaikis minėtų priemonių taikymo 
apribojimas, užkirtęs kelią galimam skolininkų piktnaudžiavimui. 

2.5.2. Pandemijos poveikis nemokumo teisei ir jos plėtrai

Pandemijai valdyti pasitelktos nemokumo teisės priemonės suteikė naudą vers-
lui, tačiau, kita vertus, pandemijos sukelti išbandymai taip pat padarė nemažą povei-
kį ir pačios nemokumo teisės plėtrai tiek Lietuvoje, tiek kitose ES valstybėse narėse. 

Lietuvoje pandemijos sukeltas poveikis nemokumo teisei gali būti suskirstytas į 
trumpalaikį ir ilgalaikį.

Trumpalaikis poveikis nemokumo teisės sričiai pasireiškė tuo, kad dėl būtinu-

ministerijos parengta 2020 m. nemokumo procesų apžvalga, https://avnt.lrv.lt/uploads/avnt/docu-
ments/files/APZVALGA_STATISTIKAI_2020%20m_skelbimui.pdf.

586 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos fi-
nansų ministerijos parengta Juridinių asmenų bankroto ir restruktūrizavimo bei fizinių asmenų 
bankroto procesų 2021 m. sausio–rugsėjo mėn. apžvalga, https://avnt.lrv.lt/uploads/avnt/documents/
files/2021-11-02_Nemokumo%20APZVALGA_2021%20m_%20I-III%20ketv_skelbimui(2).pdf.

587 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos fi-
nansų ministerijos 2021 m. metinis pranešimas  https://avnt.lrv.lt/uploads/avnt/documents/files/
AVNT_2021_Metine%20ataskaita_final.pdf.
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mo spręsti skubias pandemijos sukeltas problemas ir kitų iššūkių, kilusių Lietuvos 
įstatymo leidėjui 2021 m.588, nukentėjo nemokumo teisės sprendimų, svarbių ilga-
laikėje perspektyvoje, priėmimas. Lietuva, kaip ir kitos ES valstybės narės, iki 2021 
liepos 17 d.  privalėjo perkelti į savo nacionalinę teisę naujosios Restruktūrizavimo 
direktyvos nuostatas. Lietuvai, kurios verslas iki šiol itin vangiai naudojosi restruk-
tūrizavimo procedūromis (Lietuvoje per pastaruosius 20 metų pradėta 550 restruk-
tūrizavimo procesų ir tik 66 iš jų baigėsi sėkmingai589), bet kokie žingsniai, darantys 
verslui patrauklesnę verslo atgaivinimo, restruktūrizavimo, o ne bankroto galimybę, 
buvo labai laukiami. Restruktūrizavimo bylų statistika Lietuvoje iškalbinga ir aiškiai 
parodo restruktūrizavimo procedūros nepopuliarumą, neefektyvumą ir, manytina, 
net vengimą. 

Naujausiais JANĮ pakeitimais5 , priimtais 2021 m. birželio 29 d. ir įsigaliojusiais 
nuo 2021 m. liepos 15 d., į nacionalinį teisinį reguliavimą perkeltos esminės Restruk-
tūrizavimo direktyvos nuostatos. Šiais teisinio reguliavimo pokyčiais buvo siekiama 
pagerinti prevencinio restruktūrizavimo sistemų pasiekiamumą verslui ir padidinti 
nemokumo procesų efektyvumą.590

Restruktūrizavimo direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę būtinybė sukūrė 
puikią progą iš esmės peržiūrėti verslo gyvybingumui skatinti ir atkurti skirtų prie-
monių veiksmingumą ir paieškoti naujų, modernių sprendimo būdų. Kai kuriose 
šalyse pandemijos sukelta krizė buvo suvokta kaip galimybė pakeisti turimas nacio-
nalines nemokumo procedūras, padaryti jas veiksmingesnes ir patrauklesnes verslui, 
todėl jos pasinaudojo pandemija kaip galimybe iš esmės reformuoti savo nemokumo 
teisę.591 O kitos šalys, tarp jų ir Lietuva, apsiribojo įvesdamos tik trumpalaikio po-
būdžio priemones kovai su pandemija ir tik techniškai perkeldamos imperatyvias 
Restruktūrizavimo direktyvos nuostatas. Tačiau dėl būdų, kaip šalyje sukurti veiks-
mingą ir modernią prevencinio restruktūrizavimo sistemą, kuri atitiktų ne tik mini-

588 Turima omeny 2021 m. migracijos prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos krizė. 
589 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos fi-

nansų ministerijos parengta Juridinių asmenų bankroto ir restruktūrizavimo bei fizinių asmenų 
bankroto procesų 2021 m. sausio–rugsėjo mėn. apžvalga, https://avnt.lrv.lt/uploads/avnt/documents/
files/2021-11-02_Nemokumo%20APZVALGA_2021%20m_%20I-III%20ketv_skelbimui(2).pdf.

590 Virginijus Bitė, Marija Jurgelevič, Salvija Mulevičienė, „Juridinių asmenų nemokumo teisinio regulia-
vimo pokyčiai Lietuvoje įgyvendinus Restruktūrizavimo ir nemokumo direktyvą“, https://repository.
mruni.eu/bitstream/handle/007/18023/Lietuvos_teise_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

591 Jennifer Gant, Emilie Ghio, „Insolvency Law in the EU: New Thoughts on Old Ideas in the Wake 
of the COVID-19 Pandemic“, International Insolvency Review (2021),  https://www.academia.
edu/49058997/Insolvency_Law_in_the_EU_New_Thoughts_on_Old_Ideas_in_the_Wake_of_the_
COVID_19_Pandemic. 
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malius Restruktūrizavimo direktyvos reikalavimus, bet ir tikruosius verslo interesus, 
buvo reikalingos išsamios konsultacijos ir diskusijos su suinteresuotos visuomenės 
atstovais bei pakankamai laiko apmąstyti ir atrinkti pačius geriausius sprendimus, 
įvertinus pažangią kitų šalių praktiką.592 Tačiau Lietuvoje perkeliant Restruktūriza-
vimo direktyvą į nacionalinę teisę nebuvo pasinaudota puikia proga sukurti naujų 
verslui priimtinų gyvybingoms įmonėms gelbėti skirtų instrumentų. Valstybė nu-
sprendė susilaikyti nuo didesnės reformos šiuo įtemptu momentu ir nukėlė esminio 
nemokumo teisės tobulinimo idėjas tolimesniam laikotarpiui. Taigi kadangi teisės 
aktų leidyba 2021 m. Lietuvoje buvo padiktuota išorės priežasčių (pandemija, mi-
gracijos krizė), galima sakyti, įstatymų leidėjas padarė tik tą minimumą, kad būtų 
įvykdyta pareiga perkelti Restruktūrizavimo direktyvą, ir praleido progą iš esmės 
įvertinti prevencinio restruktūrizavimo galimybes ir naudą nacionaliniam verslui, 
todėl šis pandemijos poveikis nemokumo teisei vertintinas neigiamai. 

Kita vertus, ilgalaikėje perspektyvoje teigiamai atsiskleidė nemokumo teisės 
adaptavimo rinkos realijoms reikšmė, įsivyravo politinis konsensusas, kad esama 
poreikio tolesniam nemokumo teisės suderinimui ES lygmeniu, bei iš esmės pakito 
požiūris į verslo žlugimą, nebevertinant verslo nesėkmės kaip tam tikros stigmos, 
reiškiančios vadovų veiklos trūkumus, nesugebėjimą vadovauti ar paties verslo ne-
perspektyvumą. 

Teisės doktrinoje taikliai cituojama Jeano Monnet593 frazė, kad „žmonės priima 
pokyčius tik tuomet, kai susiduria su poreikiu, o poreikį atpažįsta tik tada, kai su-
siduria su krize <...> Europa bus sukurta įveikiant krizes ir ji bus suma visų spren-
dimų, skirtų krizėms įveikti“594. Taigi pandemijos sukelta krizė paskatino iš naujo 
apmąstyti nemokumo teisės vaidmenį šalių ekonomikoms, parodė nemokumo teisės 
ribas, trūkumus ir poreikį ją tobulinti, pastūmėjo atnaujinti jau anksčiau pradėtas 
diskusijas dėl poreikio modernizuoti ES valstybių narių nemokumo teisę. 

 Pavyzdžiui, Nyderlandų Karalystėje nuo 2021 m. sausio 1 d. pradėjo veikti 
nauja nemokumo procedūra, sukurta JAV 11 skyriaus (reguliuojančio restruktūri-

592 Reinhard Bork, „Adopting the Directive: Member States „in particular difficulties“, Eurofenix (2021), 
https://www.insol-europe.org/download/documents/2004. 

593 Prancūzijos politikas ir patarėjas ekonomikos klausimais, visą gyvenimą rėmęs Europos integraciją.
594 Angl. „People only accept change when they are faced with necessity, and only recognize necessity 

when a crisis is upon them […] Europe will be built through crises, and [will] be the sum of their solu-
tions.“ Jean Monnet, Memoirs (Doubleday, 1978) 109 & 417, cituota iš Jennifer Gant, Emilie Ghio, 
„Insolvency Law in the EU: New Thoughts on Old Ideas in the Wake of the COVID-19 Pandemic“, 
International Insolvency Review (2021),  https://www.academia.edu/49058997/Insolvency_Law_in_
the_EU_New_Thoughts_on_Old_Ideas_in_the_Wake_of_the_COVID_19_Pandemic. 
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zavimo procedūrą) pavyzdžiu, vadinamoji WHOA (ol. Wet homologatie onderhands 
akkoord). WHOA iš esmės yra nauja restruktūrizavimo procedūra, kuria gali pa-
sinaudoti sunkioje finansinėje padėtyje atsidūrusios įmonės. WHOA suteikia sko-
lininkui, kreditoriams arba akcininkams galimybę pasiūlyti, kaip restruktūrizuo-
ti skolininko finansinius įsipareigojimus. Ši WHOA procedūra gali būti tiek viešo 
kolektyvinio pobūdžio (ir tenkinanti ES nemokumo reglamento sąlygas595, t. y. jos 
iškėlimą ir sukeliamus padarinius privalo iškart pripažinti visos ES valstybės nares), 
tiek nevieša (ES nemokumo reglamentas netaikomas). Viešo pobūdžio procedūros 
dalis yra viešas posėdis ir informacijos publikavimas viešame Nemokumo registre, 
Nyderlandų Vyriausybės laikraštyje (angl. Dutch Government Gazette) ir Prekybos 
registre. Uždaro pobūdžio procedūros metu restruktūrizavimo plano tvirtinimas 
vyksta uždarame teismo posėdyje neteikiant jokios viešos informacijos visuomenei 
ar kitaip paviešinant, o tai iš esmės daro šią procedūrą itin patrauklią verslui, ypač 
jei susitarimas pasirašomas ne su visais, o tik su dalimi kreditorių.596 Praktikoje ir 
doktrinoje sutariama, kad nors šios procedūros kūrimas prasidėjo dar iki pandemi-
jos ir ją sukurti įkvėpė Restruktūrizavimo direktyva, tačiau pandemija neabejotinai 
paspartino jos sukūrimą ir padidino jos priimtinumą verslui ir visuomenei.597 

Panaši tendencija matyti ir Vokietijoje, kuri taip pat sukūrė naują teisinę res-
truktūrizavimo proceso galimybę greta formalaus kolektyvinio nemokumo proceso 
kelio. Naujasis Vokietijos restruktūrizavimo įstatymas (angl. The Law on the Stabi-
lisation and Restructuring Framework for Enterprises, StaRug)598 pirmą kartą Vokie-
tijos nemokumo teisės istorijoje suteikė galimybę pasirinkti, ar restruktūrizavimo 
procedūrą norima vykdyti formalaus, viešo nemokumo proceso metu, ar kaip už-
darą procedūrą. Tokios ne viešo pobūdžio restruktūrizavimo procedūros sukūrimu 
Vokietija ne tik sureagavo į nacionalinio verslo prašymus įvesti labiau jų interesams 
tarnaujančią ir veiksmingesnę procedūrą, bet kartu žiūrėjo į šią reformą kaip į būtiną 

595 ES nemokumo reglamento 1 str. 1 d. 1 punktas; taip pat žr. 12 preambulės punktą.
596 Joost Volkers, „WHOA! The state-of-the-art Dutch scheme of arrangement: the best of both worlds?“,  

Butterworths Journal of International Banking and Financial Law (January 2020), https://www.
vandoorne.com/globalassets/documenten--bijlagen/bijlagen-nieuwsberichten/2020/the-butterworths-
journal-of-banking-and-financial-law.pdf.

597 Jennifer Gant, Emilie Ghio, „Insolvency Law in the EU: New Thoughts on Old Ideas in the Wake 
of the COVID-19 Pandemic“, International Insolvency Review (2021),  https://www.academia.
edu/49058997/Insolvency_Law_in_the_EU_New_Thoughts_on_Old_Ideas_in_the_Wake_of_the_
COVID_19_Pandemic. 

598 Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (Unternehmensstabi-
lisierungs-und -restrukturierungsgesetz–StaRUG) v. December 22, 2020, BGBl. I, 3256.
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dabartinės ir būsimų pandemijų atsaką nemokumo teisės priemonėmis.599 
Taigi matyti, kad kai kuriose šalyse pandemijos sukeltų iššūkių poveikis ne-

mokumo teisės plėtrai pasireiškė nemokumo teisės reformų, skirtų paprastesnėms, 
labiau verslo interesus atitinkančioms restruktūrizavimo procedūroms sukurti, pa-
spartinimu. 

Lietuvos įstatymų leidėjas, kaip jau aptarta, šia galimybe kol kas nepasinaudojo. 
Lietuva tik techniškai perkėlė Restruktūrizavimo direktyvos nuostatas į jau esamą 
nemokumo teisinio reguliavimo sistemą, kuri, skirtingai nuo minėtų Vokietijos ar 
Nyderlandų atvejų, numato vienintelį galimą restruktūrizavimo kelią visų rūšių ir 
dydžių įmonėms ir visoms situacijoms, nepriklausomai nuo tikrųjų verslo poreikių, 
teisminę viešo kolektyvinio pobūdžio procedūrą. Ši procedūra taikoma tiek įmo-
nėms, kurios jau yra nemokios, tiek toms, kurios, tikėtina, tokios taps.  Tačiau ne-
mokumo tikimybė (kaip prevencinio restruktūrizavimo sąlyga) Lietuvos nemoku-
mo teisėje suformuluota itin siaurai ir apima tik 3 mėnesių laikotarpį iki tol, kol 
nemokumas pasireiks. Ir nors pačioje Restruktūrizavimo direktyvos preambulėje 
buvo atkreiptas dėmesys, kad kai kurių valstybių narių turimos restruktūrizavimo 
procedūros yra ne tokios efektyvios, kaip galėtų būti, kad yra pernelyg formalios, 
pvz., dėl to, kad nesama sukurtų neteisminių procedūrų, Lietuvoje tokio pobūdžio 
modernių procedūrų, įskaitant neviešo pobūdžio procedūras, skirtas tik su tam ti-
kra dalimi kreditorių susitarti, visiškai neliečiant kitų kreditorių teisių ir pareigų, 
sukurta nebuvo. Taip pat šiuo metu vis dar nesama ir galimybės verslui pasinaudoti 
restruktūrizavimo procedūrų teikiama apsauga ankstyvesnėje finansinių sunkumų 
kilimo stadijoje, pvz., likus pusmečiui ar metams iki numatomo nebegalėjimo at-
siskaityti su kontrahentais. 

Vis dėlto reikia pabrėžti, kad ilgalaikis pandemijos poveikis nemokumo teisei 
pasireiškia ir tuo, kad ES600 ir tarptautinių organizacijų601 lygmeniu sukūrus plat-
formas, kuriose įvairios šalys nedelsdamos informuodavo apie priemones, kurių jos 
ėmėsi nemokumo teisės srityje kovai su pandemija, paskatino beprecedentį keitimą-

599 Jessica Schmidt, „Preventive restructuring frameworks: Jurisdiction, recognition and applicable law“, 
International Insolvency Review (2022): 1–20, https://doi.org/10.1002/iir.1447, https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/epdf/10.1002/iir.1447.

600 Apie kiekvienos ES valstybės narės priemones, skirtas pandemijai valdyti nemokumo teisės srityje, 
daugiau žr. ES E. Teisingumo portalo nuorodas: https://e-justice.europa.eu/37843/EN/covid19_im-
pact_on_civil_and_insolvency_matters.

601 Žr., pvz., Insol-Europe sukurtą įrankį nacionalinių nemokumo teisės reformų, skirtų kovai su 
COVId-19, stebėjimui: (angl. Coronavirus (COVID-19) Tracker of insolvency reforms globally), 
https://www.insol-europe.org/technical-content/covid19.
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si informacija apie vykstančias nemokumo reformas ir taip paspartino derinimo pa-
stangas vadinamuoju „iš apačios į viršų“ būdu, t. y. ne perkeliant į  nacionalinę teisę 
ES teisės aktus, bet stebint kitų valstybių gerąją praktiką ir stengiantis neatsilikti nuo 
bendrųjų tendencijų kitose greičiau sureagavusiose valstybėse narėse. 

Tokiu būdu taip pat atkreiptas įvairių valstybių nemokumo teisės formuotojų 
dėmesys ir į kitą poreikį: būtinumą sukurti paprastesnes ir veiksmingesnes nemo-
kumo procedūras smulkiajam ir vidutiniam verslui, kurį labiausiai paveikė pande-
mija.602 

Įvertinus šias nemokumo teisės tendencijas kitose šalyse, galima konstatuoti, 
kad Lietuvoje, kaip ir kitose ES valstybėse narėse, ilgalaikis pandemijos poveikis 
nemokumo teisei pasireikš keletu krypčių. Pirma, Lietuvos įstatymų leidėjas turės 
labai gerai įsivertinti nacionalinius verslo poreikius ir priežastis, kodėl Lietuvos 
verslas taip nenoriai naudojasi restruktūrizavimo procedūromis. Galbūt priežastis 
yra ta, kad, kaip minėta, Lietuva šiuo metu nėra sukūrusi neviešo pobūdžio 
restruktūrizavimo procedūrų ir visiems subjektams siūlo tik vienintelį formalų 
teisminį procesą visiškai paviešinant įmonių finansinius sunkumus – būdą, kuris tokia 
pačia apimtimi taikomas tiek didelėms įmonėms, tik smulkiems šeimos verslams. 
Antra, bus peržiūrimos esamos nemokumo procedūros jų veiksmingumo aspektu ir 
kuriamos naujos, sekant gerosios praktikos pavyzdžiais kitose ES valstybėse narėse; 
ir trečia, teigiama linkme keisis visuomenės požiūris į finansinius verslo sunkumus 
ir (ar) negalėjimą atsiskaityti. ES jau seniai buvo dedamos didelės pastangos siekiant 
sumažinti neigiamą visuomenės požiūrį į bankrotą patyrusį verslą.603 Tačiau kaip 
COVID-19 pandemijos sukelta ekonomikos krizė itin aiškiai parodė, kad patiriamų 
finansinių sunkumų negalima tiesiogiai susieti nei su įmonių vadovų nekompetenci-
ja, nei su paties verslo modelio perspektyva, o verslo nesėkmę gali lemti nuo įmonės 
visiškai nepriklausantys išorės veiksniai. Tai atitinkamai iš esmės prisidės mažinant 
nesėkmę patyrusio verslo (ir verslininkų) stigmatizaciją visuomenėje.

602 Žr., pvz., Jean Pesme, „New principles for insolvency: Supporting small businesses’ key role in the 
COVID-19 recovery“, World Bank Blogs (April 23, 2021), https://blogs.worldbank.org/psd/new-prin-
ciples-insolvency-supporting-small-businesses-key-role-covid-19-recovery. 

603 Žr. inter alia Europos Komisijos pranešimą: „Overcoming the stigma of business failure, for a second 
chance policy: Implementing the Lisbon Partnership for Growth and Jobs“ (27 November, 2009) COM 
(2007) 584 final, <https://www.cedefop.europa.eu/sl/news-and-press/news/overcoming-stigma-busi-
ness-failure-second-chance-policy-implementing-lisbon>. 
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2.6. Pandemijos poveikis Lietuvos darbo teisei

Lietuvoje paskelbta pandemija tiesiogiai paveikė absoliučią daugumą darbuoto-
jų ir darbdavių. Siekiant apsaugoti darbuotojų ir įmonių klientų sveikatą darbovietė-
se iškilo būtinybė apriboti fizinį kontaktą. Dėl natūraliai sulėtėjusios ekonomikos ir 
pradėjusių trūkti žaliavų tiekimo grandinių darbdaviai buvo priversti spręsti darbo 
vietų išsaugojimo klausimus. Pandemijos metu dar labiau išryškėjo dviejų socialinių 
grupių – darbuotojų ir darbdavių – interesų skirtis. Visa tai turėjo poveikį tinkamam 
darbo pareigų įgyvendinimui ir iš darbo įstatymų, kolektyvinių bei darbo sutarčių 
kylančių teisių užtikrinimui. Siekiant suderinti socialinių partnerių interesus (pa-
siekti socialinę taiką), išsaugoti darbo vietas bei palaikyti darbuotojų stabilias paja-
mas buvo būtinas valstybės įsikišimas. Dalis tarp socialinių partnerių neišvengiamai 
kilusių įtampų transformavosi į darbo ginčus.

Autoriai, pandemijos pradžioje tyrinėję galimą koronaviruso poveikį skirtingų 
Europos valstybių darbo teisei, sutarė, kad ši infekcija tapo realiu iššūkiu, pareika-
lavusiu naujo požiūrio į esamų darbo įstatymų pritaikymą prie naujos realybės ir 
kai kurių teisinio reguliavimo korekcijų. Vokietijoje akcentuota saugos ir sveikatos 
darbe, darbo laiko (įskaitant ne visą darbo laiką), darbuotojų pajamų apsaugos, nau-
jų vaizdo konferencijų teisinio reglamentavimo būtinybė.604 Didžiojoje Britanijoje 
ir Airijoje greta socialinio aprūpinimo (laikinos darbo užmokesčio subsidijos, ligos 
išmokos, nedarbo išmokos, savarankiškai dirbančių asmenų rėmimas) atkreiptas 
dėmesys į saugos ir sveikatos darbe teisinį reglamentavimą, būtinybę užtikrinti ne-
diskriminavimą pagal lytį, darbuotojų pajamų apsaugą.605 Belgijoje ir Prancūzijo-
je akcentuoti pokyčiai, siekiant užtikrinti saugą ir sveikatą darbe, nuotolinio darbo 
institutas ir laikino nedarbo sistema.606 Ispanijoje darbo įstatymų pakeitimais siekta 
išvengti staigaus nedarbo augimo, tam buvo palengvintos galiojusios laikino darbo 
sutarčių vykdymo sustabdymo procedūros, uždrausta atleisti darbuotojus dėl eko-
nominių priežasčių ir force majeure aplinkybių, priimti kiti teisės aktų pakeitimai, 

604 Adam Sagan, Christian Schüller, „Covid-19 and labour law in Germany“, European Labour Law Jour-
nal, 11 (3) (2020): 292–297.

605 David Mangan, „Covid-19 and labour law in the United Kingdom“, European Labour Law Journal 
11 (3) (2020): 332–346; David Mangan, „Covid-19 and labour law in Ireland“, European Labour Law 
Journal 11 (3) (2020): 298–305.

606 Frank Hendrickx, Simon Taes, Mathias Wouters, „Covid-19 and labour law in Belgium“, European 
Labour Law Journal 11 (3) (2020): 276–285; Tatiana Sachs, „Covid-19 and labour law in France“, 
European Labour Law Journal 11 (3) (2020): 286–291.
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nukreipti į darbuotojų pajamų išsaugojimą.607 Italijoje, atsakant į pandemijos iššū-
kius, imtasi priemonių užtikrinti dirbančiųjų pajamas, siekiant įgyvendinti viruso 
plitimo prevenciją, atlikti teisės aktų pakeitimai reglamentuojant atostogas, lanksčias 
darbo formas, atleidimą iš darbo, darbuotojų saugą ir sveikatą darbe.608 Liuksembur-
ge akcentuoti pokyčiai taikant jau galiojantį saugos ir sveikatos darbe ir teledarbo 
teisinį reglamentavimą, nurodomos vyriausybės pastangos teikiant su tokiu taikymu 
susijusias rekomendacijas.609 Nyderlanduose didesni darbo teisės pokyčiai nebuvo 
įvykdyti, didžiausiais dėmesys buvo skirtas darbuotojų atlyginimų apsaugai (tai iš 
esmės susiję su socialinės apsaugos teise) ir siekiui užtikrinti higienos taisyklių ir 
saugaus atstumo laikymąsi (tai bendrąja prasme buvo susiję su sauga ir sveikata dar-
be).610

Lietuvoje karantino režimas apėmė inter alia viešojo ir privataus sektoriaus vei-
klos, švietimo įstaigų ir sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo ribojimus. 
Įtvirtinta pareiga tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose darbą organizuoti ir kli-
entus aptarnauti nuotoliniu būdu (išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas 
atlikti darbo vietoje) ir užtikrinant būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą. Buvo 
visiškai uždraustos arba maksimaliai apribotos veiklos, susijusios su fizinio kontak-
to būtinybe, t. y. kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis 
lankytojų aptarnavimas; renginių organizavimas; sveikatinimo paslaugų centrų, sa-
natorijų, poilsio centrų veikla; viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, 
naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla (išskyrus, kai maistą galima iš-
sinešti arba kitais būdais jį pristatyti gyventojams); parduotuvių, prekybos ir (arba) 
pramogų centrų, išskyrus maisto, veterinarijos, vaistinių ir optikos prekių pardavi-
mą, veikla, taip pat turgaviečių, išskyrus maisto, veikla (šis draudimas netaikomas 
internetinei prekybai ir kai prekės pristatomos gyventojams; grožio paslaugų teiki-
mas; lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla). Sustabdytas ugdymo 
ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veikla visose švietimo įstaigose, dienos ir 
užimtumo centruose, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Reikšmingai 

607 Manuel Antonio García-Muñoz Alhambra, „Covid-19 and labour law in in Spain“, European Labour 
Law Journal 11 (3) (2020): 319–323.

608 Marco Biasi, „Covid-19 and labour law in in Italy“, European Labour Law Journal 11 (3) (2020): 
306–313.

609 Luca Ratti, „Covid-19 and labour law in Luxembourg“, European Labour Law Journal 11 (3) (2020): 
314–318.

610 Hanneke Bennaars, „Covid-19 and labour law in the Netherlands“, European Labour Law Journal 11 
(3) (2020): 324–331.
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apribotas sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimas.611

Tvirtas pagrindas tinkamai atliepti į pandemijos padiktuotus iššūkius reglamen-
tuojant darbo santykius buvo padėtas prieš kelerius metus iki šio neprognozuoto 
įvykio sėkmingai iš esmės reformavus Lietuvos darbo teisę (pagrindinis jos akcen-
tas – 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos darbo kodeksas). Minėtos 
reformos metu, be kita ko, siekta lanksčiau reglamentuoti darbo santykius, o tokio 
reguliavimo lankstumas susietas su keliomis normų grupėmis – atleidimo iš darbo, 
darbo ir poilsio laiko, darbo santykių keitimo, darbo sutarčių rūšių ir kt.612 Siekiant 
sudaryti prielaidas reaguoti į įvairias ekonomikos krizes, įvairiais aspektais darančias 
poveikį įmonių veiklai ir drauge lemiančias darbdavio galimybes išlaikyti sukurtas 
darbo vietas, DK įtvirtintas teisinis reglamentavimas, sudarantis galimybę atitinka-
mai darbuotojams ir darbdaviams laikinai sustabdyti darbo sutarties vykdymą, t. y. 
reglamentuotas prastovos skelbimas (DK 47 str.), dalinis darbas (DK 48 str.), darbo 
sutarties vykdymo sustabdymas atitinkamai darbdavio ir darbuotojo iniciatyva (DK 
49–50 str.).

Taip pat prie geresnės koronavirusu sergančių asmenų teisinės apsaugos užti-
krinimo pandemijos laikotarpiu prisidėjo ir nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioję 
pandemijos metu priimti DK pakeitimai613, kurių tikslas – užtikrinti geresnę onkolo-
ginėmis ligomis susirgusių asmenų teisinę apsaugą tol, kol aktyvaus gydymo proce-
sas nėra baigtas614. Minėtais pakeitimais įtvirtintas iki tol eksplicitiškai nereglamen-
tuotas draudimas diskriminuoti dėl sveikatos būklės (DK 26 str. 1 ir 2 d.), darbdavio 
pareiga suteikti kasmetines atostogas asmenimis, kurių prašymas pagrįstas sveikatos 
priežiūros įstaigos išvada apie jų sveikatos būklę (DK 128 str. 5 d. 4 pnk.), darbdavio 
pareiga tenkinti darbuotojo prašymą suteikti ne trumpesnės, negu prašo darbuoto-
jas, trukmės nemokamas atostogas, jeigu jį pateikia darbuotojas, pateikęs sveikatos 

611 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos 
Respublikos teritorijoje paskelbimo“, TAR, 2020, Nr. 2020-05466; 2020, Nr. 2020-11175; Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 579 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyri-
ausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskel-
bimo“ pripažinimo netekusiu galios“, TAR, 2020, Nr. 2020-12723.

612 Tomas Davulis, „Darbo teisės rekodifikavimas Lietuvoje 2016–2017 m.“, Teisė 104 (2017): 7–27.
613 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2, 21, 26, 41, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 72, 75, 83, 89, 93, 95, 

104, 110, 112, 117, 127, 128, 135, 137, 140, 141, 144, 147, 172, 185, 188, 192, 193, 194, 198, 224, 
225, 228 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 721 straipsniu įstatymas, TAR, 2020, Nr. 2020-
12135.

614 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. sausio 6 d. teikimas Nr. 
(11.1E-53)STAP-8 „Dėl įstatymo projekto“, <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/bedd4eb-
1306b11ea8f0dfdc2b5879561?jfwid=-ub28x5sh7>.
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priežiūros įstaigos išvadą apie jo sveikatos būklę, tokiam laikui, kurį rekomenduoja 
sveikatos priežiūros įstaiga (DK 134 str. 1 d. 4 pnk.).

Pritartina pozicijai, kad, viena vertus, pandemijos laikotarpiu, siekiant išvengti 
viruso išplitimo, būtina jį efektyviai eliminuoti iš darbo vietų, kita vertus, siekiant iš-
vengti ekonomikos krizės, būtina užtikrinti, kad darbo santykiai tęstųsi kuo ilgiau.615 
Lietuvoje, siekiant įgyvendinti pandemijos nulemtus minėtus apribojimus, maksi-
maliai išsaugoti verslą ir apginti darbuotojus, taip pat iškilo būtinybė tinkamai iš-
naudoti iki tol galiojusį darbo santykių teisinį reglamentavimą, sudarantį prielaidas 
darbą organizuoti nekontaktiniu būdu ir atlikti būtinas jo korekcijas. Didžiausias 
dėmesys buvo skirtas siekiui maksimaliai išnaudoti nuotolinio darbo galimybes ir 
su tuo susijusių teisės aktų pakeitimais atitinkamai koreguotas darbo sutarties vyk-
dymo sustabdymas darbdavio ar kitų asmenų iniciatyva, reglamentuotos prastovos 
dėl ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino. Pandemijos metu išnagrinėti ginčai 
sudaro prielaidą teigti, kad jos metu susiklosčiusios specifinės aplinkybės turėjo po-
veikį ir iki jos paskelbimo galiojusio teisinio reglamentavimo aiškinimo ir taikymo 
praktikai.

Šiame mokslo studijos skyriuje pristatomas ir vertinamas tiek darbo įstatymų 
poveikis pandemijai valdyti, tiek pandemijos įtaka darbo teisės normų taikymui. Ši 
analizė atliekama (a) išanalizuojant nuotolinio darbo reglamentavimą, jo taikymo 
praktikos ypatumus ir problemas, kurias inter alia lėmė pandemijos padiktuotos 
neprognozuojamai kintančios su darbo organizavimu susijusios aplinkybės; (b) 
tiriant pandemijos poveikį nušalinimo nuo darbo institutui ir praktines šį institutą 
sudarančių teisės normų taikymo problemas, (c) atskleidžiant pandemijos poveikį 
prastovos institutui.

2.6.1. Nuotolinio darbo ypatumai pandemijos laikotarpiu

Nuotolinio darbo, kaip darbo organizavimo formos, reikšmė 2020–2021 m. itin 
išaugo tiek dėl pandemijos ir su ja susijusių padarinių – mobilumo draudimo, fizi-
nio atstumo tarp žmonių išlaikymo, saviizoliacijos, karantino ir kt., tiek dėl sparčios 
technologinės pažangos bei informacinių technologijų skvarbos į darbo santykius.616 

615 Adam Sagan, Christian Schüller, „Covid-19 and labour law in Germany“, European Labour Law Jour-
nal 11 (3) (2020): 292–297.

616 Rasa Grigonienė, „Technologijos ir darbuotojų apsauga: nuotolinio darbo iššūkiai“, iš Darbo teisės 
iššūkiai besikeičiančiame pasaulyje: Liber Amicorum et Collegarum profesorei Genovaitei Dam-



267

II SKYRIUS. Pandemijos poveikis atskiroms teisės sritims

Pandemijos metu paskelbus karantiną, dėl natūralių medicininių priežasčių (t. y. ko-
ronaviruso plitimo būdo ir greičio) bei siekio maksimaliai apriboti asmenų (taigi 
ir darbuotojų) fizinį kontaktą ir sumažinti dėl paminėtų priežasčių galinčias kilti 
socialines ir ekonomines pasekmes, nuotolinis darbas tapo itin populiaria, plačiai 
taikoma darbo organizavimo forma (darbo atlikimo būdu). Ji pradėta taikyti tiek 
viešajame, tiek privačiame sektoriuose.

2.6.1.1. Nuotolinis darbas – darbo organizavimo forma

Nuotolinis darbas yra darbo organizavimo forma arba darbo atlikimo būdas, 
kai darbuotojas jam priskirtas darbo funkcijas ar jų dalį visą arba dalį darbo laiko 
su darbdaviu suderinta tvarka reguliariai atlieka nuotoliniu būdu, tai yra sulygtoje 
darbo sutarties šalims priimtinoje kitoje, negu darbovietė yra, vietoje, naudodamas 
informacines technologijas (teledarbas) (DK 52 str. 1 d.). Nuo 2017 m. liepos 1 d. 
darbas namuose ar kitoje vietoje nebeįvardijamas kaip darbo sutarties rūšis, o vien 
dėl to, kad šalys susitaria, jog darbas nuolat ar laikinai bus atliekamas ne darbo-
vietėje, darbo sutartis tarp darbuotojo ir darbdavio netampa ypatinga.617 Nuo 2019 
m. sausio 1  d.618 nuotolinį darbą reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas (50 
str.) ir Diplomatinės tarnybos įstatymas (46 str.). Minėtos teisinio reglamentavimo 
naujovės lėmė tai, kad dar iki karantino paskelbimo dėl COVID-19 pandemijos 
ši darbo organizavimo forma (darbo atlikimo būdas) vis labiau populiarėjo tiek 
viešajame, tiek privačiame sektoriuose, nepriklausomai nuo to, kokios rūšies darbo 
sutartis su darbuotoju buvo sudaryta. 

Pandemijos laikotarpiu itin padažnėjus atvejams, kai darbas organizuojamas 
nuotoliniu būdu taikant informacines technologijas, iškilo galiojančio teisinio re-
glamentavimo taikymo ir aiškinimo iššūkiai, taip pat vyko diskusijos dėl galiojančio 
teisinio reglamentavimo tobulinimo. Rasa Grigonienė atkreipė dėmesį į kelias pro-
blemines nuotolinio darbo reglamentavimo sritis. Jos nuomone, ydinga yra tai, kad 
„Lietuvos darbo teisės aktuose nuotolinio darbo terminas suprantamas ir vartojamas 

brauskienei, sud.  Ingrida Mačernytė-Panomariovienė (Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2020), 
86–101.

617 Tomas Davulis, Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras (Vilnius: Registrų centras, 2018), 
204.

618 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymas, TAR, 2018, Nr. 
2018-12037; Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 pakeitimo įstaty-
mas, TAR, 2018, Nr. 2018-12064.
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mažiausiai trimis prasmėmis – a) nutolusioje vietoje dirbamas darbas, b) nutolusio-
je vietoje ir naudojant informacines technologijas dirbamas darbas (teledarbas), c) 
nekontaktiniu būdu dirbamas darbas, neapibrėžiant darbo vietos“. Antra, „teledarbo 
atveju ypač aktuali tampa tinkamos ir saugios darbo vietos įrengimo problema“. Tre-
čia, „[DK] įtvirtintai darbdavio pareigai kompensuoti nuotolinio darbuotojo patiria-
mas papildomas išlaidas darbui vis dar nerandama tinkamo ir visuotinai priimtino 
įgyvendinimo mechanizmo“. Ketvirta, Lietuvoje turėtų būti svarstomos galimybės 
įteisinti privalomą darbuotojų at(si)jungimą ir draudimą naudotis darbui skirtomis 
informacinėmis technologijomis ne darbo metu, įmonės viduje aiškiai reguliuoti te-
ledarbo kriterijus ar ribas, nustatant elektroninių susitikimų skaičių ir trukmę, gau-
namų el. laiškų skaičių ir atsakymo terminus, siunčiamų dokumentų apimtis, pro-
jektų skaičių ir kt.“619

Pritariant paminėtiems pastebėjimams, papildomai pabrėžtina, kad kaip tik 
pandemija ir jos sukeltas poreikis daugelyje darboviečių (net ir tų, kurios iki pande-
mijos atmesdavo nuotolinio darbo galimybę kaip nesuderinamą su jų veikla) darbą 
organizuoti nuotoliniu būdu, neabejotinai iškėlė naujų su šia darbo organizavimo 
forma susijusių teisinio reglamentavimo klausimų. Reikia pripažinti, kad dalis šių 
klausimų yra glaudžiai susiję su konkretaus darbdavio veiklos specifika. Todėl to-
kio pobūdžio klausimams sureglamentuoti turėtų būti labiau naudojamos lokalaus 
teisinio reglamentavimo galimybės, o tai darant būtina pasitelkti DK įtvirtintus so-
cialinės partnerystės mechanizmus inter alia kolektyvines derybas, informavimą 
ir konsultavimą. Kita vertus, įvertinus nuo pandemijos pradžios Lietuvoje užregis-
truotų620 kolektyvinių sutarčių turinį, nėra pagrindo teigti, kad minėtoms nuotolinio 
darbo reglamentavimo problemoms būtų skirtas adekvatus dėmesys. Tokia situacija 
atskleidžia kolektyvinio sutartinio teisinio reglamentavimo inertiškumą ir socialinio 
dialogo būklę Lietuvoje.621

619 Rasa Grigonienė, „Technologijos ir darbuotojų apsauga: nuotolinio darbo iššūkiai“, iš Darbo teisės 
iššūkiai besikeičiančiame pasaulyje: Liber Amicorum et Collegarum profesorei Genovaitei Dam-
brauskienei, sud. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė (Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2020), 
86–101,104–105.

620 Nuo 2017 m. liepos 1 d. visų lygių kolektyvinės sutartys privalo būti registruojamos ir viešai skel-
biamos Kolektyvinių sutarčių registre, https://socmin.lrv.lt/lt/paslaugos/administracines-paslaugos/
kolektyviniu-sutarciu-registras-ir-kolektyviniu-sutarciu-registravimo-tvarka) (duomenys atnaujinti 
2021 m. gruodžio 21 d.).

621 2019 m. profesinėms sąjungoms priklausė tik apie 7 proc. Lietuvos dirbančiųjų (registruota 89 600 
narių ir 1 286 953 užimtos darbo vietos), verslininkų ir darbdavių asociacijos vienijo apie 12,7 proc. 
darbdavių (registruota 13 300 verslininkų ir darbdavių asociacijų narių, o įregistruota 105 093 veiki-
antys ūkio subjektai), http://osp.stat.gov.lt.
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2.6.1.2. Savanoriškumas kaip nuotolinio darbo požymis ir jo turinys

Vienas iš esminių nuotolinio darbo požymių – savanoriškumas, t. y. Lietuvoje 
dirbti nuotoliniu būdu skiriama darbuotojo prašymu arba šalių susitarimu, o dar-
buotojo atsisakymas dirbti nuotoliniu būdu negali būti teisėta priežastis nutraukti 
darbo sutartį ar pakeisti darbo sąlygas (DK 52 str. 2 d.). Savanoriškumo principas ak-
centuojamas ir ES lygmens veikiančių profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų 
pamatiniame susitarime dėl teledarbo622, kuriame pabrėžiama, kad viena iš nuotoli-
nio darbo formų teledarbas grindžiamas savanorišku darbdavio ir darbuotojo susi-
tarimu. Grigonienė, remdamasi minėto susitarimo įgyvendinimo ataskaitomis, pa-
grįstai pabrėžia, kad savanoriškas nuotolinio darbo pobūdis reiškia, jog darbuotojai 
ir darbdavys gali taikyti nuotolinį darbą tik bendru sutarimu; nėra teisės į nuotolinį 
darbą ir neprivaloma dirbti nuotolinio darbo; darbuotojas, ir darbdavys gali bet kada 
nutraukti nuotolinį darbą; šalys turi susitarti derybomis dėl tokių klausimų kaip dar-
bo organizavimas ir darbo keitimas į nuotolinį darbą ir atvirkščiai.623

Tačiau šis principas nėra absoliutus. Nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2020 m. rugpjū-
čio 1 d. priežastys, kurioms esant darbuotojai įgijo teisę reikalauti nuotolinio darbo, 
buvo siejamos su darbuotojų psichofizinėmis savybėmis (t. y. dirbti nuotoliniu būdu 
turi būti leidžiama nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuoto-
jai) ir šeimine padėtimi (t. y. dirbti nuotoliniu būdu turi būti leidžiama darbuotojui, 
auginančiam vaiką iki trejų metų, ir darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki ke-
turiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų).

Pandemijos metu priimtu DK pakeitimu624 nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. įteisinta 
dar viena priežastis, kuriai esant darbuotojai įgijo teisę reikalauti nuotolinio darbo – 
sveikatos būklė (t. y. dirbti nuotoliniu būdu turi būti leidžiama darbuotojui, pateikus 
prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę) (DK 52 

622 Europos Sąjungos lygmens veikiančių profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų pamatinis susitar-
imas dėl teledarbo (2002 m. gegužės 17 d. redakcija), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac10131>.

623 Rasa Grigonienė, „Technologijos ir darbuotojų apsauga: nuotolinio darbo iššūkiai“, iš Darbo teisės 
iššūkiai besikeičiančiame pasaulyje: Liber Amicorum et Collegarum profesorei Genovaitei Dam-
brauskienei, sud. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė (Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2020), 
86–101, 84.

624 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2, 21, 26, 41, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 72, 75, 83, 89, 93, 95, 
104, 110, 112, 117, 127, 128, 135, 137, 140, 141, 144, 147, 172, 185, 188, 192, 193, 194, 198, 224, 
225, 228 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 72-1 straipsniu įstatymas, TAR, 2020, Nr. 2020-
12135.
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str. 2 d.). Nors ši nuostata įtvirtinta pandemijos metu, tiesiogiai įvardytas jos tikslas 
– užtikrinti ne koronavirusu, o onkologinėmis ligomis sergančių darbuotojų geresnę 
teisinę apsaugą.625 Minėta pataisa tiesiogiai atliepė su pandemija susijusius iššūkius. 
Taip sudaryta galimybė, pavyzdžiui, besimptome arba labai lengva koronaviruso for-
ma sergantiems darbuotojams savo darbo funkcijas atlikti nuotoliniu būdu.

Pandemijos laikotarpiu buvo įtvirtintos dar kelios savanoriškumo principo iš-
imtys organizuojant darbą nuotoliniu būdu. Šios išimtys susijusios su darbdavio 
pareiga dėti privalomas pastangas organizuojant darbą tokiu būdu bei išsaugoti dar-
bo vietas tais atvejais, kai kyla reali grėsmė darbuotojui dirbant kontaktiniu būdu 
užsikrėsti ir (arba) užkrėsti kitus. Pirma, nuo 2020 m. kovo 19 d. įtvirtinta pareiga 
darbdaviui nušalinant darbuotoją, siekiant užtikrinti darbuotojų ir trečiųjų asme-
nų sveikatos apsaugą pandemijos laikotarpiu, tokiam darbuotojui motyvuotu raštu 
pasiūlyti dirbti nuotoliniu būdu (DK 49 str. 31 d.). Antra, darbdavys nuo 2020 m. 
balandžio 8 d. turi pareigą prieš paskelbdamas prastovą dėl Vyriausybės paskelbtos 
ekstremaliosios situacijos ir karantino imtis priemonių darbuotojo darbą organizuo-
ti nuotoliniu būdu (DK 47 str. 1 d. 2 p.). Trečia, nuo 2021 m. kovo 26 d. įtvirtin-
ta pareiga darbdaviui nušalinant darbuotoją, pastarajam atsisakius nustatytu laiku 
pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga (inter alia, užkrečiamąja liga, dėl kurios 
yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas), arba nepa-
sitikrinusiam be labai svarbių priežasčių (liga, dalyvavimas giminaičių laidotuvėse, 
komandiruotė), imtis priemonių darbuotojo darbą organizuoti nuotoliniu būdu.626 
Ketvirta, nuo 2021 m. kovo 26 d. įtvirtinta pareiga darbdaviui nušalinant darbuotoją, 
dėl kurio kyla įtarimas, kad jis serga ar susirgęs pavojingomis ar ypač pavojingomis 
užkrečiamosiomis ligomis arba tapęs šių ligų sukėlėjų nešiotoju, imtis priemonių 
darbuotojo darbą organizuoti nuotoliniu būdu.627

Tomas Davulis teigia, kad „darbdavys dėl pandemijos protrūkio grėsmės savo 
iniciatyva nustatęs, kad darbuotojas privalo dirbti namie, neturi tam gauti darbuoto-

625 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. sausio 6 d. teikimas Nr. 
(11.1E-53)STAP-8 „Dėl įstatymo projekto“, <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/bedd4eb-
1306b11ea8f0dfdc2b5879561?jfwid=-ub28x5sh7>.

626 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 str. 4 d. (Lietu-
vos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18, 26 ir 40 
straipsnių pakeitimo įstatymas, TAR, 2021, Nr. 2021-05878). 

627 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 str. 6 d. (Lietu-
vos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18, 26 ir 40 
straipsnių pakeitimo įstatymas, TAR, 2021, Nr. 2021-05878).
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jo sutikimo“628. Tokią darbdavio teisę jis kildina „iš darbuotojo pavaldumo prievolės 
ir darbdavio teisės organizuoti darbo procesą (DK 32 str. 2 d.) bei pareigos tai daryti 
saugiai“629. Manytina, kad paminėtai pozicijai galima pritarti tik su atitinkama išlyga.

Viena vertus, darbdavys dėl koronaviruso protrūkio grėsmės savo iniciatyva be 
darbuotojo sutikimo gali konkretaus darbuotojo darbą organizuoti nuotoliniu būdu, 
vadovaudamasis DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punkto630 nuostata „Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną ir darbdavys dėl to 
negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo, nes dėl darbo organizavi-
mo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu <...>“, Žmonių 
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio 4 dalies631 nuos-
tata „darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, 
arba nepasitikrinęs be labai svarbių priežasčių (liga, dalyvavimas giminaičių laidotu-
vėse, komandiruotė), atsižvelgiant į darbo pobūdį skiriamas dirbti nuotoliniu būdu 
<...>“ ir 6 dalies nuostata „Asmenims, įtariamiems, kad serga, ar susirgusiems pa-
vojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis arba tapusiems šių ligų 
sukėlėjų nešiotojais, iki šeimos gydytojo leidimo draudžiama tęsti šio straipsnio 1 
dalyje nurodytuose sąrašuose nustatytus darbus ar tęsti darbą šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytoje darbovietėje, išskyrus atvejus, kai dirbama nuotoliniu būdu <...>“. Minė-
tos nuostatos yra lex specialis DK 52 straipsnio 2 dalies nuostatos „dirbti nuotoliniu 
būdu skiriama darbuotojo prašymu arba šalių susitarimu“ atžvilgiu.

Kita vertus, DK 49 straipsnio 31 dalies tekstas, susijęs darbdavio ir darbuotojo 
valios išreiškimu, skiriant darbuotoją dirbti nuotoliniu būdu yra formuluojamas im-
peratyviai reikalaujant dėl tokios darbo organizavimo formos gauti aiškų darbuotojo 
sutikimą, t. y. „Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną <...> 
darbdavys privalo darbuotojui, kurio sveikatos būklė kelia grėsmę kitų darbuotojų 
sveikatos saugumui, motyvuotu raštu pasiūlyti dirbti nuotoliniu būdu. <...> Darbuo-
tojas per vieną darbo dieną privalo raštu informuoti darbdavį apie sutikimą dirbti 

628 Tomas Davulis, „Koronavirusas ir darbo teisė“, Teisė.Pro, 2020 m. kovo 12 d.,  <https://www.teise.
pro/index.php/2020/03/12/t-davulis-koronavirusas-ir-darbo-teise/>.

629 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 11 str. 1 d. (Lietuvos Respublikos dar-
buotojų saugos ir sveikatos įstatymo 1, 2, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 25, 27, 29, 33 straipsnių ir priedo 
pakeitimo ir papildymo įstatymas, Valstybės žinios, 2012, Nr. 69-3525).

630 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymas, TAR, 2020, Nr. 2020-07195; 
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas, TAR, 2020, Nr. 2020-
12831.

631 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18, 26 
ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas, TAR, 2021, Nr. 2021-05878.
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nuotoliniu būdu“. Todėl minėtu atveju darbdavio siekis dėl pandemijos konkretaus 
darbuotojo darbą organizuoti nuotoliniu būdu gali būti įgyvendintas tik tuo atveju, 
jei darbuotojas dėl to aiškiai sutinka. Šiame kontekste primintina, kad Lietuvos Res-
publikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad, nors lingvistinis teisės aiškinimo 
metodas nėra vienintelis ar universalus, jo reikšmė neturi būti perdedama, lingvisti-
nio teisės aiškinimo metodo taikymas, kaip ir apskritai griežtas įstatymo raidės lai-
kymasis taikant teisę, dažniausiai yra pagrįstas; šio teisės aiškinimo metodo svarbos 
negalima paneigti; taikant lingvistinį teisės aiškinimo metodą (kartu su kitais) yra 
užtikrinamas formalių teisės reikalavimų paisymas ir atitinkamo teisinio reguliavi-
mo turinio vienodas supratimas (žr., pvz., 2006 m. kovo 28 d. nutarimą632).

Iš to, kas paminėta, akivaizdu, kad pandemija atitinkamai pakoregavo savano-
riškumo principo taikant nuotolinį darbą turinį. Tačiau, nepaisant paminėtų galimy-
bių darbdaviui pandemijos metu reikšti iniciatyvą ir be atskiro atsiklausimo skirti 
darbuotoją dirbti nuotoliniu būdu, darbuotojo teisė motyvuotai su tuo nesutikti iš-
lieka. Jei darbuotojas nesutiktų  su tokiu būdu pakeistomis darbo sąlygomis, pradėtų 
veikti  DK 45 straipsnyje, kuriame reglamentuojamas darbo sutarties sąlygų keitimas 
darbdavio iniciatyva, įtvirtintas darbuotojo nesutikimo dirbti pakeistomis darbo su-
tarties sąlygomis sprendimo mechanizmas, t. y. tokiu atveju darbuotojo atsisakymą 
dirbti pasiūlytomis pakeistomis sąlygomis darbdavys galėtų laikyti priežastimi nu-
traukti darbo santykius darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės DK 57 straipsnyje 
nustatyta tvarka (DK 45 str. 2 d.).

2.6.1.3. Ginčai dėl nuotolinio darbo

Teisminių darbo ginčų, susijusių su nuotolinį darbą reglamentuojančių teisės 
normų aiškinimu pandemijos laikotarpiu, buvo nedaug. 

Vienoje iš tokių bylų Klaipėdos apygardos teismas633, vertindamas darbuotojo 
argumentus dėl to, kad jis esą dėl pandemijos, negavęs darbdavio sutikimo, nepa-
sirodė darbe nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 26 d., nes, kaip nurodė, pats 
nusprendė dirbti nuotoliniu būdu, konstatavo, kad darbuotojas neturėjo pateisina-

632 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas „Dėl Konstitucinio Teis-
mo įgaliojimų peržiūrėti savo nutarimą ir nutraukti pradėtą teiseną, taip pat dėl teismų finansavimo 
peržiūrėjimo“, Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-1292.

633 Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2020 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje 
Nr. e2A-1408-459/2020.
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mos priežasties tą laikotarpį nebūti darbe ir darbdavys pagrįstai tokius darbuotojo 
veiksmus įvertino kaip šiurkštų darbo drausmės pažeidimą. Teismas pabrėžė, kad 
pagal 52 straipsnio 2 dalį „<...> kiekvienas darbuotojas iš esmės turi teisę darbdavio 
prašyti dirbti namuose ar kitoje vietoje, tačiau tokį prašymą tenkinti, ar ne, yra palik-
ta darbdavio diskrecijai“; „2020 m. kovo 14 d. Vyriausybės nutarime Nr. 207, įsiga-
liojusiame 2020 m. kovo 16 d., nebuvo įtvirtinto imperatyvo organizuoti privačiam 
sektoriui darbą nuotoliniu būdu, t. y. patvirtintos tik rekomendacijos, kurios nėra 
privalomojo pobūdžio. Ūkinius ir organizacinius sprendimus savo veikloje priima 
pats darbdavys634 <...>. Už darbo organizavimą yra atsakingas darbdavys, kuris ir 
nustato darbų atlikimo tvarką, vietą, pareigų paskirstymą tarp darbuotojų, kolegų 
pavadavimą ir kt., todėl ir nuotoliniu būdu atlikti savo darbo funkcijas darbuotojas 
gali tik suderinęs tai su darbdaviu“. Toje byloje teisėjų kolegija vertino, kad nebuvo 
pateikta jokių objektyvių duomenų, galinčių pagrįsti darbuotojo teiginius, jog jam 
dirbant biure nebūtų buvusios sudarytos saugios ir sveikatai nekenksmingos sąlygos, 
ir sprendė, kad nėra jokių objektyvių priežasčių konstatuoti, jog darbdavio reikala-
vimas darbuotojui dirbti biure buvo neteisėtas ar pažeidžiantis teisės normų garan-
tuojamas darbuotojo teises, todėl šis darbdavio reikalavimas turėjo būti vykdomas.

DK 52 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, skiriant dirbti nuotoliniu būdu, raštu 
nustatomi darbo vietos reikalavimai (jeigu tokie keliami), darbui suteikiamos nau-
doti darbo priemonės, aprūpinimo jomis tvarka, naudojimosi darbo priemonėmis 
taisyklės, taip pat nurodomas darbovietės padalinys, skyrius ar atsakingas asmuo, 
kuriam darbuotojas turi atsiskaityti už atliktą darbą darbdavio nustatyta tvarka. 
Nepaisant DK expressis verbis įtvirtinto rašytinės susitarimo dėl nuotolinio darbo 
formos reikalavimo, naujausioje šios nuostatos aiškinimo praktikoje Lietuvos Aukš-
čiausiasis Teismas 2021 m. gegužės 12 d. nutartyje635 nurodė, kad aiškinant DK 52 
straipsnio nuostatas, reglamentuojančias nuotolinį darbą, rašytinė susitarimo dėl 
nuotolinio darbo forma neturi būti suabsoliutinama. Teismas, be kita ko, pasirėmė 
savo ankstesne praktika, pagal kurią pripažįstama, jog Lietuvos darbo teisėje galioja 
turinio prieš formą viršenybės principas636, o darbo sutarties sąlygos gali būti nusta-
tytos ne tik rašytinėje darbo sutartyje, teisės aktuose, jos gali būti teismo nustatytos 

634 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje 
Nr. 3K-3-336-248/2016.

635 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2021 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje 
Nr. e3K-3-116-943/2021 (24, 26 p.).

636 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-55-378/2016 
(20 p.).
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iš darbo sutarties šalių elgesio, atliekamų veiksmų, kitų reikšmingų aplinkybių apie 
faktinį sutarties vykdymą, kurie sudaro pagrindą spręsti, kad darbo teisinių santykių 
metu buvo šalių susitarimas atitinkamą elgesį, veiksmus ir kt. vertinti kaip vieną 
sutarties sąlygų.637 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pabrėžė, kad, nagrinėjamoje byloje vertinant 
darbuotojo (odontologo) galimybes nuotoliniu būdu atlikti dalį darbo funkcijų, 
svarbu ir tai, kad pagal šių funkcijų prigimtį nebuvo būtina papildomai susitarti dėl 
darbo vietos reikalavimų (DK 52 str. 3 d.), nes joms atlikti (profesinės kvalifikacijos 
kėlimas, konsultavimas ir pan.) nėra nustatomi jokie specifiniai reikalavimai. Be to, 
teismas nustatė, kad tai atitiko atsakovės klinikoje susiklosčiusią praktiką. Teisėjų 
kolegija, įvertinusi šalių pateiktus dokumentus, liudytojų ir šalių parodymus, nusta-
tė, kad klinikoje faktiškai buvo nusistovėjusi tokia darbo tvarka, kai darbuotojui apie 
prisiregistravusius pacientus būdavo pranešama iš anksto ir tuo metu jis privalėdavo 
dirbti klinikoje; kitu laiku ieškovas į kliniką galėjo nevykti ir kitas savo pareigas vyk-
dyti nuotoliniu būdu savo pasirinktoje vietoje; per visą darbo klinikoje laiką ieškovui 
nebuvo reiškiamos pretenzijos, nors buvo laikotarpių, kai ieškovas nebuvo klinikoje 
kelias dienas iš eilės visą darbo dieną ar reikšmingą darbo laiko dalį per vieną darbo 
dieną (tai pažymėta ir kasacinio skundo 9 punkto a ir b papunkčiuose), toks ieškovo 
neatvykimas į darbą nebuvo laikomas pravaikšta; byloje nustatyta, kad darbdavys 
ginčo dienomis ieškovo neieškojo, nesiekė išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių darbuo-
tojo nėra klinikoje, todėl laikytina, kad tokia padėtis tenkino atsakovę; nuotolinio 
darbo atveju įprastos darbo vietos ir faktinės darbo atlikimo vietos santykis vertin-
tinas kitaip nei visų darbo funkcijų vykdymas įprastinėje darbo vietoje, vertino, kad 
nagrinėtu atveju teismai pagrįstai nekonstatavo pareiškėjo neteisėto elgesio. Taigi 
abiem paminėtais atvejais buvo aiškinama, kokias konkrečias pasekmes sukelia DK 
52 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas rašytinės susitarimo dėl nuotolinio darbo formos 
reikalavimas ir jo nesilaikymo pasekmės. 

Pritartina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. gegužės 12 d. nutartyje sufor-
muluotai DK 52 straipsnio nuostatų, reglamentuojančių nuotolinį darbą, taikymo 
taisyklei, kad rašytinė susitarimo dėl nuotolinio darbo forma neturi būti suabsoliuti-
nama. Kita vertus, paminėta taisyklė negali būti aiškinama, esą pagal DK 52 straips-
nio 3 dalį darbdavys neprivalo, skirdamas darbuotoją dirbti nuotoliniu būdu, raštu 
nustatyti pagrindinių nuotolinio darbo sąlygų (t. y. darbo vietos reikalavimai (jeigu 
tokie keliami); darbui suteikiamos naudoti darbo priemonės, aprūpinimo ir nau-

637 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-62/2013.
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dojimosi jomis tvarka ir taisyklės; nurodomas darbovietės padalinys ar atsakingas 
asmuo, kuriam darbuotojas turi atsiskaityti už atliktą darbą ir tokio atsiskaitymo 
tvarka). Paminėta darbdavio pareiga nėra savitikslė, todėl darbdavys, be kita ko, 
vadovaudamasis sąžiningumo ir bendradarbiavimo principais, kuriais siekiama už-
kirsti kelią darbo santykių dalyviams (ir visų pirma darbdaviams) piktnaudžiauti 
teise ir užtikrinti, kad kita šalis (pirmiausia darbuotojas) galėtų apginti savo teises, 
patirdama mažiausiai laiko ir kitų sąnaudų (DK 24 str. 1 ir 3 d.), privalo užtikrinti, 
kad paminėtos pagrindinės nuotolinio darbo sąlygos būtų nustatytos raštu ir žino-
mos darbuotojui. Joks teisinis reglamentavimas nesuteikia pagrindo vertinti, kad 
pastarosios pareigos vykdymo išimtys gali būti įtvirtintos dėl pandemijos.

2.6.2. Pandemijos poveikis nušalinimo nuo darbo institutui ir 
praktinių šį institutą sudarančių teisės normų taikymo problemų 

analizė

Nepriklausomai nuo ekstremalias situacijas reguliuojančių įstatymų reikalavimų 
ar pareigūnų nurodymų, darbdavys privalėjo ir privalo imtis priemonių klientų ir 
darbuotojų sveikatai apsaugoti.638 Tokia pareiga darbdaviui kyla iš Darbuotojų sau-
gos ir sveikatos įstatymo639 11 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto teisinio reglamentavimo, 
kuriame įtvirtinta darbdavio pareiga sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai ne-
kenksmingas darbo sąlygas „visais su darbu susijusiais aspektais“, įskaitant pareigą 
darbdavio lėšomis finansuoti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones. Taigi darb-
daviai dar iki pandemijos paskelbimo turėjo teisę ir pareigą pagal individualų poreikį 
apsaugoti darbuotojų ir klientų sveikatą darbovietėje nušalinti darbuotoją nuo darbo.

2.6.2.1. Nušalinimas DK 49 straipsnio 31 dalies pagrindu

 Nuo 2020 m. kovo 17 d.640 įstatymų leidėjas įtvirtino atskirą nušalinimo nuo 
darbo rūšį – nušalinimą dėl sveikatos pandemijos laikotarpiu (DK 49 str. 31 d.). Šiuo 

638 Tomsas Davulis, „Koronavirusas ir darbo teisė“, Teisė.Pro, 2020 m. kovo 12 d.,  <https://www.teise.
pro/index.php/2020/03/12/t-davulis-koronavirusas-ir-darbo-teise/>.

639 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, Valstybės žinios, 2003, Nr. 70-3170.
640 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas, TAR, 2020, Nr. 2020-

12831.



276

Teisė ir COVID-19 pandemija

pagrindu nušalinus darbuotoją nuo darbo, darbo sutarties vykdymas privalo būti 
sustabdomas darbdavio ar kitų asmenų iniciatyva, darbuotojui neleidžiant dirbti ir 
nemokant jam darbo užmokesčio. Taigi tai pirmiausia yra darbdavio pareiga.

Nušalinimas dėl sveikatos pandemijos laikotarpiu galimas tik esant visoms DK 
49 straipsnio 31  dalyje išvardytoms aplinkybėms, kurios, priklausomai nuo darbo 
sutarties šalių valios, yra dviejų rūšių 1) objektyviosios – joms atsirasti darbo sutar-
ties šalys neturi įtakos ir 2) subjektyvios – jos atsiranda, įgyvendinant darbo sutar-
ties šalių atitinkamą pasirinkimą. Objektyviomis aplinkybėmis taikant šios rūšies 
nušalinimą laikytinos: (a) reikalavimas, kad tokio nušalinimo metu Vyriausybė būtų 
paskelbusi ekstremaliąją situaciją ar karantiną; (b) darbuotojo, kurį siekiama nuša-
linti šiuo pagrindu, sveikatos būklė turi kelti grėsmę kitų darbuotojų sveikatos sau-
gumui. Subjektyvia aplinkybe taikant šios rūšies nušalinimą laikytinas darbuotojo 
(ne)sutikimas dirbti nuotoliniu būdu. Šis juridinis faktas laikomas nustatytu ne tik 
tais atvejais kai darbuotojas apie tai nustatyta tvarka raštu praneša darbdaviui, bet ir 
tuo atveju, jeigu darbuotojas nepateikia darbdaviui atsakymo į darbdavio pasiūlymą 
dirbti nuotoliniu būdu.

Šiame kontekste paminėtina, jog iš DK 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo 
travaux préparatoires (parengiamieji darbai) matyti, kad dėl paminėto teisinio regla-
mentavimo Seimo kanceliarijos Teisės departamentas išreiškė abejonių. Pirma, buvo 
svarstoma, ar DK 49 straipsnio 31 dalyje siūlomas reguliavimas nesukels praktinio 
taikymo problemų, nes, net ir esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situa-
cijai, faktas, jog darbuotojo sveikatos būklė kelia grėsmę kitų darbuotojų sveikatos 
saugumui, turės būti patvirtintas sveikatos priežiūros specialistų. Antra, keltas klau-
simas, ar imperatyvių nuostatų įtvirtinimas dėl darbuotojo nušalinimo ir darbo už-
mokesčio jam nemokėjimo tik dėl to, kad jis nepareiškia sutikimo dirbti nuotoliniu 
būdu, nenumatant išimčių, yra proporcinga priemonė.641 Šiuo metu sunku nustatyti, 
ar Seimo kanceliarijos abejonės pasitvirtino, nes kol kas nei teismuose, nei Darbo 
ginčų komisijose ginčai dėl DK 49 straipsnio 31 dalies taikymo nebuvo nagrinėjami. 
O tai gali būti susiję tiek su tuo, kad darbdaviai apskritai vengė taikyti nušalinimą 
dėl sveikatos pandemijos laikotarpiu, tiek su tuo, kad dėl šios nuostatos nekilo viešai 
žinomų ginčų, t. y. tokie darbuotojai greičiausiai sutikdavo dirbti nuotoliniu būdu 
arba jiems būdavo įforminamos prastovos (jei nuotolinis darbas neįmanomas) ar 
nedarbingumas (jei tokiems darbuotojams buvo nustatomas koronavirusas).

641 Socialinių reikalų ir darbo komiteto 2020 m. kovo 17 d. išvada Nr. 103-P-7 „Dėl Darbo kodekso 47 ir 
49 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4617“, <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/
TAK/7de207b0685711eaa02cacf2a861120c?jfwid=ld4gwknd6>.
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DK 49 straipsnio 31 dalyje reglamentuojama nušalinimo dėl sveikatos pandemijos 
laikotarpiu procedūra. Nustatyta, kad darbdavys darbuotojui, kurį siekiama 
nušalinti šiuo pagrindu, motyvuotu raštu pasiūlytų dirbti nuotoliniu būdu (tokiame 
pasiūlyme turi būti nurodyta siūlymo dirbti nuotoliniu būdu priežastis, terminas ir 
teisinis pagrindas). Darbuotojas apie sutikimą dirbti nuotoliniu būdu privalo taip 
pat raštu per vieną darbo dieną informuoti darbdavį. Darbdavys ne vėliau kaip per 
vieną darbo dieną nuo termino darbuotojo atsakymui į darbdavio pasiūlymą pateikti 
dienos nušalina darbuotoją nuo darbo tuo atveju, jeigu darbuotojas nesutinka dirbti 
nuotoliniu būdu ar nepateikia darbdaviui atsakymo į darbdavio pasiūlymą dirbti 
nuotoliniu būdu. Nušalinimas turi būti įforminamas raštišku darbdavio sprendimu, 
kuriame turi būti nurodyta, kuriam laikui darbuotojas nušalinamas, nušalinimo 
priežastis ir teisinis pagrindas. Tokio nušalinimo metu darbdavys neleidžia 
nušalintajam darbuotojui dirbti ir nemoka jam darbo užmokesčio.

Reikalavimas darbdaviui, siekiančiam nušalinti darbuotoją dėl sveikatos pande-
mijos laikotarpiu, siūlyti galimybę dirbti nuotoliniu būdu formuluojamas imperaty-
viai ir yra būtina tokio nušalinimo sąlyga. Taip pat svarbu pabrėžti, kad nušalinimas 
nuo darbo – tai laikinas darbo funkcijos vykdymo sustabdymas darbdavio ar kitų 
asmenų iniciatyva, kai darbuotojui neleidžiama dirbti darbo sutartyje sulygto darbo 
tiek, kiek tai neprieštarauja tokio nušalinimo tikslui.642 DK 49 straipsnio 31 dalyje 
eksplicitiškai nurodytas nušalinimo dėl sveikatos pandemijos laikotarpiu tikslas – 
siekis užtikrinti darbuotojų ir trečiųjų asmenų sveikatos apsaugą tais atvejais, kai 
konkretaus darbuotojo sveikatos būklė kelia grėsmę kitų darbuotojų sveikatos 
saugumui. Vadinasi, tais atvejais, kai darbuotojas dirbti savo darbo vietoje (t. y. ne 
nuotoliniu būdu) negali ne dėl savo sveikatos būklės, o dėl to, kad ankstesnėje jo 
darbo vietoje dėl pandemijos negali būti užtikrinta saugi darbo aplinka dėl kitų 
priežasčių, darbuotojas negali būti nušalinamas DK 49 straipsnio 31 dalies pagrindu. 
Esant paminėtoms aplinkybėms darbuotojui turėtų būti skelbiama prastova DK 47 
straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, atitinkamai užtikrinant jo darbo pajamas.

642 Tomas Davulis,  Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras (Vilnius: Registrų centras, 2018), 
190.
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2.6.2.2. Nušalinimas Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 
įstatymo 18 straipsnio pagrindu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki  

2021 m. kovo 26 d.

Dar iki pandemijos pradžios galiojusios redakcijos Žmonių užkrečiamųjų ligų 
profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnyje (redakcija, galiojusi iki 2021 m. 
kovo 26 d.) buvo reglamentuotas privalomas sveikatos tikrinimas dėl užkrečiamųjų 
ligų ir asmenų, įtariamų, kad serga, susirgusių pavojingomis ar ypač pavojingomis 
užkrečiamosiomis ligomis, nušalinimas nuo darbo. Nuo 2020 m. kovo 16 d. į sveika-
tos apsaugos ministro patvirtintą Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl 
kurių asmenims, susirgusiems ar įtariamiems sergant, taip pat šių ligų sukėlėjų ne-
šiotojams iki bendrosios praktikos gydytojo leidimo negalima tęsti darbo, sąrašą643 
įtraukta „COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)“ ir ji pripažinta „ypač pavojinga 
užkrečiama liga“.

Nepaisant minėtos korekcijos, pandemijos laikotarpiu iki 2021 m. kovo 26 d. ga-
liojo dar Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu644 patvirtintas sąrašas darbų ir 
veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems 
ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis (taigi ir 
koronavirusu).645 

Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme įtvirtinta 

643 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 277 „Dėl Pavo-
jingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių asmenims, susirgusiems ar įtariamiems sergant, 
taip pat šių ligų sukėlėjų nešiotojams iki bendrosios praktikos gydytojo leidimo negalima tęsti darbo, 
sąrašo patvirtinimo“, Valstybės žinios, 2002, Nr. 62-2526. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2020 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. V-389 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos min-
istro 2002 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 278 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl 
kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis 
ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, 
tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, TAR, 2020, Nr. 2020-05670.

644 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos 
sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besi-
tikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama 
dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja 
liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių 
darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“, Valstybės žinios, 1999, Nr. 41-1294; 2002, Nr. 
73-3127.

645 Į šį sąrašą buvo įtraukti darbai ir veiklos sritys, susijusios inter alia su maisto gamyba ir realizavimu; 
sveikatos priežiūros veikla; vaikų mokymu auklėjimu ir paslaugų vaikams teikimu; kai kurių paslaugų 
gyventojams teikimu.
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darbdavio ir darbuotojo pareiga laikytis darbuotojo sveikatos privalomo tikrinimo 
dėl užkrečiamųjų ligų išvadų nurodymų.646 Darbuotoją, atsisakiusį nustatytu laiku 
pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, arba nepasitikrinusį be labai svarbių prie-
žasčių (liga, dalyvavimas giminaičių laidotuvėse, komandiruotė), darbdavys privalė-
jo nušalinti nuo darbo ir nemokėti jam darbo užmokesčio iki tos dienos, kol jis pa-
sitikrins, ar neserga užkrečiamąja liga, arba perkelti jį toje pačioje darbovietėje į kitą 
darbą, kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę.647 Asmenims, įtariamiems, 
kad serga, ar susirgusiems pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis 
ligomis arba tapusiems šių ligų sukėlėjų nešiotojais, iki šeimos gydytojo leidimo 
draudžiama tęsti Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik 
iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkre-
čiamosiomis ligomis, sąraše nustatytus darbus. Šiuos asmenis darbdaviai savo inici-
atyva, taip pat vykdydami apskričių vyriausiųjų epidemiologų sprendimus, privalėjo 
laikinai nušalinti nuo darbo arba perkelti į kitą darbą, kurį jiems leidžiama dirbti 
pagal sveikatos būklę.648 

Pabrėžtina, kad laikantis minėto teisinio reglamentavimo laikotarpiu nuo 2020 
m. kovo 16 d. iki 2021 m. kovo 26 d. su minimaliomis teisėkūros pastangomis (t. y. 
Vyriausybei įtraukus koronavirusą į ypač pavojingų užkrečiamų ligų sąrašą) iš es-
mės buvo sudarytos galimybės valdyti šio viruso plitimą darbovietėse, t. y. užtikrinti 
privalomą sveikatos tikrinimą dėl šios infekcijos ir galimybę asmenis, įtariamus, kad 
serga, susirgusius šia infekcija, nušalinti nuo darbo. Kita vertus, kaip vėliau paaiš-
kėjo, siekiant efektyviau valdyti pandemiją, ypač tai darant atliepti pagrindinį tikslą 
– tokiu valdymu išsaugoti kuo daugiau darbo vietų, kartu užtikrinant maksimalią 
darbuotojų ir klientų sveikatos apsaugą, prireikė kur kas detalesnių teisinio regla-
mentavimo pakeitimų, susijusių inter alia su darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžia-
ma dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar 
neserga koronavirusu, sąrašo išplėtimu; darbovietėse kylančių koronaviruso protrū-
kių valdymu; siekiu maksimaliai išnaudoti nuotolinio darbo galimybes prieš nušali-
nant darbuotojus dėl su koronaviruso valdymu susijusių priežasčių.

646 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 str. 2 d. (Lietu-
vos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymas, 
Valstybės žinios, 2001, Nr. 112-4069).

647 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 str. 3 d. (Lietu-
vos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstaty-
mas,Valstybės žinios, 2001, Nr. 112-4069).

648 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 str. 5 d. (Lietu-
vos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymas, 
Valstybės žinios, 2001, Nr. 112-4069).
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2.6.2.3. Nušalinimas Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 
įstatymo 18 straipsnio pagrindu nuo 2021 m. kovo 26 d.

Nuo 2021 m. kovo 26 d. įsigaliojus naujos redakcijos Žmonių užkrečiamųjų ligų 
profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsniui649, kuriame reglamentuojamas pri-
valomas sveikatos tikrinimas dėl užkrečiamųjų ligų, Vyriausybė įpareigota nustatyti 
Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir 
(ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra pa-
skelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašą ir tokius dar-
bus dirbančių darbuotojų tikrinimosi tvarką (1 d.). Darbų ir veiklos sričių, kuriose 
leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinan-
tiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstre-
malioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašas buvo pakeistas 2021 m. kovo 26 d.650 Nuo 

649 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18, 26 
ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas, TAR, 2021, Nr. 2021-05878.

650 Nuo 2021 m. kovo 26 d. įtvirtinti darbai ir veiklos: 1) kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, prieš 
pradedant dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujinant veiklą pasitikrinusiems, ar neserga užkrečiamą-
ja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas (t. y. kultūros 
ir meno veikla, sporto veikla, viešojo maitinimo paslaugų teikimo veikla, mažmeninė prekyba, lais-
valaikio ir (ar) pramogų paslaugų teikimo veikla, grožio paslaugų teikimo veikla; apgyvendinimo 
paslaugų teikimo veikla); 2) kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, periodiškai besitikrinantiems, ar 
neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karan-
tinas (t. y. asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla, socialinės paslaugos ir veikla, švietimo 
paslaugos ir veikla, vaistinių darbuotojų veikla (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 26 
d. nutarimas Nr. 178 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 
„Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir 
vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų 
sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, TAR, 2021, Nr. 2021-05880).
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2021 m. birželio 16 d.651, 2021 m. liepos 26 d.652, 2021 m. rugsėjo 13 d.653 šis sąrašas 
buvo papildytas į jį įtraukiant naujus darbus ir (arba) veiklos sritis. 

Nuo 2021 m. kovo 26 d. reglamentuojamas darbas, kai galiojant valstybės lygio 
ekstremaliajai situacijai ir (ar) karantinui dėl užkrečiamosios ligos yra nustatomas 
tokios ligos protrūkis darbovietėje.654 Tokiu atveju darbovietėje leidžiama dirbti tik 
šiuos privalomus kriterijus atitinkantiems darbuotojams: 1) tokie darbuotojai turi 
būti atrinkti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC), vadovaujantis svei-
katos apsaugos ministro nustatyta užkrečiamųjų ligų epidemiologinės diagnostikos 
tvarka ir atsižvelgiant į užkrečiamosios ligos epidemiologinės diagnostikos duome-
nis (apie tai NVSC privalo informuoti šiuos darbuotojus ir darbdavį); 2) tokie dar-
buotojai turi būti pasitikrinę, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta 
valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, ir 3) tokie darbuotojai turi 
būti įgyvendinę kitas NVSC paskirtas šiems darbuotojams privalomas užkrečiamo-

651 Nuo 2021 m. birželio 16 d. įtraukta vaikų stovyklų veikla (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. 
birželio 14 d. nutarimas Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutari-
mo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikri-
nusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir 
veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinan-
tiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir 
(ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, TAR, 
2021, Nr. 2021-13536). 

652 Nuo 2021 m. liepos 26 d. įtrauktos krovinių tarptautinio vežimo, viešojo transporto ir keleivių vežimo 
veiklos; laisvalaikio ir (ar) pramogų, kultūros, meno paslaugų teikimo veikla (Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2021 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 559 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. 
gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, 
tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis li-
gomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) 
periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio 
ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirti-
nimo“ pakeitimo“, TAR, 2021, Nr. 2021-16047).

653 Nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. įtraukta gamybos įmonių darbuotojų veikla (Lietuvos Respublikos Vyri-
ausybės 2021 m. rugpjūčio 11 d. nutarimas Nr. 645 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. 
gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, 
tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis li-
gomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) 
periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio 
ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirti-
nimo“ pakeitimo“, TAR, 2021, Nr. 2021-17420).

654 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 str. 2 d. (Lietu-
vos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18, 26 ir 40 
straipsnių pakeitimo įstatymas, TAR, 2021, Nr. 2021-05878). 
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sios ligos kontrolės priemones. Taigi NVSC yra pagrindinė institucija, turinti kom-
petenciją teisės aktuose nustatyta tvarka priimti sprendimus dėl darbuotojų galimy-
bės dirbti tais atvejais, kai darbovietėje nustatomas koronaviruso protrūkis.

Darbuotojų, dirbančių ar vykdančių veiklą, nurodytą Darbų ir veiklos sričių, 
kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikri-
nantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio eks-
tremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąraše, ir darbuotojų, dirbančių darbovietėje, 
kurioje nustatytas užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio eks-
tremalioji situacija ir (ar) karantinas, protrūkis, sveikatos patikrinimai dėl užkrečia-
mosios ligos, dėl kurios paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karan-
tinas, nuo 2021 m. kovo 26 d. finansuojami valstybės biudžeto lėšomis Vyriausybės 
nustatyta tvarka.655 Nuo 2021 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo teisinis reglamentavimas, 
pagal kurį, esant prieinamoms vakcinoms, sveikatos patikrinimai „finansuojami 
darbuotojo lėšomis arba darbdavio sprendimu – darbdavio lėšomis, išskyrus atvejus, 
kai darbuotojai negali pasiskiepyti dėl medicininių kontraindikacijų“656. 

Darbdaviui tenka pareiga užtikrinti, kad Vyriausybės sudarytame darbų sąraše 
nurodytus darbus dirbtų tik sveikatą pasitikrinę darbuotojai, nesergantys užkrečia-
mąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) ka-
rantinas.657 Vykdydamas minėtą pareigą, darbdavys privalo: (a) užkrečiamųjų ligų 
profilaktikos ir kontrolės ir (arba) darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laiky-
mosi priežiūrą atliekančių institucijų reikalavimu pateikti joms sveikatos apsaugos 
ministro nustatytą dokumentą, patvirtinantį, kad darbuotojas pasitikrino, ar neserga 
užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir 
(ar) karantinas, arba, kad darbuotojas yra paskiepytas vakcina, arba, kad jis negali 
pasiskiepyti nuo šios užkrečiamosios ligos dėl medicininių kontraindikacijų, arba, 

655 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 str. 7 d. (Lietu-
vos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18, 26 ir 40 
straipsnių pakeitimo įstatymas, TAR, 2021, Nr. 2021-05878).

656 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 str. 7 d. (Lietu-
vos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18 ir 40 
straipsnių pakeitimo įstatymas, TAR, 2021, Nr. 2021-23538).

657 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio 8 
dalis (2021 m. lapkričio 11 d. įstatymo Nr. XIV-620 redakcija, TAR, 2021, Nr. 2021-23538). Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 178 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyri-
ausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti 
darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkreči-
amosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, 
TAR, 2021, Nr. 2021-05880.
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kad darbuotojas yra persirgęs šia užkrečiamąja liga; (b) nušalinti darbuotojus sveika-
tos nepasitikrinusius darbuotojus.

Nuo 2021 m. kovo 26 d. Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 
įstatyme įtvirtintos dvi nušalinimo nuo darbo rūšys. Pirmoji, nušalinimas nuo darbo 
darbuotojui atsisakius nustatytu laiku pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga (inter 
alia koronavirusu), arba nepasitikrinusiam be labai svarbių priežasčių (liga, dalyva-
vimas giminaičių laidotuvėse, komandiruotė).658 Šiuo atveju darbdavys (jam to ne-
padarius – įgaliota kontrolės institucija) privalo tokį darbuotoją nušalinti, jeigu nėra 
galimybės darbuotoją skirti dirbti nuotoliniu būdu arba perkelti toje pačioje darbo-
vietėje į kitą darbą, kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę. Šiuo pagrindu 
nušalinus darbuotoją, jam darbo užmokestis nemokamas iki tos dienos atitinkamai, 
kol jis pasitikrins, ar neserga užkrečiamąja liga, arba iki tol, kol pasibaigs laikotar-
pis, kuriam turi izoliuotis asmenys, turėję sąlytį. Darbuotojas grąžinamas į ankstesnį 
darbą atitinkamai nuo tos dienos, kurią pateikia darbdaviui sveikatos patikrinimo 
išvadas, kad gali tęsti darbą, arba pasibaigus laikotarpiui, kuriam turi izoliuotis as-
menys, turėję sąlytį. 

Antroji nušalinimo nuo darbo rūšis yra nušalinimas nuo darbo darbuotojų, 
kurie yra įtariami, kad serga, ar susirgę pavojingomis ar ypač pavojingomis užkre-
čiamosiomis ligomis (inter alia koronavirusu) arba tapę šių ligų sukėlėjų nešioto-
jais.659 Nušalinimas minėtu pagrindu galimas tik tuo atveju, jeigu nėra galimybės 
skirti darbuotojus dirbti nuotoliniu būdu arba perkelti juos toje pačioje darbovietėje 
į kitą darbą, kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę. Tokios galimybės su-
daromos darbdavio iniciatyva, taip pat vykdant apskričių vyriausiųjų epidemiologų 
sprendimus. Tokiais atvejais skirti darbuotojus dirbti nuotoliniu būdu arba perkelti 
toje pačioje darbovietėje į kitą darbą galima tik tuo atveju, jei tai yra leidžiama pagal 
darbuotojo sveikatos būklę.

Šiame kontekste paminėtinas darbo ginčas dėl teisės, kuris buvo nagrinėjamas 
tiek darbo ginčų komisijoje, tiek pirmosios instancijos teisme.660 Šis ginčas dėl nu-
šalinimo nuo pareigų kilo po to, kai darbuotoja atsisakė profilaktiškai tirtis dėl CO-

658 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 str. 4 d. (Lietu-
vos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18, 26 ir 40 
straipsnių pakeitimo įstatymas, TAR, 2021, Nr. 2021-05878).

659 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 str. 6 d. (Lietu-
vos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18, 26 ir 40 
straipsnių pakeitimo įstatymas, TAR, 2021, Nr. 2021-05878).

660 Vilniaus miesto apylinkės teismo 2021 m. birželio 23 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-8576-
1125/2021, <https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=3410>.
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VID-19 (pateikė darbdaviui raštišką atsisakymą atlikti COVID-19 molekulinį tyrimą 
iš nosiaryklės). Raštišku įspėjimu darbuotoja buvo informuota, kad bus nušalinta 
nuo pareigų atlikimo, jeigu nepateiks atlikto COVID-19 tyrimo ir gautą neigiamą 
jo rezultatą arba nesutiks atlikti COVID-19 tyrimą pas darbdavį. Darbuotoja pa-
teikė antikūnų nustatymo tyrimą, kuris buvo neigiamas. Darbuotoja buvo nušalin-
ta nuo darbo pareigų, iki bus atšaukta ekstremalioji situacija šalyje arba darbuotoja 
pateiks COVID-19 tyrimą (tiriant PGR metodu), kurio rezultatas neigiamas. Tiek 
darbo ginčų komisija, tiek teismas, atsižvelgdami į teisinį reglamentavimą, sprendė, 
kad ieškovės atsisakymas atlikti tyrimą dėl COVID-19 ligos kėlė riziką asmenims, su 
kuriais darbuotoja kontaktavo darbe, todėl darbdavys pagrįstai ir teisėtai nušalino 
darbuotoją nuo pareigų nemokėdamas nušalinimo metu darbo užmokesčio, iki bus 
atšaukta ekstremalioji situacija šalyje arba darbuotoja pateiks tyrimo (tiriant PGR 
metodu) neigiamą rezultatą. Reikalavimą dėl neturtinės žalos išieškojimo teismas 
taip pat atmetė ir priteisė iš darbuotojos darbdaviui bylinėjimosi išlaidas.

Apibendrinant paminėtą nušalinimo nuo darbo teisinį reglamentavimą, pa-
brėžtina, kad darbuotojo nušalinimas dėl sveikatos pandemijos metu esant teisės 
aktuose expressis verbis įvardytoms sąlygoms arba kilus grėsmei paties darbuotojo ar 
kitų darbuotojų sveikatai yra ne darbdavio teisė, bet jo pareiga. Todėl, kaip teisingai 
pastebi Davulis, „darbdaviai turi žinoti, kad pažeidus pareigą nušalinti darbuotoją, 
darbdaviui be administracinio ir baudžiamojo poveikio priemonių, gali kilti ir tur-
tinė atsakomybė – atlyginti žalą klientams arba darbuotojams, jei bus nustatyta, kad 
toks darbuotojas pernešė virusą kitiems darbuotojams (DK 151 str.) ar klientams“661.

Kartu atkreiptinas dėmesys į DK 49 straipsnio 31 dalies ir Žmonių užkrečiamųjų 
ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio662 nuostatų koliziją. Įvertinus 
minėtų nuostatų turinį, darytina išvada, kad Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos 
ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio663  5 dalyje, 18 straipsnio664 4 ir 6 dalyse įtvirtintas 
nušalinimo nuo darbo teisinis reglamentavimas buvo ir yra susijęs su įtvirtintuoju 

661 Tomas Davulis, „Koronavirusas ir darbo teisė“, Teisė.Pro, 2020 m. kovo 12 d.,  <https://www.teise.
pro/index.php/2020/03/12/t-davulis-koronavirusas-ir-darbo-teise/>.

662 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstaty-
mas, Valstybės žinios, 2001, Nr. 112-4069; Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilak-
tikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18, 26 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas, TAR, 2021, Nr. 
2021-05878.

663 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstaty-
mas, Valstybės žinios, 2001, Nr. 112-4069.

664 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18, 26 
ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas, TAR, 2021, Nr. 2021-05878.
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DK 49 straipsnio 31 dalyje kaip lex specialis su lex generalis. Pirmiausia pandemijos 
laikotarpiu darbdaviui kilo (kyla) pareiga esant Žmonių užkrečiamųjų ligų profilak-
tikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnyje665 įtvirtintoms prielaidoms taikyti nušali-
nimą šiuo pagrindu. Ir tik tuo atveju, kai darbuotojo paminėtu pagrindu nušalinti 
negalima, tačiau yra DK 49 straipsnio 31 daliai taikyti būtinos objektyvios aplinkybės 
(t. y. Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino metu darbuoto-
jo, kurį siekiama nušalinti šiuo pagrindu, sveikatos būklė kelia grėsmę kitų darbuo-
tojų sveikatos saugumui), taikomas pastarasis nušalinimo nuo darbo pagrindas.

Apibendrinus paminėtą pandemijos laikotarpiu galiojusį / papildytą nušalinimo 
nuo darbo teisinį reglamentavimą, darytinos šios išvados dėl pandemijos poveikio 
nušalinimo nuo darbo institutui. Pirma, darbdaviai dar iki pandemijos paskelbimo 
turėjo teisę ir pareigą pagal individualų poreikį apsaugoti darbuotojų ir klientų svei-
katą darbovietėje nušalinti darbuotoją nuo darbo, tačiau iki koronaviruso pande-
mijos buvęs teisinis reglamentavimas buvo nepakankamas šios infekcijos plitimui 
sustabdyti. Antra, pandemijos metu atliktų nušalinimo nuo darbo teisinio reglamen-
tavimo pakeitimų pobūdis, o ypač Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirb-
ti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga 
užkrečiamąja liga, dėl kurios paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) 
karantinas, sąrašo keitimo / pildymo dinamika atskleidžia tai, kad: (a) sprendimų 
priėmėjams koronaviruso infekcijos plitimo eiga nebuvo žinoma; (b) Vyriausybė 
dėjo nuolatines pastangas stabdydama viruso plitimą įvairiose darbo, veiklos sri-
tyse, tačiau tokios pastangos buvo daugiausia reaktyvios; (c) dažnas tokio teisinio 
reglamentavimo keitimas, jo kazuistiškumas sudaro pagrindą išvadai, jog teisėkūros 
subjektai suvokė ne tik tai, kad keičiamas reglamentavimas yra susijęs su darbo teisių 
ribojimais, bet ir tai, kad tokie ribojimai turi būti adekvatūs bei proporcingi. Trečia, 
dalis pandemijai suvaldyti skirtų teisės normų, susijusių su nušalinimo nuo darbo 
teisiniu reglamentavimu, priimtos reaguojant į COVID-19 viruso (ar net atskirų jo 
atmainų) plitimo specifiką, jų poveikis yra trumpalaikis, todėl, keičiantis viruso ei-
gai, jos turi būti peržiūrėtos, o pandemijai pasibaigus kai kurios iš jų apskritai pa-
naikintos.

665 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstaty-
mas, Valstybės žinios, 2001, Nr. 112-4069; Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilak-
tikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18, 26 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas, TAR, 2021, Nr. 
2021-05878.
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2.6.3. Pandemijos poveikis prastovų teisiniam reglamentavimui  

Kaip teisingai pastebi Ingrida Mačernytė-Panomariovienė DK numato galimybę 
ir vienai, ir kitai darbo sutarties šaliai priimti atitinkamus sprendimus, dėl to darbo 
santykiai nenutrūksta, tik jų vykdymas apribojamas numatant tam tikras sąlygas, 
kurios gali nulemti skirtingas pasekmes ir garantijas darbuotojams. Vienas tokių 
sprendimų – skelbti prastovą – ypač dažnas buvo per pandemiją. Nuo 2020 m. kovo 
16 d. iki 2020 m. rugsėjo 21 d. Lietuvoje gauta 89,3 tūkst. pranešimų apie prastovas, 
per šį laikotarpį Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos, patikrinusi beveik 880 įmonių, pateikusių jai prane-
šimus apie prastovas, įmonėms surašė 183 reikalavimus pašalinti pažeidimus ir 175 
administracinio nusižengimo protokolus.666

2.6.3.1. Teisinio reglamentavimo dėl prastovos pokyčiai pandemijos metu

Prastova yra laikomas laikinas darbuotojo darbo sutartimi sulygtos darbo funk-
cijos neatlikimas dėl nuo kitos šalies – darbdavio – priklausančių priežasčių.667 Dar-
bo santykių teisinis reguliavimas prastovos atveju leidžia derinti darbdavio ir dar-
buotojo interesus.668 Prastovai būdinga tai, kad darbdavys dėl objektyvių priežasčių 
vienašališkai nevykdo įsipareigojimo suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygtą 
darbą, o darbuotojas būtent dėl šios priežasties nebegali vykdyti darbo sutartimi nu-
statyto savo įsipareigojimo – dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos 
darbo arba eiti tam tikrų pareigų. Prastovos atvejais darbdavys turi galimybę dar-
buotojui mokėti mažesnį nei darbo sutartyje sulygtą darbo užmokestį. Kita vertus, 
atsižvelgiant į darbuotojo interesus, teisės normos nustato tam tikras teisės į darbą, 
darbo užmokestį, garantijas darbuotojui, negalinčiam dėl nuo jo nepriklausančių 
priežasčių dirbti darbo sutartimi sulygto darbo.669

666 Ingrida Mačernytė-Panomariovienė, „Garantijos darbuotojams paskelbus prastovą Lietuvoje“, iš Dar-
bo teisės iššūkiai besikeičiančiame pasaulyje: Liber Amicorum et Collegarum profesorei Genovaitei 
Dambrauskienei, sud. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė (Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 
2020), 160.

667 Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 18 d. nutartis civilinėje byloje G. G. v. BUAB „Pegasus 
Lucidus“, Nr. 2-2000/2011.

668 Tomas Davulis, Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras (Vilnius: Registrų centras, 2018), 
185.

669 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2020 m. gruodžio 2 d. nutartis civilinėje byloje 
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Per pandemiją, siekiant apsaugoti verslą ir kartu jame dirbančius darbuotojus, 
buvo įtvirtintas specialus teisinis reglamentavimas, t. y. reglamentuota darbdavio 
teisė darbuotojui ar darbuotojų grupei skelbti prastovą tuo atveju, kai Vyriausybė 
paskelbia ekstremaliąją situaciją ir (arba) karantiną, taip pat įtvirtinta speciali tokių 
prastovų apmokėjimo tvarka. Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) duomenimis, šia 
galimybe pasinaudojo 5218 darbdavių.670 Per trumpą karantino laikotarpį prasto-
vos institutas tobulintas keliais etapais. Pirmuoju etapu nuo 2020 m. kovo 17 d.671 
įtvirtinta darbdavio teisė darbuotojui ar darbuotojų grupei skelbti prastovą ir tuo 
atveju, kai Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir darbdavys dėl 
to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo (DK 47 str. 1 d. 2 p.). 
Taigi pagal šį teisinį reguliavimą, sprendžiant, ar darbdavys tinkamai įgyvendino tei-
sę skelbti prastovą dėl karantino, buvo būtina nustatyti, ar yra šios būtinosios sąly-
gos: tokios prastovos metu Vyriausybė turėjo būti paskelbusi ekstremaliąją situaciją 
ar karantiną; ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto 
darbo. Nustatyta, kad tokiu atveju paskelbus prastovą iš darbuotojo negali būti reika-
laujama, kad jis atvyktų į darbovietę. Taip pat tokiais atvejais darbdavys darbuotojui 
privalo mokėti ne mažesnį kaip Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės 
algos darbo užmokestį, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma. Šiais 
atvejais darbdaviui, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas ar įstaigas, profesi-
nes sąjungas, religines bendruomenes (bendrijas) ar asociacijas (nuo 2020 m. kovo 
31 d. išimtis apima darbdavius, kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga), patirtų 
darbo užmokesčio už prastovą išlaidų dalis kompensuojama Lietuvos Respublikos 
užimtumo įstatymo672 nustatytu dydžiu ir nustatyta tvarka. Darbdavys gali paskelbti 
darbuotojui dalinę prastovą, kai tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų 
per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo valandų per 
dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis), o tokiu atveju už darbo 
laiką mokama proporcingai, darbo užmokestį skaičiuojant minėta tvarka (DK 47 
str. 3 d. 1–2 p.). Antruoju etapu, nuo 2020 m. kovo 31 d.673 (t. y. po kelių dienų nuo 
pirmiau minėto pakeitimo), įtvirtinta pareiga darbdaviui, pasinaudojus teise skelbti 

Nr. e3K-3-320-684/2020 (15 p.).
670 Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  <www.vdi.lt>.
671 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas, TAR, 2020, Nr. 2020-

05702.
672 Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5-1, 13, 24, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 49 ir 50 

straipsnių pakeitimo įstatymas, TAR, 2020, Nr. 2020-07511.
673 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymas, TAR, 2020, Nr. 2020-07195.
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prastovą dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino, ne vėliau kaip per vieną darbo 
dieną nuo prastovos paskelbimo Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo 
inspektoriaus (toliau – vyriausiasis darbo inspektorius) nustatyta tvarka informuoti 
VDI apie tokios prastovos paskelbimą (DK 47 str. 3 d. 1 p.).

Paminėtoje vyriausiojo darbo inspektoriaus patvirtintoje informavimo tvar-
koje674 detalizuojamas šios darbdavių pareigos turinys, be kita ko, įtvirtinant, kad 
darbdaviai, skelbiantys tokias prastovas, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo 
paskelbimo apie tai turi pranešti VDI, užpildydami VDI interneto svetainėje esančią 
formą; tokias prastovas paskelbusių įmonių sąrašas viešai skelbiamas VDI interneto 
svetainėje; darbdaviai atsako už VDI teikiamų duomenų pateikimą laiku bei tokių 
duomenų teisingumą; darbdaviai, nevykdantys pareigos pranešti apie darbuotojui 
ar jų grupei paskelbtą prastovą arba pateikiantys klaidingą informaciją, atsako įsta-
tymų nustatyta tvarka. Nuo 2021 m. sausio 27 d. įsigaliojusiuose pranešimų apie 
paskelbtas prastovas teikimo tvarkos pakeitimuose675 darbdavių, skelbiančių tokias 
prastovas, pareigos apie tai pranešti VDI įgyvendinimas papildytas pareiga skelbiant 
dalinę prastovą nurodyti darbuotojo (grupės darbuotojų) darbo grafiką, t. y. dar-
buotojo darbo ir dalinės prastovos laiką, nurodant paliekamų dirbti valandų skaičių, 
darbo pradžią ir pabaigą bei dalinės prastovos laiką, jeigu dalinė prastova skelbiama 
sumažinant darbo valandų skaičių per dieną (ne mažiau kaip trimis darbo valando-
mis) arba nurodant, kuriomis dienomis bus dirbama bei prastovos dienas, kai dali-
nė prastova paskelbta sumažinant darbo dienų per savaitę skaičių (ne mažiau kaip 
dviem darbo dienomis). Nuo 2021 m. gegužės 8 d. įsigaliojusiuose pakeitimuose676 
įtvirtinta darbdavio pareiga, be kita ko, pranešti apie konkrečias priežastis, dėl kurių 
paskelbta darbuotojo (grupės darbuotojų) prastova. Trečiuoju etapu nuo 2020 m. 
birželio 4 d.677 darbdavio teisė skelbti prastovą dėl ekstremaliosios situacijos ir (ar) 

674 Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 
EV-92 „Dėl Pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, TAR, 2020, Nr. 2020-07129. 

675 Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2021 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. 
EV-25 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 6 d. 
įsakymo Nr. EV-92 „Dėl Pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, TAR, 2021, Nr. 2021-01329. 

676 Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2021 m. gegužės 7 d. Nr. EV-107 
„Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsaky-
mo Nr. EV-92 „Dėl pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, TAR, 2021, Nr. 2021-10196.

677 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas, TAR, 2020, Nr. 2020-
12831.
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karantino buvo tiesiogiai susieta su galimybe ir (arba) darbuotojui dirbti nuotoliniu 
būdu arba jo nesutikimu dirbti kito jam pasiūlyto darbo (DK 47 str. 1 d. 2 p.). Ki-
taip tariant, darbdavys teise paskelbti prastovą ekstremaliosios situacijos ir (ar) ka-
rantino metu galėjo pasinaudoti kaip ultima ratio (kraštutinė priemonė; paskutinis 
argumentas) priemone. Šios teisės įgyvendinimas buvo susietas ne tik su (a) tokios 
situacijos oficialiu paskelbimu ir (b) aplinkybe, kad dėl to darbdavys negali suteikti 
darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo, tačiau ir sąlyga, kad paminėtu laikotarpiu 
(c) dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu 
būdu, arba darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo. Tai reiškia, kad 
darbo organizavimo nuotoliniu būdu galimybė tapo viena iš būtinųjų sąlygų prasto-
vai dėl ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino paskelbti.

Apibendrinant pristatytą teisinį reglamentavimą, pažymėtina, kad pandemijos 
metu įtvirtinta speciali darbdavio teisė skelbti prastovą dėl ekstremaliosios situacijos 
ir (ar) karantino. Kadangi tokių prastovų apmokėjimas tiesiogiai susietas su viešųjų 
finansų panaudojimu, darbdavys tokia teise gali pasinaudoti kaip ultima ratio prie-
mone, t. y. išnaudojęs galimybę darbą organizuoti nuotoliniu būdu, arba tais atvejais, 
kai darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo. Taip pat karantino laiko-
tarpiu atliktais tokių prastovų teisinio reglamentavimo pakeitimais siekta stiprinti 
tokių prastovų teisėtumo ir pagrįstumo prevenciją bei kontrolę. Atlikti tokių prasto-
vų pagrįstumo priežiūrą pavesta VDI.

2.6.3.2. Ginčai dėl prastovos dėl pandemijos paskelbimo

Darbo ginčų komisijos nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. rugsėjo 21 d. gavo 54 
prašymus išnagrinėti individualius darbo ginčus dėl prastovų, o per 2019 m. tokių 
prašymų buvo tik 3, dar ankstesniais metais jų visai nebuvo.678 Lietuvos teismuose 
buvo nagrinėjamos kelios bylos, kuriose iškilo būtinybė aiškinti teisinį reglamentavi-
mą, susijusį su darbdavio teisės skelbti prastovą dėl ekstremaliosios situacijos ir (ar) 
karantino įgyvendinimu.

Teismų praktikoje pabrėžta, kad prastovų dėl ekstremaliosios situacijos ir (ar) 
karantino teisinis reglamentavimas negalioja atgal. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 

678 Ingrida Mačernytė-Panomariovienė, „Garantijos darbuotojams paskelbus prastovą Lietuvoje“, iš Dar-
bo teisės iššūkiai besikeičiančiame pasaulyje: Liber Amicorum et Collegarum profesorei Genovaitei 
Dambrauskienei, sud. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė (Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 
2020), 157–174.
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2020 m. gruodžio 2 d. nutartyje679, spręsdamas dėl teisės normų, reglamentuojančių 
darbo užmokesčio už prastovos laikotarpį mokėjimą, aiškinimo ir taikymo, be kita 
ko, pabrėžė, kad DK 47 straipsnio 3 dalies 3 punkte (2020 m. kovo 31 d. įstatymo Nr. 
XIII-2832 redakcija) įtvirtinto prastovai dėl ekstremaliosios situacijos ir (ar) karanti-
no apmokėti skirto teisinio reglamentavimo taikymui galioja bendrasis teisės princi-
pas lex retro non agit (įstatymas neturi atgalinio veikimo galios), todėl jis negali būti 
taikomas sprendžiant darbo ginčą dėl prastovų, paskelbtų iki karantino paskelbimo, 
apmokėjimo (kaip nutiko nagrinėtoje byloje).

Taip pat teismų praktikoje prieita prie išvados, kad darbo organizavimo nuoto-
liniu būdu galimybė per se (pati savaime) nėra pakankamas pagrindas, įpareigojantis 
darbdavį neribotą laiką laikyti darbuotoją ar darbuotojų grupę prastovoje dėl ekstre-
maliosios situacijos ir (ar) karantino. Šiuo aspektu Vilniaus apygardos teismas 2021 
m. kovo 23 d. nutartyje680, išnagrinėjęs darbo bylą dėl darbo sutarties nutraukimo 
DK 56 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu (darbo sutarties nutraukimo darbuo-
tojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių, t. y. kai darbuotojo prastova ne dėl darbuotojo 
kaltės trunka ilgiau kaip trisdešimt dienų iš eilės arba jeigu ji sudaro daugiau kaip 45 
dienas per paskutinius dvylika mėnesių), konstatavo, kad darbdavys įgijo teisę nu-
traukti darbo sutartį dėl svarbių priežasčių pagal DK 56 straipsnio 1 dalies 1 punktą, 
nors (kaip nutiko nagrinėtoje byloje) dalinė prastova buvo paskelbta darbdaviui ne-
galėjus užtikrinti darbo dėl su karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimu ir ekstre-
maliąja situacija susijusių aplinkybių.

Apibendrinant darytina išvada, kad per pandemiją darbdaviai dažnai naudojosi 
jiems suteikta teise skelbti prastovą. Nepaisant to, darbo ginčų komisijose ir teis-
muose iš prastovų teisinio reguliavimo kilusių ginčų dėl galbūt pažeistų darbuoto-
jų teisių ar jiems padarytos žalos buvo nagrinėjama nedaug. Tai galėjo lemti kelios 
priežastys. Pirma, karantino laikotarpiu atliktais tokių prastovų teisinio reglamenta-
vimo pakeitimais sustiprinta tokių prastovų teisėtumo ir pagrįstumo prevencija bei 
kontrolė, kurią sėkmingai įgyvendino VDI. Antra, pandemijos laikotarpiu įtvirtinus 
darbdavių patirtų darbo užmokesčio už prastovą išlaidų dalies kompensavimo me-
chanizmą, sumažinta su tuo susijusių darbo ginčų dėl teisės (t. y. ginčų dėl neteisėto 
atleidimo, užuot paskelbus prastovą, arba kompensacijų už prastovas) galimybė.

679 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2020 m. gruodžio 2 d. nutartis civilinėje byloje 
Nr. e3K-3-320-684/2020.

680 Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2021 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 
e2A-822-967/2021.
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2.6.4. Pandemijos poveikis kitų darbo teisių ir pareigų 
įgyvendinimui

Priemonės, kurių buvo imtasi suvaldant koronaviruso plitimą, turėjo poveikį 
įgyvendinant kitas darbuotojų ir darbdavių teises ir pareigas, kurios skirtingai nei 
aptartosios (t. y. susijusios su darbo organizavimu nuotoliniu būdu, nušalinimu nuo 
darbo dėl sveikatos ir prastovų teisiniu reglamentavimu), nėra kildinamos iš ab initio 
koronavirusui suvaldyti skirtų teisės normų.

Dar pačioje pandemijos pradžioje Davulis681 modeliavo, kurių darbuotojų ir 
darbdavių teisių ir pareigų įgyvendinimą ir kokia apimtimi gali lemti su koronaviru-
so suvaldymu siejamos aplinkybės. Teigta, kad, siekiant greičiau įveikti kilusią krizę, 
reikėtų į sprendimų priėmimą įtraukti darbuotojų atstovus (darbo tarybas, darbuo-
tojų saugos ir sveikatos komitetus, profesines sąjungas), tinkamai informuoti dar-
buotojus. Akcentuota, kad iš DK 24 straipsnio 1 dalies, 25 straipsnio, 31 straipsnio 2 
dalies darbuotojui kyla pareiga pranešti apie savo užsikrėtimą virusu arba patekimą 
į rizikos grupę (asmenys, atvykę iš padidėjusio sergamumo regionų, keliavę per oro 
uostus ir pan.), atitinkamai darbdavys, įgyvendindamas pareigą imtis reikiamų ap-
saugos ar prevencinių priemonių, turi teisę klausti ir sužinoti, kurioje šalyje buvo ir 
kokiu maršrutu keliavo darbuotojas atostogų metu. Priminta, kad darbuotojai pan-
demijos metu savo iniciatyva gali naudotis kasmetinėmis mokamomis atostogomis 
ar nemokamomis atostogomis, tačiau darbdavys neturi teisės reikalauti, kad dar-
buotojas būtinai šiuo metu tokiomis atostogomis naudotųsi, taip pat tai, kad darb-
daviui draudžiama nustatyti tokį grafiką, pagal kurį visi darbuotojai ar jų grupės ima 
atostogauti kaip tik šiuo metu, o nemokamų atostogų iniciatorius visais atvejais yra 
darbuotojas. Pabrėžta iš teisės aktų kildinama darbdavio atsakomybė tiek darbuoto-
jams, tiek klientams dėl pasirinktų apsaugos priemonių (pvz., kaukės, pirštinės, spe-
cialūs drabužiai, respiratoriai, akių apsaugą užtikrinančios priemonės), bendrų ap-
saugos priemonių (pvz., patalpų temperatūrinis režimas, dezinfekcija) tinkamumo 
ar savo priimtų ar nepriimtų sprendimų pagrįstumo ir dėl to kilusios žalos sveikatai. 
Koronavirusui suvaldyti reikalingų priemonių taikymo kontekste primintos darbuo-

681 Tomas Davulis, „Koronavirusas ir darbo teisė“, Teisė.Pro, 2020 m. kovo 12 d.,  <https://www.teise.pro/
index.php/2020/03/12/t-davulis-koronavirusas-ir-darbo-teise/>; Tomas Davulis, „Ką reikia žinoti apie 
darbuotojų ir darbdavių teises epidemijos laikotarpiu?“, Mokslo Lietuva, 2020 m. kovo 24 d.,  <http://
mokslolietuva.lt/2020/03/vu-darbo-teises-ekspertas-prof-tomas-davulis-ka-reikia-zinoti-apie-darbuo-
tojuir-darbdaviu-teises-epidemijos-laikotarpiu/>. 
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tojo teisės darbdaviui pažeidus įsipareigojimus: teisė atsisakyti vykdyti sutartį dėl 
nesaugių darbo sąlygų (DK 159 str. 1 d.), nurodant, kad toks atsisakymas nebus lai-
komas darbo pareigų pažeidimu, jei ginčo atveju darbuotojas įrodys, kad jo sprendi-
mas buvo objektyviai pagrįstas, pavyzdžiui, pavojus užsikrėsti virusu buvo realus, o 
darbdavys nesiėmė jokių priemonių; teisė savo iniciatyva sustabdyti darbo sutarties 
vykdymą iki trijų mėnesių (DK 50 str.); teisė darbdaviui neužtikrinus saugių ir svei-
kų darbo sąlygų savo iniciatyva nutraukti darbo sutartį dėl svarbių priežasčių (DK 
56 str. 1 d. 2 p.), nurodant, kad šis darbuotojo teisių įgyvendinimo būdas galėtų būti 
taikomas tik tais atvejais, kai darbdavys visiškai ignoruoja teisės aktų reikalavimus.

Mokslo studijos rengimo metu dar nebuvo galimybių tiksliai nustatyti, ar pan-
demijos laikotarpiu darbuotojai ir darbdaviai tinkamai įgyvendino savo teises ir 
pareigas, ar jie pasinaudojo minėtomis rekomendacijomis. Kita vertus, apie galbūt 
netinkamai įgyvendintas darbo pareigas ir darbo teisių pažeidimus, jų pobūdį ge-
riausiai byloja teismų ir kitų darbo ginčus nagrinėjančių institucijų sprendimuose 
užfiksuotos faktinės ir teisinės aplinkybės. Vienokio ar kitokio darbuotojų ir darbda-
vių elgesio pandemijos laikotarpiu motyvai, susiję su koronavirusui suvaldyti skirtų 
priemonių taikymu, be kita ko, buvo vertinami nagrinėjant darbo ginčus (dėl įpa-
reigojimo sudaryti darbo sutartį; dėl darbo užmokesčio ir netesybų priteisimo); su 
darbo santykiais susijusius kitus civilinius ginčus (dėl bankroto bylos iškėlimo darb-
daviui nemokant darbo užmokesčio; dėl baudos už nelegalų darbą sumažinimo) ir 
sprendžiant dėl procesinių terminų darbo bylose atnaujinimo.

Pandemijos metu Darbo ginčų komisijos per 2020 m. gavo 7044 prašymus dėl 
darbo ginčo išnagrinėjimo (t. y. prašymų 2020 m. gauta apie 7 proc. mažiau nei per 
2019 m., tačiau net apie 42 proc. išaugo prašymuose keltų ir išnagrinėtų reikalavimų 
skaičius)682, per 2021 m. pirmą pusmetį – 2284 prašymus dėl darbo ginčų nagrinė-
jimo683. 

Darbo ginčų komisijose pasitaikė ir išimtinai su pandemija (jos metu galiojan-
čiu teisiniu režimu) susijusių ginčų. Pavyzdžiui, Kauno darbo ginčų komisija 2020 
m. rugsėjo 22 d. priėmė sprendimą684 darbo ginče dėl įpareigojimo sudaryti darbo 

682 Darbo ginčų komisijų veiklos apžvalga už 2020 metus,  <https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx-
?Tekstai_ID=3191>.

683 Darbo ginčų komisijų veiklos apžvalga už 2021 metų I-ąjį pusmetį,  https://www.vdi.lt/Forms/Teks-
tas1.aspx?Tekstai_ID=3408.

684 Valstybinės darbo inspekcijos Kauno darbo ginčų komisija 2020 m. rugsėjo 22 d. sprendimas Nr. 
DGKS-5630 darbo byloje Nr. APS-2-18926, <https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_
ID=3192>.
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sutartį. Šio ginčo atveju su pandemija susijusiomis aplinkybėmis buvo grindžiama 
ieškovo (t. y. į darbą nepriimto asmens) pozicija. Asmuo teigė, kad jis darbdavio 
nurodymu atliko sveikatos patikrinimą ir turėjo pradėti dirbti 2020 m. rugpjūčio 3 
d., tačiau į darbą nenuvyko dėl artimojo mirties ir po laidotuvių 2 savaites turėjo izo-
liuotis dėl COVID-19. Po saviizoliacijos nuvykęs į darbą asmuo išgirdo, kad yra ne-
reikalingas. Atsakovas (darbdavys) nurodė, kad asmuo buvo atvykęs į darbo pokalbį, 
buvo nuspręsta jį įdarbinti, užpildyta sveikatos patikrinimo pažyma, asmuo parašė 
prašymą dėl darbo sutarties sudarymo, tačiau darbo sutartis su šiuo asmeniu nebuvo 
pasirašyta. Darbo ginčų komisija į darbą nepriimto asmens prašymą atmetė, nusta-
čiusi, kad šis asmuo parašė prašymą dėl darbo sutarties sudarymo, tačiau nustatytu 
laiku į darbą neatvyko ir sutartis tarp šalių nebuvo pasirašyta. Darbo ginčų komisija 
nurodė, kad įstatymas nesuteikia teisės asmeniui reikalauti, jog jam būtų suteiktas 
konkretus darbas, o atsisakymas priimti į darbą gali būti vertinamas kaip neteisėtas 
tik tokį atsisakymą pripažinus diskriminacija įstatyme nurodytu pagrindu. Darbo 
ginčų komisija sprendė, kad į darbą nepriimtas asmuo nepateikė jokių duomenų, 
kurie leistų daryti prielaidą, jog jis buvo diskriminuojamas, nenurodė jokio galimo 
diskriminavimo pagrindo, todėl pripažinusi, jog nėra pagrindo spręsti, kad darbo 
sutartis su šiuo asmeniu nesudaryta pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, jo prašymą 
atmetė.

Vilniaus apygardos teismas 2021 m. vasario 2 d. nutartimi685, priimtoje pan-
demijos laikotarpiu nagrinėtoje byloje dėl darbo užmokesčio ir netesybų priteisimo, 
kaip nepagrįstus atmetė darbdavio reikalavimus mažinti netesybas dėl karantino, 
nustatęs, kad darbdavio skola darbuotojui yra atsiradusi iš laikotarpio, kai karanti-
nas šalyje dar nebuvo paskelbtas. Šiaulių apygardos teismo išnagrinėtoje byloje dėl 
netesybų – vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką – priteisimo, 
kurioje priimta 2021 m. balandžio 14 d. nutartis686, darbdavys įrodinėjo, kad tu-
rėtų būti atleistas nuo netesybų, susidariusių už atleistam darbuotojui Darbo ginčo 
komisijos 2020 m. gegužės 19 d. sprendimu priteistą papildomą darbo užmokesčio 
dalį, dėl pandemijos. Teismas nustatė, kad 2020 m. pradžioje pas šį darbdavį dirbo 
daugiau kaip 100 darbuotojų, kuriems masiškai pradėjus nutraukti darbo sutartis, 
darbdaviui kilo pareiga su jais visais atsiskaityti, išmokėti kompensacijas, ir pažy-
mėjo, jog darbdavys su visais nutraukusiais darbo sutartis darbuotojais atsiskaitė 

685 Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2021 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 
e2A-454-852/2021.

686 Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2021 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 
2A-268-569/2021.
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visiškai. Todėl teismas vertino, kad tuo metu darbdavys turėjo galimybę visiškai ir 
tinkamai atsiskaityti ir su šiuo darbuotoju. Šiaulių apygardos teismo išnagrinėtoje 
byloje dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo teisėtu, kurioje priimta 2021 m. 
sausio 27 d. nutartis687, darbdavys siekė atleistam darbuotojui priteisto vidutinio 
darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką sumažinimo. Šioje byloje atleis-
tasis darbuotojas, be kita ko, teikė argumentus, susijusius su pandemija ir net du 
kartus skelbtu karantinu, prasta ekonomine situacija, dideliu nedarbo lygiu. Teismas 
šias darbuotojo nurodytas aplinkybes vertino kitų aplinkybių kontekste ir darbdavio 
ieškinio netenkino.

Vilniaus apygardos teismas 2020 m. liepos 14 d. nutartyje688, išsprendęs darbuo-
tojos prašymą iškelti įmonei bankroto bylą dėl to, kad ši negali vykdyti prisiimtų 
įsipareigojimų dėl mokėtino darbo užmokesčio (852,12 Eur įsiskolinimas), be kita 
ko, pasisakė ir dėl bankroto bylos iškėlimo darbdaviui nemokant darbo užmokesčio 
pandemijos metu. Teismas konstatavo, kad turi būti įvertintos aplinkybės, jog laiko-
tarpis, per kurį susidarė įsiskolinimas darbuotojai (2020 m. kovo ir balandžio mėne-
siai), neginčytinai suponuoja išvadą, kad karantino situacija prisidėjo prie laiku ne-
išmokamų sumų, juolab kad nėra duomenų, jog anksčiau kuriais nors laikotarpiais 
su pareiškėja nebūdavo atsiskaitoma. Karantino laikotarpis yra sudėtinga situacija 
ne vien fiziniams , bet ir juridiniams asmenims bei visai šalies ekonomikos sistemai. 
Būtų netoleruotina situacija, kai dėl nepalankios epideminės situacijos būtų iškelia-
mos bankroto bylos bendrovėms, susidūrusioms su tam tikrais iššūkiais, finansiniais 
sunkumais, kurie pasibaigus karantino laikotarpiui galėtų būti pašalinti, net jei jie 
atsirado dar iki įvedant karantiną šalyje. Šiuo atveju ne bankroto procesas, o kaip tik 
gamybinės veiklos tęsimas pasibaigus karantinui leistų bendrovei per tam tikrą laiką 
atsiskaityti su kreditoriais, tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo 
praktikoje.689

Regionų apygardos administracinis teismas (Kauno rūmai) 2021 m. balandžio 
14 d. sprendimu690, be kita ko, išsprendė dėl baudos už nelegalų darbą sumažinimo 
dėl pandemijos. Teismas dėl minėtos priežasties darbdaviui skirtą baudą už nelegalų 

687 Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2021 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 
e2A-102-372/2021.

688 Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2020 m. liepos 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 
eB2-3471-643/2020.

689 Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. birželio 9 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. e2-1024-
798/2020.

690 Kauno rūmų (Regionų apygardos administracinis teismas) 2021 m. balandžio 14 d. sprendimas Nr. 
I2-3603-780/2021.
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darbą691 sumažino per pusę. Jis nustatė, kad įmonė veiklą pradėjo prieš pandemiją 
(to objektyviai numatyti negalėjo) ir jos siekis buvo plėsti ir vystyti pelningą veiklą 
valymo paslaugų sektoriuje (tą patvirtina skunde nurodyta aplinkybė apie šiuo metu 
įmonėje dirbančius 6 darbuotojus ir siekį juos išlaikyti), tačiau dėl karantino įmonės 
veikla sustojo, ir tai riboja įmonės finansines galimybes sumokėti didelę baudą.

Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. rugpjūčio 13 d. nutartimis692, be kita ko, spren-
dė dėl procesinių terminų darbo bylose atnaujinimo. Minėtose bylose teismas atnau-
jino darbdavių praleistą Darbo ginčų komisijos 2020 m. gegužės 18 d. sprendimuose 
nurodytą 30 dienų kreipimosi į teismą terminą, ieškiniui dėl darbo užmokesčio ir 
delspinigių priteisimo. Apeliacinės instancijos teismas, be kita ko, konstatavo, kad 
pirmosios instancijos teismas, spręsdamas praleisto procesinio termino atnaujinimo 
ieškovei klausimą, neatsižvelgė į tai, kad visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pa-
skelbtas karantinas ir rekomenduojama juridiniams asmenims, kiek tai yra įmano-
ma, veiklą vykdyti nuotoliniu būdu, bei Teisėjų tarybos 2020 m. kovo 25 d. raštą Nr. 
36P-53-(7.1.10) „Dėl tam tikrų procesinių klausimų sprendimo karantino laikotar-
piu“, kuriame Teisėjų taryba pažymėjo, kad karantino laikotarpiu pasitaikę pavėluo-
to procesinių dokumentų pateikimo teismui atvejai turi būti vertinami itin kruopš-
čiai ir neformaliai. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju Darbo ginčų komisijos 
2020 m. gegužės 18 d. sprendimas buvo išsiųstas registruota pašto siunta įmonei jos 
buveinės adresu, tačiau ieškovės buveinės adresu jo įteikti 2020 m. birželio 1 d. ne-
pavyko, nes beveik visa įmonės veikla buvo vykdoma nuotoliniu būdu. Taip pat dar-
buotojo praleistą Darbo ginčų komisijos 2020 m. gruodžio 8 d. sprendime nurodytą 
30 dienų kreipimosi į teismą terminą ieškiniui dėl darbo užmokesčio ir delspinigių 
priteisimo paduoti atnaujino ir Vilniaus apygardos teismas 2021 m. gegužės 6 d.693, 
kuris, be kita ko, sutiko su darbuotojo pozicija, kad dėl pandemijos paskelbti ribo-
jimai apsunkino darbuotojo bendravimą su jam atstovaujančia profesine sąjunga.

Įvertinus Darbo ginčų komisijose ir teismuose nagrinėtų darbo ginčų skaičių ir 
pobūdį, darytina išvada, kad konfliktų dėl pandemijos darbo santykių srityje smar-

691 Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56 str., TAR, 2016, Nr. 2016-18825.
692 Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2020 m. rugpjūčio 13 d. nutartis civilinėje bylo-

je Nr. e2S-1043-1092/2020; Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2020 m. rugpjūčio 
13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1042-1092/2020; Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų 
skyriaus 2020 m. rugpjūčio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1035-1092/2020; Klaipėdos apy-
gardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2020 m. rugpjūčio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1034-
1092/2020.

693 Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2021 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 
e2S-1168-912/2021.
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kiai nepadaugėjo. Paminėtų darbo bylų analizė patvirtina, kad tik išskirtiniais (re-
tais) atvejais darbo teisės subjektai savo ginčytiną elgesį buvo linkę pateisinti su pan-
demija susijusiomis aplinkybėmis. 
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2.7. Pandemijos COVID-19 poveikis migracijos ir 
prieglobsčio teisei

 Šioje mokslo studijos dalyje analizuojamas pandemijos poveikis migracijos 
ir prieglobsčio teisei. Tiriant užsienio šalių ir Lietuvos patirtį siekiama išsiaiškinti, 
ar pandemijos poveikis migracijos ir prieglobsčio teisei buvo tik trumpalaikis, ar 
taikyta praktika turės ilgalaikes pasekmes šiose teisės srityse.

2.7.1. Priemonės, kurių imtasi stabdant COVID-19 viruso plitimą 

Pasaulio sveikatos organizacijai 2020 m. kovo 11 d. paskelbus pasaulinę CO-
VID-19 pandemiją, siekiant sustabdyti viruso plitimą ES valstybės narės priėmė 
įvairias pandemijos valdymo teisines priemones. Tarp šių priemonių buvo sienų už-
darymas arba judėjimo per sienas ribojimas, išorinių ES sienų uždarymas trečiųjų 
šalių piliečiams, Šengeno kontrolės įvedimas prie ES vidaus sienų, atvykimo ir išvy-
kimo draudimai, prieglobsčio procedūrų laikinas stabdymas, migrantų priėmimo 
ribojimas. Pastebima, kad tam tikros priemonių grupės ir taikytų apribojimų griež-
tumas itin skyrėsi valstybėse, taip pat skyrėsi ir apribojimų sušvelninimo, panaiki-
nimo praktikos.694 Remiantis Europos komisijos duomenimis, 2020 m. kovo 31 d. 
bendras oro transporto judėjimas buvo kardinaliai sumažėjęs 86,1 proc. lyginant su 
2019 m.695 

Vienas pirmųjų pandemijos iššūkių buvo susitarimas dėl būtinųjų ir nebūtinųjų 
kelionių.696 Nors dauguma ES valstybių narių įvedė migrantų priėmimo ribojimus, 
ir toliau buvo priimama esminiuose užimtumo sektoriuose, pavyzdžiui, sveikatos, 

694 Gareth Davies, „Does Evidence-Based EU Law Survive the Covid-19 Pandemic? Considering the Sta-
tus in EU Law of Lockdown Measures Which Affect Free Movement“, Front. Hum. Dyn., 08 October 
2020, https://doi.org/10.3389/fhumd.2020.584486.

695 Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the 
Council on the assessment of the application of the temporary restriction on non-essential travel to the 
EU, COM/2020/148 final, 8.4.2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX-
%3A52020DC0148. 

696 Marta Paterlini,  „Closing borders is ridiculous“: the epidemiologist behind Sweden’s controversial 
coronavirus strategy“, Nature 580, 574 (2020), doi: 10.1038/d41586-020-01098-x, cituota iš Els-
peth Guild, „Covid-19 Using Border Controls to Fight a Pandemic? Reflections From the Europe-
an Union“, Front. Hum. Dyn., 30 November 2020, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/
fhumd.2020.606299/full.



298

Teisė ir COVID-19 pandemija

žemės ūkio ir transporto697, nes pandemijos pradžia sutapo su pavasario derliaus 
sezonu, kuriam itin svarbūs sezoniniai darbuotojai, paprastai ES piliečiai, kurie kas-
met vyksta į kitą ES šalį derliaus nuėmimo darbams. Toks priėmimas buvo grin-
džiamas tuo, kad šių darbuotojų  kelionės priskirtos prie „esminių“ (angl. essential) 
kelionių kai kuriose valstybėse narėse.698 Taigi migracijos srityje COVID-19 pan-
demija parodė, kad darbo migrantai vaidina svarbų vaidmenį užtikrinant pagrin-
dines funkcijas ES valstybių narių visuomenėse. Vidutiniškai 13 proc. darbuotojų, 
kurie atlieka funkcijas, identifikuotas kaip esminės COVID-19 pandemijos metu, 
buvo migrantai (apima ir ES darbuotojus migrantus ir darbo migrantus iš trečiųjų 
šalių).699 COVID-19 pandemijos metu atsirado naujų terminų. Pavyzdžiui, termi-
nas „būtini darbuotojai“ buvo taikomas asmenims, kurie vaidina svarbų vaidmenį, 
kad funkcionuotų pagrindinės paslaugos (sveikatos apsaugos, socialinės rūpybos ir 
maisto tiekimo grandinės sektoriai), ir kuriems buvo leista migruoti nepriklausomai 
nuo taikytų ribojimų pandemijai suvaldyti.700 Kai kurie mokslininkai kelia proble-
mą, kad būtinieji darbuotojai, tarp kurių nemažai darbo migrantų, buvo itin svarbūs 
pandemijos metu, kai buvo imtasi pragmatinių priemonių ir jiems buvo liberaliai 
pratęsiamos vizos ir leidimai gyventi, tačiau vis dar nėra svarstomas jų vaidmuo už-
tikrinant ilgalaikį pagrindinių paslaugų sektorių valstybėse atsparumą.701

Kadangi kelionių apribojimai, įvesti dėl pandemijos, apsunkino tarptautinį 
darbuotojų samdymą svarbiuose sektoriuose, kurie itin priklausomi nuo užsienio 
darbuotojų (pvz., sezoninis žemės ūkis, sveikatos, transporto sektoriai), kai kurios 
valstybės leido daugeliui asmenų, turėjusių trumpalaikes vizas ar net neturėjusių tei-
sėto statuso, pasilikti savo teritorijoje. Tokios „legalizavimo“ programos buvo įgy-
vendintos, pavyzdžiui, Italijoje, Portugalijoje, Čilėje ir Kolumbijoje. Graikija leido 

697 European Migration Network, „The impact of COVID-19 in the migration area in EU and OECD 
countries“, April 2021, https://www.oecd.org/migration/mig/00-eu-emn-covid19-umbrella-inform-en.
pdf, žiūrėta 2021-08-02.

698 Zane Rasnaca, „Essential but unprotected: highly mobile workers in the EU during the COVID-19 pan-
demic“, ETUI Res. Paper Policy Brief 9 (2020), doi: 10.2139/ssrn.3699377, cituota iš Elspeth Guild, 
„Covid-19 Using Border Controls to Fight a Pandemic? Reflections From the European Union“, Front. 
Hum. Dyn., 30 November 2020, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fhumd.2020.606299/
full.

699 „Potential migration implications of the COVID-19 crisis“, https://knowledge4policy.ec.europa.eu/
foresight/potential-migration-implications-covid-19-crisis_en. 

700 Bridget Anderson ir kt., „Rethinking labour migration: COVID-19, essential work, and systemic resil-
ience“, Comparative Migration Studies 9, 45 (2021).

701 Bridget Anderson ir kt., „Rethinking labour migration: COVID-19, essential work, and systemic resil-
ience“, Comparative Migration Studies 9, 45 (2021):15–16.
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likti sezoniniams žemės ūkio darbuotojams, Jungtinė Karalystė pratęsė leidimų gy-
venti galiojimą sveikatos sektoriaus darbuotojams iki 2021 m. pabaigos, Prancūzija 
pasiūlė greitesnes pilietybės įgijimo procedūras. Šie pokyčiai rodo užsienio migrantų 
darbuotojų poreikį ypač kai kuriuose sektoriuose.702 Kai kuriose šalyse imtasi ir gana 
kardinalių priemonių. Pavyzdžiui, Portugalijoje, 2020 m. kovo 27 d. Vyriausybės 
nutarimu buvo numatyta, kad nuo pirmos dienos, kai buvo paskelbta nepaprasto-
ji padėtis, visi migrantai ir prieglobsčio prašytojai, kurie laukė sprendimo dėl savo 
prašymų, bus traktuojami kaip teisėtai gyvenantys šalyje iki 2020 m. birželio 30 d. 
Šia priemone buvo siekiama sustabdyti migracijos tarnybų darbą siekiant sumažinti 
rizikas tiek pareigūnams, tiek ir jų klientams. Vis dėlto ši priemonė turėjo ir praktinį 
poveikį, nes buvo laikinai reguliarizuotas tūkstančių migrantų statusas.703 Vėliau ši 
priemonė buvo tęsiama, o 2021 m. balandžio 21 d. nutarimu reguliarizacijos terminas 
pratęstas visiems prašymams, pateiktiems iki balandžio 30 d. Svarbu paminėti tai, 
kad paskutinis nutarimas numatė reguliarizaciją ne iki tam tikro termino, o iki tol, 
kol bus priimtas galutinis sprendimas asmens byloje. Taigi šis atvejis rodo, kad kai 
kurie migrantai tam tikrose šalyse pasinaudojo pozityviomis COVID-19 pandemi-
jos priemonėmis. Kadangi migracijos tarnybos atnaujino savo darbą nuo 2021 m. 
balandžio 19 d., visi asmenys, kurie po šios datos pateikė prašymus, nebegalėjo pasi-
naudoti šia išimtine pandemijos priemone.704 Kaip teigia Gil, šios priemonės prasmė 
buvo gilesnė nei vien tik imigracinė, nes galimybė net ir neteisėtai šalyje esantiems 
migrantams bent laikinai naudotis tomis pačiomis sveikatos priežiūros paslaugomis 
kaip ir šalies gyventojams reiškė, kad virusas bus lengviau kontroliuojamas, taigi to-
kiu būdu sveikatos ir migracijos sritys viena kitai darė teigiamą poveikį.705  

Lietuvos Respublika uždarė visas sienas nuo 2020 m. kovo 14 d. iki rugsėjo 14 
d. Šios mokslo studijos rengimo metu (iki 2021 m. gruodžio 31 d.) Lietuvoje dar ne-

702 European Migration Network, „The impact of COVID-19 in the migration area in EU and OECD 
countries“, April 2021, p. 36, https://www.oecd.org/migration/mig/00-eu-emn-covid19-umbrella-in-
form-en.pdf. 

703 Ana Rita Gil, „Regularisation of migrants’ status in Portugal: immigration or public health policy?“, 4 
October 2021, https://eumigrationlawblog.eu/regularisation-of-migrants-status-in-portugal-immigra-
tion-or-public-health-policy/. 

704 Ana Rita Gil, „Regularisation of migrants’ status in Portugal: immigration or public health policy?“, 4 
October 2021, https://eumigrationlawblog.eu/regularisation-of-migrants-status-in-portugal-immigra-
tion-or-public-health-policy/. 

705  Ana Rita Gil, „Regularisation of migrants’ status in Portugal: immigration or public health policy?“, 4 
October 2021, https://eumigrationlawblog.eu/regularisation-of-migrants-status-in-portugal-immigra-
tion-or-public-health-policy/. 
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buvo tyrimų, kurie patvirtintų ar paneigtų, kad priemonės uždaryti valstybių sienas 
ar riboti judėjimą per sienas, taip pat ir migrantų bei prieglobsčio prašytojų įleidimą 
į valstybes turėjo teigiamą poveikį pandemijos valdymui ir bent tam tikram laikui 
užkardė, atidėjo viruso plitimą Lietuvoje. Tačiau, kaip teigia Motuzienė ir Katuoka 
šios studijos 4.1.1.1. poskyryje, ankstesnių pandemijų valdymo patirtis rodo, kad to-
kios priemonės neturėjo reikšmingo poveikio viruso plitimo sustabdymui. Vis dėlto 
užsienio mokslininkų706, kurie tyrė šią koreliaciją panašių Šiaurės šalių, tokių kaip 
Danija, Suomija, Norvegija ir Švedija, kontekste, tyrimai rodo, kad sienų uždarymas 
pirmosios pandemijos bangos metu 2020 m. sumažino COVID-19 infekcijos plitimą 
ir aukų skaičių bei paskatino ekonomikos augimą šalies viduje. Šie mokslininkai pa-
lygino Danijos priemones uždaryti sienas ir Švedijos – neuždaryti tarptautinės oro 
sienos. Rezultatai parodė, kad Švedijoje COVID-19 atvejų skaičius augo 15 proc. vie-
nam gyventojui, todėl Švedija sunkiau susidorojo su viruso plitimu pirmosios pan-
demijos bangos metu. Vis dėlto tokios išvados yra priešingos tam, ką rekomendavo 
Pasaulio sveikatos organizacija, t. y. neuždaryti sienų.707 

Pandemijos pradžioje sprendimas uždaryti viešas institucijas ir taikyti jau minė-
tus kelionių ribojimus atsiliepė ir trečiųjų šalių piliečių, esančių ES valstybėse narėse, 
vizų bei leidimų gyventi svarstymui, atnaujinimui ir galiojimui.708 Pandemija sutrik-
dė vizų išdavimo procesą, nes visiškai arba iš dalies užsidarė migracijos tarnybos 
valstybėse narėse ir taikytos karantino priemonės, kurios veikė konsulinių tarnybų 
darbą. Be to, net ir tie asmenys, kurie gavo vizas, vis tiek jomis negalėjo pasinaudoti 
dėl kelionių draudimų į Europos Sąjungą.709 Kai ES valstybės narės (Kipras, Kroatija, 
Prancūzija, Italija, Lietuva, Slovakija, Slovėnija, Lenkija ir Norvegija) įvedė ribojimus 

706 Daniel V. Gordon, R. Quentin Grafton, Stein Ivar Steinshamn, „Cross-country effects and policy res-
ponses to COVID-19 in 2020: The Nordic countries“, Economic Analysis and Policy 71, (September 
2021):  198–210.

707 Lisa Schlein, „WHO Chief Urges Countries Not to Close Borders to Foreigners From China“, 3 Fe-
bruary 2020, https://www.voanews.com/a/science-health_coronavirus-outbreak_who-chief-urges-co-
untries-not-close-borders-foreigners-china/6183628.html.

708 Anne Sheridan, Adolfo Sommarribas, Working document to support the EMN inform: EU and OECD 
EU member states’ responses to managing residence permits and migrant unemployment during the 
COVID-19 pandemic (Brussels: European Commission, 2020), cituota iš Adolfo Sommarribas, Birte 
Nienaber, „Migration and mobility of third-country national labour workers to and inside Europe 
during the Covid-19 pandemic – a legal analysis“, CMS 9, 22 (2021), https://doi.org/10.1186/s40878-
021-00229-1. 

709 Adolfo Sommarribas, Birte Nienaber, „Migration and mobility of third-country national labour work-
ers to and inside Europe during the Covid-19 pandemic – a legal analysis“, Comparative Migration 
Studies 9, 22 (2021), https://doi.org/10.1186/s40878-021-00229-1. 
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vizų, laikinų leidimų gyventi nagrinėjimui  ir visiškai arba iš dalies uždarė tarnybas 
bei taikė visuomenės sveikatos priemones. Kai kurios ES valstybės narės, kurios vi-
siškai uždarė tarnybas visuomenei, siekė palengvinti prieinamumą per internetines 
platformas ir elektronines priemones. Vienas tokių pavyzdžių – Estija, kuri naudo-
jo elektroninę migracijos valdymo sistemą. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Airijoje, 
buvo prašoma prašymus teikti el. paštu su skenuotais dokumentais, o originalai ga-
lėjo būti pateikiami vėliau.710 Kai kuriose šalyse buvo nustatyti vizų ir leidimų laiki-
nai gyventi nagrinėjimo prioritetai tam tikroms trečiųjų šalių piliečių kategorijoms 
(pvz., teisėtai gyvenančių užsieniečių šeimos nariams, sveikatos priežiūros ir slaugos 
specialistams, diplomatams, pervežimų darbuotojams, policijos pareigūnams, ap-
saugos pareigūnams ir humanitariniams darbuotojams).711 Toliau detaliau nagrinė-
jamas pandemijos metu taikytų priemonių poveikis migracijos ir prieglobsčio teisei 
bei migrantų ir pabėgėlių teisinei padėčiai. 

2.7.2. Poveikio sritys

Atliekant tyrimą daroma prielaida, kad COVID-19 pandemija ir dėl jos taikytos 
priemonės ES valstybėse narėse stabdyti viruso plitimą turėjo tiesioginį ar netiesio-
ginį poveikį migracijos ir prieglobsčio institutui. Mokslininkai jau šiuo metu mano, 
kad tokių priemonių poveikis ne tik momentinis, kad jos turės ir ilgalaikį poveikį 
prieglobsčio ir migracijos teisei. Nors dar anksti kalbėti apie konkrečias ilgalaikes 
pasekmes, kai kurios jų aiškios jau dabar. Momentiniu poveikiu įvardijama tai, kad 
sulėtėjo arba buvo sustabdytas prašymų dėl vizų ir leidimų gyventi nagrinėjimas, 
asmenys, kurie siekė apsaugos nuo persekiojimo ir smurto, 2020 m. negalėjo teisėtai 
kreiptis dėl tokios apsaugos įvairiose pasaulio valstybėse712, o pandemija atskleidė ir 
ES laisvo asmenų judėjimo teisės pažeidžiamumą713. Be to, kelionių ribojimai sudarė 

710 Adolfo Sommarribas, Birte Nienaber, „Migration and mobility of third-country national labour work-
ers to and inside Europe during the Covid-19 pandemic – a legal analysis“, Comparative Migration 
Studies 9, 22 (2021), https://doi.org/10.1186/s40878-021-00229-1.

711 Anne Sheridan, Adolfo Sommarribas, Working document to support the EMN inform: EU and OECD 
EU member states’ responses to managing residence permits and migrant unemployment during the 
COVID-19 pandemic (Brussels: European Commission. 2020).

712 Jesuit Refugee Service / USA ir Georgetown University’s Institute for the Study of International Mi-
gration (ISIM), Seeking Protection in a Pandemic: COVID-19 and the Future of Asylum, April 2021, 
https://www.jrsusa.org/resource/seeking-protection-in-a-pandemic-covid-19-and-the-future-of-asy-
lum/..

713 Jaya Ramji-Nogales, Iris Goldner Lang, „Migration in the Time of COVID-19: Comparative Law 
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kliūtis vykdyti užsieniečių priverstinį išsiuntimą ir savanoriško grįžimo procesus, 
nors buvo imtasi papildomų priemonių sulaikymo centruose, neišvengta problemų 
dėl užkrato plitimo, ypač perpildytuose centruose. Migrantai susidūrė su leidimų 
gyventi ir darbo leidimų išdavimo ir pratęsimo sunkumais.714 Kalbėdami apie pan-
demijos valdymo priemones mokslininkai ir šios srities organizacijos įvardija nei-
giamus šio poveikio aspektus. Gaona mini, kad apskritai istoriškai migrantai buvo 
nuolat marginalizuojami dėl viešosios sveikatos priežasties.715 Guild teigia, kad CO-
VID-19 priemonės turėjo poveikį ES sienų kontrolės teisei, ypač dėl laisvo asmenų 
judėjimo ir dėl to, kad nebuvo kontrolės tarp Šengeno valstybių narių. Jos taip pat 
paveikė sienų kontrolę su trečiosiomis šalimis, tarp jų – Europos laisvosios prekybos 
erdvės (EFTA ir Šveicarija) šalimis, kurios ribojasi su ES, taip pat paveikė Jungtinę 
Karalystę, kuri nuo 2020 m. sausio 1 d. išstojo iš ES, Vakarų Balkanus ir Turkiją.716 
Goldner Lang ir Ramji-Nogales teigia, kad pandemija buvo panaudota kaip preteks-
tas atsisakyti tarptautinių teisinių įsipareigojimų migracijos srityje tokiais būdais, 
kurių nepateisina visuomenės sveikatos priežastys. Ši pandemija, jų nuomone, vėl 
išbandė valstybių humanitarinius įsipareigojimus ir tarptautinės migracijos teisės 
privalomo pobūdžio pareigas.717 Organizacija „Jesuit Refugee Service“ perspėja dėl 
taikytų ribojimų ilgalaikio poveikio JAV ir globalioms prieglobsčio sistemoms, kuris 
apima ir iki tol egzistavusios nelygybės padidėjimą tarp perkeltųjų asmenų ir prii-
mančiųjų bendruomenių.718 

Kalbėdamas apie pandemijos įtaką prieglobsčio, migracijos teisei, laisvo asme-
nų judėjimo laisvei, Davies kelia klausimą, ar pandemija įvedė naują fazę ES teisėje, 

and Policy Responses“, Front. Hum. Dyn., 21 June 2021, https://doi.org/10.3389/fhumd.2021.720484, 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fhumd.2021.720484/full..

714 European Migration Network, „The impact of COVID-19 in the migration area in EU and OECD 
countries“ (April 2021), https://www.oecd.org/migration/mig/00-eu-emn-covid19-umbrella-inform-
en.pdf.

715 J. Mauricio Gaona, „The Final Refugee Paradigm: A Historical Warning“, Canadian Journal of Hu-
man Rights 1 (2021) CanLIIDocs, 1921, p. 32–33, https://canlii.ca/t/tb05. 

716 Elspeth Guild, „Covid-19 Using Border Controls to Fight a Pandemic? Reflections From the Euro-
pean Union“, Front. Hum. Dyn., 30 November 2020, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/
fhumd.2020.606299/full.

717 Jaya Ramji-Nogales, Iris Goldner Lang, „Editorial: Migration in the Time of COVID-19: Comparative 
Law and Policy Responses“,Front. Hum. Dyn., 3:720484, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/
fhumd.2021.720484/full. 

718 Jesuit Refugee Service / USA ir Georgetown University’s Institute for the Study of International Mi-
gration (ISIM), Seeking Protection in a Pandemic: COVID-19 and the Future of Asylum, April 2021, 
https://www.jrsusa.org/resource/seeking-protection-in-a-pandemic-covid-19-and-the-future-of-asy-
lum/.
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kurioje nacionalinės baimės tapo labiau pagrįsta priežastimi taikyti įvairius teisėtus 
judėjimo apribojimus, ar vis dėlto pandemija bus vertinama kaip tokia ypatinga, kad 
nebus precedentas. Jo įsitikinimu, įvesdamos sienų kirtimo ribojimus ES valstybių 
narių vyriausybės vadovavosi ne tik mokslininkų patarimais, bet ir vieša nuomone, 
kuri ne visai suderinama su ES teise. Profesoriaus nuomone, toks požiūris gali būti 
vertinamas kaip ES teisės pralaimėjimas, kai vietiniai pageidavimai dėl simbolinio 
saugumo dominavo prieš mokslinius standartus ir teisės reikalavimus.719 Toliau ana-
lizuojame keletą svarbiausių sričių, kurias paveikė pandemija ir jos valdymo prie-
monės. 

2.7.2.1. Poveikis prieglobsčio sistemoms

„Eurostat“ duomenimis, 2020 m., lyginant su 2019-aisiais, prieglobsčio pra-
šymų skaičius ES valstybėse narėse sumažėjo 34 proc. ir sudarė 416 000 asmenų 
(2019 m. jų buvo 631 300).720 Kartu tai reiškė ir tam tikrą teigiamą tendenciją, t. y. 
pirmą kartą nuo 2017 m. buvo priimta daugiau pirmosios instancijos sprendimų, 
nei priimta naujų prieglobsčio prašymų (521 000 sprendimų)721, o tai reiškė, kad 
prieglobsčio prašytojams teko trumpiau laukti sprendimų. Pastebėta, kad pandemi-
ja turėjo poveikį ir pačioms prieglobsčio sistemoms ES valstybėse narėse, nes buvo 
naudoti nauji įrankiai ir procesai prieglobsčio ir prieglobsčio prašytojų priėmimo 
sistemose (pvz., nuotolinės apklausos) kaip skubus atsakas į sveikatos krizę. EBPO 
teigimu, panašu, kad šios priemonės yra ne trumpalaikiai sprendimai siekiant su-
valdyti COVID-19 virusą, bet naujas „normalumas“ (angl. new normal), kuris turės 
ilgalaikį poveikį įgyvendinant Bendrą Europos prieglobsčio sistemą (BEPS).722 Pa-
vyzdžiui, nuotolinių darbo formų taikymas leido prašymus nagrinėjantiems parei-
gūnams skirti dėmesį byloms, kuriose jau atliktos individualios apklausos, taigi tai 

719 Gareth Davies, „Does Evidence-Based EU Law Survive the Covid-19 Pandemic? Considering the Sta-
tus in EU Law of Lockdown Measures Which Affect Free Movement“, Front. Hum. Dyn., 08 October 
2020, https://doi.org/10.3389/fhumd.2020.584486.

720 Eurostat, „First-time asylum applicants down by a third in 2020“, 24 March 2021, https://ec.europa.eu/
eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210324-1?redirect=%2Feurostat%2F. 

721 EASO, „EU asylum decisions exceed applications for first time since 2017 due to COVID-19“, 18th 
February 2021, https://easo.europa.eu/news-events/eu-asylum-decisions-exceed-applications-first-
time-2017-due-covid-19.

722 European Migration Network, „The impact of COVID-19 in the migration area in EU and OECD 
countries“, April 2021, https://www.oecd.org/migration/mig/00-eu-emn-covid19-umbrella-inform-en.
pdf.
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sumažino prašymų, laukiančių sprendimų, skaičių ir šiuo požiūriu buvo matomas 
teigiamas poveikis prieglobsčio sistemoms.723 Pirmosios viruso paplitimo bangos 
(2020 m. kovas–balandis) metu buvo taikomos griežtos karantino priemonės visose 
ES valstybėse narėse, tai turėjo poveikį prieglobsčio procedūrų darbui. Antroji ban-
ga (2020 m. rugsėjis–spalis) sąlygojo ribojančias priemones lapkritį–gruodį, kai ES 
valstybėse narėse buvo taikomi riboti karantinai, buvo išlaikytas pagrindinių paslau-
gų teikimas, tad tai natūraliai darė mažesnį poveikį prieglobsčio ir priėmimo sąlygų 
sistemoms ir teikiamoms paslaugoms. Pavyzdžiui, bendros priemonės ir sveikatos 
protokolai paveikė kontaktines paslaugas, registracija apėmė tik bendrą informaciją, 
o asmeninės apklausos buvo sustabdytos mažiausiai 17 ES valstybių narių.724 

Lietuvoje 2020-aisiais, t. y. pirmaisiais pandemijos metais, kai buvo taikytos 
pandemijos valdymo priemonės, tokios kaip sienų uždarymas, institucijų kontakto 
su asmenimis ribojimai ir pan., prieglobsčio prašė 321 asmuo, t. y. beveik perpus ma-
žiau nei 2019 m., kai buvo pateikta 646 prieglobsčio prašymai. 2020 m. prieglobsčio 
sprendimų priimta kur kas daugiau nei 2019 m. (2020 m. – 621 sprendimas, 2019 
m. – 499 sprendimai).725 Kartu Lietuvoje pastebėtina ir bendra kitose šalyse fiksuo-
ta tendencija, kad sumažėjęs pateiktų prašymų skaičius lėmė institucijų galimybes 
išnagrinėti daugiau bylų, kurios jau anksčiau laukė sprendimų. Pavyzdžiui, 2020 m. 
sausio 1 d. sprendimo laukė 427 prašymai, o metai užbaigti likus neišnagrinėtiems 
128 prašymams. Galima palyginti – 2019 m. pradėti turint 277 neišnagrinėtus prašy-
mus, o baigti – su 424 neišnagrinėtais prašymais.726 Lietuva prieglobsčio institucijų 
uždariusi nebuvo ir prieglobsčio prašymus nagrinėjo visą laiką, tačiau tam tikrais 
laikotarpiais prieglobsčio prašytojų apklausos buvo perkeltos į nuotolį. 

Analizuojant 2021 m.duomenis, matyti, kad prieglobsčio prašymų skaičius ES 
mastu pernai grįžo į 2019 m. lygį tik paskutiniame ketvirtyje. „Eurostat“ duomeni-

723  EASO, „Special Report: Asylum Trends and COVID-19“, Issue No 2, 11 June 2020, p. 6–7.
724 EMN, „The impact of COVID-19 in the migration area in EU and OECD countries“, April 2021, p. 22, 

https://www.oecd.org/migration/mig/00-eu-emn-covid19-umbrella-inform-en.pdf.
725 Duomenys apie prašymus suteikti prieglobstį ir priimtus sprendimus 2020 m., https://migracija.lrv.

lt/uploads/migracija/documents/files/Statistika/Prieglobstis/Statistika%202016-2018/2020/2020%20
METIN%C4%96.pdf; Duomenys apie prašymus suteikti prieglobstį ir priimtus sprendimus 2019 m., 
https://migracija.lrv.lt/uploads/migracija/documents/files/Statistika/Prieglobstis/Statistika%202016-
2018/2019/2019%20METIN%C4%96.pdf. 

726 Duomenys  apie prašymus suteikti prieglobstį ir priimtus sprendimus 2020 m., https://migracija.lrv.
lt/uploads/migracija/documents/files/Statistika/Prieglobstis/Statistika%202016-2018/2020/2020%20
METIN%C4%96.pdf; Duomenys apie prašymus suteikti prieglobstį ir priimtus sprendimus 2019 m., 
https://migracija.lrv.lt/uploads/migracija/documents/files/Statistika/Prieglobstis/Statistika%202016-
2018/2019/2019%20METIN%C4%96.pdf. 
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mis, 2021 m. trečiajame ketvirtyje buvo pateikti 103 895 prieglobsčio prašymai (tai 
sudarė 115 proc. augimą, lyginant su antruoju ketvirčiu, kai buvo registruota 48 370 
prašymų, bet prašymų skaičius vis dar buvo 28 proc. mažesnis, lyginant su 2019 m. 
antruoju ketvirčiu).727 Tačiau 2021 m. rugsėjį prašymų pateikta 58 proc. daugiau nei 
2020 m. rugsėjį, ir tai buvo pirmas kartas, kai prieglobsčio prašymų skaičius pasie-
kė ikipandeminį lygį.728 Lietuvos duomenų analizė šiuo požiūriu nėra tikslinga, nes 
2021 m. Lietuva susidūrė su nauju migrantų ir prieglobsčio prašytojų antplūdžiu, 
kuris buvo dirbtinai sukeltas kaimyninės Baltarusijos režimo, kai migrantų ir prie-
globsčio prašytojų, atvykstančių per rytinę ES sieną, skaičius augo beprecedenčiu 
greičiu ir iki 2021 m. spalio 31 d. buvo gauta  3597 prašymai.729 

a) Pandemijos ir jai valdyti taikytų priemonių poveikis teisei ieškoti 
 prieglobsčio

2020 m. pradžioje, reaguodamos į pirmąją pandemijos bangą, 167 valstybės 
uždarė savo sienas, taip pat ir be išimties prieglobsčio prašytojams.730 2020 m. ba-
landį pasirodė pranešimų dėl neteisėtų išsiuntimų ir atstūmimo prie tarptautinių 
sienų (angl. pushbacks), pavyzdžiui, Kroatijoje.731 Kai kurios šalys (Italija, Malta, 
Malaizija) neleido išsilaipinti migrantams, atvykstantiems jūra, motyvuodamos sa-
nitarinėmis priežastimis.732 Iš viso 195 valstybės visiškai arba iš dalies uždarė savo 
sienas nuo pandemijos pradžios iki 2021 m. lapkričio, kad užkardytų pandemiją ir 
apsaugotų savo gyventojus. 64 atvejais sienos uždarytos visiškai, ir tai užkirto kelią 

727 „Asylum requests in EU up in second trimester of 2021“, 28/09/2021, https://www.infomigrants.net/
en/post/35340/asylum-requests-in-eu-up-in-second-trimester-of-2021. 

728 „First-time asylum applicants up by 21% in September 2021“, 22/12/2021, https://ec.europa.eu/euros-
tat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211222-2. 

729 Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Prieglobsčio skyriaus 2021 m. statistika, 
https://migracija.lrv.lt/lt/statistika-1/2021-metai. 

730 Jesuit Refugee Service / USA ir Georgetown University’s Institute for the Study of International Mi-
gration (ISIM), Seeking Protection in a Pandemic: COVID-19 and the Future of Asylum, April 2021, 
p. 2, https://www.jrsusa.org/resource/seeking-protection-in-a-pandemic-covid-19-and-the-future-of-
asylum/.

731 Amnesty International, „Croatia: Fresh evidence of police abuse and torture of migrants and asy-
lum-seekers“, June 11, 2020, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/croatia-fresh-eviden-
ce-of-police-abuse-and-torture-of-migrants-and-asylumseekers/.

732 Jesuit Refugee Service / USA ir Georgetown University’s Institute for the Study of International Mi-
gration (ISIM), Seeking Protection in a Pandemic: COVID-19 and the Future of Asylum, April 2021, 
p. 3, https://www.jrsusa.org/resource/seeking-protection-in-a-pandemic-covid-19-and-the-future-of-
asylum/.



306

Teisė ir COVID-19 pandemija

asmenims ieškoti prieglobsčio. 2021 m. lapkričio duomenimis, 43 pasaulio valstybės 
vis dar atsisako įleisti į teritoriją remdamosi pandemijos priežastimi, o 76 valstybėse 
prieglobsčio prašytojams taikomos ribojimų dėl patekimo į valstybės teritoriją išim-
tys.733 Vis dėlto ne visos šalys reagavo taikydamos kardinalias priemones – pavyz-
džiui, Švedija leido prieglobsčio prašytojams, atvykstantiems prie sienos, įvažiuoti ir 
pateikti savo prašymą net pačioje pandemijos pradžioje.734

Jau minėta, kad dėl pandemijos prieglobsčio prašymų sumažėjo daugiau kaip 30 
proc. per pirmuosius devynis 2020 m. mėnesius dėl įvairių apribojimų, kuriuos vals-
tybės taikė tarptautinėms kelionėms, bei griežtos politikos prie ES išorinių sienų, o tai 
ir lėmė, kad prieglobsčio prašytojams buvo sunkiau patekti į ES valstybes nares. Du 
pirmuosius pandemijos mėnesius (2020 m. kovą–balandį) prieglobsčio prašymų su-
mažėjo 87 proc., lyginant su sausiu–vasariu iki pandemijos.735 Taigi judėjimo per sie-
nas ribojimo poveikis teisei ieškoti prieglobsčio buvo tiesioginis, nes įvairiais pande-
mijos laikotarpiais valstybės uždarė sienas. Todėl asmenys, kurie siekė išvykti iš savo 
kilmės valstybės dėl gresiančio persekiojimo, negalėjo to padaryti teisėtais būdais. 
Taip pat kai kuriose valstybėse prieglobsčio prašytojai negalėjo atvykti dėl uždary-
tų sienų. Kai kurie mokslininkai teigia, kad pirmaisiais pandemijos mėnesiais teisė 
ieškoti prieglobsčio buvo apskritai veiksmingai eliminuota.736 Jų nuomone, tuo metu 
kai kurios Europos valstybės išlaikė teisę ieškoti prieglobsčio numatydamos  bendros 
sienos uždarymo taisyklės išimtis prieglobsčio prašytojams, o kitos pasinaudojo šia 
krize sustabdydamos teisės ieškoti prieglobsčio įgyvendinimą, ir tai atspindi bendras 
stiprėjančias tendencijas riboti prieglobsčio teisę.737 Pagrindinis klausimas, ar toks 

733 „Joint Evaluation of the Protection of the Rights of Refugees During the COVID-19 Pandemic“, 
Briefing paper, Emerging Findings, December 2021, p. 6, https://www.covid19-evaluation-coalition.
org/documents/Joint%20Evaluation%20on%20Refugee%20Rights%20during%20COVID%20-%20
Briefing%20Paper%20DRAFT%20Dec21.pdf. 

734 Jesuit Refugee Service / USA ir Georgetown University’s Institute for the Study of International Mi-
gration (ISIM), Seeking Protection in a Pandemic: COVID-19 and the Future of Asylum, April 2021, 
p. 4, https://www.jrsusa.org/resource/seeking-protection-in-a-pandemic-covid-19-and-the-future-of-
asylum/.

735 „How COVID-19 made it harder to find safety in the EU“, 7 January 2021, https://www.thenewhu-
manitarian.org/analysis/2020/01/07/EU-asylum-application-coronavirus.

736 Daniel Ghezelbash, Nikolas Feith Tan, „The End of the Right to Seek Asylum? COVID-19 and the 
Future of Refugee Protection“, EUI Working Paper RSCAS 2020/55, 2020, p. 1, https://cadmus.eui.
eu/bitstream/handle/1814/68175/RSCAS%202020_55.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

737 Daniel Ghezelbash, Nikolas Feith Tan, „The End of the Right to Seek Asylum? COVID-19 and the 
Future of Refugee Protection“, EUI Working Paper RSCAS 2020/55, 2020, https://cadmus.eui.eu/
bitstream/handle/1814/68175/RSCAS%202020_55.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
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ribojimas ir bus tik trumpalaikis, ar turės kokį nors poveikį, kaip teigia kai kurie 
mokslininkai, teisei ieškoti prieglobsčio ilgalaikėje perspektyvoje.738 

Pirmiausia reikėtų svarstyti, ar atsisakymas įsileisti prieglobsčio prašytojus į 
valstybės teritoriją tam tikrais atvejais yra pateisinamas. Chetail teigia, kad bendro 
pobūdžio įvažiavimo draudimai viešosios sveikatos tikslu yra neteisėti pagal tarp-
tautinę žmogaus teisių teisę, nes jie nesuderinami su pagrindinėmis migrantų ir 
pabėgėlių teisėmis, įskaitant asmens negrąžinimo principą, patekimą į prieglobsčio 
procedūras, kolektyvinio išsiuntimo draudimą, geriausių vaiko interesų principą ir 
nediskriminavimo principą.739 Šiuo metu pripažįstama, kad teisė ieškoti prieglobs-
čio prilyginama procesinei teisei kreiptis dėl tarptautinės apsaugos ir užtikrinimui, 
kad prašymas bus išnagrinėtas sąžiningos ir veiksmingos procedūros metu.740 O 
fundamentalus tarptautinis valstybių įsipareigojimas prieglobsčio srityje – asmens 
negrąžinimo principas (apimantis ir draudimą neįleisti į valstybės teritoriją, jei toks 
neįleidimas nulemtų asmens grįžimą į pavojaus valstybę) – nenumato jokių išimčių, 
susijusių su sveikatos pagrindais. Todėl siekdamos užtikrinti šio principo įgyvendi-
nimą, valstybės turi pareigą individualiai išnagrinėti prieglobsčio prašymą sąžinin-
gos ir veiksmingos procedūros metu ir nustatyti asmens tarptautinės apsaugos porei-
kį.741 Atitinkamai apribojimai prieglobsčio prašytojų atvykimui į šalį dėl visuomenės 
sveikatos priežasčių neturi teisinio pagrindo prieglobsčio teisėje. 2020 m. kovo 16 
d. Europos Komisija rekomendavo valstybėms narėms numatyti išimtis prieglobs-
čio prašytojams arba asmenims, kurie turi būti įleisti į valstybės narės teritoriją dėl 
humanitarinio pobūdžio priežasčių, kai buvo laikinai uždarytos valstybių sienos.742 
Reikia pastebėti, kad ribojimai neesminėms kelionėms netaikomi asmenims, kurie 

738 Pavyzdžiui, kai kurie mokslininkai mini dėl 2015 m. migracijos krizės Europoje įvestus ribojimus 
reguliuojant Šengeno sienų kontrolę, kurie vis dar tam tikrais atvejais galioja iki šiol. Daniel Ghezel-
bash,Nikolas Feith Tan, „The End of the Right to Seek Asylum? COVID-19 and the Future of Refugee 
Protection“, EUI Working Paper RSCAS 2020/55, 2020, p. 8.

739 Vincent Chetail, „Crisis Without Borders: What Does International Law Say About Border Closure 
in the Context of Covid-19?“, Front. Polit. Sci., 03 December 2020, https://www.frontiersin.org/arti-
cles/10.3389/fpos.2020.606307/full. 

740 Daniel Ghezelbash, Nikolas Feith Tan, „The End of the Right to Seek Asylum? COVID-19 and the 
Future of Refugee Protection“, EUI Working Paper RSCAS 2020/55, 2020, p. 1–2.

741 Jens Vedsted-Hansen, „The Asylum Procedures and the Assessment of Asylum Requests“, iš Vincent 
Chetail, Céline Bauloz (eds.), Research Handbook on International Law and Migration (Edward El-
gar, 2014).

742 Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the 
Council, COVID-19: TemporaryRestriction on Non-Essential Travel to the EU, COM/2020/115 final, 
16. 3. 2020.
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kreipiasi dėl tarptautinės apsaugos. Manytina, kad prieglobsčio ieškojimas pagal 
savo pobūdį yra „esminis“, atsižvelgiant į teisės ieškoti prieglobsčio esmę. Tai taip 
pat atitinka 2013 m. ES Dublino reglamento743 ir 2013 m. Prieglobsčio procedūrų 
direktyvos744 nuostatas, kurios numato, kad prieglobsčio prašymas gali būti pateik-
tas pasienyje. Dauguma ES valstybių narių (pvz., Austrija, Danija, Švedija) įsileido 
prieglobsčio prašytojus. 745 Vis dėlto kai kuriose kitose ES valstybėse narėse (pvz., 
Vengrijoje, Italijoje, Kipre, Maltoje) su pandemija susiję ribojimai paveikė ir prie-
globsčio prašytojų įleidimą arba jų prieglobsčio prašymų priėmimą. Taigi pande-
mijos pradžioje kai kurios valstybės narės uždarė sienas ir prieglobsčio prašytojams 
arba sustabdė procedūras, nors tam nėra pagrindo ES teisėje.746 Saugodamos ES išo-
rines sienas ES valstybės narės veikia pagal ES teisę, nes jos taiko Šengeno kodeksą. 
Atitinkamai joms taikomos ir Chartijos nuostatos, ypač 4 straipsnis (kankinimų ir 
nežmoniško elgesio draudimas), 18 straipsnis (teisė į prieglobstį), kurios apima as-
mens negrąžinimo principą. Be to, Šengeno kodekso 14 straipsnis numato, kad nors 
asmuo, kuris neatitinka įleidimo į šalį sąlygų, iš principo negalėtų būti įleistas, tai 
neapima įsipareigojimų, susijusių su prieglobsčiu ir tarptautine apsauga.

2021 m. pabaigoje atlikto tarptautinio vertinimo dėl pabėgėlių teisių apsaugos 
COVID-19 pandemijos metu, kurį užsakė COVID-19 Globali vertinimo koalicija, 
preliminariose išvadose konstatuojama, kad daugelyje šalių nebuvo laikytasi asmens 
negrąžinimo principo, kolektyvinio išsiuntimo draudimo ir teisės ieškoti prieglobs-
čio, o tarptautinės apsaugos susiaurinimo ir prieglobsčio politikos sugriežtinimo 
tendencijos per pandemiją dar labiau sustiprėjo.747

743 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi 
valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių 
narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, OL L 
180, 2013 06 29, p. 31–59.

744 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos 
suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos, OL L 180, 2013 06 29, p. 60–95.

745 EU Agency for Fundamental Rights, „Migration: Key Fundamental Rights Concerns“, Quarterly 
Bulletin 2 (2020), https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-migration-bulletin-2_
en.pdf. 

746 Hanneke van Eijken, Jorrit Rijpma, „Stopping a Virus from Moving Freely: Border Controls and Tra-
vel Restrictions in Times of Corona“, Utrecht Law Review 17 (3) (2021): 34–50. DOI: http://doi.
org/10.36633/ulr.686.

747 „Joint Evaluation of the Protection of the Rights of Refugees During the COVID-19 Pandemic“. 
Emerging Findings, December 2021, p. 16, https://www.covid19-evaluation-coalition.org/documents/
Joint%20Evaluation%20on%20Refugee%20Rights%20during%20COVID%20-%20Briefing%20
Paper%20DRAFT%20Dec21.pdf.
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Kai kurių Europos valstybių nacionaliniuose teismuose buvo svarstytas klausi-
mas dėl to, kad nebuvo galimybės pateikti prieglobsčio prašymą dėl pandemijos metu 
taikytų priemonių. Pavyzdžiui, 2020 m. liepos 8 d. Prancūzijos Valstybės Taryba nu-
sprendė dėl prieglobsčio prašymo, kuris buvo pateiktas traukinyje, tačiau jo neužre-
gistravo pasienio policija, kad pandemijos metu taikomi ribojimai negali pateisinti 
atsisakymo užregistruoti prieglobsčio prašymą. Taryba pabrėžė, kad, atsisakydamos 
įleisti asmenį į teritoriją, valdžios institucijos akivaizdžiai pažeidė prieglobsčio teisę. 
Ji taip pat išaiškino, kad atsižvelgiant į tai, jog prieglobsčio prašymų registravimas 
vyko ir ypač skubiais atvejais, nacionalinės teisės normos dėl COVID-19 pande-
mijos ir visuomenės sveikatos negalėjo būti taikomos kaip pasiteisinimas atsisakyti 
registruoti prieglobsčio prašymus.748 Kartu reikia pastebėti, kad teisinis reguliavi-
mas, kuris įteisintų panašius ribojimus, laikinai taikomus pandemijos metu, ES ne-
sikeitė, tačiau kai kuriose Europos valstybėse taikyta praktika pandemijos metu dėl 
prieglobsčio prašytojų įleidimo patvirtina, kad teisė ieškoti prieglobsčio ir naudotis 
veiksmingomis prieglobsčio procedūromis krizių atvejais išlieka pažeidžiama. 

b) Poveikis prieglobsčio procedūrų vykdymui

2020 m. kovą–balandį dauguma ES valstybių narių sustabdė prieglobsčio pra-
šymų nagrinėjimą. Tokį prašymų nagrinėjimo sustabdymą (pvz., Prancūzijoje) ir 
laikinas priemones, užkertančias kelią pasinaudoti prieglobsčio procedūra (pvz., 
Belgijoje), nacionaliniai teismai pripažino neteisėtomis.749 Pastebėtina, kad tarp-
tautinė ir ES teisė nenumato prieglobsčio prašymų nagrinėjimo sustabdymo net ir 
esant paskelbtai nepaprastajai padėčiai. Todėl ir kai kurių šalių nacionaliniai teismai 
nurodė kuo skubiau atnaujinti prieglobsčio prašymų registravimą taikant higienos 
priemones.750 Pavyzdžiui, 2020 m. balandžio 30 d. Prancūzijos Valstybės Taryba nu-
rodė atnaujinti prieglobsčio prašymų registravimą, o jau minėtu 2020 m. liepos 8 d. 

748 France, Council of State, Case No. 440756, decision of 08 July 2020, cituota iš EASO, Asylum Case 
Law in 2020, 8 July 2020, p. 8, https://easo.europa.eu/sites/default/files/Overview_of_asylum_case_
law-2020-FINAL.pdf. 

749 European Migration Network, „The impact of COVID-19 in the migration area in EU and OECD 
countries“, April 2021, p. 22, https://www.oecd.org/migration/mig/00-eu-emn-covid19-umbrella-in-
form-en.pdf.

750 France, Council of State „La Ligue des droits de l’Homme, l’association Action des chré-
tiens pour l’abolition de la torture, l’association Kali, l’association Utopia 56, and  
others“, 30 April 2020, cituota iš EASO, COVID-19 emergency measures in asylum and reception 
system,Issue 3, 7 December 2020, p. 11.
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priimtu sprendimu nusprendė, kad pandemija negali būti pagrindas atsisakyti regis-
truoti prieglobsčio prašymus.751 2020 m. balandžio 16 d. Europos Komisija paskelbė 
gaires dėl ES prieglobsčio procedūrų įgyvendinimo ir rekomendavo valstybėms na-
rėms taikyti nuotolinius darbo metodus, tokius kaip prieglobsčio prašymų pateiki-
mas paštu ir elektroniniu būdu. Vis dėlto gairėse buvo pabrėžta, kad šios priemonės 
turi būti protingos, proporcingos ir nediskriminuojančios, o pagrindiniai prieglobs-
čio procedūroms taikomi principai pandemijos metu kiek įmanoma ir toliau turėtų 
būti taikomi.752

Karantino metu daugelis ES valstybių narių atidėjo prieglobsčio prašytojų ap-
klausas. Kitose valstybėse apklausos buvo organizuojamos naudojantis specialiomis 
priemonėmis: vaizdo konferencijomis arba įdiegiant apsaugos skydus.753 Taip pat 
buvo taikytos ir vaizdo klausymų galimybės, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Airijoje, Lat-
vijoje, Norvegijoje, Lenkijoje ir kitur, kurios leido nuotolines procedūras ir nuotoli-
nius apeliacijų svarstymus.754 Kai kuriose šalyse, kur buvo įvestos nuotolinių apklau-
sų priemonės, dėl tokių priemonių naudojimo iškilo klausimų dėl konfidencialumo 
užtikrinimo ir specialiųjų poreikių asmenų. Pavyzdžiui, neaišku, kaip užtikrinti kon-
fidencialumą (kaip reikalaujama pagal ES Prieglobsčio procedūrų direktyvos 15 str. 
2 ir 3 d.), kai prieglobsčio prašytojai turėjo kalbėti telefonu stebint / girdint kitiems 
šeimos ar bendruomenės nariams, ar jie tikrai galėjo pasisakyti dėl savo situacijos. 
Panašių sunkumų galėjo kilti ir vertėjui, nes neaišku dėl konfidencialumo išlaiky-
mo.755 Nors nuotolinių apklausų priemonės pirmojoje instancijoje prieglobsčio pro-
cedūrose buvo naudojamos ribotai, vis dėlto jau dabar galima identifikuoti tam tik-
ras tendencijas Europoje, t. y. nuotolinės apklausos daugiausia buvo naudotos tam 

751 France, Council of State, No. 440756, decision of 8 July 2020, cituota iš EASO, Asylum Caselaw 
in 2020, 8 July, 2020, p. 8, https://easo.europa.eu/sites/default/files/Overview_of_asylum_case_law-
2020-FINAL.pdf.

752 European Commission, Communication from the Commission Covid-19: Guidance on the im-
plementation of relevant EU provisions in the area of asylum and return procedures and on rese-
ttlement, C(2020) 2516 final, 16 April 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=-
CELEX:52020XC0417(07). 

753 Communication from the Commission, COVID-19: Guidance on the implementation of relevant EU 
provisions in the area of asylum and return procedures and on resettlement, C(2020) 2516 final, 16. 
4. 2020, p. 5, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/guidance-implementation-eu-provisions-asy-
lum-retur-procedures-resettlement.pdf. 

754 Sophie Stuber, „How COVID-19 made it harder to find safety in the EU“, 7 January 2021, https://
www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/01/07/EU-asylum-application-coronavirus.

755 AIDA, Digitalisation of asylum procedures: risks and benefits, 2021, p 20, https://asylumineurope.org/
wp-content/uploads/2022/01/Digitalisation-of-asylum-procedures.pdf.   
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tikroms kategorijoms pareiškėjų, tam tikrose vietovėse (siekiant išvengti kelionių, 
pvz., pasienio punktuose) arba tais atvejais, kai dalyvauja keli subjektai prieglobsčio 
procedūroje.756 Kartu pandemijos metu pastebėtas nuotolinių apklausų reglamen-
tavimo trūkumas ES lygiu, todėl pandemijos metu išryškėjo ir dar viena tendencija 
– šiuo klausimu buvo leidžiamos įvairios gairės ir rekomendacijos (pvz., 2021 m. 
balandį Europos Komisija pateikė praktines gaires ir identifikavo priemones, kurios 
galėtų būti naudojamos nuotolinėse asmenų apklausose, kitos organizacijos taip pat 
pateikė įvairias gaires šiuo klausimu757).

Pastebėtina, kad apskritai COVID-19 pandemija paspartino technologijų ir 
skaitmeninių sprendimų naudojimą prieglobsčio institucijų veikloje tiek pirmojoje, 
tiek ir antrojoje instancijoje.758 Tačiau naudojant technologijas arba pereinant prie 
skaitmeninių sprendimų pandemijos metu neišvengta probleminių situacijų. Pavyz-
džiui, Belgijoje pradėjo veikti prieglobsčio prašymų registravimo internetu sistema. 
Tačiau kadangi ši sistema veikė tik dviem kalbomis ir reikėjo turėti išmanųjį telefoną 
su fotografavimo funkcija norint užpildyti registracijos formą, tai sudarė papildomų 
kliūčių asmenims. Be to, atsirado laiko tarpas tarp registracijos internetu ir oficia-
laus susitikimo su imigracijos tarnyba, todėl tuo laikotarpiu prieglobsčio prašytojai 
negalėjo naudotis prieglobsčio sistema ir priėmimo sąlygomis. Tokia situacija iškėlė 
atitikties ES teisės reikalavimams klausimų ir sukėlė rimtų žmogaus teisių pažeidimų 
riziką.759

Kai kuriose ES valstybėse pailgėjo prašymų nagrinėjimo trukmė, nes valstybės 
institucijos buvo uždarytos dėl pandemijos. Pavyzdžiui, Prancūzijoje per pirmąją 
pandemijos bangą visos valstybės įstaigos buvo uždarytos aštuonias savaites, tarp 
jų – ir Pabėgėlių apsaugos biuras bei nacionalinis prieglobsčio teismas, o dauguma 
procesų reikalauja fizinio asmens dalyvavimo.760 Lietuva savo prieglobsčio institucijų 
nebuvo uždariusi, tik Migracijos departamento teritoriniai padaliniai taikė išanksti-

756 AIDA, Digitalisation of asylum procedures: risks and benefits, 2021, p. 16, https://asylumineurope.
org/wp-content/uploads/2022/01/Digitalisation-of-asylum-procedures.pdf. 

757 Pavyzdžiui, žr. EASO, „Practical recommendations on conducting the personal interview remotely“, 
May 2020, https://euaa.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-recommendations-conducting-per-
sonal-interview-remotely-EN.pdf; UNHCR, „Remote Interviewing: Practical Considerations for Sta-
tes in Europe“, 9 June 2020, https://www.refworld.org/docid/5ee230654.html. 

758 AIDA, Digitalisation of asylum procedures: risks and benefits, 2021, p. 13, 30, https://asylumineu-
rope.org/wp-content/uploads/2022/01/Digitalisation-of-asylum-procedures.pdf. 

759 AIDA, Digitalisation of asylum procedures: risks and benefits, 2021, p. 14, https://asylumineurope.
org/wp-content/uploads/2022/01/Digitalisation-of-asylum-procedures.pdf. 

760 Sophie Stuber, „How COVID-19 made it harder to find safety in the EU, 7 January 2021, https://www.
thenewhumanitarian.org/analysis/2020/01/07/EU-asylum-application-coronavirus.
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nę registraciją, todėl galėjo susidaryti laiko tarpas tarp ketinimo pateikti prieglobs-
čio prašymą pareiškimo ir prieglobsčio prašymo oficialaus registravimo. 

Nacionaliniai teismai nagrinėjo ir su prieglobsčio procedūromis susijusius klau-
simus dėl pandemijos metu taikytų priemonių poveikio, t. y. dėl asmeninės prie-
globsčio prašytojo apklausos, sprendimų priėmimo terminų ir pan. Pavyzdžiui, 
Belgijos Valstybės Taryba sustabdė sprendimą vykdyti individualias apklausas pa-
sitelkiant vaizdo konferencijos įrangą dėl to, kad toks sprendimas buvo priimtas ne-
tinkamu lygmeniu, motyvuodama tuo, kad bet kokie pokyčiai, kurie lemia individų 
teises, turi turėti tinkamą teisinį pagrindą.761 Nacionaliniai teismai pasisakė ir dėl 
sprendimų priėmimo terminų. Pavyzdžiui, Nyderlandų Valstybės Taryba nurodė, 
kad priimant sprendimus pirmojoje instancijoje terminai turėjo būti adaptuoti pagal 
situaciją, kurią sukėlė pandemija, tuo patvirtindama, kad pandemija lėmė force ma-
jeure aplinkybes prieglobsčio procedūrose, dėl to laikinai nebuvo įmanoma fiziškai 
atlikti asmenų apklausų, kurios yra esminės prieglobsčio procedūrose, ir atitinkamai 
pratęsti terminai buvo teisėti.762 Kai kuriuose nacionaliniuose teismuose buvo ginčy-
tos apeliacinės instancijos procedūros, susijusios su rašytiniu procesu, terminų pra-
tęsimu ir viešų pranešimų sustabdymu. Teismai sprendė, kad šie procesiniai pokyčiai 
buvo įvesti išimtinėmis priemonėmis kovojant su COVID-19 pandemija ir atitinka 
visas procesines garantijas, kurias numato ES Chartija ir EŽTK, šie pokyčiai nepa-
keičia pareiškėjų galimybės pasinaudoti teisingumu esmės arba jų teisės į gynybą ar 
vienodą požiūrį į juos, nes jie yra laikino pobūdžio.763

Apibendrinant konstatuotina, kad nors prieglobsčio procedūrų sustabdymas kai 
kuriose valstybėse pandemijos pradžioje buvo laikina priemonė ir ilgalaikio poveikio 
prieglobsčio teisei neturės, vis dėlto kai kurios taikytos priemonės, ypač technologijų 
naudojimas, kaip ir kitose srityse, tikėtina, turės ilgalaikį poveikį prieglobsčio proce-
dūroms, nes pandemijos metu ypač išplito jų naudojimas. Naudojant technologijas, 

761 Belgium: Conseil d’Etat, L’Ordre des barreaux francophones et germanophones and others, no. 249.163 
du 7 décembre 2020, https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/Belgian%20Coun-
cil%20of%20State%20Decision_0.pdf. 

762 The Netherlands, Council of State, Applicant v State Secretary for Justice and Security, 16 December 
2020,  https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1450. 

763 Belgium, Council for Alien Law Litigation, X v Office of the Commissioner General for Refu-
gees and Stateless Persons, no. 222826, 23 June 2020; Netherlands, Council of State, Applicant  
v State Secretary for Justice and Security, 7 April 2020; the Netherlands, Council of State, Applicant v 
State Secretary for Justice and Security, ECLI:NL:RVS:2020:992, 7 April 2020; cituota iš EMN, „The 
impact of COVID-19 in the migration area in EU and OECD countries“, April 2021, p. 25, https://
www.oecd.org/migration/mig/00-eu-emn-covid19-umbrella-inform-en.pdf.  
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būtina atkreipti dėmesį į svarbius procesinius aspektus bei pažeidžiamų asmenų pa-
dėtį ir poreikius, siekiant, kad prieglobsčio prašytojai galėtų tinkamai pateikti savo 
atvejį prieglobsčio institucijoms. Taip pat svarbu, kaip pabrėžia visos tarptautinių 
organizacijų priimtos gairės pandemijos metu, kad gyvas bendravimas prieglobsčio 
procedūrose, atsižvelgiant į jų specifiką, išliktų prioritetinis. Atitinkamai būtinas ES 
reguliavimas, kuris užtikrintų teisinį tikrumą, kad technologinių sprendimų nau-
dojimas būtų aiškiai reglamentuotas ir ribotas tik būtinais atvejais, kai reikia užti-
krinti prieglobsčio procedūrų tęstinumą. Be to, svarbu, kad nacionalinės institucijos, 
siekdamos pasirengti ateities krizėms, investuotų į tinkamus technologinius spren-
dimus, kurie leistų išvengti tokių problemų, su kuriomis buvo susidurta COVID-19 
pandemijos metu. Priešingu atveju technologijų panaudojimas gali turėti reikšmin-
gą poveikį prieglobsčio procedūrų kokybei ir teisingumui.

c) Poveikis Dublino sistemos įgyvendinimui 

Sienos kontrolės įvedimas ir kelionių ribojimai, kuriuos nustatė valstybės narės, 
lėmė ir faktinį asmenų perdavimo pagal Dublino reglamentą764 nutraukimą arba su-
stabdymą. Tačiau kai kurios valstybės (pvz., Vokietija ir Šveicarija) tęsė prieglobsčio 
prašytojų perdavimą nepaisydamos sveikatos rizikų, nors perdavimų skaičius ir ne-
buvo reikšmingas. 2020 m. kovą Vokietijos institucijos paskelbė, kad sustabdomas 
perkėlimo įvykdymo terminas, nes siekiama išvengti atsakomybės už prieglobsčio 
prašymą prisiėmimą.765 Tokia praktika vėliau buvo neigiamai įvertinta tiek nacio-
naliniuose teismuose, tiek ir 2020 m. balandžio Europos Komisijos gairėse. Šiose 
gairėse Komisija rekomendavo valstybėms narėms atnaujinti perkėlimą, kai tik bus 
praktiškai įmanoma atsižvelgiant į aplinkybių pasikeitimą ir įvertinus padėtį, su-
sijusią su COVID-19, įskaitant ir aspektus dėl spaudimo nacionalinėms sveikatos 
sistemoms priimančiosiose šalyse.766 Nacionaliniai teismai nagrinėjo 6 mėnesių ter-

764 Dublino reglamentas numato prieglobsčio prašytojų paskirstymą pagal tam tikrus kriterijus Europos 
Sąjungos valstybėse narėse (šeimos nario buvimo vietos, vizos išdavimo valstybės, neteisėto atvykimo 
valstybės ir kt.).

765 AIDA, The implementation of the Dublin III Regulation in 2019 and during COVID-19, August 2020, 
https://ecre.org/the-implementation-of-the-dublin-iii-regulation-in-2019-and-during-covid-19-diffe-
rent-figures-same-conclusions/. 

766 Communication from the Commission, COVID-19: Guidance on the implementation of relevant EU 
provisions in the area of asylum and return procedures and on resettlement, C(2020) 2516 final, 16. 
4. 2020, p. 5, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/guidance-implementation-eu-provisions-asy-
lum-retur-procedures-resettlement.pdf. 
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mino pertraukiamumo klausimą ir jo poveikį Dublino perdavimams.767 Pavyzdžiui, 
kaip minėta, perdavimo terminų klausimą pagal Reglamento 29 straipsnio 1 dalį 
nagrinėjo Vokietijos federalinis administracinis teismas, kuris nustatė, kad Dubli-
no reglamentas numato aiškius terminus ir neleidžia valstybėms narėms pratęsti 
ar nutraukti perdavimo termino dėl su pandemija susijusių priežasčių.768 Nors kiti 
Vokietijos teismai laikėsi nuomonės, kad perdavimo terminai gali būti nutraukti769, 
vis dėlto aukštesni teismai ir federalinis administracinis teismas pripažino, kad per-
davimo pagal Dublino reglamentą termino sustabdymas prieštarauja ES teisei.770 Ši 
aiškinimą patvirtino ir Hagos teismas Nyderlanduose.771 Be to, bendra sveikatos pa-
dėtis valstybėse, atsakingose už prieglobsčio prašymų nagrinėjimą, buvo naudoja-
ma kaip pagrindas užginčyti perdavimą į tokią valstybę pagal Dublino reglamentą. 
Pavyzdžiui, Liuksemburgo administracinis tribunolas nustatė, kad nebuvo įrodyta, 
jog asmens perdavimas Italijai sukels pavojų dėl EŽTK 3 straipsnio ar ES Chartijos 
4 straipsnio pažeidimo.772

Viešai apie laikiną perdavimo sustabdymą paskelbė Bulgarija, Čekija, Kroatija, 
Estija, Latvija, Slovėnija, Ispanija ir Norvegija, o kai kurios valstybės apie tai oficia-
liai nepaskelbė, bet faktiškai perdavimų nevykdė. Atitinkamai 2020 m. perduota 
mažiau asmenų.773 Lietuvoje, lyginant prieglobsčio prašytojų perdavimo skaičius su 

767 EMN, „The impact of COVID-19 in the migration area in EU and OECD countries“, April 2021, p. 
23, https://www.oecd.org/migration/mig/00-eu-emn-covid19-umbrella-inform-en.pdf, žiūrėta 2021-
08-02.

768 Germany, Federal Administrative Court, Applicants v Federal Office for Migration and Ref-
ugees, 18 September 2020; see also Germany, Regional Administrative Court, Applicant  
(Afghanistan) v Federal Office for Migration and Refugees, 28 August 2020, cituota iš EASO 
(2020),Asylum Caselaw in 2020, p. 3–4, https://easo.europa.eu/sites/default/files/Overview_of_asy-
lum_case_law-2020-FINAL.pdf.

769 Germany, Regional Administrative Court, Applicant v Federal Office for Migration and Ref-
ugees (BAMF), 21 July 2020; Germany, Regional Administrative Court, Applicant v  
Federal Office for Migration and Refugees (BAMF), 26 August 2020, cituota iš EASO (2020), Asy-
lum Caselaw in 2020, p. 11, https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Overview_of_asylum_case_law-
2020-FINAL.pdf. 

770 EASO (2020), Asylum Caselaw in 2020, p. 11, https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Overview_of_
asylum_case_law-2020-FINAL.pdf. 

771 The Netherlands, Court of the Hague, Applicant v State Secretary for Justice and Security, 21 April 
2020, cituota iš EASO (2020), Asylum Caselaw in 2020, p. 11–12, https://euaa.europa.eu/sites/default/
files/Overview_of_asylum_case_law-2020-FINAL.pdf. 

772 Luxembourg, Administrative Tribunal, Applicant v Minister of Immigration and Asylum, 22 Septem-
ber 2020, EASO (2020), Asylum Caselaw in 2020, p. 12, https://euaa.europa.eu/sites/default/files/
Overview_of_asylum_case_law-2020-FINAL.pdf. 

773 See EASO reports, Issues 1–3; EMN (2020), Special Annex to the 30th EMN Bulletin, EU 
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ikipandeminiais 2019-aisiais, kai į Lietuvą pagal Dublino reglamentą buvo priimta 
70 asmenų, o perduoti 7, 2020 m. priimta tik 15, o perduota 13 asmenų, 2021 m. iki 
spalio 31 d. priimta tik 10, perduota 22 asmenys, taigi pandemijos poveikis, bent jau 
asmenų perkėlimo į Lietuvą požiūriu, pasireiškė ir Lietuvoje.774 Lietuvos institucijos 
gavo pranešimų iš kitų valstybių, kad prieglobsčio prašytojai pagal Dublino regla-
mentą nebus priimami.

Taigi pandemija ir dėl jos sustabdytas asmenų perdavimas pagal Dublino re-
glamentą turėjo poveikį BEPS funkcionavimui, nes lėmė atsakomybės pokyčius 
tūkstančiuose bylų. Pagal Dublino reglamentą, jei asmuo neperduodamas valstybei, 
atsakingai už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, per 6 mėnesius, atsakomybė už 
prašymo nagrinėjimą tenka prašančiai asmens buvimo valstybei. 

d) Poveikis prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygoms

Pandemijos metu buvo priimta įvairių rekomendacijų ir gairių dėl prieglobs-
čio prašytojų priėmimo sąlygų. Pirmiausia priėmimo sąlygų klausimas aptartas 
dar bendrose Europos Komisijos gairėse dėl atitinkamų ES nuostatų prieglobsčio, 
išsiuntimo procedūrų ir perkėlimo srityse įgyvendinimo.775 Gairėse Komisija atkrei-
pė dėmesį, kad valstybės narės gali naudotis ES Priėmimo sąlygų direktyvos776 13 
straipsnyje numatyta medicininės patikros procedūra dėl visuomenės sveikatos in-
teresų. Pagal ES teisę prieglobsčio prašytojams turi būti užtikrinta būtinoji sveikatos 
priežiūra, kuri apimtų bent skubią medicininę pagalbą ir pagrindinį ligų gydymą bei 

Member States and Norway: Responses to COVID-19 in the migration and asylum area,  
January-March 2020, cituota iš EMN, The impact of COVID-19 in the migration area in EU and 
OECD countries, April 2021, p. 23, https://www.oecd.org/migration/mig/00-eu-emn-covid19-umbrel-
la-inform-en.pdf, žiūrėta 2021-08-02

774 Duomenys apie prašymus suteikti prieglobstį ir priimtus sprendimus 2019 m., https://migracija.lrv.
lt/uploads/migracija/documents/files/Statistika/Prieglobstis/Statistika%202016-2018/2019/2019%20
METIN%C4%96.pdf; Duomenys apie prašymus suteikti prieglobstį ir priimtus sprendimus 2020 m., 
https://migracija.lrv.lt/uploads/migracija/documents/files/Statistika/Prieglobstis/Statistika%202016-
2018/2020/2020%20METIN%C4%96.pdf; Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
Prieglobsčio skyriaus 2021 m. statistika, https://migracija.lrv.lt/lt/statistika-1/2021-metai. 

775 Communication from the Commission COVID-19: Guidance on the implementation of relevant EU 
provisions in the area of asylum and return procedures and on resettlement, 16. 4. 2020, C(2020) 2516 
final, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/guidance-implementation-eu-provisions-asylum-re-
tur-procedures-resettlement.pdf. 

776 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos 
dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (nauja redakcija), OL L 180, 2013 6 29, p. 96–116.
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būtiną medicinos ar kitokią pagalbą specialiųjų poreikių asmenims.777 Taigi valsty-
bės narės turėjo imtis visų priemonių, kad užtikrintų, jog sveikatos apsauga apimtų 
ir gydymą nuo COVID-19. Be to, pagal Priėmimo sąlygų direktyvą valstybės narės 
turi užtikrinti, kad materialinės priėmimo sąlygos garantuotų tinkamą pragyvenimą 
pareiškėjams, kuris užtikrintų jų išgyvenimą ir apsaugotų fizinę ir psichinę jų sveika-
tą.778 Reikia atkreipti dėmesį, kad galiojanti ES teisė dėl priėmimo sąlygų nenumatė 
karantinavimo ar izoliacijos galimybės ir sąlygų. Komisija nurodė, kad plačiai papli-
tusi praktika taikyti karantinavimosi priemones prieglobsčio prašytojams neturi pa-
grindo Priėmimo sąlygų direktyvoje, todėl gali būti taikoma tik nacionalinės teisės 
pagrindu ir tik tiek, kiek ji pagrįsta, proporcinga ir nediskriminuojanti. Tai reiškia, 
kad tokios priemonės gali būti taikomos prieglobsčio prašytojams, atvykstantiems į 
pasienį, tik tada, jei tokios pačios priemonės, nors ir ne identiškos, taikomos visiems 
asmenims, atvykstantiems iš pandemijos paveiktų vietų.779 

Įdomi rekomendacija buvo leisti dirbti prieglobsčio prašytojams, turintiems 
medicininį išsilavinimą, kad jie galėtų padėti teikti pagalbą nacionalinei sveikatos 
sistemai, taip pat palengvinti jų profesinės kvalifikacijos arba statuso pripažinimą.780 
Ši rekomendacija suprantama, nes pandemijos metu itin trūko medicinos personalo. 
Dar viena Komisijos rekomendacija, kuri gali būti naudinga ne tik pandemijos metu, 
bet ir apskritai siekiant sumažinti priėmimo centrų perpildymą, buvo paraginimas 
valstybėms narėms taikyti kitus apgyvendinimo būdus, pavyzdžiui, galimybę išvykti 
iš atvirų centrų tiems, kurie gali apsigyventi patys kitur, ir suteikti jiems maitinimo 
kuponus.781 

Kartu buvo priimti ir specifiškai priėmimo sąlygoms skirti rekomendaciniai 
dokumentai. Pavyzdžiui, 2020 m. birželio 15 d. Europos ligų ir prevencijos centro 

777  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos 
dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (nauja redakcija), OL L 180, 2013 6 29, p. 96–116, 19 str. 

778  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos 
dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (nauja redakcija), OL L 180, 2013 6 29, p. 96–116, 17 str. 

779 Communication from the Commission COVID-19: Guidance on the implementation of relevant EU 
provisions in the area of asylum and return procedures and on resettlement, 16. 4. 2020, C(2020) 2516 
final, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/guidance-implementation-eu-provisions-asylum-re-
tur-procedures-resettlement.pdf, p. 10.

780 Communication from the Commission COVID-19: Guidance on the implementation of relevant EU 
provisions in the area of asylum and return procedures and on resettlement, 16. 4. 2020, C(2020) 2516 
final, p. 11.

781 Communication from the Commission COVID-19: Guidance on the implementation of relevant EU 
provisions in the area of asylum and return procedures and on resettlement, 16. 4. 2020, C(2020) 2516 
final, p. 12.
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gairių dėl COVID-19 kontrolės ir prevencijos migrantų ir pabėgėlių priėmimo ir 
sulaikymo centruose ES/EEE ir Jungtinėje Karalystėje782 pagrindinis tikslas buvo pa-
teikti mokslinius patarimus dėl visuomenės sveikatos principų ir infekcijos preven-
cijos ir kontrolės. Jomis rekomenduotos papildomos sanitarinės, higienos priemo-
nės, kurios  turėjo būti taikomos COVID-19 pandemijos metu, taip pat numatytos 
gairės dėl karantinavimo, reikalui esant asmenų evakavimo ir pan., tačiau esminių 
ilgalaikių pokyčių priėmimo sąlygų reguliavimui jos neturėjo. Gairėse primenami 
ir tarptautiniai įpareigojantys standartai valstybėms. JT Ekonominių, socialinių ir 
kultūrinių teisių komiteto nuomone, TESKTP nustatytų pagrindinių įsipareigojimų 
kontekste teisė į sveikatą taikoma visiems ir nepriklauso nuo asmens statuso. Taigi 
teisė į sveikatą taikoma ir migrantams, tiek atvykusiems teisėtai, tiek neteisėtai, tarp 
jų ir prieglobsčio prašytojams.783 Pandemijos metu (ypač pirmuosius 3–6 mėn.) iš-
ryškėjo galimybių naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis rimti sutrikimai. Nors 
laikui bėgant šios paslaugos buvo atkurtos, vis dėlto išliko nemažai iššūkių. Tyrimai 
nurodo daugybę pavyzdžių įvairiose šalyse, kai buvo visiškai sutrikęs šių paslaugų 
teikimas, vėliau išliko personalo trūkumo problema, gyvybę gelbstinčių vaistų ir 
įrangos trūkumas.784 

Vienu iš iššūkių pandemijos metu buvo tai, kad kai kuriose šalyse prasidėjus 
pandemijai sutriko asmenų registracija ir tai lėmė priėmimo sąlygų prieinamumo 
problemas. Pavyzdžiui, Belgijoje registracija sutriko kelioms savaitėms, uždaryti re-
gistracijos biurai buvo vėl atidaryti tik balandį, kartu atidarant ir nuotolinę regist-
racijos sistemą. Pareiškėjai galėjo užpildyti nuotolinę registracijos formą prancūzų 
arba olandų kalba ir tuomet buvo kviečiami oficialiai pateikti prieglobsčio prašymą. 
Šie registracijos sutrikimai turėjo poveikį asmenų galimybėms naudotis priėmimo 

782 European Centre for Disease Prevention and Control, Guidance on infection prevention and control 
of coronavirus disease (COVID-19) in migrant and refugee reception and detention centres in the 
EU/EEA and the United Kingdom, 15 June 2020, https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/docu-
ments/COVID-19-guidance-refugee-asylum-seekers-migrants-EU.pdf. 

783 UN, Committee on Economic Social and Cultural Rights. General Comments No. 14: The Right to the 
Highest Attainable Standard of Health (Art. 12). 2009, cituota iš European Centre for Disease Preven-
tion and Control, Guidance on infection prevention and control of coronavirus disease (COVID-19) in 
migrant and refugee reception and detention centres in the EU/EEA and the United Kingdom, 15 June 
2020, p. 3, https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-guidance-refugee-
asylum-seekers-migrants-EU.pdf.

784 „Joint Evaluation of the Protection of the Rights of Refugees During the COVID-19 Pandemic“. 
Emerging Findings, December 2021, p. 8, https://www.covid19-evaluation-coalition.org/documents/
Joint%20Evaluation%20on%20Refugee%20Rights%20during%20COVID%20-%20Briefing%20
Paper%20DRAFT%20Dec21.pdf. 
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sąlygomis, nes kol jie nebuvo oficialiai pateikę prašymo, negalėjo jomis naudotis, 
kadangi Belgijos teisės aktai numato, kad priėmimo sąlygomis asmuo naudojasi nuo 
prieglobsčio prašymo pateikimo. Šios problemos iškeltos Belgijos nevyriausybinių 
organizacijų grupės kolektyvinėje peticijoje, kurią nagrinėjo Briuselio pirmosios ins-
tancijos teismas, nurodęs stabdyti nuotolinės registracijos sistemos veikimą. Pareiš-
kėjų prašymų registracija buvo atnaujinta tik 2020 m. lapkritį.785 

Pandemijos metu taikytos socialinio atstumo taisyklės ir reikalavimai neabejoti-
nai sukėlė sunkumų kai kurių valstybių institucijoms, kurios atsakingos už prieglobs-
čio prašytojų priėmimą, apgyvendinimo sąlygas, nes dar iki pandemijos pradžios kai 
kurios prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo vietos buvo smarkiai perpildytos. 

Be apgyvendinimo sąlygų, pandemija turėjo poveikį ir kitoms prieglobsčio pra-
šytojų priėmimo sąlygoms, pavyzdžiui, tam tikrų paslaugų teikimui. Lietuvoje psi-
chologinės, teisinės ir mediacijos konsultacijos buvo teikiamos nuotoliu, o mokymo 
veikla pirmiausia buvo visiškai sustabdyta, o vėliau vykdyta nuotoliu.786

Valstybių atsakas į šiuos ir kitus pandemijos iššūkius sulaukė ir nacionalinių 
teismų dėmesio. Europos valstybių teismai nagrinėjo skundus dėl prieglobsčio pra-
šytojų priėmimo sąlygų neužtikrinimo pandemijos metu. Kai kurie teismai nurodė 
nedelsiant panaikinti arba patvirtinti taikytas priemones, teigdami, kad prieglobsčio 
procedūros ir saugikliai turi atitikti BEPS reikalavimus, siekiant, kad net ekstrema-
liosios situacijos metu nebūtų savavališkai peržiūrimos taisyklės arba pažeidžiamas 
egzistuojantis teisinis reguliavimas.787 ES valstybių praktikoje pastebėta, kad nacio-
naliniai teismai taikė laikinas priemones, pvz., kai pareiškėjui nebuvo suteiktas ap-
gyvendinimas.788 Išimtinės pandemijos sąlygos buvo naudojamos siekiant pateisinti 
laikinąsias priemones. Teismų nuomone, judėjimo laisvės ir paslaugų teikimo 
apribojimas reiškė, kad bus labai sudėtinga rasti kitą apgyvendinimą, o tai prisidės 
prie COVID-19 infekcijos rizikos tiems, kurie neturi tinkamo apgyvendinimo. 

785 Brussels Court of First Instance, Decision 2020/105/C, 5 October 2020, available in 
French at: http://bit.ly/3bpjgC, cituota iš: AIDA, Digitalisation of asylum procedures: 
risks and benefits. p. 13–14, https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/01/Digitalisation -
-of-asylum-procedures.pdf. 

786 EMN, The impact of COVID-19 in the migration area in EU and OECD countries, April 2021, p. 24, 
https://www.oecd.org/migration/mig/00-eu-emn-covid19-umbrella-inform-en.pdf.

787 EMN, The impact of COVID-19 in the migration area in EU and OECD countries, April 2021, p. 
24–25, https://www.oecd.org/migration/mig/00-eu-emn-covid19-umbrella-inform-en.pdf.

788 žr. Italy, Civil Court, Applicant v Ministry of Interior (Prefettura di Pordenone), 31 March 2020, 
cituota iš European Union Agency for Asylum, https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewcaselaw.as-
px?CaseLawID=1316. 
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Tam tikrais atvejais teismai net sankcionavo priėmimo sąlygų išplėtimą tiems 
asmenims, kurių prieglobsčio procedūra jau pasibaigė. Pavyzdžiui, Čekijos aukš-
čiausiasis administracinis teismas autorizavo laikiną priemonę, pagal kurią buvo tę-
siamas apgyvendinimas per COVID-19 pandemiją šeimai, kuri prarado prieglobsčio 
prašytojų statusą789, Italijos regioninis administracinis teismas nurodė taikyti laiki-
ną priemonę, kuria dėl COVID-19 pandemijos sustabdė sprendimo, kuriuo atšau-
kiamas prieglobsčio prašytojo apgyvendinimas priėmimo centre, įgyvendinimą.790 
Teismas pripažino, kad apgyvendinimo galimybės nutraukimas sukeltų didelę žalą 
pareiškėjui, nes jis neturėtų tinkamos apgyvendinimo vietos, kurioje galima būtų 
užkirsti kelią COVID-19 infekcijos rizikai ir potencialiai rizikai, kuri galėtų kilti 
bendruomenei.791 

e) Poveikis imigracinio sulaikymo taikymui

Kadangi sveikatos institucijos atkreipė dėmesį, kad sulaikymo centrai yra vieni 
karščiausių taškų virusui plisti, įvairių šalių institucijos ėmėsi plataus spektro prie-
monių taip pat ir imigracinio sulaikymo centruose. Pandemija neabejotinai turėjo 
poveikį imigracinio sulaikymo praktikai, nes ir taip pilnuose sulaikymo centruose 
kilo nemažai iššūkių dėl užsikrėtimo, atstumų išlaikymo ir pan. Viename iš tyrimų 
buvo nustatyta, kad užsikrėtimo COVID-19 rizika prieglobsčio prašytojams ir pa-
bėgėliams, gyvenantiems kolektyvinio apgyvendinimo centruose, padidėjo net 17 
proc.792 2000 m. sausį–rugpjūtį beveik pusė ES valstybių narių taikė specialias prie-
mones sulaikymo vietose ir sulaikymo alternatyvose. Lietuva buvo tarp valstybių, 
netaikiusių tokių priemonių.793 Kai kurios šalys įvedė griežtus karantino ribojimus 

789 Czechia, Supreme Administrative Court [Nejvyšší správní soud], T. K. and Others vs Czech Mi-
nistry of Interior (Ministerstvo vnitra), 20 March 2020, cituota iš EASO, COVID-19 emergency 
measures in asylum and reception systems. Public – Issue No. 3, 7 December 2020, p. 25. 

790 Italy, Civil Court [Tribunali], Applicant v. Ministry of Interior (Prefettura di Pordenone), 
31/03/2020, cituota iš European Union  Agency for Asylum, https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/
viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1316. 

791 Italy, Civil Court [Tribunali], Applicant v. Ministry of Interior (Prefettura di Pordenone), 
31/03/2020, cituota iš European Union  Agency for Asylum, https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/
viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1316.

792 OECD (October 19, 2020). „What is the impact of the COVID-19 pandemic on immigrants and their 
children?“m http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/ what -is-the-impact-of-the-covid-19-
pandemic-on-immigrants-and-their-children-e7cbb7de.  

793 EMN, The impact of COVID-19 in the migration area in EU and OECD countries, April 2021, p. 32, 
https://www.oecd.org/migration/mig/00-eu-emn-covid19-umbrella-inform-en.pdf.
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ir dar labiau padidino šių vietų įprastą izoliaciją nuo išorinio pasaulio. Todėl tiek 
įkalintiems asmenims, tiek ir sulaikytiesiems dėl imigracinių priežasčių daugelyje 
šalių buvo ribojami vizitai, kartais numatant tam tikras išimtis teisininkams ir ste-
bėtojams.794 

Kita vertus, mokslininkai pastebi, kad kai kurios Europos šalys 2020 m. pavasa-
rį paleido nemažai asmenų iš imigracinio sulaikymo. Ispanijos valdžios institucijos 
net paskelbė moratoriumą imigracijos sulaikymui ir uždarė visas sulaikymo įstaigas 
nuo 2020 m. pavasario vidurio iki vasaros pabaigos.795 Kai kurios kitos šalys (pvz., 
Belgija, Suomija, Prancūzija ir Švedija) beveik dvigubai sumažino savo sulaikymo 
pajėgumus per itin trumpą laiką.796 Teismai taip pat suvaidino labai svarbų vaidme-
nį priimdami paleidimo iš sulaikymo sprendimus ir užkardydami sulaikymo prie-
monių taikymą daugelyje šalių (pvz., Prancūzijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, 
Šveicarijoje).797 Vis dėlto didesnio efekto iš esmės sumažinant sulaikymo taikymą 
nepasiekta.

Be to, pandemija turėjo neigiamą poveikį padėčiai sulaikytų asmenų, ypač tų, 
kurių prieglobsčio prašymai buvo atmesti, nes tuoj pat išsiųsti nebuvo galima. Nors 
ES Grąžinimo direktyvos Nr. 2008/115/EC 15 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad su-
laikyti užsieniečiai turi būti nedelsiant paleisti, kai „<...> jau nebėra pagrįstos tikimy-
bės išsiųsti“, vis dėlto tiek Europos Komisija, tiek nacionaliniai teismai vertino, kad 
reikia papildomų sąlygų. Europos Komisija savo komunikate pabrėžė, kad valstybių 
narių ir trečiųjų šalių įvesti laikini apribojimai, kuriais siekiama užkirsti kelią viruso 
plitimui, neturėtų būti aiškinami kaip automatiškai eliminuojantys tikėtiną išsiun-
timo galimybę visose bylose. Komisijos nuomone, būtina atsižvelgti į kelis veiks-
nius.798 Nacionaliniai teismai taip pat svarstė dėl pakartotinio sulaikymo pratęsimo 
dėl pandemijos ribojimų praktiniam išsiuntimo procedūrų organizavimui. Pavyz-
džiui, Liuksemburgo administracinis teismas sprendė, kad vis dar yra perspektyvų 

794 José A. Brandariz, Cristina Fernández-Bessa, „Coronavirus and Immigration Detention in Europe: The 
Short Summer of Abolitionism?“, Social Sciences 10, 226 (2021):. 2–3.

795 José A. Brandariz, Cristina Fernández-Bessa, „Coronavirus and Immigration Detention in Europe: The 
Short Summer of Abolitionism?“, Social Sciences 10, 226 (2021): 2.

796 José A. Brandariz, Cristina Fernández-Bessa, „Coronavirus and Immigration Detention in Europe: The 
Short Summer of Abolitionism?“, Social Sciences 10, 226 (2021): 3.

797 José A. Brandariz, Cristina Fernández-Bessa,„Coronavirus and Immigration Detention in Europe: The 
Short Summer of Abolitionism?“, Social Sciences 10, 226 (2021): 4–5.

798 Communication from the Commission COVID-19: Guidance on the implementation of relevant EU 
provisions in the area of asylum and return procedures and on resettlement, 16. 4. 2020, C(2020) 2516 
final, p. 23.
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dėl pareiškėjo išsiuntimo, nes Maroko sienos yra uždarytos tik tam tikram laikui, 
atitinkamai nustačius ir kitas sulaikymo teisėtumo ir pagrįstumo sąlygas, sulaikymas 
buvo pratęstas, nors asmens išsiuntimui ir kliudė pandemijos metu taikyti judėjimo 
ribojimai.799 

Be to, Europos valstybių nacionaliniai teismai svarstė sąlygas, kuriomis išsiun-
čiami trečiųjų šalių piliečiai buvo sulaikomi prieš juos išsiunčiant, vertindami, ar 
higienos sąlygos atitiko COVID-19 prevencijos priemones.800 Pastebėtina, kad Euro-
pos Žmogaus Teisių Teismas pirmąjį savo sprendimą, susijusį su pandemijos metu 
taikytais ribojimais, priėmė būtent dėl imigracinio sulaikymo sąlygų. Byloje Feilazoo 
v. Malta Teismas nustatė EŽTK 5 straipsnio 1 dalies pažeidimą, nes nepripažino, kad 
visas sulaikymo laikotarpis buvo skirtas išsiuntimui įvykdyti, o valdžios institucijos 
elgėsi nepakankamai stropiai per 14 mėnesių, kai pareiškėjas buvo sulaikytas. Todėl, 
Teismo nuomone, pareiškėjo sulaikymo pagrindas negalėjo būti taikomas per visą šį 
laikotarpį.801 Teismas taip pat pasisakė ir dėl sulaikymo sąlygų, nes, praėjus karanti-
navimosi laikotarpiui, pareiškėjas buvo sulaikytas kartu su naujai atvykusiais asme-
nimis, kuriems buvo taikomas karantinas, nors tam nebuvo medicininio pagrindo. 
Dėl šios priežasties ir netinkamų sulaikymo sąlygų Teismas pripažino ir EŽTK 3 
straipsnio pažeidimą. 

2.7.2.2. Poveikis užsieniečių grąžinimo ir išsiuntimo procedūroms

COVID-19 pandemijos metu įvesti kelionių ribojimai ir draudimai lėmė ir ma-
žesnį sprendimų dėl užsieniečių išsiuntimo skaičių ir įvykdytus išsiuntimo atvejus.802 
Vis dėlto savanoriško grįžimo ir išsiuntimo atvejų padaugėjo 2020 m. rugpjūtį–gruo-
dį.803 Lietuvoje, lyginant su 2019-aisiais, kai buvo išsiųsti 73 užsieniečiai (beje, tai  

799 žr. Luxembourg Administrative Court [Cour Administrative], Applicant (Morocco) v Minister of 
Immigration and Asylum (Ministre de l’Immigration et de l’Asile) [Decision of 16/04/2020], https://
caselaw.easo.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1204. 

800 žr. France, Council of State, Minister of the Interior v. Association Avocats pour la défense des droits 
des étrangers and others, 7 May 2020, cituota iš EMN, The impact of COVID-19 in the migration 
area in EU and OECD countries, April 2021, p. 25, https://www.oecd.org/migration/mig/00-eu-emn-
covid19-umbrella-inform-en.pdf.

801 Europos Žmogaus Teisių Teismas, Feilazoo v. Malta, Application no. 6865/1, 2021 m. kovo 11 d. 
sprendimas.

802 EMN, The impact of COVID-19 in the migration area in EU and OECD countries, April 2021, p. 29, 
https://www.oecd.org/migration/mig/00-eu-emn-covid19-umbrella-inform-en.pdf.

803 EMN, The impact of COVID-19 in the migration area in EU and OECD countries, April 2021, p. 29, 
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mažiausiai per pastaruosius penkerius metus), 2020 m. išsiųsti tik 25 užsieniečiai.804 
Pavyzdžiui, Latvijoje trečiųjų šalių piliečiai, kurių viza ar leidimo gyventi laikas bai-
gėsi karantino metu, užuot gavę savanoriško išvykimo sprendimą ir turėję kreiptis 
dėl naujos vizos ar leidimo gyventi, gavo galimybę pasilikti Latvijoje ir išvykti per du 
mėnesius nuo tada, kai pasibaigs nepaprastoji padėtis.Panaši padėtis buvo ir Estijo-
je805.

Europos teismai nagrinėjo užsieniečių skundus dėl išsiuntimo pandemijos 
metu. Pavyzdžiui, Belgijos kasacinis teismas pripažino, kad priverstinis išsiuntimas 
COVID-19 pandemijos metu buvo teisėtas, nors ir nepriskiriamas prie „svarbių ke-
lionių“.806 Šioje byloje pareiškėjas skundėsi dėl jo sulaikymo pratęsimo ir teigė, kad 
išsiuntimas nėra artimiausiu metu tikėtinas atsižvelgiant į tai, kad išsiuntimas nėra 
priskiriamas prie „svarbių kelionių“ (angl. essential trip), kurios leistinos pandemijos 
metu, kai visos kitos kelionės Belgijoje buvo uždraustos iki 2020 m. balandžio 1 d. 
Teismas pažymėjo, kad priverstinis išsiuntimas nėra neteisėtas. Kita vertus, Europos 
valstybių nacionaliniai teismai nagrinėjo bylas, susijusias su prašymais sustabdyti už-
sieniečių išsiuntimą, motyvuojant COVID-19 pandemijos priežastimis. Kai kuriais 
atvejais teismai nevertino pandemijos kaip teisinės priežasties, dėl kurios turėtų būti 
stabdomas išsiuntimas.807 Vis dėlto tam tikrais atvejais teismai sustabdė išsiuntimą 
kaip tik dėl pandemijos. Vokietijos aukščiausiasis federalinis teismas nusprendė, kad 
žemesnieji teismai privalo įvertinti COVID-19 pasekmes tais atvejais, kai asmuo yra 

https://www.oecd.org/migration/mig/00-eu-emn-covid19-umbrella-inform-en.pdf.
804  Migracijos metraštis, 2019, p. 91, https://migracija.lrv.lt/uploads/migracija/documents/files/Migra-

cijos%20metra%C5%A1%C4%8Diai/MIGRACIJOS%20METRA%C5%A0TIS_2019%20(1).pdf; 
Migracijos metraštis, 2019, p. 94, https://migracija.lrv.lt/uploads/migracija/documents/files/Migraci-
jos%20metra%C5%A1%C4%8Diai/MIGRACIJOS%20METRA%C5%A0TIS_2020_1.pdf.

805 Latvija: Law on the Management of the Spread of COVID-19 Infection, Estija – Regulation of the Head  
of the Police and Border Guard Board, cituota iš EMN, The impact of COVID-19 in the migration area 
in EU and OECD countries, April 2021, p. 30–31, https://www.oecd.org/migration/mig/00-eu-emn-
covid19-umbrella-inform-en.pdf.

806 Cour de Cassation, MY v Belgian State (represented by the State Secretary for Asylum and Migra-
tion), P.21.0277.F, 10 March 2021, https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLa-
wID=1676. 

807 Žr., pvz., Regional Administrative Court of Germany, Applicant (Afghanistan) v Federal Office for Mi-
gration and Refugees (BAMF), W 1 K 20.30872, 2 September 2020, https://caselaw.euaa.europa.eu/
pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1257; Regional Administrative Court of Germany, Applicant 
(Nigeria) v Federal Office for Migration and Refugees (BAMF), 9 K 507 / 18.A, 1 September 2020, 
https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1318; EASO, Asylum Case 
Law 2020, p. 52, https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Overview_of_asylum_case_law-2020-FI-
NAL.pdf. 
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grąžinamas į kilmės valstybę. Teismo nuomone, sąlygos Kabule dėl globalios pande-
mijos taip pablogėjo, kad  asmens išsiuntimas nesuteikiant jam minimalaus pragyve-
nimo galimybių ir šeimos bei socialinio palaikymo tinklo yra esminis klausimas, nes 
toks išsiuntimas galėtų reikšti EŽTK 3 straipsnio pažeidimą. Panašų požiūrį taikė ir 
Aukščiausiasis administracinis teismas 2020 m. gruodį priimtame sprendime.808 

Vokietijos regioninis administracinis teismas sustabdė išsiuntimą motyvuoda-
mas, kad pandemijos sąlygomis pažeidžiamoms grupėms priklausantys užsieniečiai 
(konkrečioje byloje – Armėnijos senjorai, kenčiantys nuo rimtų ligų, 14 m. amžiaus 
Etiopijos pilietė, kuriai gresia moterų lyties organų žalojimas (angl. FGM), ir jaunas 
vyras iš Etiopijos), kurie bus išsiųsti, neturės galimybės užsitikrinti minimalaus pra-
gyvenimo.809 Austrijos federalinis administracinis teismas taip pat patvirtino išsiun-
timo į Indiją sustabdymą, kol bus išnagrinėtas skundas dėl rizikos, susijusios su CO-
VID-19 virusu, dviejų pareiškėjų atveju, kurie priklausė rizikos grupei dėl amžiaus 
ir ankstesnių ligų.810 

Be to, teismai nagrinėjo ir COVID-19 testų privalomumo klausimus išsiuntimo 
procedūrose. Vokietijos regioninis administracinis teismas sprendė dėl pareiškėjo 
atsisakymo atlikti COVID-19 testą, dėl to negalėjo įvykti išsiuntimo procedūra. 
Teismas patvirtino, kad tokie testai vykdant išsiuntimą yra leistini, proporcingi ir 
būtini, nes jie numatyti teisėtu pagrindu ir padeda užtikrinti kitų keleivių saugumą.811

Apibendrinant sakytina, kad pandemija turėjo poveikį užsieniečių išsiuntimo 
vykdymui, vis dėlto esminių pokyčių reguliuojant išsiuntimą nebuvo.

2.7.2.3. Poveikis laisvo asmenų judėjimo teisei Europos Sąjungoje

 Guild812 išskiria du laisvo asmenų judėjimo ES režimus. Pirmas –  pagal ES 

808 EASO, Asylum Case Law 2020, p. 51, https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Overview_of_asylum_
case_law-2020-FINAL.pdf.

809 EASO, Asylum Case Law 2020, p. 51, https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Overview_of_asylum_
case_law-2020-FINAL.pdf. 

810 EASO, Asylum Case Law 2020, p. 51, https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Overview_of_asylum_
case_law-2020-FINAL.pdf.

811 Germany, Regional Administrative Court [Verwaltungsgerichte], Applicant (Azerbaijan) v Federal 
Office for Migration and Refugees (BAMF), 4 L 472 / 21.MZ, 14 June 2021, https://caselaw.euaa.
europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1887. 

812 Elspeth Guild, „Covid-19 Using Border Controls to Fight a Pandemic? Reflections From the Euro-
pean Union“, Front. Hum. Dyn., 30 November 2020, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/
fhumd.2020.606299/full.
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Direktyvą Nr. 2004/38 (dar vadinamą „Piliečių direktyva“), kuri numato ES piliečių 
ir jų šeimos narių teisę laisvai judėti ir apsigyventi kitų ES valstybių narių teritorijoje 
be jokių formalumų iki 3 mėnesių. Taigi ES piliečiai ir jų šeimos nariai gali išvykti 
iš bet kurios ES valstybės narės ir atvykti į kitą valstybę narę nenurodydami jokių 
priežasčių. Valstybės gali riboti šią teisę tik viešosios politikos, viešojo saugumo ar 
visuomenės sveikatos tikslais.813 Antrasis –  Šengeno teisinis režimas, įtvirtintas Re-
glamente Nr. 2016/339 (toliau – Šengeno kodeksas)814, kuris numato bendras tai-
sykles dėl trečiųjų šalių piliečių vykimo per bendras išorės sienas ir jokios sienos 
kontrolės bet kurios tautybės asmenims, keliaujantiems Šengeno erdvėje (tarp vals-
tybių, esančių Šengeno sistemos dalimi).815 Pagal šį režimą trečiųjų šalių piliečiams 
galima atsisakyti leisti įvažiuoti dėl viešosios politikos, vidaus saugumo, visuomenės 
sveikatos ar bet kurios iš valstybių narių tarptautinių santykių priežasčių (6 straips-
nis). Vis dėlto vidaus kontrolės įvedimas asmenims (ES piliečiams arba trečiųjų šalių 
piliečiams) gali būti pateisinamas tik dėl rimtos grėsmės viešajai politikai ar vidaus 
saugumui priežasčių (25 straipsnis). Pastebėtina, kad pandemijos metu praktiškai iš-
nyko skirtumai tarp ES išorės sienų kontrolės ir judėjimo laisvės ribojimų per vidaus 
sienas. Teigiama, kad visuomenės sveikatos ir viešosios politikos pagrindai buvo tai-
komi kaip alternatyvūs ir ne visuomet nuosekliai arba suderinamai su įsipareigoji-
mais pagal SESV 9 straipsnį. Visuomenės sveikatos požiūris remiasi tuo, kad būtina 
identifikuoti asmenis, kuriems reikia gydymo arba kurie platina ligą, suteikti tokį gy-
dymą kuo skubiau arba juos karantinuoti, o viešosios tvarkos požiūris grindžiamas 
rizikingų asmenų neįleidimu.816 Pastebėtina, kad ES valstybių narių teisė uždrausti 
ES piliečių ar jų šeimos narių įvažiavimą į šalį (arba sienos kirtimą tarp ES šalių) dėl 
visuomenės sveikatos pagrindo, teisiniame ES reguliavime yra ribota. Vadinamosios 
Piliečių direktyvos 29 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad laisvą judėjimą ribojančios 
priemonės galimos tik esant „ligų, turinčių epidemijos pobūdį“ atveju ir gali būti 

813 Václav Stehlík, „Discretion of member states vis-à-vis public security: unveiling the labyrinth uf EU 
migration rules“, Int. Comp. Law Rev. 17 (2017): 127–142. doi: 10.2478/iclr-2018-0019, cituota iš 
Elspeth Guild, „Covid-19 Using Border Controls to Fight a Pandemic? Reflections From the European 
Union“, Front. Hum. Dyn., 30 November 2020.

814 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamen-
tuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas), OL L 77, 2016 3 
23, p. 1–52.

815 Marie De Somer, „Schengen: quo vadis?“, Eur. J. Migration Law 22 (2020): 178–197. doi: 
10.1163/15718166-12340073, cituota iš Elspeth Guild, „Covid-19 Using Border Controls to Fight a 
Pandemic? Reflections From the European Union“, Front. Hum. Dyn., 30 November 2020.

816 Elspeth Guild, „Covid-19 Using Border Controls to Fight a Pandemic? Reflections From the European 
Union“, Front. Hum. Dyn., 30 November 2020.
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taikomos tik dėl infekcinių ligų, kurios įtrauktos į PSO sąrašą, kuriame tarp 46 ligų 
COVID-19 tuo metu dar nebuvo įtrauktas. Manytina, kad pandemijos metu ši nuos-
tata buvo taikoma kiek laisviau.817 

Kaip minėta, Šengeno kodekse visuomenės sveikata nėra minima kaip pagrin-
das įvesti sienų kontrolę. Tai paaiškina, kodėl, pavyzdžiui, Prancūzija pirmame pra-
nešime dėl sienos kontrolės įvedimo minėjo ne tik kovą su virusu, bet taip pat „tebe-
sitęsiančią terorizmo grėsmę ir pavojų, kad teroristai pasinaudos sveikatos situacija 
siekdami vykdyti atakas“818. Vertindami šios nuostatos logiką, taip pat išimtinę ir 
bendro pobūdžio grėsmę visuomenės sveikatai, kai kurie mokslininkai teigia, kad 
nėra sunku kvalifikuoti pandemiją ir kaip rimtą grėsmę viešajai tvarkai. Taigi net 
ir griežtai aiškinant laisvo asmenų judėjimo teisę, vis dėlto įmanoma kalbėti apie 
„tikrą, esamą ir pakankamai rimtą grėsmę“, kuri veikia „esminius visuomenės inte-
resus“, nes pandemija turi platesnį visuomenės rimties trikdymo poveikį, kuris kilo 
dėl pandemijos.819 

2020 m. kovo 16 d. Europos Komisijos komunikatas numatė, kad karantino rei-
kalavimai ar panašios priemonės asmenims, atvykusiems iš COVID-19 paveiktos 
teritorijos, bus pateisinami, jei valstybė narė taikys juos ir savo piliečiams. 2020 m. 
spalio 28 d. komunikate dėl papildomų atsako į COVID-19 priemonių Komisija nu-
rodė, kad nors ribojimai gali būti pateisinami visuomenės sveikatos priežastimi, jie 
vis vien turi būti proporcingi ir nediskriminuojantys tiek teisiniu, tiek ir faktiniu 
pagrindu.820 ESTT taip pat pripažįsta, kad valstybės narės gali spręsti pačios, kaip 
apsaugoti tokius interesus, kaip visuomenės sveikata, nes jos pirmiausia turi kompe-
tenciją šiose srityse, tačiau ši diskrecija galima tol, kol ji gerbia ES teisės principus, 
tokius kaip proporcingumas.821 Šiuo požiūriu valstybių narių nacionaliniai teismai 
taip pat buvo pasisakę dėl COVID-19 pandemijos priemonių. Pavyzdžiui, Šiaurės 
Reino–Vestfalijos aukštesnysis administracinis teismas panaikino privalomo karan-

817 Gareth Davies, „Does Evidence-Based EU Law Survive the Covid-19 Pandemic? Considering the Sta-
tus in EU Law of Lockdown Measures Which Affect Free Movement“, Front. Hum. Dyn., 08 October 
2020, https://doi.org/10.3389/fhumd.2020.584486.

818 Cituota iš Van Eijken, H. and Rijpma, J. J., 2021. Stopping a Virus from Moving Freely: Border Con-
trols and Travel Restrictions in Times of Corona. Utrecht Law Review 17 (3), p. 34–50. DOI: http://doi.
org/10.36633/ulr.686.

819 Hanneke van Eijken, Jorrit  Rijpma, „Stopping a Virus from Moving Freely: Border Controls and 
Travel Restrictions in Times of Corona“, Utrecht Law Review 17 (3) (2021): 34–50. DOI: http://doi.
org/10.36633/ulr.686.

820 European Commission, Communication on additional COVID-19 response measures, COM(2020) 
687 final, 28 October 2021, 8.

821 CJEU, Geraets-Smits and Peerbooms, C-157/99, ECLI:EU:C:2001:404.
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tinavimosi priemones visiems asmenims, grįžtantiems į šį regioną, nes jos buvo tai-
komos visiems asmenims, keliaujantiems iš rizikos zonos užsienyje, tačiau nebuvo 
taikomos asmenims, kurie buvo Vokietijoje, nors tuo metu kai kuriose Vokietijos 
vietose užsikrėtimo skaičiai buvo itin dideli, taigi teismas pripažino lygybės principo 
pažeidimą.822

Reikia pastebėti, kad draudimas įvažiuoti, kuris ES buvo įvestas nuo 2020 m. 
kovo 19 d. ir pratęstas tris kartus, nereiškė nei visiško išorės sienų uždarymo, nei 
privalomo pobūdžio ES sprendimo (buvo priimta Tarybos rekomendacija). Iš esmės 
tai reiškė, kad valstybės narės koordinavo atvykimo sąlygas.823 Vis dėlto situaciją ap-
sunkino tai, kad, pavyzdžiui, Šiaurės šalys įsivedė skirtingus apribojimus ir reika-
lavimus įvažiuoti, nors jų teisinis pagrindas ES teisėje yra vienas824, o tai rodo, kad 
galiojančios ES teisės normos neužtikrino bendro požiūrio į ribojimų taikymą. Taip 
pat Komisijos komunikate buvo išskirti pasienio darbuotojai, komandiruojamieji ir 
sezoniniai darbuotojai, kuriems numatyta papildoma apsauga. Tačiau Komisija šių 
darbuotojų laisvo judėjimo teisės išsaugojimą siejo su egzistuojančiomis ekonomi-
nėmis veiklomis kitoje sienos pusėje ir kritinėmis profesijomis, taigi net ES lygmeniu 
ribojimų poveikis laisvam asmenų judėjimui buvo nevienodas.

Europos Komisija paskatino valstybes nares panaikinti dėl COVID-19 pande-
mijos įvestą vidaus sienų kontrolę jau po dviejų mėnesių. Vis dėlto net ir panaikinus 
vidaus sienų kontrolę, kai kurios ES valstybės narės vis dar ją išlaikė. Pavyzdžiui, 
Suomija, Norvegija ir Danija pratęsė sienos kontrolę ir praėjus 6 mėnesių termi-
nui, ir panašu, kad jos buvo vienintelės, nesilaikiusios šio termino, nes visos kitos 
ES valstybės narės ją panaikino 2020 m. vasarą (vėliau kontrolė buvo vėl įvesta tik 
2021 m. atsiradus naujai viruso atmainai Jungtinėje Karalystėje). Pastebėtina, kad 
Šengeno kodekso 28 straipsnyje nurodoma, kad kontrolės proporcingumą būtina 
reguliariai peržiūrėti, bet panašu, kad tai nebuvo tiesiogiai nurodoma sprendimuose 

822 German Basic Law Article 3; OVG NRW, Beschluss vom 20. November 2020 – 13 B 1770/20.NE 
–, juris, Rn. 40–43 punktai, cituota iš Hanneke van Eijken, Jorrit Rijpma, „Stopping a Virus from 
Moving Freely: Border Controls and Travel Restrictions in Times of Corona“, Utrecht Law Review 
17 (3) (2021): 34–50. DOI: http://doi.org/10.36633/ulr.686, https://www.utrechtlawreview.org/arti-
cles/10.36633/ulr.686/#n71. 

823 Hanneke van Eijken, Jorrit Rijpma, „Stopping a Virus from Moving Freely: Border Controls and Tra-
vel Restrictions in Times of Corona“, Utrecht Law Review 17 (3) (2021): 34–50. DOI: http://doi.
org/10.36633/ulr.686.

824 Saila Heinikoski, Tatu Hyttinen, „The Impact of Covid-19 on the Free Movement Regime in the North“, 
Nordic Journal of International Law 91 (1) (2022): 80–100. doi: https://doi.org/10.1163/15718107-
91010004.
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ir pranešimuose. Todėl mokslininkai išreiškia nuogastąvimą, kad, nors laisvo asme-
nų judėjimo režimas taikomas daugiau kaip pusę šimtmečio, ES piliečių teisės gali 
būti nesunkiai panaikintos remiantis nacionaliniais sumetimais.825 Taigi ES laisvo 
asmenų judėjimo teisė krizių atvejais išlieka pažeidžiama. 

Pirmieji paklausimai dėl ilgai trunkančio vidaus sienų kontrolės atkūrimo teisė-
tumo jau pasiekė ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismą. Pavyzdžiui, Austrija yra 
pateikusi paklausimą ESTT dėl prejudicinio sprendimo byloje NW v. Bezirkshaup-
tmannschaft Leibnitz826. Ši byla bus svarbi nustatant, kokia apimtimi valstybės narės 
gali išlaikyti savo galias dėl sienų pagal Šengeno kodeksą. Byloje taip pat turėtų būti 
pateiktas išaiškinimas dėl SESV 72 straipsnio, kuriame numatyta, kad valstybės na-
rės yra galiausiai atsakingos už vidaus saugumą, bei ES Steigimo sutarties 4 straips-
nio 2 dalies, kurioje numatyta, kad ES turi gerbti valstybių narių esminių valdžios 
funkcijų vykdymą.827

Van Eijken ir Rijpma pastebi, kad nors valstybių narių vidaus sienų kontrolė 
buvo panaikinta gana greitai ir koordinuotai iki 2020 m. birželio, vis dėlto laisvo as-
menų judėjimo įgyvendinimas ES priklausė nuo pačių įvairiausių kelionėms taikytų 
nacionalinių apribojimų, kurie apėmė karantino ir testavimosi (PGR testo turėjimas 
kertant ES valstybių narių vidaus sienas) reikalavimus. Šiuo požiūriu tokių testų rei-
kalavimas, kaip atvykimo sąlygos, vargu ar atitinka Piliečių direktyvos 29 straipsnio 
3 dalį kartu su direktyvos 5 straipsniu, nes net ir dėl sveikatos priežasčių negali būti 
rutiniškai (angl. as a matter of routine) reikalaujama medicininių patikrinimų. Pana-
šu, kad šių reikalavimų nebuvo paisyta pandemijos metu. 

Be to, pasirodžius naujoms ir dar pavojingesnėms viruso atmainoms valstybės 
narės ir toliau ribojo judėjimą savo teritorijose ir tarp šalių. Kitų šalių atžvilgiu Šen-
geno teritorija išliko apribota neesminėms kelionėms tik kelioms iš trečiųjų šalių.828 

Apibendrinant galima teigti, kad COVID-19 pandemijos patirtis parodė, jog ES 
laisvo asmenų judėjimo nuostatos nėra pakankamos krizių atveju. Todėl tikėtina, 

825 Saila Heinikoski, Tatu Hyttinen, „The Impact of Covid-19 on the Free Movement Regime in the North“, 
Nordic Journal of International Law 91 (1) (2022): p. 80–100. doi: https://doi.org/10.1163/15718107-
91010004.

826 Case C-369/20 NW v. Bezirkshauptmannschaft Leibnitz, [2020] OJ C348/8.
827 Hanneke van Eijken, Jorrit Rijpma, „Stopping a Virus from Moving Freely: Border Controls and Tra-

vel Restrictions in Times of Corona“, Utrecht Law Review 17 (3) (2021): 34–50. DOI: http://doi.
org/10.36633/ulr.686, https://www.utrechtlawreview.org/articles/10.36633/ulr.686/#n71. 

828 Hanneke van Eijken, Jorrit Rijpma, „Stopping a Virus from Moving Freely: Border Controls and Tra-
vel Restrictions in Times of Corona“m Utrecht Law Review 17 (3) (2021): 34–50. DOI: http://doi.
org/10.36633/ulr.686.



328

Teisė ir COVID-19 pandemija

kad, suvaldžius virusą, ES turės koreguoti teisinį reguliavimą dėl laisvo asmenų ju-
dėjimo, siekdama tiksliau apibrėžti kai kurias vartotas sąvokas, sveikatos išimties iš 
laisvo asmenų judėjimo principo apibrėžimą ir pan. Kai kurie mokslininkai829 teigia, 
kad tai nereiškia, jog nėra teisinio reguliavimo, tiesiog esamas teisinis reguliavimas 
nebuvo tinkamai parengtas tokio pobūdžio bendro visuomenės sveikatos iššūkio, 
kokį sukėlė COVID-19 pandemija, sprendimui. Jie atkreipia dėmesį į poreikį sude-
rinti priemones dėl visuomenės sveikatos išimties ir taisyklių taikymo šioje srityje. 
Be to, jų nuomone, visuomenės sveikatos išimtis vadinamojoje Piliečių direktyvoje 
turi būti atnaujinta, ypač dėl atvejų, kai susiduriama su situacijomis, keliančiomis 
bendrą pavojų visuomenės sveikatai. Pavyzdžiui, galėtų būti įtrauktos naujos nuos-
tatos dėl autonominės būtinojo darbuotojo (angl. essential worker) sąvokos, būti-
nųjų kelionių (angl. essential travel) ir tokio skirstymo pasekmių ES laisvo asmenų 
judėjimo teisei. Būtina sureguliuoti ir santykį tarp ES skaitmeninio sertifikato bei 
sistemingų sveikatos patikrinimų draudimo, įtvirtinto Piliečių direktyvoje.830 Moks-
lininkai pastebi, kad nors ES institucijos ir siekė koordinuoti nacionalinius ES vals-
tybių narių atsakus ir suderinti juos su ES teise, viena iš pandemijos metu išmoktų 
pamokų yra tokia, kad reikia daugiau privalomo koordinavimo ir reglamentavimo. 
COVID-19 artimiausiu metu neišnyks, todėl ES teisė turi užtikrinti teisinį tikrumą 
ir tais atvejais, kai egzistuoja mokslo netikrumas, priešingu atveju būtų sudėtinga 
veiksmingai užtikrinti atviras ES vidaus sienas ir ES piliečių teisę į judėjimo laisvę.831

2.7.3. Pandemijos valdymo poveikis teisei: soft law įtakos 
didėjimas?

Siekdama nustatyti gaires ES valstybėms narėms ir užtikrinti vienodą požiūrį, 
Europos Komisija priėmė įvairius komunikatus pandemijos metu. Tarp jų – komu-

829 Hanneke van Eijken, Jorrit Rijpma, „Stopping a Virus from Moving Freely: Border Controls and Tra-
vel Restrictions in Times of Corona“, Utrecht Law Review 17 (3) (2021): 34–50. DOI: http://doi.
org/10.36633/ulr.686, https://www.utrechtlawreview.org/articles/10.36633/ulr.686/#n71. 

830 Hanneke van Eijken, Jorrit Rijpma, „Stopping a Virus from Moving Freely: Border Controls and Tra-
vel Restrictions in Times of Corona“, Utrecht Law Review 17 (3) (2021): 34–50. DOI: http://doi.
org/10.36633/ulr.686, https://www.utrechtlawreview.org/articles/10.36633/ulr.686/#n71. 

831 Hanneke van Eijken, Jorrit Rijpma, „Stopping a Virus from Moving Freely: Border Controls and Tra-
vel Restrictions in Times of Corona“, Utrecht Law Review 17 (3) (2021): 34–50. DOI: http://doi.
org/10.36633/ulr.686, https://www.utrechtlawreview.org/articles/10.36633/ulr.686/#n71. 
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nikatas dėl laikinų nebūtinų kelionių apribojimų iš trečiųjų šalių ES+ regione832, gai-
rės dėl ES nuostatų taikymo prieglobsčio, grąžinimo ir perkėlimo procedūrose833, 
komunikatas dėl laisvo darbuotojų judėjimo įgyvendinimo834 bei komunikatas dėl 
nuoseklaus ir koordinuoto požiūrio į judėjimo laisvės atkūrimą ir vidaus sienų kont-
rolės panaikinimą“835. Nors šie instrumentai buvo priimti kaip minkštosios teisės 
nuostatos, o ne privalomi įsipareigojimai, vis dėlto jie lėmė konkrečias valstybių 
praktikas ir neretai turėjo panašų poveikį kaip privalomi dokumentai. Pavyzdžiui, 
pandemijos metu susidurta ir su naujomis sąvokomis, kurios lėmė teisines pasek-
mes. Pavyzdžiui, Europos Komisijos dokumentuose atsirado terminas „būtinosios 
kelionės“, kuris lėmė ribojimų taikymą arba netaikymą konkretiems asmenims pagal 
nacionalinę teisę. Macklin, naudodama Kanados pavyzdį ir siekdama atskleisti šią 
sąvoką, išskiria tris „būtinųjų kelionių“ tipus: ekonominį, teisinį ir politinį. Pirmo-
ji kategorija apibrėžia įvažiavimo teises užsienio darbuotojams, sezoniniams žemės 
ūkio darbuotojams ir kai kuriems tarptautiniams studentams. Paskutinė kategorija 
numato, pvz., šeimos narių kategorijas Kanadoje.836 

Kita vertus, kai kurie mokslininkai stebisi, kad nebuvo pakankamai išnaudotos 
priimtų dokumentų galimybės užtikrinti vienodą požiūrį į pandemijos metu taikytas 
priemones, kurios veikia ES teisę. Pavyzdžiui, Guild stebisi, kad Europos Komisijos 
2020 m. gegužės 13 d. komunikate dėl sugrįžimo prie laisvo asmenų judėjimo visos 
priemonės buvo pasiūlytos kaip pasirinkimo galimybės valstybėms narėms, tačiau 
ne pareigos pagal ES teisę. Tai stebina esant tokiam ES integracijos lygiui, kuris už-
tikrinamas pirmiausia ir svarbiausia – per teisę.837 Tikėtina, kad viena iš pandemijos 

832 European Commission, Communication to the European Parliament, the European Council and the 
Council, COVID-19: Temporary Restriction on Non-Essential Travel to the EU, 16 March 2020, 
COM(2020) 115 final.

833 European Commission, COVID-19: Guidance on the implementation of relevant EU provisions in the area of 
asylum and return procedures and on resettlement, 16. 4. 2020 C(2020) 2516 final, https://ec.europa.
eu/info/sites/info/files/guidance-implementation-eu-provisions-asylum-retur-procedures-resettlement.
pdf. 

834 Communication from the Commission, Guidelines concerning the exercise of the free movement of 
workers during COVID-19 outbreak 2020/C 102 I/03, C/2020/2051, OL C 102I, 2020 3 30, p. 12–14.

835 European Commission, Communication from the Commission, Covid-19: Towards a phased and co-
ordinated approach for restoring freedom of movement and lifting internal border controls, C(2020) 
3250 final, 13 May 2020.

836 Audrey Macklin, „(In)Essential Bordering: Canada, COVID, and Mobility“, Front. Hum. Dyn., 23 
December 2020, https://doi.org/10.3389/fhumd.2020.609694.

837 Elspeth Guild, „Covid-19 Using Border Controls to Fight a Pandemic? Reflections From the European 
Union“, Front. Hum. Dyn., 30 November 2020.



330

Teisė ir COVID-19 pandemija

metu išmoktų pamokų bus tai, jog reikės detalesnio reguliavimo privalomais teisės 
aktais.

2.7.4. Ateities perspektyvos

Technologijų plėtra neabejotinai jau veikia migracijos ir prieglobsčio sistemas, 
o COVID-19 pandemijos metu ypač išryškėjo inovatyvių skaitmeninių sprendimų 
poreikis, kai buvo taikyti kai kurie neišvengiami sprendimai, kurie gali turėti poveikį 
ateičiai. Viena vertus, technologijos leido darbo migracijai vykti virtualiai, kai ne-
buvo įmanoma migruoti realiai. Pavyzdžiui, jau dabar kalbama apie vadinamuosius 
„skaitmeninius klajoklius“ (angl. digital nomads). Kadangi nuotolinis darbas buvo 
gana plačiai naudotas atsakas į pandemiją, ilgalaikėje perspektyvoje ankstesni fizinio 
buvimo darbe mastai gali pradėti apskritai mažėti, ypač jei atsižvelgtume į bendrą ko-
munikacijos foną, nuotolinių platformų naudojimą, kurios telkia laisvai samdomus 
darbuotojus ir darbdavius. Prognozuojama, kad gali didėti atotrūkis tarp pilietybės, 
gyvenimo ir darbo valstybių, ypač kalbant apie aukštos kvalifikacijos darbuotojus. 
Virtualios darbinės veiklos galimybės gali sukurti būdus valstybėms užpildyti dar-
buotojų poreikius šiems fiziškai nemigruojant. Kartu valstybės gali siekti prisitraukti 
globalius darbuotojus steigdamos virtualias įsidarbinimo platformas ir suteikdamos 
tam tikrą socialinę apsaugą ir išmokas. Jau kelios valstybės (pvz., Kroatija, Estija ir 
Graikija) siūlo tokias „skaitmeninių klajoklių“ vizas, tačiau kitos valstybės, tikėtina, 
naudoja save įdarbinančių asmenų / laisvai samdomų darbuotojų vizas asmenims, 
dirbantiems nuotoliniu būdu tarptautiniu mastu, arba priima juos pagal ne pelno 
siekiančių asmenų vizas (be teisės dirbti šalyje) su sąlyga, kad šie asmenys gali save 
finansiškai išlaikyti. Taip pat teigiama, kad valstybės vis daugiau nagrinėja santykį 
tarp tarptautinio nuotolinio darbo, fiskalinių klausimų ir apsigyvenimo sąlygų.838

Dar iki pandemijos pradžios kai kuriose valstybėse jau buvo taikomos galimybės 
pateikti vizų ir leidimų gyventi prašymus nuotoliniu būdu, tačiau pandemija parodė 
poreikį plėtoti skaitmenines platformas šiuo tikslu. Nors kol kas tik keletas valstybių 
(pvz., Australija, Naujoji Zelandija, JAV, Turkija) turi vadinamąsias e. vizas, šis po-
žiūris netrukus gali tapti norma. Pastebėtina, kad kai kurios valstybės (pvz. Kanada, 
Jungtinė Karalystė, JAV) jau šiuo metu naudoja dirbtinį intelektą ir didžiuosius duo-
menis siekdamos identifikuoti saugumo rizikas vizos išdavimo procese. Prieglobsčio 

838 EMN, „The impact of COVID-19 in the migration area in EU and OECD countries“, April 2021, p. 
35–36, https://www.oecd.org/migration/mig/00-eu-emn-covid19-umbrella-inform-en.pdf.
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procedūrose skaitmenizacija jau pažengusi kai kuriose šalyse (ypač identifikacijos 
srityje), kalbos ir dialekto bei kilmės valstybės nustatymo klausimais.839 

Šiuo metu diskutuojama ir apie inovacijas bei pokyčius pasienio kontrolėje 
svarstant, kaip apskritai sumažinti infekcinių ligų perdavimo riziką ir palengvinti 
nacionalinių sveikatos sistemų naštą. Kai kurios technologijos jau taikomos 
asmenims kertant sieną, pavyzdžiui, temperatūros matavimo įrenginiai ar pasienio 
punktai be prisilietimo kontrolės (angl. touchless border points). Kitos priemonės yra 
susijusios su rizikos vertinimu, faktinių specializuotų migracijos koridorių sudary-
mu arba burbulais, kur taikomi mažesni sveikatos patikros reikalavimai.840 

Pandemijos poveikio pabėgėlių teisių įgyvendinimui masto ir gylio suvokimas 
vis dar priklausys nuo kolektyvinio tarptautinio atsako veiksmingumo per tam tik-
rą laiko tarpą, padidėjusios atskaitomybės, adaptacijos ir mokymosi. Kadangi CO-
VID-19 viruso paplitimas išlieka artimiausios ateities rūpesčiu, dauguma iš adaptuo-
tų darbo metodų ir paslaugų teikimo priemonių bus aktualios, todėl pateisinamas 
tolimesnis investavimas į jas ir papildoma optimizacija bei pagerinimas, siekiant 
padidinti atsako prisitaikymą ir panašių iššūkių sprendimą ateityje.841 

Vis dėlto platesnė technologijų plėtra migracijos ir prieglobsčio kontekstuose 
turėtų būti vykdoma laikantis ir atsargumo, nes šios sritys yra itin specifinės dėl to, 
kad neretai sprendžiamas asmens likimas. Todėl bet kokia technologijų plėtra turėtų 
atsižvelgti į šių sričių specifiką ir būti vykdoma siekiant palengvinti galimybę asme-
nims pasinaudoti procedūromis, padaryti jas veiksmingesnes, o ne sukurti naujus 
iššūkius.

839 EMN, „The impact of COVID-19 in the migration area in EU and OECD countries“, April 2021, p. 35, 
https://www.oecd.org/migration/mig/00-eu-emn-covid19-umbrella-inform-en.pdf.

840 EMN, „The impact of COVID-19 in the migration area in EU and OECD countries“, April 2021, p. 35, 
https://www.oecd.org/migration/mig/00-eu-emn-covid19-umbrella-inform-en.pdf.

841 „Joint Evaluation of the Protection of the Rights of Refugees During the COVID-19 Pandemic“, 
Briefing paper, Emerging Findings, December 2021, p. 16, https://www.covid19-evaluation-coalition.
org/documents/Joint%20Evaluation%20on%20Refugee%20Rights%20during%20COVID%20-%20
Briefing%20Paper%20DRAFT%20Dec21.pdf.
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2.8. Pandemijos poveikis komunalinių atliekų tvarkymo 
teisiniam reglamentavimui 

Šioje mokslo studijos dalyje analizuojamas teisės poveikis pandemijos valdymui 
ir pandemijos poveikis teisei konkrečioje – komunalinių atliekų tvarkymo srityje. 
Komunalinių atliekų tvarkymo sritis pasirinkta nagrinėti dėl to, kad komunalinių 
atliekų surinkimas ir tvarkymas yra viešoji paslauga, kuri turi būti teikiama 
nepertraukiamai visiems gyventojams, komercinėms ir administracinėms įstaigoms, 
prekybos ir aptarnavimo srities įmonėms. Komunalinių atliekų surinkimo ir 
tvarkymo paslaugų teikimas pasižymi tuo, kad netinkamai teikiamos paslaugos gali 
pradėti daryti neigiamą poveikį gyventojų sveikatai ir aplinkai. Todėl prasidėjus 
COVID-19 pandemijai turėjo būti priimti skubūs sprendimai, kurie užtikrintų 
nepertraukiamą ir saugų komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Šios studijos 
kontekste svarbus ne vien tokių sprendimų priėmimo faktas, bet ir jų dermė 
su aukštesnės galios teisės aktais bei pagrindiniais teisės principais. Šioje dalyje 
analizuojamas pandemijos poveikis komunalinių atliekų tvarkymo srities teisiniam 
reglamentavimui ir jo įgyvendinimui, įvardijant pagrindinius pandemijos metu 
kilusius iššūkius, analizuojant Lietuvoje ir užsienio valstybėse bei tarptautinių or-
ganizacijų taikytas teisines COVID-19 pandemijos valdymo priemones, priimtas 
komunalinių atliekų tvarkymo srityje. Taip pat nagrinėjamos Lietuvoje taikytos 
teisinės priemonės, susijusios su COVID-19 pandemijos valdymu komunalinių 
atliekų tvarkymo srityje, bei vertinama, kokį poveikį COVID-19 pandemija turė-
jo komunalinių atliekų teisiniam reglamentavimui.

2.8.1. Pandemijos sukelti iššūkiai komunalinių atliekų tvarkymui 
ir jo teisiniam reglamentavimui 

Komunalinių atliekų tvarkymas jau savaime yra susijęs su rizikos, kurią ši vei-
kla gali sukelti žmonių sveikatai ir aplinkai, valdymu. Ši rizika įvertinta ir 2008 m. 
lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/98/EB dėl atliekų842, 
kurios 13 straipsnis įpareigoja valstybes nares imtis būtinų priemonių užtikrinti, 

842 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinan-
ti kai kurias direktyvas. OL L 312, 2008 11 22, p. 3–30. 
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kad atliekos būtų tvarkomos nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai ir nepakenkiant 
aplinkai.

Komunalinių atliekų gausu kasdieniame gyvenime, jos yra mišrios ir atskirai 
surinktos buitinės (buityje susidarančios) atliekos, įskaitant popieriaus ir kartono, 
stiklo, metalų, plastiko, biologines, medienos, tekstilės, pakuočių, elektros ir elektro-
ninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių, taip pat stambiosios atliekos, įskaitant čiuži-
nius ir baldus, ir atliekos, surinktos iš kitų šaltinių, kai jos savo pobūdžiu ar sudėtimi 
yra panašios į buitines atliekas.843

Šių paslaugų visuomeninė svarba ir jų būtinumas lėmė įstatymų leidėjo sprendi-
mą komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą apibrėžti kaip viešąją paslaugą, apiman-
čią komunalinių atliekų surinkimą, vežimą, naudojimą, šalinimą, šių veiklų organi-
zavimą, stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą. Paslaugos priskyrimas viešajai 
paslaugai reiškia, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslauga turi būti visuotinė, 
geros kokybės, prieinama (įperkama) ir atitikti aplinkosaugos, techninius-ekonomi-
nius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus844. Tinkamą šios viešosios paslau-
goje teikimą Lietuvoje užtikrinti turi savivaldybės. 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra įvertinęs neigiamas pasek-
mes, kurias gali sukelti netinkamas atliekų tvarkymas: „<...> įstatymų leidėjas 
turi atsižvelgti į tai, kad netinkamai tvarkomos atliekos sukelia grėsmę aplinkai, 
žmonių ir visuomenės sveikatai.“845 Oficialiojoje konstitucinėje doktrinoje pažy-
mėta, kad „<..> įstatymų leidėjas, reguliuodamas su atliekų tvarkymu susijusius 
santykius ir perdavęs tam tikras atliekų tvarkymo organizavimo funkcijas savi-
valdybėms, pagal Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalį privalo šią veiklą reguliuoti 
taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, – inter alia turi paisyti iš Konstitucijos 
46 straipsnio kylančių imperatyvų, inter alia jame įtvirtintų asmens ūkinės veiklos 
laisvės ir iniciatyvos laidavimo, sąžiningos konkurencijos ir vartotojų teisių apsaugos 
reikalavimų, taip pat 29 straipsnyje įtvirtinto asmenų lygiateisiškumo imperatyvo, 53 
ir 54 straipsniuose įtvirtintų žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos imperatyvų“846. 

843 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, Valstybės žinios, 1998, Nr. 61-1726.
844 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, Valstybės žinios, 1998, Nr. 61-1726.
845 Konstitucinio Teismo 2014 m. gegužės 9 d. sprendimas Nr. KT18-N7/2014 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo 
plano patvirtinimo“ patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 166.4 punkto (2007 m. 
spalio 31 d., 2010 m. gruodžio 1 d. redakcijos) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, TAR, 
2014-05-12, Nr. 5321.

846 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2015 m. kovo 5 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 
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Europos Žmogaus Teisių Teismas 2012 m. sausio 10 d. sprendime byloje Di Sar-
no ir kiti prieš Italiją konstatavo, kad atliekų surinkimas, apdorojimas ir šalinimas 
yra pavojinga ūkinė veikla; todėl šioje srityje valstybė turi pozityvią pareigą imtis 
pagrįstų ir tinkamų priemonių, kad būtų apsaugota EŽTK 8 straipsnyje įtvirtinta 
teisė į privataus gyvenimo gerbimą ir būsto neliečiamybę ir apskritai teisė gyventi 
saugioje ir sveikoje aplinkoje847.

Galimos neigiamos komunalinių atliekų tvarkymo pasekmės buvo įvertintos ir 
į jas atsižvelgta, nustatant šios srities teisinį reglamentavimą tiek ES, tiek Lietuvos 
lygmeniu.  Taikant atsargumo ir saugumo priemones tam tikras komunalinių atliekų 
tvarkymo operacijų ar medžiagų pavojingumas yra valdomas, o tai leidžia komu-
nalinių atliekų tvarkymą vykdyti kaip įprastinę ir sąlygiškai saugią veiklą. Galima 
sakyti, kad pasiekti geri atliekų tvarkymo sistemų rezultatai leido į atliekų tvarkymą 
pradėti žiūrėti kaip į savaime „nematomai“ vykstantį procesą. 

Kilusi COVID-19 pandemija ir jos keliamos rizikos privertė naujai įvertinti ir 
peržiūrėti visą komunalinių atliekų tvarkymo sistemos veikimą. Jau pirmomis pan-
demijos „valandomis“ centrinės ir vietos valdžios institucijos turėjo operatyviai 
adaptuoti esamas atliekų tvarkymo sistemas ir vykdomas procedūras taip, kad būtų 
laikomasi atliekų tvarkymo reikalavimų, užtikrintos tinkamos darbo sąlygos dar-
buotojams ir t. t.848

Sprendžiant, kaip pandemijos metu turi būti vykdomas komunalinių atliekų 
tvarkymas, didelę reikšmę turėjo operatyvus žinių apie ligos plitimo būdus gavimas. 
Bendrai buvo įvardijami du pagrindiniai ligos plitimo būdai: perdavimas žmogaus 
žmogui artimo sąlyčio su sergančiuoju metu (pagrindinis infekcijos plitimo bū-
das) ir perdavimas per liečiamus įvairius aplinkos daiktus (nepagrindinis infekcijos 
plitimo būdas).849 Pandemijos pradžioje buvo daug neaiškumų, kaip plinta virusas 
paviršiais, kiek laiko ir ant kokių paviršių jis išsilaiko. Viruso plitimo per paviršius 
tikimybė kėlė didelį susirūpinimą, nes surenkant komunalines atliekas konteinerius 
liečia ir atidaro daugybė žmonių, vėliau atliekos apdorojamos rūšiavimo įrenginiuo-
se, kuriuose galimas sąlytis su atliekomis. Dėl šios priežasties pandemijos pradžioje 

atliekų tvarkymo įstatymo (2002 m. liepos 1 d. redakcija) 30 straipsnio 4 dalies atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai“, TAR, 2015, Nr. 3412.

847 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2015 m. kovo 5 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 
atliekų tvarkymo įstatymo (2002 m. liepos 1 d. redakcija) 30 straipsnio 4 dalies atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai“, TAR, 2015, Nr. 3412.

848 „Municipal Waste Management and COVID-19 - Phase 1“, <https://acrplus.org/en/munici-
pal-waste-management-covid-19-phase1>.

849 „Koronavirusas: kas tai?“, <https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/duk-covid-19/koronavirusas-kas-tai>.
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žmonės daugelyje vietų net pradėjo vengti išmesti atliekas, kaupdami jas namuose. 
Kartu pandemija iškėlė ir naujų klausimų, kaip turi būti surenkamos sergančių CO-
VID-19 asmenų ar izoliacijoje esančių asmenų atliekos. 

Viruso perdavimo žmonių sąlyčio metu galimybė pareikalavo peržiūrėti komu-
nalinių atliekų tvarkymo paslaugas teikiančių darbuotojų darbo organizavimo prin-
cipus. Darbuotojai turėjo būti aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis, de-
zinfekciniu skysčiu, turėjo būti užtikrintas darbuotojų srautų valdymas, vykdomas 
darbuotojų testavimas, izoliavimas ir pan. 

Buvo suprantama, kad jeigu atliekų tvarkymo įmonėse susiformuotų dideli ligos 
židiniai (dalis darbuotojų serga, dalis izoliuojasi), tai galėtų turėti neigiamų pasek-
mių šios viešosios paslaugos teikimui ir jis sutriktų. 

Be to, pati pandemija, tiksliau – dėl jos įvesti veiklos apribojimai bei vartojimo 
pokyčiai turėjo poveikį pačiam atliekų tvarkymo sektoriui. Pasaulyje smarkiai padi-
dėjo veido kaukių, pirštinių ir kitų vienkartinių higienos prekių, kurios, jas panau-
dojus, iš karto tampa atliekomis, poreikis. Kai kurių tyrimų duomenimis, pasaulyje 
vieno mėnesio poreikis buvo 129 milijardai veido kaukių ir 65 milijardai vienkartinių 
pirštinių.850 Tokiu būdu COVID-19 pandemija dar labiau padidino taršą plastiku851 
ir išryškino problemą, kad plastikas ir toliau bus mūsų ekonomikos pagrindas852.

Dėl visuotinės panikos įsigyjant maisto produktus susidarė dideli nepanaudoto 
maisto atliekų kiekiai.853 Pavyzdžiui, Indijoje visuotinis veiklos sustabdymas vasaros 
daržovių, žaliavinių ir įvairių grūdinių kultūrų derliaus nuėmimo piko laiku tapo 
priežastimi milžiniškam maisto švaistymui ir tokio pobūdžio atliekoms susidaryti.854 
Viešbučių, restoranų ir kitų su maisto tiekimu susijusių paslaugų sustabdymas lėmė 
jų atliekų kiekio sumažėjimą. Kai kuriose valstybėse tai sukėlė problemų, nes lauki-

850 Dwi Hantoko ir kt., „Challenges and Practices on Waste Management and Disposal during COVID-19 
Pandemic“, Journal of Environmental Management“ 286 (15 May 2021), <https://doi.org/10.1016/j.
jenvman.2021.112140>.

851 „COVID-19 pandemija iššaukė didesnius plastiko atliekų kiekius“, <http://aaa.lrv.lt/lt/naujienos/
covid-19-pandemija-issauke-didesnius-plastiko-atlieku-kiekius>.

852 „Plastiko pakuočių atliekos: kad būtų pasiekti užsibrėžti tikslai, ES būtina skatinti antrinį perdirbimą“, 
<https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/NewsItem.aspx?nid=14448>.

853 Samuel A. Sarkodie, Phebe A. Owusu, „Impact of COVID-19 pandemic on waste management“,Envi-
ron Dev Sustain 23, 7951–7960 (2021), < https://doi.org/10.1007/s10668-020-00956-y>.

854 Ram Kumar Ganguly, Susanta Kumar Chakraborty, „Integrated approach in municipal solid waste 
management in COVID-19 pandemic: Perspectives of a developing country like India in a global sce-
nario“, Case Studies in Chemical and Environmental Engineering 3 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.
cscee.2021.100087>.
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nės žiurkės pradėjo lįsti į patalpas.855

Taigi tinkamas komunalinių atliekų tvarkymas tapo iššūkiu daugelyje valsty-
bių. Juk pandemija lėmė, kad reikėjo spręsti naujo pobūdžio buityje susikaupian-
čių atliekų tvarkymą ir prisitaikyti prie atliekų kiekio pasikeitimų. Kartu reikėjo 
užtikrinti komunalinių atliekų surinkimo, kaip viešosios paslaugos, nepertrau-
kiamumą ir užtikrinti pažangių ir aplinką tausojančių atliekų tvarkymo būdų 
tęstinumą. Be to, tinkamas užsikrėtusių asmenų atliekų tvarkymas stabdė ligos 
plitimą. Šiems iššūkiams spręsti buvo būtina priimti greitus sprendimus ir jų įgy-
vendinimą užtikrinti teisiniu reglamentavimu, kuris ne visuomet spėjo su paslaugų 
teikimo pasikeitimais.

2.8.2. Užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų taikytos 
teisinės pandemijos valdymo priemonės komunalinių atliekų 

tvarkymo srityje 

Komunalinių atliekų tvarkymo klausimus sprendžia valstybės ir savivaldybės 
savarankiškai, tačiau pandemijos metu itin svarbus tapo tarptautinių organizacijų 
dalyvavimas teikiant rekomendacijas ir gaires dėl komunalinių atliekų tvarkymo. 

Didelį įdirbį tarptautiniu mastu formuojant gerosios praktikos gaires atli-
ko Jungtinių Tautų gyvenamųjų vietovių programa „UN-Habitat“. Ji teikė re-
komendacijas856 dėl atliekų tvarkymo pandemijos metu ypatingą dėmesį skiriant 
komunikacijai, medicinos atliekoms, atliekų susidarymo pokyčiams, tolimesniam 
atliekų surinkimui ir perdirbimui, atliekų srities darbuotojų ir asmenų, renkančių 
atliekas, saugumui, tinkamam atliekų šalinimui. Organizacija atkreipė dėmesį, 
kad tvarkant atliekas pandemijos sąlygomis svarbu įvertinti ir suvaldyti įvairius 
probleminius aspektus. Vienas tokių pandemijos sąlygotų aspektų – įvertinti atliekų 
susikaupimo vietų pokyčius, pavyzdžiui, prie sveikatos įstaigų padaugėjo pavojingų 
atliekų, o prie kitų įstaigų, tokių kaip mokyklos, komerciniai kompleksai, jų gerokai 
sumažėjo ir pan. Taip pat buvo konstatuota, kad svarbu atskirai tvarkyti infekcijos 
paveiktas atliekas ir šiuo tikslu aprūpinti tam skirtomis priemonėmis namų ūkius, 

855 Samuel A. Sarkodie, Phebe, Owusu, „Impact of COVID-19 pandemic on waste management“, Environ 
Dev Sustain 23, 7951–7960 (2021), < https://doi.org/10.1007/s10668-020-00956-y>.

856 „Strategy Guidance: Solid Waste Management Response to COVID-19“, < https://unhabitat.org/sites/
default/files/2020/05/un-habitat_strategy_guidance_swm_reponse_to_covid19.pdf>.
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ypač gaunančius mažesnes pajamas. Buvo rekomenduojama išlaikyti ir plėsti 
atliekų surinkimo paslaugų teikimą, tačiau apribojant artimo kontakto galimybes. 
Rekomenduota apsaugoti atliekų tvarkymo srityje formaliai ir neformaliai dirbančius 
asmenis, užtikrinti reguliarią komunikaciją aktualiais atliekų tvarkymo klausimais 
ir bendradarbiauti su visais suinteresuotais asmenimis. Teiktas siūlymas pagreitinti 
viešųjų pirkimų procedūras, siekiant įsigyti visas reikiamas priemones. Taip pat 
ypatingas dėmesys buvo skirtas nuolatinio veiklos planavimo vykdymui. 

Europos Sąjungos lygiu Europos Komisija 2020 m. balandžio 14 d. paskelbė la-
bai svarbų pranešimą „Atliekų tvarkymas koronaviruso krizės sąlygomis“857. Šiame 
dokumente buvo pasiūlytos veiksmų gairės, kurios leistų užtikrinti aukštą žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį bei išlaikyti tinkamų atliekų tvarkymo paslaugų 
teikimą. Komunalinių atliekų tvarkymo klausimu dokumente nurodoma, kad tuo 
atveju, kai reikia sumažinti paslaugų kokybę, turėtų būti užtikrintas atliekų ir biolo-
ginių atliekų surinkimo tęstinumas ir pakankamas dažnumas. Taip pat buvo nusta-
tytos aiškios ir detalios  rekomendacijos, tvarkant komunalines atliekas tais atvejais, 
kai asmenys serga COVID-19 liga arba turi izoliuotis. Didelis dėmesys gairėse buvo 
skiriamas tam, kad valstybės narės turėtų užtikrinti atliekų, taip pat biologinių, su-
rinkimo tęstinumą ir pakankamą dažnumą, siekiant išvengti bet kokio tiesioginio 
pavojaus visuomenės saugumui ir sveikatai. Be to, buvo pažymėta, kad koronaviruso 
krizės sąlygomis dar svarbiau, kad piliečiai tinkamai rūšiuotų atliekas, būtų tinkamai 
informuoti apie visus laikinus atliekų surinkimo praktikos pokyčius ir pan.

Aktyviu komunikavimu išsiskyrė Tarptautinė kietųjų atliekų asociacija (Interna-
tional Solid Waste Association, ISWA), kurios rekomendacijos buvo paremtos šiais 
pagrindiniais prioritetais858: 1) užtikrinti atliekų tvarkymo paslaugų teikimo tęstinu-
mą; 2) atlikti atliekų perdirbimo procesų korektūras, kad šie procesai išliktų saugūs 
ir pandemijos sąlygomis; 3) užtikrinti saugų sveikatos priežiūros atliekų surinkimą 
ir šalinimą.

Be rekomendacijų ir gairių teikimo, tarptautiniu lygiu veikiančios visuomeninės 
organizacijos siekė surinkti ir apibendrinti informaciją apie įvairių valstybių taiky-
tas priemones atliekų tvarkymo srityje. Nevalstybinė Miestų ir regionų asociacija 
tvariam išteklių valdymui atliko tyrimą apie komunalinių atliekų problemų sprendi-

857 „Waste Management in the Context of the Coronavirus Crisis“, <https://ec.europa.eu/info/sites/de-
fault/files/waste_management_guidance_dg-env.pdf>.

858 Anne Scheinberg ir kt., „Waste Management During the COVID-19 Pandemic“, International Solid 
Waste Association (ISWA)“, 2020, <https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/resources/ISWA_
Waste_Management_During_COVID-19.pdf >. 
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mą skirtingose valstybėse. Šio tyrimo pagrindu pateikiami apibendrinti duomenys 
apie pandemijos metu nustatytus komunalinių atliekų tvarkymo reikalavimus skir-
tingose valstybėse859 (žr. 4 lentelę). Tai pandemijai valdyti skirtos priemonės atliekų 
srityje, kurių dalis yra visiškai naujos (infekuotų atliekų atskyrimas), kitos priemonės 
buvo taikytos ir anksčiau (konteinerių dezinfekavimas), tačiau joms pradėtas teikti 
ypatingas dėmesys.

4 lentelė. Komunalinių atliekų tvarkymo reikalavimai skirtingose valstybėse

Valstybė Komunalinių atliekų tvarkymo reikalavimai pandemijos 
metu

Austrija Asmenų buvo prašoma sumažinti išmetamų atliekų kiekį, 
laikytis fizinio atstumo išmetant atliekas, galbūt COVID-19 
užkrėstos atliekos (audiniai ir kt.) turėjo būti dedamos į san-
darius maišus.

Kroatija Atliekų tvarkymo tarnybos nustatytu grafiku turėjo dezinfe-
kuoti ir plauti atliekų konteinerius.

Čekija COVID-19 sergančių asmenų apsaugos priemonės turėjo būti 
įdedamos į neplonesnį nei 0,2 mm storio maišą ir dezinfekuo-
jamos arba įdedamos į antrą maišą. Vietos valdžios instituci-
jos turėjo nustatyti tokių atliekų laikymo ir šalinimo tvarką, 
suderinusios su visuomenės sveikatos priežiūros institucija.

Estija Buvo nustatytos skirtingos atliekų tvarkymo ir jų surinkimo 
taisyklės iš infekuotų ir besiizoliuojančių asmenų. Tokio po-
būdžio atliekos turėjo būti sudėtos į sandarų maišą, neturėjo 
būti apdorojamos rankiniu būdu ir iki apdorojimo saugomos 
72 valandas. 

Suomija Infekuotų asmenų atliekos turėjo būti renkamos pagal atskirą 
tvarką. Tai atvejais, kai vėluojama surinkti atliekas, jas reikėjo 
laikyti sandariai, kitiems asmenims ir gyvūnams neprieina-
mose vietose.

859 „The Impact of the COVID-19 Pandemic on Municipal Waste Management System. Result and Anal-
ysis of a Survey Carries out by ARC+ between July and October 2020“, <https://acrplus.org/images/
technical-reports/2021_ACR_Impact_COVID-19_pandemic_on_municipal_waste_management_
systems.pdf >.  
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Vokietija Namų ūkuose, kuriuose nėra infekcijos atvejų, atliekos turėjo 
būti tvarkomos įprasta tvarka. O infekuotų asmenų atliekos 
turėjo būti sudėtos į sandarius maišus.

Švedija Namų ūkiuose, kuriuose nėra infekcijos atvejų atliekos turėjo 
būti tvarkomos įprasta tvarka. O infekuotų asmenų atliekos 
turėjo būti sudėtos į sandarius plastikinius maišus.

Šveicarija Infekuotų asmenų atliekos turėjo būti sudėtos į sandarius 
plastikinius maišus. Atliekų tvarkymo srityje dirbantiems 
asmenims turėjo būti užtikrintos pakankamos apsaugos prie-
monės.

Slovakija Turėjo būti užtikrintas įprastas atliekų surinkimo procesas. 
Tokios atliekos kaip kaukės, servetėlės, pirštinės turėjo būti 
sudėtos į sandarius maišus prieš įdedant į bendrų atliekų 
maišą.

Šaltinis: „Municipal waste management and COVID-19“860

Užsienio valstybių patirtis rodo, kad pandemijos metu valstybės rinkosi imtis 
didesnių atsargumo priemonių tvarkant infekuotų asmenų atliekas (dėti jas į ats-
kirus maišus, dėti į du maišus arba surinkti atskirai) ir tvarkant naudotas asmens 
apsaugos priemones (dėti jas į atskirus maišus). O tarptautinių organizacijų reko-
mendacijose atsispindėjo poreikis prisitaikyti prie pandemijos realybės, kartu sie-
kiant išlaikyti teikiamos viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo 
tęstinumą ir saugumą. 

2.8.3. Pandemijos valdymo teisinių priemonių komunalinių 
atliekų tvarkymo srityje taikymas Lietuvoje

Lietuvos Respublikoje komunalinių atliekų tvarkymą nustatančiuose centrinės 
valdžios ir vietos savivaldos teisės aktuose, kurie savaime buvo pakankamai išsa-
mūs861, nebuvo specialių nuostatų, kurių veikimą sąlygotų pandemijos ar panašios į 
jas sąlygos. 

860 „Municipal waste management and COVID-19“, https://www.acrplus.org/en/municipal-waste-man-
agement-covid-19.

861 „Komunalinės atliekos“, <http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/atliekos/komunalines-atliekos>.
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Sprendžiant teisinio reglamentavimo, kaip turi būti tvarkomos komunalinės 
atliekos pandemijos metu, trūkumą, lyderystės nacionaliniu lygiu ėmėsi Aplinkos 
ir Sveikatos apsaugos ministerijos. Aplinkos ministerija viešai paskelbė ir suintere-
suotiems asmenims laiško forma išsiuntė 2020 m. kovo 24 d. rekomendacijas „Dėl 
atliekų tvarkymo COVID-19 infekcijos plitimo grėsmės laikotarpiu“862, o Sveikatos 
apsaugos ministerija paskelbė pranešimą „Esantiems izoliacijoje – specialios reko-
mendacijos dėl šiukšlių tvarkymo“863.

Aplinkos ministerija, kuri yra įgaliota koordinuoti kitų valstybės ir savivaldy-
bių institucijų veiklą atliekų tvarkymo srityje, rekomendacijas paskelbė jas tiesiogiai 
siedama su  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 
„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“864. 

Rekomendacijose buvo pažymima, kad šio nutarimo nuostatos nustato viešojo 
sektoriaus subjektams pareigą užtikrinti jiems priskirtų neatidėliotinų funkcijų (dar-
bų) atlikimą, įskaitant ir komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą. Taip pat 
atkreiptas dėmesys, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos ES priskiriamos 
prie bendrojo intereso paslaugų, o Lietuvos mastu – prie viešųjų paslaugų.

Kadangi komunalinės atliekos tvarkomos savivaldybių atliekų tvarkymo taisyk-
lėse nustatyta tvarka, savivaldybėms buvo rekomenduojama skelbti informaciją, 
kad karantino laikotarpiu gyventojai komunalinių atliekų srautą, t. y. tokias buiti-
nes atliekas kaip servetėlės, tualetinis popierius, apsauginės kaukės ir kitos pana-
šaus pobūdžio atliekos, mestų į atskirą maišą, pilnas maišas turėtų būti įdedamas 
į papildomą maišą, sandariai užrišamas ir išmetamas į mišrių komunalinių atliekų 
konteinerius. Buvo rekomenduojama į papildomą maišą sudėti ir atskirai rūšiuoja-
mas pakuočių (popieriaus, plastiko, metalo) atliekas, jas išmesti į pakuočių atliekų 
surinkimo konteinerius. Rekomendacijose taip pat atkreiptas dėmesys, kad būtent 
savivaldybės yra įpareigotos administruoti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos 
teikimą, vykdyti savivaldybės atrinktų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą tei-
kiančių atliekų tvarkytojų teikiamos paslaugos kokybės priežiūrą ir kontrolę, užtik-
rinti nepertraukiamą šios paslaugos teikimą. 

862 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2020 m. kovo 24 d. raštas „Dėl atliekų tvarkymo veiklos 
organizavimo COVID-19 plitimo grėsmės laikotarpiu“, https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/atliekos/at-
liekos-covid-19.

863 Sveikatos apsaugos ministerija, „Esantiems izoliacijoje – specialios rekomendacijos dėl šiukšlių 
tvarkymo“,<http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/esantiems-izoliacijoje-specialios-rekomendacijos-del-siuks-
liu-tvarkymo>.

864 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos 
Respublikos teritorijoje paskelbimo“, TAR, 2020, Nr. 546.
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Be to, pažymėta, kaip nustatyta Minimaliuose komunalinių atliekų tvarkymo 
paslaugos kokybės reikalavimuose, kad atliekų tvarkytojas turi reguliariai plauti ir 
(ar) dezinfekuoti kolektyvinius mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius 
vadovaudamasis higienos reikalavimais ir savivaldybės nustatyta tvarka, bet ne re-
čiau kaip kartą per ketvirtį šiltuoju metų laiku arba sutartyje su savivaldybe ar ko-
munalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi nustatytu dažnumu. Buvo 
rekomenduota karantino metu kuo dažniau plauti ir (ar) dezinfekuoti kolektyvinius 
mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius. Dezinfekuoti naudojami bioci-
dai turėjo atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais nustatytus reikalavimus. O 
individualius mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius turėjo plauti atlie-
kų turėtojai arba atliekų tvarkytojai.

Rekomendacijose buvo pažymėta, kad mechaninio-biologinio apdorojimo įren-
giniuose dirbantys žmonės visada privalo dėvėti apsaugines priemones (respirato-
rius, pirštines, kostiumus ir t. t.). Analogiškų priemonių dėl COVID-19 koronavi-
rusinės infekcijos plitimo ir užsikrėtimo prevencijos turėjo imtis ir atliekų vežėjai.

Be to, buvo pažymėta, kad jeigu būtinos karantino priemonės būtų patikslintos 
ir (ar) atsirastų poreikis tikslinti šias rekomendacijas ir (ar) atliekų tvarkymą regla-
mentuojančius teisės aktus, apie tai nedelsiant bus informuojama ir sprendimai dėl 
atliekų tvarkymo bus paskelbti viešai teisės aktų nustatyta tvarka. 

Kitaip tariant, pirmojo karantino metu, kuris prasidėjo 2020 m. kovo 16 d., 
Aplinkos ministerija apsiribojo tik rekomendacijų, kurios buvo susietos su karantino 
režimo trukme, pateikimu. O galimas teisės aktų keitimo poreikis buvo siejamas su 
tiksliai neapibrėžtais ateities įvykiais.

Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijose buvo apibrėžti detalūs nuro-
dymai865, kaip turi būti tvarkomos izoliuotų žmonių komunalinės atliekos, kad ne-

865 Rekomendacijose nurodyta, kad izoliuotas žmogus, kuriam izoliavimas privalomas, buitines atliekas 
jų susidarymo vietoje, taip pat ir naudotas asmens apsaugos priemones (jei tokias naudojo), panaudo-
tas vienkartines servetėles surenka į atliekoms skirtą konteinerį, į kurį įdėtas skysčiams nepralaidus 
maišas. Kai buitinių atliekų konteineris pripildomas, izoliuotas žmogus užrištą maišą su atliekomis 
palieka už durų neišeidamas iš izoliavimo patalpos. Savivaldybės paskirtas žmogus, kuriam pavestas 
maisto ir kitų būtinųjų priemonių pristatymas izoliuotam asmeniui, išneša maišą su atliekomis į bendrą 
buitinių atliekų konteinerį. Savivaldybės paskirtas žmogus buitines atliekas išneša mūvėdamas vien-
kartines pirštines, o išmetęs atliekas pirštines nusimauna, išmeta į konteinerį ir dezinfekuoja rankas 
alkoholine rankų dezinfekavimo priemone. Komunalines atliekas surenkančių įmonių darbuotojai, 
tvarkydami bendras buitines atliekas (surinkimas, išvežimas ir t. t.), dėvi įprastas asmenines apsaugos 
priemones (darbo drabužius, pirštines, kitas priemones, atsižvelgiant į buitinių atliekų tvarkymą regla-
mentuojančius teisės aktus). Komunalines atliekas surenkančios įmonėms užtikrina tinkamą darbuo-
tojų, tvarkančių atliekas, rankų higieną pasirūpindamos higienos priemonėmis. Kiekvienoje transporto 
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būtų keliama grėsmė visuomenei.866 Pažymėtina, kad šios Sveikatos apsaugos minis-
terijos rekomendacijos buvo pakankamai detalios ir skirtos ne tik savo komunalines 
atliekas tvarkantiems asmenims, bet ir atliekų tvarkymo įmonėms bei jų darbuo-
tojams. Rekomendacijose buvo naudojamos griežtos formuluotės, kuriomis siekia-
ma apibrėžti ir įtvirtinti elgesio taisykles. Pavyzdžiui, nustatoma, kad komunalines 
atliekas surenkančios įmonės kiekvieną transporto priemonę aprūpina valymui ir 
dezinfekcijai skirtomis priemonėmis (šluostės, dezinfekcinis skystis, skirtas dažnai 
liečiamiems paviršiams valyti), transporto priemonėje turi būti rankoms skirtas de-
zinfekcinis tirpalas. Tai rodo, kad egzistavo Rekomendacijų neprivalomo teisinio po-
būdžio ir įsakmiai formuluojamo jų turinio neatitikimas. Rekomendacijų priėmimo 
forma buvo spaudos tarnybos pranešimas spaudai, jos netapo privalomomis elgesio 
taisyklėmis, kurių nesilaikymas užtrauktų galimybę taikyti poveikio priemones. Tuo 
atveju, jeigu ministerija siektų priimti norminį teisės aktą, ji turėtų laikytis Lietuvos 
Respublikos teisėkūros pagrindų įstatyme867 nustatytų teisėkūros principų, kurie iš-
reiškia tam tikrus imperatyvius reikalavimus, keliamus teisėkūroje dalyvaujantiems 
subjektams, t. y. tikslingumo, proporcingumo, pagarbos asmens teisėms ir laisvėms, 
atvirumo ir skaidrumo, efektyvumo, aiškumo, sistemiškumo principų. Tokiu atveju 
reikėtų laikytis ir reikalavimų, kurie keliami atskiroms teisėkūros stadijoms. 

Pateiktas pavyzdys iliustruoja vieną iš pandemijos valdymo trūkumų, kai asme-
nų elgesį imta reguliuoti norminės teisinės galios neturinčiais dokumentais. Tai gali 
būti pateisinama būtinybe priimti sprendimus greitai ir operatyviai. Vis dėlto tokiu 
būdu priimti sprendimai turėjo būti peržiūrėti: įvertinti jų tikslai ir jais taikomos 
priemonės, jeigu reikia, turėjo būti nustatomos teisinę galią turinčiuose teisės aktuo-
se. Neatlikus tokio vertinimo ir tinkamai nereglamentavus teisinių santykių, išky-
la grėsmė, kad gali būti nepasiekti kiti pandemijos valdymo tikslai. Nors institucija 
formaliai išleido rekomendacijas, jų rekomendacinis pobūdis neleidžia tikėtis, kad 

priemonėje turi būti rankoms skirtas dezinfekcinis tirpalas ir informacija apie tinkamą jo naudojimą. 
Komunalines atliekas tvarkantys darbuotojai turi kuo dažniau plauti rankas su muilu, jei tokios galimy-
bės nėra, dezinfekuoti rankas joms skirta dezinfekcine priemone, vengti socialinio kontakto su kosin-
čiais, čiaudinčiais asmenimis, laikytis saugaus atstumo (ne mažiau nei 2 metrai). Komunalines atliekas 
surenkančioms įmonėms kiekvieną transporto priemonę aprūpina valymui ir dezinfekcijai skirtomis 
priemonėmis (šluostės, dezinfekcinis skystis, skirtas dažnai liečiamiems paviršiams valyti). Komu-
nalinių paslaugų įmonės darbuotojui, turinčiam ūmios kvėpavimo takų infekcijos požymius, dirbti 
griežtai negalima.

866 Sveikatos apsaugos ministerija, „Esantiems izoliacijoje – specialios rekomendacijos dėl šiukšlių 
tvarkymo“,<http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/esantiems-izoliacijoje-specialios-rekomendacijos-del-siuks-
liu-tvarkymo>.

867 Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas, Valstybės žinios, 2012, Nr. 110-5564.
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tokių rekomendacijų įgyvendinimas bus prižiūrimas ir teisiškai užtikrinamas valsty-
bės institucijų, o jų nesilaikantiems asmenims kils administracinė ar kita atsakomy-
bė už jų nesilaikymą. Todėl neteisinių sprendimų priėmimo privalumai – sprendi-
mų priėmimo operatyvumas ir greitis – ilguoju periodu praranda savo pranašumą 
ir išryškėja tokių sprendimų neigiamos savybės: teisinių santykių dalyvių teisės ir 
pareigos nėra apibrėžtos teisiškai įpareigojančiu būdu, rekomendacijų įgyvendinimo 
priežiūra ir atsakomybės taikymas tampa neapibrėžtas, tokiems sprendimams nėra 
taikomi teisėkūros principai, neatliekamas teisinio reguliavimo poveikio ex post ver-
tinimas. 

Vietos savivaldos lygmeniu, kuriuo ir įgyvendinamas komunalinių atliekų tvar-
kymas, atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos rekomendacijų turinį, iš esmės didesnis 
dėmesys buvo skiriamas visuomenės informavimui, o ne lokalių teisės aktų modi-
fikavimui. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybės atvejis868 rodo, kad pandemijos 
sukeltas problemas buvo siekiama spręsti spaudos pranešimais, tačiau nebuvo prii-
mami vietos lygmens teisės aktų, reglamentuojančių komunalinių atliekų tvarkymą, 
pakeitimai. 

Kaip išimtį šiame kontekste reikėtų išskirti Lazdijų rajono ir Alytaus miesto 
savivaldybių atvejus, kur, atsižvelgiant į pandemijos ir paskelbto karantino sąlygas, 
buvo priimti nauji teisės aktai.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. kovo 30 d. 
priėmė įsakymą „Dėl atliekų tvarkymo veiklos COVID-19 ligos (koronaviruso in-
fekcijos) grėsmės metu“869 ir juo įpareigojo Lazdijų rajono savivaldybės adminis-
tracijos seniūnijų seniūnus užsikrėtusiems ar galbūt užsikrėtusiems COVID-19 
liga gyventojams, kurie yra  saviizoliacijoje, išdalyti vienkartinius, atsparius plyši-
mams, išskirtinės spalvos maišus su priklijuota prie jų visa reikiama informacija 
naudotojui. Šis įsakymas įpareigojo Lazdijų rajono savivaldybės gyventojus, kurie 
yra ar gali būti užsikrėtę COVID-19 liga ir izoliuojasi bei gydosi namuose, susi-
darančias komunalines atliekas (nosinės, servetėlės, apsauginės kaukės, vienkar-

868 „Sostinės savivaldybė dėl plintančios infekcijos ragina atsakingai tvarkyti buitines atliekas“, <https://
vilnius.lt/lt/2020/03/27/sostines-savivaldybe-del-plintancios-infekcijos-ragina-atsakingai-tvarky-
ti-buitines-atliekas/>; „Atliekų tvarkymas karantino metu: atliekų tvarkytojai prašo elgtis atsakingai“, 
< https://vilnius.lt/lt/2020/04/06/atlieku-tvarkymas-karantino-metu-atlieku-tvarkytojai-praso-elg-
tis-atsakingai/>; „Kaip tvarkyti atliekas karantino metu“,  <https://www.vaatc.lt/kaip-tvarkyti-atlie-
kas-karantino-metu/>.

869 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl atliekų tvarkymo veiklos 
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) grėsmės metu“, TAR, 2020, Nr. 653.
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tinės pirštinės ir kitos asmens higienos priemonės) laikyti infekuotomis; atliekas 
laikyti vienkartiniame, atspariame plyšimams maiše: pirmąjį maišą užpildžius, jį 
užklijuoti ir dėti į antrą atsparų plyšimams, išskirtinės spalvos maišą, gautą iš se-
niūnijos; ant pilnų užlipdytų maišų užrašyti datą, kada maišas užpildytas, ir mesti 
į mišrių atliekų konteinerį. Be to, įsakyme buvo nurodyta UAB Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centrui mechaninio rūšiavimo įrenginiuose, priėmimo zonoje, 
pastebėjus šiuos specialius maišus, manipuliatoriumi atskirti ir išvežti šias atlie-
kas deginti be apdorojimo.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. balandžio 3 d. 
įsakymu patvirtino Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo CO-
VID-19  plitimo grėsmės laikotarpiu organizavimo tvarkos aprašą870, kuriuo nustatė 
komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo reikalavimus karantino laikotarpiu.

Remiantis minėtu aprašu, Alytaus miesto gyventojai dėl COVID-19 plitimo 
grėsmės karantino laikotarpiu į atskirą maišą turėjo mesti panaudotas higienines 
servetėles, vienkartines nosines, apsaugines kaukes, vienkartines pirštines ir kitas 
panašaus pobūdžio komunalines atliekas. 

Besigydantys nuo COVID-19 namuose asmenys viską turėjo atlikti tą patį, 
tačiau atliekas jie turėjo mesti į išskirtinės spalvos maišą ir nedelsdami išnešti už 
durų, neišeidami iš izoliavimo patalpos. Asmuo, izoliuotam besigydančiam asme-
niui pristatantis maistą ir kitas būtinąsias priemones, maišą su atliekomis turėjo 
išnešti į mišrių komunalinių atliekų konteinerį.

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras pagal poreikį turėjo aprūpinti 
asmenis, pristatančius maisto ir būtinąsias priemones besigydantiems asmenims, 
specialiais išskirtinės spalvos, atspariais plyšimams, nepralaidžiais skysčiams 
maišais komunalinėms atliekoms rinkti. Tokie maišai turėjo būti nemokamai 
platinami didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse. Iš mišrių komunalinių 
atliekų konteinerių surinktos atliekos, tarp kurių yra ir iš besigydančių namuose 
asmenų surinktos išskirtiniuose maišuose atliekos, turėjo būti vežamos į mechaninio 
apdorojimo įrenginius. Juose atskirai buvo atrenkami specifiniai, išskirtinės spal-
vos maišai su besigydančių namuose asmenų surinktomis atliekomis. UAB Aly-
taus regiono atliekų tvarkymo centras buvo atsakingas už šių atliekų saugų su-
tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka.

870 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 
komunalinių atliekų tvarkymo COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu 
organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, TAR, 2020, Nr. 7137.
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Taip pat buvo nustatyta, kad mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginiuose 
dirbantys žmonės visada privalo dėvėti apsaugines priemones (respiratorius, piršti-
nes ir t. t.). Analogiškų priemonių dėl COVID-19 plitimo ir užsikrėtimo prevencijos 
turi imtis ir atliekų vežėjai. Buvo būtina laikytis specialių priemonių darbuotojams, 
tvarkantiems atliekas, kurios skelbiamos Sveikatos apsaugos ministerijos interneto 
svetainėje. Komunalinių atliekų vežėjas karantino metu turėjo kuo dažniau plauti ir 
(ar) dezinfekuoti kolektyvinius mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius.

Šiuos du vietos savivaldos lygmeniu priimtus teisės galima vertinti teigiamai, 
nes jais buvo ne tik užtikrinamas Aplinkos ir Sveikatos apsaugos ministerijų teiktų 
rekomendacijų įgyvendinimas, bet ir įdiegtas labai pažangus infekuotų ir izoliacijoje 
esančių asmenų atliekų tvarkymas, kai sukauptos atliekos turėjo būti įdėtos į 
suteikiamą kitokios spalvos maišą, ir tai leido atliekų tvarkymo centruose iš karto 
saugiai identifikuoti tokio pobūdžio atliekas bei jas tvarkyti, atskiriant nuo ben-
dro neužkrėstų atliekų srauto. 

Be to, šie vietos savivaldos lygmens teisės aktai atskleidė, kaip priimdamos nor-
minius teisės aktus vietos savivaldos institucijos sudarė sąlygas į savo komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemas kaip privalomus teisinius reikalavimus inkorporuoti 
Aplinkos ir Sveikatos apsaugos ministerijų teiktas rekomendacijas. Vis dėlto tai, kad 
vienos savivaldybės minėtas rekomendacijas įtraukė į savo lokalius teisės aktus, o ki-
tos apsiribojo pranešimų teikimu, rodo, kad nebuvo iškeltų aiškių tikslų, kaip toliau 
turi būti valdoma pandemija ir kokių veiksmų turi imtis vietos savivalda, kad būtų 
užtikrintas komunalinių atliekų tvarkymas. 

Bendrai Lietuvoje taikytos teisinės priemonės, kovojant su pandemija, komuna-
linių atliekų tvarkymo srityje galėtų būti vertinamos dvejopai, t. y. formos ir turinio 
prasme.

Pirma, pažymėtina, kad šios krizės akivaizdoje centrinės valdžios institucijos 
neinicijavo komunalinių atliekų tvarkymo teisinio reglamentavimo pokyčių, o ap-
siribojo rekomendacijų vietos savivaldos institucijoms ir kitiems suinteresuotiems 
asmenims teikimu. Todėl galima kelti klausimą, ar laiško forma tam tikriems adre-
satams išsiųstų rekomendacijų ar rekomendacijų kaip pranešimo spaudai pateiki-
mas laikytini pakankama reakcija į COVID-19 pandemijos iššūkius. Natūralu, kad 
tokiais atvejais rekomendacijas įgyvendinant vietos savivaldos lygmeniu galimi di-
desni ar mažesnį nukrypimai, kurie komunalinių atliekų tvarkymą visos valstybės 
mastu gali padaryti skirtingą.

Antra, Aplinkos ministerijos teiktos rekomendacijos tiesiogiai buvo susietos su 
pirmojo karantino paskelbimu ir veikimu, todėl galima pagrįstai kelti klausimą, ar 
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šios rekomendacijos turėjo būti taikomos jam pasibaigus, t. y. 2020 m. birželio 17 d., 
bei paskelbus antrąjį karantiną871, kuris galiojo nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki 2021 
m. liepos 1 d.

Trečia, Aplinkos ministerijai teikiant rekomendacijas buvo akcentuojama šios 
institucijos koordinacinė funkcija, tačiau ji nebuvo materializuota jokia teisėkūros 
iniciatyva, tik peradresuojama į vietos savivaldą, primenant jos pareigą užtikrinti 
komunalinių atliekų tinkamą tvarkymą. Šiuo atveju Aplinkos ministerija turėjo ga-
limybę užtikrinti vienodą komunalinių atliekų tvarkymą vietos savivaldos lygmeniu 
pandemijos sąlygomis, pakeisdama Aplinkos ministro įsakymu tvirtinamus Mini-
malius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimus872, kurių pa-
skutinė redakcija galioja nuo 2018 m.

Ketvirta, 2020 m. birželio 17 d. pasibaigus pirmajam karantinui iki antrojo ka-
rantino paskelbimo 2020 m. lapkričio 7 d. nebuvo imtasi jokių priemonių, kad būtų 
atlikti komunalinių atliekų tvarkymą nustatančių teisės aktų pakeitimai, komunali-
nių atliekų tvarkymą adaptuojant prie naujų pandemijos sąlygų.

Penkta, teigiamai vertintina Alytaus ir Lazdijų rajonų savivaldybių iniciatyva 
komunalinių atliekų tvarkymą reglamentuoti lokaliais norminiais teisės aktais, ir 
tai atliekų tvarkymo procesą padarė aiškesnį ir nuspėjamesnį. Taip pat šiais teisės 
aktais įdiegti praktiniai sprendimai buvo netgi pažangesni nei Aplinkos ir Sveikatos 
apsaugos ministerijų pateiktose rekomendacijose, pavyzdžiui, buvo nustatyta, kad 
COVID-19 virusu užkrėstos atliekos turi būti dedamos į suteiktą kitos spalvos maišą. 
Tokiu būdu buvo galima lengviau atskirti atliekas bendrame komunalinių atliekų 
sraute, taip apsaugant komunalinių atliekų centruose dirbančių darbuotojų sveikatą.

Apibendrinant pasakytina, kad, nors šios pandemijos akivaizdoje vietos savi-
valda užtikrino sklandų komunalinių atliekų administravimo procesą, būtina atlik-
ti išsamią savivaldybių veikloje kilusių problemų analizę ir ją apibendrinus atlikti 
aplinkos ministro tvirtinamų Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos 
kokybės reikalavimų pakeitimus, kurie nustatytų gaires, kaip savivaldybės turėtų 
vykdyti komunalinių atliekų tvarkymą nebūtinai pandemijos, bet ir lokalios epide-
mijos sąlygomis.

Vertinant tarptautinių organizacijų gaires ir kitose valstybės taikytą praktiką, 
siekiant apsisaugoti nuo COVID-19 ligos plitimo, galima teigti, kad Lietuvoje taiky-

871 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos 
Respublikos teritorijoje paskelbimo“, TAR, 2020, Nr. 23062.

872 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo pa-
slaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“, Valstybės žinios, 2012, Nr. 125-6295.
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tos labai panašios priemonės, t. y. buvo siekiama užtikrinti įprastą atliekų surinkimo 
procesą, išskiriant atvejus, kai atliekos yra kaupiamos pas infekuotus ar izoliacijoje 
esančius asmenis.

2.8.4. Pandemijos poveikis komunalinių atliekų teisiniam 
reglamentavimui

COVID-19 pandemiją galima vertinti ne tik kaip neatidėliotinų problemų 
sprendimo poreikį, bet ir kaip galimybę ilgainiui pagerinti atliekų tvarkymo sistemas 
ir kurti geresnę ateitį, atsižvelgiant į pandemijos metu išmoktas pamokas.873

Iki šiol tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje pavyko išvengti didelių komunalinių atlie-
kų tvarkymo sutrikimų, nors atskirose vietose jų pasitaikė. Pandemijos metu buvo 
įgyvendinti paslaugų teikimo pakeitimai, tačiau išryškėjo tendencija net ministerijų 
lygiu remtis teisiškai neprivalomomis rekomendacijomis, spaudos pranešimais, o ne 
teisiškai įpareigojančiais dokumentais. Tai rodo, kad reaguojant į pandemijos sukel-
tus iššūkius nebuvo teikiamas prioritetas įprastoms teisinėms priemonėmis. Iš esmės 
tai rodo, kad įprasto teisėkūros proceso buvo atsisakyta greitų ir teisiškai neįpareigo-
jančių sprendimų labui.

Siekiant geriau pasirengti veikti neįprastais atvejais, reikėtų geriau išnaudoti 
Aplinkos ministerijos koordinacinę funkciją, kurią vykdant galima pasiekti, kad sa-
vivaldybės priimtų būtinus sprendimus komunalinių atliekų tvarkymo srityje. 

Pandemija atskleidė, kad, esant užsikrėtimo liga per paviršius rizikai, atlie-
kų surinkimas ir tvarkymas yra daug labiau apsunkintas ir kyla dar didesnė rizi-
ka. Atsižvelgiant į tai, manytina, kad turėtų būti bent preliminariai įvertintos tokio 
scenarijaus galimybės ateityje. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas teikiantys 
darbuotojai nesulaukė jokio specialaus režimo, kuris palengvintų jų galimybes teikti 
paslaugas. Pavyzdžiui, pandemijos pradžioje jie nebuvo įtraukti į pareigybių, kurių 
darbuotojai galėtų būti skiepijami prioritetine tvarka, sąrašus, jų vaikams nebuvo 
įtvirtinta galimybė mokytis kontaktiniu būdu, kai buvo paskelbtas bendras moky-
masis nuotoliniu būdu. Nors buvo bendrai pripažįstamas pačios komunalinių atlie-
kų tvarkymo paslaugos būtinumas, tai neatsispindėjo apibrėžiant šią paslaugą tei-
kiančių darbuotojų veiklos sąlygas, t. y. jų darbas turėjo būti atliekamas laikantis 

873 Makoto Tsukiji ir kt., „Waste Management  during the COVID-19 Pandemic  From Response to Re-
covery“, United Nations Environment Programme, 2020, <https://wedocs.unep.org/bitstream/han-
dle/20.500.11822/33416/WMC-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 
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naujų saugumo reikalavimų, tačiau kartu jiems buvo taikomi bendri visuomenėje 
tuo metu galioję suvaržymai ir ribojimai. 

Lietuvos nacionaliniu lygiu pasibaigus karantino režimui yra puiki galimybė, at-
sižvelgiant į COVID-19 pandemijos valdymo metu kilusiais problemas ir naujas vi-
suomeninio gyvenimo realijas, kitų valstybių patirtį valdant pandemiją, įvertinti na-
cionalinių teisės aktų874 reguliacinį veiksmingumą ir esant poreikiui atlikti, inicijuoti 
teisės aktų pakeitimus, kurie užtikrintų komunalinių atliekų tvarkymo vienodumą 
jau vietos savivaldos lygmeniu ne tik pandemijos, bet ir lokalios epidemijos atveju.

Pandemijos situacija veikia ir atliekų tvarkymo srityje ES planuojamų esminių 
pokyčių įgyvendinimą. Europos Komisija 2020 m. kovo 11 d. priėmė naują Žiedinės 
ekonomikos veiksmų planą875, kuriame pateikiamos tarpusavyje susijusios iniciaty-
vos, kad tvarūs gaminiai, paslaugos ir verslo modeliai taptų norma, o vartojimo mo-
deliai pasikeistų taip, kad pirmiausia nesusidarytų atliekų. Naujame Žiedinės ekono-
mikos veiksmų plane išskirtos pagrindinės sritys: tvarių gaminių politika, dėmesys 
vartotojų apsaugai ir nauja „teisė į remontą“, žaliųjų viešųjų pirkimų vykdymo plėtra, 
atskirų sektorių veiklos peržiūra (elektronikos įrenginiai, baterijos, transporto prie-
monės, tekstilė, plastikas, statyba), atliekų prevencija, ekonominiai instrumentai ir 
mokesčiai, tarptautinio bendradarbiavimo klausimai ir tarptautinė prekyba, neuž-
terštos medžiagos ir gaminiai. Plano priemones (teisės aktų peržiūrą ir pakeitimus 
arba naujų priėmimą) numatoma įgyvendinti 2020–2022 m.876 Šiame plane, kurio 
paskelbimas iš principo sutapo su pandemijos ir su ja susijusių veiklos apribojimų 
pradžia, nebuvo skirta dėmesio pandemijos suvaldymo aspektams.

Siekiant įgyvendinti Žiedinės ekonomikos veiksmų planą 2018 m. gegužės 30 d. 
buvo priimti Europos Parlamento ir Tarybos atliekų srities direktyvų pakeitimai.877 
2018 m. Direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų pakeitimuose keliamas rei-
kalavimas valstybėms narėms itin sumažinti atliekų šalinimą sąvartynuose. 2018 
m. Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų pakeitimuose nustatytos naujos nuostatos, 
dėl kurių valstybės narės turėtų patobulinti savo atliekų tvarkymo sistemas, siekda-

874 „Komunalinės atliekos“, <http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/atliekos/komunalines-atliekos>.
875 „Komisijos Komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetui ir regionų komitetui Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas, kuriuo siekiama švares-
nės ir konkurencingesnės Europos COM/2020/98 final“, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/
TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0098>. 

876 Leda Žilinskienė, Tomas Žilinskas, „Žiedinės ekonomikos ir atliekų teisinio reguliavimo koreliacijos 
probleminiai aspektai“, Jurisprudencija 27 (2020): 95–112.

877 Leda Žilinskienė, Tomas Žilinskas, „Žiedinės ekonomikos ir atliekų teisinio reguliavimo koreliacijos 
probleminiai aspektai“, Jurisprudencija 27 (2020): 95–112.
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mos pereiti prie žiedinės ekonomikos. 2018 m. Direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir 
pakuočių atliekų pakeitimuose numatytos priemonės, kad būtų išvengta pakuočių 
atliekų susidarymo ir sumažintas pakuočių poveikis aplinkai. Direktyvų 2000/53/EB 
dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir aku-
muliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektro-
ninės įrangos pakeitimuose nustatomi stebėjimo ir ataskaitų teikimo reikalavimai 
valstybėms narėms, atsižvelgiant į eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 
pakartotinio naudojimo ir naudojimo tikslus bei baterijų, akumuliatorių ir elektros 
bei elektroninės įrangos atliekų surinkimo tikslus. 

Įgyvendinant minėtus direktyvų pakeitimus Lietuvoje 2021 m. birželio 17 d. 
buvo priimti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo878 ir Lietuvos Respu-
blikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo879 pakeitimai. Šie teisės 
aktų pakeitimai leis lengviau pereiti prie žiedinės ekonomikos, kurioje atliekos 
virstų ištekliais ir susidarančių atliekų kiekis būtų maksimaliai sumažintas, paska-
tins žiedinės ekonomikos plėtrą Lietuvoje ir praktiškai padės įgyvendinti atliekų 
prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumą. Įgyvendinant žiedinės ekonomikos 
principus, prioritetas skiriamas atliekų prevencijai, produktų ilgaamžiškumui, 
jų atnaujinimui, kokybės gerinimui, antriniam panaudojimui ir perdirbimui, taip 
praktiškai įgyvendinamas atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumas.880 

Pandemijos valdymas nepakeitė aplinkos politikos krypties, tačiau turėjo reikš-
mės šios politikos įgyvendinimui, nes pandemijos valdymo klausimai, nustumdami 
aplinkosauginius klausimus į antrą planą, tapo prioritetiniai, o griežtą į aplinkosaugą 
nukreiptą požiūrį teko derinti su pandemijos valdymo realybe. Pavyzdžiui, pandemi-
jos metu smarkiai išaugo pakuočių ir plastiko atliekų kiekis dėl vienkartinių asmens 
apsaugos priemonių naudojimo, didėjančios išsinešti parduodamo maisto paklau-

878 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3, 3-1, 3-2, 4, 7, 11-1, 12-1, 18-2, 
22, 30, 32, 33, 34, 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 34-7, 34-8, 34-15, 34-18, 34-23, 34-25, 34-26, 34-28, 34-31 
straipsnių, šeštojo skirsnio, 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32-1 straipsniu ir antruoju-2 
skirsniu įstatymas, TAR, 2021-06-30, Nr. 14808. 

879 Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 4, 4-2, 7, 10, 11-2 
straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymas, TAR, 2021, Nr. 14791.

880 Aiškinamasis raštas „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3, 31, 32, 
4, 7, 111, 121, 182, 22, 30, 32, 33, 34, 341, 344, 345, 346, 347, 348, 3415, 3418, 3423, 3425, 3426, 3431 straipsnių, 
šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 321 straipsniu ir antruoju2 skirsniu 
įstatymo ir Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 4, 42, 
7, 10, 112 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektų“, <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/
lt/TAP/2178e18051b611eba1f8b445a2cb2bc7?jfwid=-1cefbqq6t9>.
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sos, populiarėjančios elektroninės prekybos. Tokia tendencija neatitinka Žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano projekcijų ir tikslų mažinti plastiko naudojimą, naudoti 
daugkartines pakuotes, dalytis daiktais ir panašiai. Manytina, kad būtų tikslinga ES 
mastu pakartotinai įvertinti jau pandemijos metu paskelbtą naują žiedinės ekono-
mikos veiksmų planą881, jį adaptuojant prie „naujos realybės“, kurią lėmė pandemija.

Be to, pandemijos metu galime įžvelgti tam tikrą aplinkosauginių idėjų, kurias 
užgožė rūpesčiai sveikata, stagnaciją. Reikia tikėtis, kad tai laikinas trukdis ir pan-
demija neturės ilgalaikės neigiamos įtakos komunalinių atliekų tvarkymo politikai ir 
teisinio reglamentavimo įgyvendinimui.

Per ateinančius pusantrų metų investicijos į atsigavimą po COVID-19 pandemi-
jos greičiausiai viršys 12 trilijonų JAV dolerių visame pasaulyje. Atsigavimo procesas 
yra nemenkas iššūkis, bet ir unikali galimybė. Šiuo metu tinkamos teisėkūros prie-
monės gali padaryti istorinį poveikį Europos regiono pokyčiams, pirmenybę teikiant 
ekologinei infrastruktūrai, energetikos efektyvumui ir t. t.882

881 „Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir regionų komitetui Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas, kuriuo siekiama švares-
nės ir konkurencingesnės Europos COM/2020/98 final“, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/
TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0098>. 

882 „Green Approaches to COVID-19 Recovery: Policy Note for Parliamentarians“, UN Environment pro-
gramme, <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34542/PNP_en.pdf?sequence=1-
&isAllowed=y>. 
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2.9. Sukčiavimas e. sporte ir jo įrodinėjimo problemos 
COVID-19 pandemijos kontekste

Šioje mokslo studijos dalyje nagrinėjamas pandemijos poveikis sporto teisei 
pasitelkiant elektroninio šachmatų sporto šakos atvejį. Analizuojama kibernetinio 
sporto samprata, jį apibūdinantys ypatumai, pateikiama praktinių konkrečios sporto 
šakos – šachmatų – pavyzdžių. Procesiniu požiūriu tiriamos kibernetinio sukčia-
vimo įrodinėjimo problemos, siejant jas su jau kelis dešimtmečius egzistuojančiais 
sporto teisės savitumais ir iššūkiais – griežtosios atsakomybės doktrina, anoniminiu 
teisingumu ir numanomų (preziumuojamų) pažeidimų įrodinėjimo ypatybėmis 
kartu įvertinant pandemijos sukeltas pasekmes šiai reguliavimo sričiai. 

2.9.1. Kibernetinio sporto kontekstas

Pandemija padarė nemenką poveikį sporto sektoriui ir jam per trumpą lai-
ką reikėjo persiorientuoti į nuotolines varžybas. Vienoms sporto šakoms tai tapo 
beveik neįmanoma, kitoms teko tenkintis e. sporto883 arba militaristinių vaizdo 
žaidimų alternatyva, trečioms – tokioms kaip šachmatai – reikėjo perrašyti taisykles 
ir pritaikyti jas internetinėms varžyboms. Natūralu, kad COVID-19 pandemija 
suskubo pasinaudoti ir sukčiai. Europolo duomenimis, per COVID-19 pandemiją 
sukčiai pritaikė jau žinomus sukčiavimo metodus ir pasinaudojo aukų baime bei 
nerimu krizės metu.884 Tad galima sakyti, jog pandemija, nors ir nebuvo pagrindinė 
priežastis, dėl kurios išpopuliarėjo e. sportas ir padaugėjo jo tykančių grėsmių, įskėlė 
kibirkštį, pastūmėjusią visą sporto bendruomenę apmąstyti esamus teisinius mecha-
nizmus ir pritaikyti juos prie nuotolinių varžybų.

Suprantama, kad spartūs pastarųjų dešimtmečių politiniai, ekonominiai, soci-
aliniai ir technologiniai pokyčiai nepalieka nuošalyje ir informacinių technologijų 
srities, kelia naujus iššūkius ir atveria naujas tyrinėjimų kryptis.885 Pasak Renatos 

883 Čia e. sporto ir kibernetinio sporto sąvokos vartojamos paraleliai, kaip sinonimai. Atitinkamai parale-
liai vartojamos ir kibernetinio, elektroninio bei e. sukčiavimo sąvokos.

884 Europol, „How criminals profit from the COVID-19 pandemic“, 2020, <https://www.europol.europa.
eu/newsroom/news/how-criminals-profit-covid-19-pandemic,>.

885 Vaidas Kalpokas, „Nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui“, iš Regis-
truotas ir latentinis nusikalstamumas Lietuvoje: tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai 
(Vilnius: Teisės institutas, 2011), 169.
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Marcinauskaitės, elektroninėje erdvėje, savo parametrais nors ir nutolusioje nuo fi-
zinės, neišvengiama įvairių grėsmių teisinėms vertybėms, taip pat ir iš esmės naujų 
arba dėl informacinių technologijų taikymo pakitusių nusikalstamų veikų.886 Taigi 
elektroninė erdvė suteikia naujų galimybių daryti nusikaltimus887, sudaro sąlygas 
naujiems nusikaltimų būdams atsirasti, naujoms veikoms, iki tol nežinomoms teisi-
nėje praktikoje, įvykdyti888. Kalbant apie tokių nusikalstamų veikų pavojingumą, pa-
žymėtina, jog elektroniniais nusikaltimais padaroma ne tik sunkiai apskaičiuojamų 
materialinių nuostolių, bet ir didžiulė dažnai neatitaisoma moralinė žala. Keliama 
didelė grėsmė asmenų, įmonių privatumui ir nuosavybei, bankų ir finansų sistemos 
stabilumui, ūkio, valstybės institucijų funkcionavimui, nacionalinio saugumo inte-
resams.889

Sukčiavimo e. sporte aktualumą paryškina ir tai, kad neretai stinga tyrėjų ir kitų 
specialistų, gebančių tinkamai reaguoti į technologinius iššūkius. 2020 m. liepos 16 
d. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės audito ataskaitos duomenimis, apie 62 
proc. nusikaltimų elektroninėje erdvėje ikiteisminių tyrimų 2016–2019 m. atliko ne-
specializuoti pareigūnai.890

Europos Taryba, su valstybėmis narėmis suvokdama dėl kompiuterizacijos vyks-
tančias permainas ir matydama, kad kompiuterių tinklai ir juose esanti informacija 
gali būti naudojama nusikaltimams vykdyti, 2001 m. pasirašė Konvenciją dėl elektro-
ninių nusikaltimų. Europos mastu tai buvo pirmasis dokumentas, siekiant kovoti su 
nusikaltimais elektroninėje erdvėje.891 Šios Konvencijos 8 straipsnyje įtvirtinta kom-
piuterinio sukčiavimo nusikalstama veika, apimanti „<...> sąmoningus ir neteisėtus 

886 Renata Marcinauskaitė, Nusikalstamos veikos elektroninėje erdvėje: elektroninių duomenų ir infor-
macinių sistemų konfidencialumo apsauga baudžiamojoje teisėje: monografija (Vilnius: Registrų cen-
tras, 2019), 11.

887 Straipsnyje nusikaltimo, nusikalstamos veikos, neteisėto elgesio ir sporto teisės pažeidimo sąvokos 
vartojamos lanksčiai – labiau kriminologine, o ne baudžiamosios teisės prasme. Kitaip tariant, nusi-
kaltimu gali būti įvardijamas ir sporto teisės pažeidimas, užtraukiantis drausmės kodeksuose įtvirtintas 
sankcijas. Pažymėtina, kad ne visose nacionalinėse jurisdikcijose sukčiavimas sporte laikomas nusi-
kalstama veika, todėl kriminologinė perspektyva neretai yra tinkamesnė apibūdinant šį kompleksinį 
reiškinį. 

888 Darius Štitilis, Elektroniniai nusikaltimai: metodinė priemonė (Vilnius: Mykolo Romerio universite-
tas, 2011), 5.

889 I. Vilimavičiūtė, „Elektroniniai nusikaltimai – iššūkis XXI amžiaus visuomenei“, Teisės žinios 2–3 
(15–16) (2006): 14.

890 „Ar veiksmingai kovojama su elektroniniais nusikaltimais?“, 2020 m. liepos 16 d. Valstybinio audito 
ataskaita Nr. VAE-7, <https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=4101.

891 2001 m. lapkričio 23 d. Konvencija dėl elektroninių nusikaltimų, Valstybės žinios, 2004, Nr. 36-1188.
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veiksmus, sąlygojusius kito asmens nuosavybės praradimą: a) įvedant, pakeičiant, 
sunaikinant kompiuterinius duomenis arba panaikinant galimybę naudotis tokiais 
duomenimis; b) paveikiant kompiuterinės sistemos darbą, nesąžiningai arba nedorai 
ketinant gauti neteisėtos ekonominės naudos sau arba kitam asmeniui“. Konceptua-
lia prasme, be abejo, Konvencija yra itin svarbus dokumentas. Vis dėlto matyti, kad 
bendroji sukčiavimo apibrėžtis joje ne visai tinka specifiniam sukčiavimo kiberne-
tiniame sporte fenomenui. Pasiskolinant tam tikras nuostatas iš šios Konvencijos 
ir pritaikant jas sportui, sukčiavimą kibernetiniame sporte galima apibūdinti taip: 
toks sukčiavimas yra sąmoningi ir neteisėti elektroninėje erdvėje atliekami veiksmai, 
kuriais siekiama įgyti nepagrįstą materialinį ar kitokį pranašumą prieš konkuren-
tą (-us). Sąmoningumo elementas yra svarbus siekiant atskirti sukčiavimą nuo kitų 
draudžiamų veikų. Pavyzdžiui, praktikoje pasitaiko atvejų, kai žaidžiama iš svetimos 
paskyros siekiant materialinės naudos tikrajam paskyros savininkui to nežinant.892 
Tokiu atveju galima teigti, jog žaidėjas sukčiavo, o paskyros savininkas – ne.

Toliau analizuojama kibernetinio sporto samprata, jį apibūdinantys ypatumai, 
pateikiama praktinių konkrečios sporto šakos – šachmatų – pavyzdžių. Ši konkreti 
sporto šaka pasirinkta atvejo analizei dėl to, kad šachmatams būdingos ypatybės ak-
tualios ir kitoms e. sporto rūšims: tai statistinio algoritmo vaidmuo įrodinėjant ap-
gaulingą elgesį; įrodinėjimo standarto variacijos; automatizuotas teisingumas ir pan. 

Tyrimo procesinėje dalyje analizuojamos kibernetinio sukčiavimo įrodinėjimo 
problemos, siejant jas su jau kelis dešimtmečius egzistuojančiais sporto teisės savi-
tumais ir iššūkiais – griežtosios atsakomybės doktrina, anoniminiu teisingumu ir 
numanomų (preziumuojamų) pažeidimų įrodinėjimo ypatybėmis. Kaip tik procesi-
nė dalis ir yra ta sritis, kuriai teko labiausiai prisitaikyti prie pandemijos sąlygojamų 
pokyčių. Kertinis, visą tyrimą persmelkiantis klausimas formuluojamas atitinkamai: 
ar procesinis įrodinėjimo standartas pandemijos laikotarpiu nenukrito pernelyg že-
mai ne tiek modifikuojant, kiek iškreipiant sporto teisės sistemą? Objektyvumo dėlei 
verta pasakyti, kad pastaruoju metu panašus klausimas jau buvo keltas baudžiamo-
sios teisės mokslininkų: antai Gabrielė Juodkaitė-Granskienė įspėjo, jog pandemijos 
metu sąžiningo proceso standartas turi polinkį transformuotis į technologijomis pri-
dengtą teisingumo regimybę893.

892 Franz Jittenmeier, „Background: Not a cheater“, <https://www.chess-international.com/?p=25812,>.
893 Gabrielė Juodkaitė-Granskienė, Remigijus. Merkevičius „Pandemijos sąlygoti procesinės paradigmos 

pokyčiai“ (pranešimas mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Baudžiamųjų įstatymų (ne)kokybė ir 
žmogaus teisės“), <https://www.youtube.com/watch?v=khOTBt2Jzk0, >.
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2.9.2. E. sporto ypatumai ir iššūkiai

E. sportas – konkurencinga, fizinių ir protinių gebėjimų reikalaujanti spor-
to atmaina, vykstanti virtualioje elektroninėje erdvėje. Kaip vienus pagrindinių e. 
sporto skirtumų nuo mums įprasto klasikinio sporto galima išskirti tai, kad dalyviai 
neprivalo būti tame pačiame geografiniame taške; smulkūs motoriniai įgūdžiai ver-
tinami labiau nei raumenų išlavinimas; turnyrai paprastai trunka ilgiau; patogesnis 
ir pigesnis prieinamumas sirgaliams; pritraukiamos naujausios inovatyvios techno-
logijos.

Kaip ir tradiciniame sporte, e. sporte taip pat egzistuoja tam tikrų nukrypimų 
nuo visuotinai priimtinų normų siekiant pagerinti turimus išteklius ir įveikti varžo-
vą. Dauguma šių nukrypimų yra susiję su pačiais e. sporto dalyviais, jų naudojama 
įranga, suburtomis komandomis, neteisėtomis lažybomis. Žinoma, Tarptautinė e. 
sporto federacija bendradarbiauja su įvairiomis pasaulio organizacijomis norėdama 
užbėgti bet kokiems bandymams pažeisti esamas programinės įrangos, įrenginių ir 
žaidimų kūrėjų nustatytas ribas. Prie organizacijų, veikiančių drauge galimoms grės-
mėms stabdyti, priskiriamos Pasaulinė antidopingo agentūra, Pasaulinė intelektinės 
nuosavybės organizacija, E.sporto integralumo komisija ir kt.

Esant itin greitam augimo tempui (apie 30 proc.894), e. sporto industrija ne visa-
da spėja reaguoti į įvairius savireguliacijos iššūkius: 1) sukčiavimo; 2) autorių teisių; 
3) nuosavybės teisių; 4) rėmimo; 5) nelegalios programinės įrangos naudojimo; 6) 
lažybų; 7) dopingo; 8) kompiuterinių virusų; 9) išankstinio žaidimo baigties nusta-
tymo.

Daugumą išvardytų reiškinių įmanoma iš karto priskirti neteisėtam elgesiui, 
tačiau yra ir tokių, kurie nuolat laviruoja tarp leistino ir draudžiamo. Pavyzdžiui, 
neleistinos kompiuterinės įrangos naudojimas. Kas konkrečiai turi tai nustatyti? Kas 
atsakingas už priežiūrą, jei žaidėjai nebūtinai varžosi vienoje erdvėje? Kuo remiantis 
tokie veiksmai vykdomi? Kyla daugybė klausimų, kada pasiekiamas baustino elge-
sio slenkstis santykinai naujoje rinkoje, tačiau esant sparčiam e. sporto industrijos 
augimo tempui, pavienės kompanijos, turnyrų organizatoriai, žaidimų gamintojai ir 
investuotojai neretai paliekami minėtus klausimus spręsti patys. 

Be to, dažni pažeidimai e. sporte yra susiję su neteisėtu virtualaus rango kėlimu 

894 Amal Elasri-Ejjaberi,  Sergio Rodriguez-Rodriguez, Pilar Aparicio-Chueca, „Effect of eSport sponsor-
ship on brands: an empirical study applied to youth“, Journal of Physical Education and Sport 20, 2 
(2020), <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/161106/1/700556.pdf,>.
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(angl. boosting)895. Tai vyksta tuomet, kai aukštesnių gebėjimų žaidėjas padeda už 
sutartą įkainį ar mainais mažiau kvalifikuotam žaidėjui įgyti didesnį lygį e. spor-
te, kas leidžia vėliau, naudojant patobulintą paskyrą, patekti į turnyrus, kuriems iš 
anksto numatyti keliami reikalavimai. Ribinio elgesio raiška šiuo atveju pasiekiama, 
kai paskyra, kuri atspindi savininko sugebėjimus, tiesiogiai nenurodo, kas ir kiek lai-
ko praleido ją tobulindamas. Aptikti apsimetėlį paprastai įmanoma jau tik renginio 
metu, kai žaidėjas savininkas akivaizdžiai nėra kompetentingas pademonstruoti tokį 
žaidimo lygį, kokį rodo jo rangas. E.sporto industrijoje tai gana opi problema, tad 
ir sankcijos yra gana griežtos. Pavyzdžiui, Pietų Korėjoje, kur e.sportas yra vienas 
populiariausių pasaulyje896, už aprašytą apgaulingą elgesį skiriamas laisvės atėmimas 
iki 2 metų arba 15 000 eurų siekianti bauda897.

Net ir nereikalaudamas profesionalaus atleto lygį atitinkančio fizinio pasirengi-
mo, e. sportas priverstas kovoti su dopingo vartojimu. Skinantis kelią pripažinimo 
link, e. sportą reprezentuojančios institucijos noriai bendradarbiauja su WADA, kuri 
teikia visokeriopą pagalbą kovoje su psichotropinių preparatų vartojimu. Šiame kon-
tekste nuolat minimas medikamentas „Adderall“, skirtas hiperaktyvumo ir dėmesio 
sutrikimams gydyti, jis plačiai paplitęs e. sporto pasaulyje, kur reikia ilgalaikio su-
sikaupimo ir nepertraukiamo intensyvaus smegenų darbo.898 Asmenys, aktyviai da-
lyvaujantys e. sporte ir pagrįstais sumetimais vartojantys šią medžiagą, pakimba ant 
plauko neteisėto elgesio prasme, nes, kaip manoma, taip jie įgyja pranašumą prieš 
medikamento nevartojančius konkurentus.

E. sporte yra nemažai sričių, kaip antai, pagalba artimam asmeniui, autorizuotų 
programų naudojimas ir jų legalumas, virusai ar netgi sportinis azartas, kuriose kone 
kasdien susiduriama su ribinio elgesio raiška. Kalbant apie azartišką elgesį verta pri-
durti, kad kibernetinis sportas turėjo visai neblogas galimybes patekti į olimpines 
žaidynes, tačiau nepateko dėl vertybinių priežasčių. Tarptautinio olimpinio komiteto 
prezidentas T. Bachas nurodė, kad kibernetiniam sportui nėra vietos žaidynėse dėl 

895 Mayra R. Fuentes, Fernando Mercês, „Cheats, Hacks, and Cyberattacks, Threats to the Esports In-
dustry in 2019 and Beyond“, 2019, p. 12, <https://documents.trendmicro.com/assets/white_papers/
wp-threats-to-the-esports-industry-in-2019-and-beyond.pdf,>. 

896 Xander Tuenissen, „Highest Earning Countries in Esports in 2019“, 2020, <https://www.repeat.gg/
content/highest-earning-countries-esports-2019/,>.

897 Sohn Ji-young, „Commercial ‘boosting’ in video games now punishable by law in Korea“, The Korea 
Herald, Dec. 9, 2018, <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20181209000163>.

898 Coleman Hamstead, „Nobody talks about it because everyone is on it“: Adderall presents esports 
with an enigma“, The Washington Post, February 13, 2020, <https://www.washingtonpost.com/vid-
eo-games/esports/2020/02/13/esports-adderall-drugs/,>.
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to, kad šioje veikloje propaguojamas smurtas – vadinamieji „žudymo žaidimai“ su 
olimpine dvasia ir su P. D. Kuberteno riteriškaisiais idealais turi mažai ką bendro. Šią 
poziciją dar galima taip sukonkretinti: jeigu e. sportas nori belstis į olimpines žaidy-
nes, tai tik su žaidimais, imituojančiais populiarias sporto šakas. Nors kai kurie spor-
tiniai vaizdo žaidimai, tokie kaip „NBA 2K“, turi profesionalų lygas, populiariausias 
e. sportas pagrįstas militaristinių arba, paprastai kalbant, žudymo, žaidimų žanrais. 
Tarptautinis olimpinis komitetas ir anksčiau reiškė susirūpinimą, kad žiaurūs vaizdo 
žaidimai ir kitas pernelyg atviras turinys prieštarauja olimpinėms vertybėms, o 2019 
m. pabaigoje šią nuostatą suformulavo oficialiai.899

Apibendrinant teigtina, kad, kibernetinio sporto industrijai plečiantis koja ko-
jon su šiuolaikinėmis technologijomis, tampa vis sunkiau sėkmingai įgyvendinti 
globalias taisykles, kurios užtikrintų ne mažesnį lankstumą nei pats e. sporto sekto-
rius. Šiandien ribinis elgesys e. sporte išlieka kompleksinis, kaip ir jį supanti aplinka. 
Suprantama, kad pandemijos metu e. sportas įgavo beprecedentį populiarumą: jis 
tapo ne tik įprasto sporto imitacija ar alternatyva, bet ir savarankiška, daug žiūrovų 
pritraukianti, milžiniškas pajamas kurianti rinka, pastaruoju metu susidurianti su 
vis didesniais reguliavimo išbandymais. Kitaip tariant, pandemijos poveikis teisei 
pasireiškė pirmiausia tuo, kad teisei nebeužteko būti ad hoc pritaikytai e. sportui tam 
tikrais atvejais. E. sporto teisė pandemijos akivaizdoje pamažu transformuojasi į sa-
varankišką sui generis institutą su jam būdingomis ypatybėmis. Galima konstatuoti, 
kad kibernetiniam sportui būdinga ne vien tik daugianacionalinė jurisdikcija, bet ir 
nuolatinė slinktis nuo švelniosios teisės (angl. soft law) į kietąją teisę (angl. hard law).

  2.9.3. E. sukčiavimas šachmatų sporte pandemijos 
kontekste

Iš pirmo žvilgsnio internetiniai šachmatai nuo realių nedaug kuo skiriasi: šach-
matai yra intelektinis žaidimas, lyg ir galintis vykti tiek kontaktinėje, tiek bekon-
taktėje erdvėje, nes ir vienu, ir kitu atveju fizinis žaidėjų judėjimas nevyksta. Tačiau 
tai yra ne visai tikslus įspūdis: kompiuteriai negali perduoti tos kovos atmosferos, 
kurią sukuria tikros varžybos. Tiesiogiai nematant varžovo mažiau reikšmės turi ir 
žaidybiniai niuansai: nelabai įmanoma suprasti, ar varžovui patinka padėtis, ar ne, 

899 Lietuvos tarptautinis olimpinis komitetas, „Suaktyvėjusi diskusija: ar e-sportas taps olimpine spor-
to šaka?“, <https://www.ltok.lt/sukatyvejusi-diskusija-ar-e-sportas-taps-olimpine-sporto-
saka/>, .
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ir atitinkamai online šachmatai yra techniškesni, labiau orientuoti tiesiog į ekrane 
matomą poziciją. 

Bet, ko gero, didžiausias nuotolinių ir gyvų šachmatų skirtumas yra būtent tei-
sinis-procesinis: gyvų šachmatų atveju paprastai sukčiaujama einant į vonios kam-
barį ir ten paslapčia naudojantis kompiuterių programomis. Nuotoliniai  šachmatai 
atveria kur kas platesnes galimybes negarbingai elgtis. Tyrimai rodo, kad žmonės 
internete elgiasi blogiau nei realiame gyvenime. Elgesio psichologija rodo, kad taip 
yra dėl: a) disociatyvaus anonimiškumo („Jie niekada nesužinos, kas esu iš tikrųjų“); 
b) nematomumo („Mes negalime vienas kito matyti internete“); c) asinchronišku-
mo („Aš galiu palikti savo žinutę be jokių pasekmių“); d) disociacinės vaizduotės 
(„Mano internetinė asmenybė skiriasi nuo to, kas esu realiame gyvenime“); e) auto-
ritetų sumažinimo („Aš internete galiu daryti viską, ką noriu“).900

Dėl išvardytų priežasčių tiek šachmatų ekspertams, tiek pradedantiesiems sun-
ku atsispirti pagundai sukčiauti. „Deja, apgauti yra labai lengva. Šiais metais buvau 
priblokštas to, kiek žmonių kreipėsi į mane“, – teigia JAV Bafalo universiteto moks-
lininkas K. Reganas, kuris per dieną vidutiniškai atsako į vieną telefono skambutį ar 
el. laišką, kuriuo prašoma pagalbos.901 Ypač „imlūs“ nesąžiningam elgesiui yra vaikai. 
Ir tai nėra keista: jauni žmonės dažnai demonstruoja psichosocialinį nebrandumą ir 
labiau linkę elgtis impulsyviai, sutelkti dėmesį į trumpalaikius tikslus, sunkiai atidėti 
pasitenkinimą, būti jautrūs bendraamžių spaudimui ir nenumatyti savo pasirinkimo 
pasekmių.902

Tai liudija, be kita ko, ir lietuviška statistika. Nuo pandemijos pradžios net ke-
liolika vaikų buvo nubausti Lietuvoje už e. sukčiavimą šachmatuose: tai atsitiko ir 
per nacionalinį čempionatą, ir per draugiškas klubines varžybas.903 Bausmės buvo 
gana humaniškos: paprastai vaikas perkeliamas į paskutinę turnyro lentelės poziciją, 
taip pat yra buvę atvejų, kai tam tikram laikui moksleivis pašalinamas iš šachmatų 
treniruočių. Yra buvę ir taip, kad žaidėjas pats paliko tam tikrą klubą atkakliai tvir-

900 David Cordover, Fair Play Webinar, 8–10 min., 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=toKX-
S1Ix7jw>.

901 C. Nealon, „During pandemic, chess detective is busier than ever“, 2020, <http://www.buffalo.edu/
news/releases/2020/12/010.html>.

902 David Cordover, Fair Play Webinar, 8–10 min., 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=toKX-
S1Ix7jw>.

903 Salomėja Zaksaitė, „Sukčiavimas nuotolinėse varžybose: už rankos pagauti sunku, bet „programišių 
pirmenybes“ sustabdyti galima“, 2021, <https://www.delfi.lt/sportas/kitos-sporto-sakos/sukciavi-
mas-nuotolinese-varzybose-uz-rankos-pagauti-sunku-bet-programisiu-pirmenybes-sustabdyti-gali-
ma.d?id=86954585,>. 
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tindamas, kad kaltinimai sukčiavimu buvę nepagrįsti.
Tiek gyvų, tiek nuotolinių šachmatų atveju kompiuterinio sukčiavimo įrodinė-

jimo procesas vyksta pasitelkiant statistinę JAV Bafalo universiteto mokslininko K. 
Regano programą, kuria remiantis nustatomi nuokrypiai nuo vadinamojo „žmogiš-
kojo“ žaidimo. Kitaip tariant, statistinė programa tikimybiniu būdu nustato, kad tam 
tikros partijos galėjo būti sužaistos naudojant kompiuterines šachmatų programas 
ir kad tam tikro reitingo ir tam tikros patirties šachmatininkas vien tik savo paties 
jėgomis deklaruojamo žaidimo lygio nepademonstruotų.904 

Atitinkamo įrodinėjimo keblumas tas, kad šiuo metu pasaulyje yra labai ne-
daug asmenų (iš esmės vienintelis K. Reganas), gebančių taikyti šią programą. Ver-
ta atkreipti dėmesį  į tai, kad pandemijos akivaizdoje tapo itin keblu rinkti fizinius 
įrodymus. Šachmatų kontekste tokiais įrodymais būna mobilieji telefonai ar kitos 
priemonės, kuriomis pasinaudodamas asmuo sukčiauja. Suprantama, kiekvieno žai-
dėjo namuose policininko nepastatysi. Todėl statistinė analizė, atliekama K. Regano, 
neretai būna pagrindinis, o kartais ir vienintelis įrodymas elektroninio sukčiavimo 
bylose. Tad būtų gerai išplėsti aptariamą programą iki globalaus masto, apmokyti šio 
mokslininko asistentus ir įdiegti reikalingą techninę infrastruktūrą, kad šią progra-
mą gebėtų taikyti daugiau žmonių. Kriminologine prasme globalių statistinių algo-
ritmų sukūrimas patektų į situatyvinės prevencijos (toliau – taip pat SCP) kategoriją. 
Prisimintina, kad nusikalstamumo prevencijos teorijos pradininkas Charles’is Mon-
tesquieu (Šarlis Monteskjė) iškėlė mintį, jog gerą įstatymų leidėją labiausiai domina 
ne bausmės už padarytus nusikaltimus, o kelio pažeidimams užkirtimas.905 SCP su-
telkia dėmesį į saugos mechanizmų, padedančių apsaugoti žmones, sukūrimą, kai 
pažeidėjai jaučiasi atsidūrę situacijoje, kurioje gali būti sugauti ar aptikti. Panašiai 
kaip epidemiologija, SCP siekė pakeisti aplinką, kurioje daromi pažeidimai. Tokiu 
būdu individualūs pažeidėjų polinkiai, kaip ir asmeninės „diagnozės“, anomalijos ar 
patologijos, tampa nebe tokios svarbios. SCP grindžiama racionalaus pasirinkimo 
teorija – manoma, kad potencialus apgavikas įvertins galimo pažeidimo situaciją, 
pasvers, kiek gali laimėti, palygins ją su tuo, kiek gali prarasti, ir apskaičiuos nesė-
kmės tikimybę. Racionalaus pasirinkimo teorija taip pat padeda suprasti ir nustatyti 

904 Pandemija šiuo aspektu šiek tiek „sumaišė kortas“, dėl to tapo sudėtingiau nustatyti tikrąjį žaidėjų lygį 
– nes nėra oficialiai fiksuojama, kiek asmuo praleido laiko treniruodamasis ar žaisdamas nuotoliniu 
būdu. Todėl minėtas profesorius turi nuolat tobulinti savo algoritmus ir pritaikyti juos prie vadinamojo 
„pandeminio atsilikimo“ (angl. pandemic lag). Plačiau: Kenneth Regan, „Pandemic Lag“,  <https://
rjlipton.wpcomstaging.com/2021/07/30/pandemic-lag/,>.

905 Genovaitė Babachinaitė ir kt., Kriminologija (Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2021), 334.
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tinkamas prevencijos taktikas, kad nusikalstamumo tikimybė sumažėtų.906 Verta pri-
durti, kad nusikalstamumo rizikas akcentuoja daug šiuolaikinių teoretikų, netgi ne-
būtinai atstovaujančių situatyvinės prevencijos mokyklai. Pasak Aušros Gavėnaitės, 
vėlyvajame modernizme nusikaltimas tapo normaliu socialiniu faktu,  įpintu į kas-
dienio gyvenimo audinį kaip ir bet kuris kitas socialinis faktas.907 Prevencine prasme 
šiuolaikinė srovė dėmesį telkia ne į nusikalstantį individą kaip „taisytiną“ objektą, o 
į tarpusavio santykius, aplinką ir socialinę infrastruktūrą. Šiuolaikinės prevencijos 
mokyklos pagrindinės nuostatos, aktualios sukčiavimo e. sporte aspektu, yra tokios: 
a) prevencija, o ne reabilitacija turi būti šiuolaikinės kriminologijos dėmesio centre, 
nes niekas iš tikrųjų nežino, kaip pataisyti teisės pažeidėjus; b) nusikalstamas elgesys 
gali būti kontroliuojamas veikiant potencialių aukų aplinką – elektroninio sporto 
erdvę; c) nusikaltimų prevencijos programos turi būti nukreiptos į tai, kad asmuo 
nedarytų pažeidimų, o ne į situaciją, kai pažeidimas padaromas; d) kai sumažės ga-
limybių nusikalsti, atitinkamai sumažės ir nusikaltėlių.908

Beje, natūralu, kad „anoniminė“ elektroninė erdvė gerai dera su racionalaus 
pasirinkimo teorija ir apskritai su šiuolaikine nusikalstamumo prevencija per se – 
manytina, kad, nesant galimybės įvertinti konkretaus individo subjektyvių charak-
teristikų, verčiau remtis tam tikrais objektyviais masiniais parametrais. Atitinkamai 
kompiuteriniai apgavikus aptinkantys algoritmai yra vienas iš tinkamiausių „prieš-
nuodžių“ valdant sukčiavimo e. sporte rizikas.

Vis dėlto net ir darant prielaidą, kad netrukus aptariami algoritmai bus globa-
laus masto, elektroninio sukčiavimo įrodinėjimo problemos tuo nesibaigia. Pirmas 
keblumas yra susijęs su tuo, kad neretai nebūna jokių kitų įrodymų – turimi tik 
įtartini statistiniai duomenys. Jie paprastai papildomi ekspertų išvadomis – partijų 
analizėmis, kurias atlieka šachmatų didmeistriai. Stebimi ir įtariamo asmens akių 
judesiai – jeigu matomas pasikartojantis žvilgsnis į tam tikrą pusę, galima daryti 
prielaidą, kad žaidimo erdvėje yra antras ekranas arba kitas fizinis asmuo pasako 
ėjimus. Verta pridurti, kad šiuo metu labiausiai paplitęs žaidėjų (veido) stebėjimas 
180 laipsnių kampu – varžybų teisėjas reikalauja įsijungti kompiuteryje ar šalia jo 
esančią kamerą. Tačiau, kaip galima numanyti, aptartos ekspertų išvados neretai sto-
koja objektyvumo. Vienas didmeistris gali pasakyti, kad žaidžiama „nešvariai“, kitas 

906 Auzeen Shariati, A., Rob Guerette, „Preventing Crime and Violence, Situational Crime Prevention“, 
2017, <https://www.researchgate.net/publication/311251189_Situational_Crime_Prevention,>. 

907 Aušra Gavėnaitė, „Bausmės samprata ir funkcijos pozityvistinėje ir kritinėje kriminologijos tradici-
jose“ (daktaro disertacija, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2008), 99.

908 Understanding Crime Prevention, (National Crime Prevention Institute USA, 2001), 16–18.
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– kad sąžiningai. Akių judėjimui sekti, ko gero, yra reikalingi aukšto lygio psicholo-
gijos specialistai, gebantys „skaityti“ žmogaus kūno kalbą. Kaip galima nuspėti, tokių 
psichologų, kurių specializacija yra elektroninis sukčiavimas šachmatuose, nėra. To-
kia specializacija reikalinga, nes toliau minimas sporto teisės įrodinėjimo standartas 
suponuoja, jog neužtenka fiksuoti neįprastus akių judesius – juos reikia susieti ir su 
konkrečiais (pernelyg stipriais) ėjimais ar ėjimų sekomis. Atitinkamai minėti įro-
dinėjimo sunkumai liudija vieną paprastą aplinkybę: žaidėjui faktiškai pritaikoma 
griežtosios atsakomybės doktrina, reiškianti, kad, jeigu statistiniai rodikliai yra pa-
kankamai įtartini, preziumuojama, kad žaidžiama nesąžiningai. Visi kiti įrodymai, 
kaip minėta, yra kvestionuotini, be to, žaidėjas gali pasikviesti savus ekspertus, kurie 
pateiktų priešingą išvadą.

Vis dėlto čia aprašytas procesas nėra tas, kuris kelia daugiausia rūpesčių. Statis-
tiniai įrodymai, kad ir kaip ten būtų, yra santykinai objektyvūs. Deja, ir Lietuvoje, 
ir užsienyje pasitaiko atvejų, kai vykdoma „raganų medžioklė“, ypač nepilnamečių 
turnyruose – vaikai, jų tėvai ir treneriai pradeda vieni kitus kaltinti sukčiavimu iš es-
mės turėdami tik subjektyvius įtarimus ir tam tikras ekspertines ar kvaziekspertines 
išvadas. Todėl vaikas paženklinamas sunkiai nuplaunama nesąžiningumo dėme tik 
dėl to, kad jis pernelyg gerai žaidė ar pernelyg kreivai dairėsi, sukinėjosi ar mirksėjo. 
Kol kas iš tokios situacijos labai sudėtinga išeiti, nes, kaip minėta, K. Regano mo-
delis vis dar nėra globalus: norint patikrinti kokio nors žaidėjo partijas, reikia šiam 
mokslininkui kaskart rašyti asmeninį laišką su prašymu atlikti nuodugnią turnyro 
partijų analizę. Esant tokiai ad hoc praktikai, lieka tik pasikliauti griežtosios atsa-
komybės doktrina ir privačių interneto platformų, kuriose organizuojami turnyrai, 
statistiniais algoritmais – nors taip pat kvestionuotini, šie vis dėlto yra objektyvesnė 
įrodomoji medžiaga nei ekspertinės (trenerių, konkurentų ar jų tėvų) nuomonės.

Tad galima teigti, kad, reaguojant į šiuolaikinio sukčiavimo apraiškas, būtina ne 
tik tobulinti teisinę bazę, bet ir šviesti visuomenę bei suvokti, jog e. sporto specifika 
reikalauja teisinių, statistinių, psichologinių ir  techninių sprendimų. Vienas iš to-
kių – reikalauti ne vienos, o dviejų kamerų, tam kad žaidėją būtų įmanoma stebėti 
ne 180, o 360 laipsnių kampu. Verta prisiminti ir praktikas, taikomas bridže: ten, 
siekiant nustatyti, ar žaidėjas sukčiavo, pasitelkiami 5–6 panašaus lygio žaidėjai ir 
jiems pateikiami testai, norint suprasti, kiek tikėtini yra analogiški sprendimai. Tes-
tuotini žaidėjai turi būti nešališki – jie negali žinoti apie analizuojamo (įtartino) įvy-
kio aplinkybes. Kartu pastebėtina, kad egzistuoja ir kardinaliai kritiškų nuomonių 
– esą jei šachmatai siekia visu pajėgumu įsitraukti į kibernetinį sportą, tuomet reikia 
susitaikyti su mintimi, kad dėl santykinai dažnų sukčiavimo atvejų jokios rimtos 
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varžybos negali vykti žaidėjams rungtyniaujant iš namų (tam reikalingos atskiros 
patalpos, kurias prižiūrėtų teisėjai), antraip rizikuojama susidurti su distopiniu sce-
narijumi, kurio metu programišius varžytųsi su programišiumi. 

2.9.4. Įrodinėjimo standartas e. sporte

Kaip minėta, procesine prasme dėl apsunkinimo renkant fizinius įrodymus vie-
nas iš jautriausių klausimų pandemijos metu buvo susijęs su sąžiningu procesu ir ati-
tinkamai (žemėjančiu) įrodinėjimo standartu. Procesinius iššūkius gali paaštrinti ir 
tai, kad įrodinėjant sukčiavimą e. sporte taikoma griežtosios atsakomybės doktrina: 
sukčiavimo e. sporte atveju paprastai neįrodinėjamas subjektyvusis kaltės elementas 
mens rea909. Ir tai suprantama – kompiuteriniai algoritmai vertina objektyvius spor-
tininko veiksmus; lygiai kaip biocheminiai antidopingo laboratorijos testai vertina 
tik tai, kas yra mėginyje, o ne tai, ar atletas tyčia, ar netyčia pateikė mėginį, kuriame 
rasta draudžiamos medžiagos. 

De lege lata įrodinėjimo standartas apibūdinamas atitinkamai: drausmės 
institucija turi pareigą įrodyti, kad buvo sukčiauta. Įrodinėjimo standartu laikoma, 
ar drausminė institucija bylą nagrinėjančiai kolegijai įtikinamai įrodo sukčiavimą, 
atsižvelgiant į pareikšto įtarimo rimtumą. Šis įrodinėjimo standartas yra aukštesnis 
nei tikimybių pusiausvyra, bet žemesnis nei „nesant pagrįstų abejonių“. Jeigu sporti-
ninkas, įtariamas sukčiavimu, turi įrodinėjimo pareigą paneigti prezumpciją ar įro-
dyti nurodytus faktus arba aplinkybes, įrodinėjimo standartas taikomas pagal tiki-
mybių pusiausvyrą. Toks įrodinėjimo standartas yra analogiškas kaip ir antidopingo 
pažeidimų atveju.910 Kibernetinio sporto drausminės institucijos beveik pažodžiui 
perkėlė šią iš antidopingo taisyklių kilusią nuostatą į E. sporto integralumo komisijos 
elgesio kodekso 6 straipsnį.911

Įrodinėjant sukčiavimą e. sporte kyla ir kitų iššūkių (be jau minėto subjekty-
viosios pažeidimo pusės ignoravimo). Visų pirma, tai posūkis nuo „tikimybių pu-
siausvyros“ prie „nesant pagrįstų abejonių“ standarto. Sukčiavimas yra rimtas pa-

909 Su tam tikromis išimtimis, paminėtomis šio poskyrio pradžioje, tarkime, kai žaidžiama su svetima 
paskyra šios savininkui to nežinant. Antidopingo pažeidimų atveju griežtosios atsakomybės taisyklė 
taip pat turi išimčių – bet jas turi įrodyti pats atletas, pavyzdžiui, kad kažkas jam nežinant apnuodijo 
maistą, gėrimus ar maisto papildus.

910 Pasaulinis antidopingo kodeksas, 2021 m. 3.1 str. Vertimo į lietuvių kalbą prieiga, <https://www.ltok.
lt/wp-content/uploads/2021/03/2021_Kodeksas-LT.pdf,>.

911 E. sporto integralumo komisijos elgesio kodeksas, <https://esic.gg/codes/code-of-conduct/,>. 
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žeidimas, todėl natūralu, kad ir standartas turėtų būti griežtesnis. Deja, praktikoje 
labai sudėtinga pasiekti netgi „patenkinamos satisfakcijos“ standartą, ką jau kalbėti 
apie „nesant rimtų abejonių“ standartą. Vienas iš tokių atvejų įvyko nuotoliniame 
studentų šachmatų pasaulio čempionate, kuriame ukrainietė Julija Osmak buvo dis-
kvalifikuota už „įtarimą sukčiavus“912 (toliau – Osmak incidentas). Realiai jos rezul-
tatų anuliavimas šiame konkrečiame turnyre buvo pagrįstas ekspertinėmis nuomo-
nėmis ir įtartinais akių judesiais – statistiniai duomenys nebuvo visiškai pakankami 
kaltei pagrįsti. Pagal varžybų nuostatus ji negalėjo kvestionuoti diskvalifikacijos, 
taip pat negalėjo ir apskųsti drausminės institucijos sprendimo. Varžybų nuostatose 
buvo pabrėžta, jog „įtarimas sukčiavus“ negali būti prilygintas realiam sukčiavimui, 
ir diskvalifikacija apsiriboja konkrečiu turnyru ir neturi įtakos žaidėjų statusui už 
konkretaus turnyro ribų, nebent itin rimto ar pakartotinio pažeidimo atveju būtų 
nuspręsta perduoti bylą Tarptautinės šachmatų federacijos Etikos ir drausmės ko-
misijai. Tačiau, kaip ir galima nuspėti, nepaisant santykinai švelnios sankcijos, šis 
incidentas sukėlė didelį ažiotažą ir gausybę teisinių klausimų. Nenuostabu, kad nuo-
tolinių varžybų tempas šaukiasi greitų sprendimų ir įprastas teisinis procesas tam 
netinka. Vis dėlto žala žaidėjo reputacijai gali kilti ir dėl (neva tai mažiau teisiškai 
įpareigojančių) nuotolinių varžybų bei dėl pernelyg supaprastinto nuotolinio sukčia-
vimo įrodinėjimo proceso. Viešoji nuomonė vargu ar dėtų daug pastangų siekdama 
preciziškai atskirti „sukčiavimą“ nuo „įtarimo sukčiavus“. Atitinkamai toks greitas 
procesas kartu su itin supaprastintais varžybų nuostatais (kuriuose, kaip minėta, ne-
buvo įtvirtinta teisė į apeliaciją) suponuoja, kad buvo laikomasi „tikimybių pusiaus-
vyros“ – tai yra paties žemiausio įrodinėjimo standarto. Lieka atviras klausimas, ar 
vien pakeitus sukčiavimo formuluotę į „įtarimą sukčiavimu“ galima taip smarkiai 
sumažinti įrodinėjimo standartą. Žmogaus teisių apologetai, ko gero, atsakytų, kad 
ne. Varžybų organizatoriai kartu su tarptautinėmis federacijomis savo ruožtu atsa-
kytų, kad pandemijos iššūkiai vertė peržiūrėti teisines procedūras, kiek įmanoma jas 
supaprastinti ir pritaikyti prie pagreitėjusio ritmo poreikių. Greitis buvo pasiektas 
teisinio darbo kokybės sąskaita, tačiau varžybos vis dėlto įvyko. Ypač daug klausimų 
kyla dėl įrodinėjimo proceso: pandemijos metu šachmatų sporte jis tapo universa-
lesnis, greitesnis ir paprastesnis. Tai būdinga ir kitoms sporto šakoms, ir kitoms sri-

912 Colin McGourty, „Cheating scandal hits FIDE World Online University Championships“, 2021, 
<https://chess24.com/en/read/news/cheating-scandal-hits-fide-world-online-university-champion-
ships,>; „Ad hoc šioms varžyboms sudaryto Garbingo žaidimo komiteto ataskaita“, 2021, <https://
worlduniversity.fide.com/docs/FIDE_WORLD_UNIVERSITY_ONLINE_CHESS_CHAMPION-
SHIPS_2021_StatementRapid_UPD.pdf,>. 
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tims už sporto ribų. Pavyzdžiui, siekiant nubausti už manipuliacijas sporto varžybų 
rezultatais neretai reikia konstatuoti tam tikras faktines aplinkybes – kad tam tikra 
žinutė (pvz., pasiūlymas parduoti varžybas) buvo išsiųsta iš tam tikro vartotojo pa-
skyros. Anksčiau, siekiant konstatuoti tokią aplinkybę, paprastai reikėdavo fiziškai 
nueiti pas antstolį ir atsinešti savo telefoną ar kompiuterį. Pandemijos metu paplito 
nuotolinis atitinkamos faktinės aplinkybės konstatavimas – antstoliui tereikia nu-
siųsti prisijungimo duomenis ir jis gali tokią paslaugą suteikti nuotoliniu būdu. Šis 
metodas būdavo taikomas ir anksčiau, tačiau pandemijos metu ypač išpopuliarėjo ir, 
tikėtina, kad bus taikomas ir ateityje, nes taip taupomas proceso dalyvių laikas.

Vis dėlto siekiant atsakyti, ar pandemija kartais „neprivertė“ pernelyg paže-
minti įrodinėjimo standarto, verta išanalizuoti Tarptautinio sporto arbitražo teis-
mo praktiką dėl įrodymų, kuriais remiamasi siekiant konstatuoti drausminį nusi-
žengimą (šiuo atveju aktualios yra susitarimų dėl varžybų baigties ir antidopingo 
bylos), ir šių įrodymų pakankamumo. Aptariant „ikipandeminį“ įrodinėjimo pro-
cesą, išryškinami kertiniai įrodinėjimo principai, kurių negalima ignoruoti ir pan-
demijos metu. 

Nors ne vienoje byloje, pavyzdžiui, FK Pobeda, Aleksandar Zabranec, Nikole 
Zdraveski v. Europos futbolo federacijų asociacija, nustatyta, kad įrodinėjimo parei-
ga tenka reguliavimo institucijai kaip šaliai, teigiančiai, kad yra reikšmingų faktų, 
leidžiančių įtarti susitarimą dėl varžybų baigties, vis dėlto praktikoje, atsižvelgiant 
į pažeidimo pobūdį ir tai, kad daugeliu atvejų tiesioginių įrodymų nebūna, sporto 
federacijai pateikus įtikinamus netiesioginius įrodymus, tikimasi, kad kaltinamoji 
šalis pateiks priešingus įrodymus arba paaiškinimą. Šie lūkesčiai dar aktualesni nu-
manomų nusikaltimų kontekste, kaip, pavyzdžiui, Pakruojo „Kruojos“ komandos 
atveju. TSAT pažymėjo, kad Lietuvos futbolo federacijos drausmės kodeksas leidžia 
žaidėjui pateikti priešingus įrodymus, paneigiančius numanomo manipuliavimo 
pažeidimą (angl. presumed commision of match-fixing). Todėl negalima teigti, kad 
taisyklės numato sankciją vien įtarimu: federacija turi pateikti įrodymus pažeidimo 
konstatavimui pagrįsti, o kaltinamas žaidėjas gali pateikti įrodymų, prieštaraujan-
čių federacijos pareiškimams913. Kitaip tariant, Lietuvos futbolo federacijos draus-
mės kodeksas ir jo taikymo praktika914 numato, kad rungtynių tyrimo ekspertų 
išvados gali suformuoti prezumpciją dėl nesąžiningo atleto elgesio manipuliuojant 

913 Tarptautinio sporto arbitražo teismo sprendimas Pakruojo, CAS 2015/A/4351, p. 2, 41.
914 Akcentuotina, jog jeigu Lietuvos futbolo federacijos drausmės kodeksas to eksplicitiškai nenumatytų, 

pasak TSAT, taikyti sankcijas už numanomus pažeidimus būtų neįmanoma. Tarptautinio sporto arbi-
tražo teismo sprendimas Fantoni & Nunes, CAS 2016/A/4783, p. 17.
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tam tikromis rungtynėmis ir tuomet jau žaidėjas turi įrodinėjimo pareigą paneigti 
(angl. rebut) atitinkamą prezumpciją915. Iš šio pavyzdžio kyla keli, iš pažiūros sti-
priai atleto teises apribojantys dalykai: 1) nekaltumo prezumpcija sporto teisėje 
negalioja; 2) numanomo drausmės pažeidimo atveju įrodinėjimo našta perkeliama 
atletui.

Siejant šias įžvalgas su aptartu „pandeminiu“ Osmak incidentu galima pateikti 
kelias įžvalgas: pats savaime Osmak atvejis nėra išskirtinis, įmanomos situacijos, 
kai įrodinėjimo standartas yra santykinai žemas. Tokios situacijos dažnos vadina-
mųjų numanomų ar įtariamų (angl. assumed or suspected) pažeidimų aspektu. Vis 
dėlto esant žemam įrodinėjimo standartui ypač svarbu užtikrinti fundamentalų 
teisės principą audiatur et altera pars. Kitaip tariant, būtina sudaryti galimybę įta-
riamai šaliai pasisakyti ir paneigti įtarimus. 

TSAT, vertindama įrodinėjimo standarto aspektą, ne kartą pažymėjo, kad 
drausminė atsakomybė skiriasi nuo baudžiamosios, be kita ko, tuo, kad drausmi-
nei atsakomybei kilti neturi būti taikomas minėtas įrodinėjimo standartas, vadi-
namas „nesant jokių pagrįstų abejonių“ (angl. beyond reasonable doubt). Įrodymo 
standartas, kuris turi būti taikomas drausminėse bylose, jei taikytinose taisyklėse 
nėra konkrečios nuostatos, yra „patogios satisfakcijos“ (angl. comfortable satisfacti-
on) standartas. Šis standartas pateisinamas atsižvelgiant į tai, kad sporto federacija 
dažnai neturi prieigos prie tiesioginių įrodymų. „Patogios satisfakcijos“ standartas 
buvo apibūdintas kaip „lankstus“, t. y. „didesnis nei vien tik tikimybių pusiausvyra, 
bet mažesnis nei įrodymas, neturintis pagrįstų abejonių, atsižvelgiant į nagrinėja-
mo pažeidimo rimtumą“916. 

Konkrečios reglamentų nuostatos gali sustiprinti arba pakeisti šį požiūrį, kuris 
priklauso nuo taikytinos nacionalinės teisės. Pavyzdžiui, UEFA Europos lygos re-
glamentų administracinės nuostatos įtvirtina „patogios satisfakcijos“ standartą.917 
O teniso profesionalų asociacijos taisyklės numato standartą, artimesnį tikimybių 
pusiausvyrai. Köllerer byloje prieita prie išvados, kad nėra minimalaus pažeidimų, 
susijusių su varžybų baigties nustatymu, įrodymo standarto ir kad teniso specia-
listų asociacijos reglamente nustatytas žemesnis standartas nepažeistų jokių naci-
onalinės ir (arba) tarptautinės viešosios tvarkos taisyklių.918 Vis dėlto pažymėtina, 

915 2019 m. gruodžio 11 d. apeliacinis skundas dėl Lietuvos futbolo federacijos Drausmės komiteto spren-
dimo Nr. 20191202_15. 

916 Tarptautinio sporto arbitražo teismo sprendimas Fenerbahçe, CAS 2013/A/3256, p. 65.
917 Tarptautinio sporto arbitražo teismo sprendimas Sivasspor, CAS 2014/A/3625, p. 28.
918 Tarptautinio sporto arbitražo teismo sprendimas Köllerer, CAS 2011/A/2490, p. 8–9.
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jog Tarptautinis sporto arbitražo teismas ne visais klausimais yra toks lankstus: 
kai kada teismas akivaizdžiai stoja atletų pusėn. Pavyzdžiui, Fantoni-Nunes byloje 
buvo įtvirtinta, kad statistinių įrodymų, pagrįstų statistinėmis tikimybėmis, nepa-
kanka apgaulingam elgesiui nustatyti laikantis patogios satisfakcijos įrodinėjimo 
standarto.919 TSAT kolegijos dauguma padarė išvadą, kad apgaulingai užkuoduo-
tas keitimasis informacija žaidžiant bridžą nebuvo įrodytas. Kolegija pažymėjo, jog 
tokia išvada neimplikuoja, kad žaidėjai yra nekalti, tai reiškia tik tai, kad Europos 
bridžo lyga nesugebėjo įrodyti, kad žaidėjai pažeidė lygos taisykles. TSAT pabrėžė, 
jog yra itin sudėtinga atskleisti iš anksto sutartas koduotas žaidybines praktikas – 
tam reikia įvertinti daugybę potencialiai apgaulingų ženklų (judesių, gestų, garsų, 
triukšmo, vertikalaus, horizontalaus ar įstrižinio kortų išdėstymo ir kt.). Ir vis dėl-
to, pasak TSAT, sankcijos negali būti skiriamos remiantis neišsamiais įrodymais. 
TSAT pažymėjo, jog šis sprendimas, priimtas žaidėjų naudai, nereiškia, kad EBL 
taisyklėse numatyta kontrolės sistema yra neteisinga arba kad jos negalima taikyti 
ateityje. Būsima EBL drausminė byla, pagrįsta nuoseklesniais ir patikimesniais įro-
dymais, gali privesti prie kitokių rezultatų nei šios bylos atveju.920

Apibendrinant procesinę šio poskyrio dalį, galima daryti išvadą, kad sporto 
teisė prisitaikė prie pandemijos pasiūlydama adaptuotą sukčiavimo įrodinėjimo 
procesą. Tai yra ilgalaikis pokytis, nes e. sportas gyvuos ir po pandemijos, taigi bus 
kur kas aiškiau sureguliuoti tam tikri ginčytini klausimai. Kartu reikia pripažinti, 
kad pradinis pandemijos laikotarpis buvo gana chaotiškas, tam tikri teisiniai spren-
dimai (kaip antai, aptartas Osmak atvejis) buvo diskutuotini. Taigi galima teigti, jog 
pavienės drausminės bylos buvo trumpalaikio „bandomojo“ pobūdžio, tačiau iš jų 
plaukiančios išvados ir naujas teisinis e. sporto reguliavimas – ilgalaikio stabilaus 
pobūdžio. Tad ekstremali situacija išryškino ir akceleravo jau minėtą sporto teisės 
ypatumą – poslinkį nuo „švelniosios“ prie „kietosios“ teisės. Pavyzdžiui, Tarptau-
tinė šachmatų federacija kaip tik per pandemiją parengė e. šachmatų taisykles bei 
naująjį Etikos ir drausmės kodeksą. Šiame kodekse pirmą kartą istorijoje įtvirtintos 
numanomo (angl. assumed) sukčiavimo apibrėžtys. Šios apibrėžtys ypač aktualios 
e. sporte, nes, kaip minėta, būtent čia statistinė analizė yra vienas iš pagrindinių įro-
dymų (t. y. fizinių arba kitokių tiesioginių įrodymų gali ir nebūti). Todėl nuo 2022 
m. balandžio 1 d. vien tik statistiniais įrodymais jau bus įmanoma suformuluoti 
kaltinimą sukčiavus. Atitinkamo kaltinimo prezumpciją paneigti teks jau pačiam 

919 Tarptautinio sporto arbitražo teismo sprendimas Fantoni & Nunes, CAS 2016/A/4783, p. 17, 35, 37.
920  Tarptautinio sporto arbitražo teismo sprendimas Fantoni & Nunes, CAS 2016/A/4783, p. 37.
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žaidėjui.921 Tokiu būdu šachmatų sporto teisė priartėjo prie (futbolo) sporto teisės 
tendencijų – kaip minėta, panašus įrodinėjimo mechanizmas buvo suformuotas 
Tarptautinio sporto arbitražo teismo Pakruojo byloje.922

921 Tarptautinės šachmatų federacijos 2022 m. Etikos kodeksas, https://handbook.fide.com/files/hand-
book/EthicsAndDisciplinaryCode2022.pdf,. 

922 Court of Arbitration for Sport, CAS 2015/A/4351 Vsl Pakruojo FK, Darius Jankauskas et al v. Lithu-
anian Football Federa tion (LFF), award of 13 July 2016.
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3.1. Pandemijos poveikis teisei į teisminę gynybą 
Lietuvoje

Viena svarbiausių procesinių asmens teisių, be kurios nebūtų įmanoma apginti 
visų kitų galimai pažeistų asmens teisių, taip pat ir galimai pažeistų teisių ekstrema-
liosios padėties ar karantino metu, yra konstitucinė, Europos žmogaus teisių kon-
vencijos 6 straipsnyje, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje 
nurodyta teisė į teisminę gynybą. Kaip nurodoma daugelyje šaltinių, COVID-19 kri-
zės metu tokie fundamentalūs teisės principai kaip žodžio laisvė, viešos informacijos 
prieinamumas, žiniasklaidos laisvė ir teisminės gynybos prieinamumas turėtų būti 
neribojami.923 Nes būtent teismai taps ir tampa pagrindine atsvara vykdomajai val-
džiai, vertindami dažnu atveju ad hoc reguliavimo bruožų turinčių norminių aktų 
teisėtumą ir asmens teisių ribojimo būtinumą ir proporcingumą924, taip pat spręs-
dami dėl teisinės atsakomybės už specialių reikalavimų, nustatytų pandemijai suval-
dyti, proporcingumo bei ,,naujas“ bylas, pvz., dėl dezinformacijos apie virusą ir jo 
valdymo priemones ir pan.925 

Nors pandemija neturėjo esminio poveikio teismų sistemai, ji neabejotinai pa-
darė poveikį praktiniam teisės į teisminę gynybą realizavimui, o vėliau ir kai kurių 
teismų veiklos organizavimo reguliavimui. Taigi šioje mokslo studijos dalyje, visų 
pirma, remiantis norminiais aktais, daugiausia Teisėjų tarybos rekomendacijomis, 

923 ,,European Law Institute principles for the COVID-19 crisis“,   https://www.intersentiaonline.
com/publication/coronavirus-and-the-law-in-europe/806?version=v-544bf2be-8004-f72f-8088-
dea754a9a0da#H0

924 Martina Gajdošová, ,,Legal and Paralegal Measures as the Response to an Extraordinary Situation“, 
https://www.intersentiaonline.com/publication/coronavirus-and-the-law-in-europe/193?version=v-
544bf2be-8004-f72f-8088-dea754a9a0da#H0. 

925 Nina Sun, Livio Zilli, ,,COVID-19 Symposium: The Use of Criminal Sanctions in COVID-19 Re-
sponses – Exposure and Transmission, Part I“, OpinioJuris.org, 3 April 2020,  http://opiniojuris.
org/2020/04/03/covid-19-symposium-the-use-of-criminal-sanctions-in-covid-19-responses-expo-
sure-and-transmission-part-i/; Nina Sun, Livio Zilli, ,,COVID-19 Symposium: The Use of Criminal 
Sanctions in COVID-19 Responses – Enforcement of Public Health Measures, Part II“, 3 April 2020, 
http://opiniojuris.org/2020/04/03/covid-19-symposium-the-use-of-criminal-sanctions-in-covid-19-
responses-enforcement-of-public-health-measures-part-ii/; Rima Ažubalytė, ,,Baudžiamoji atsako-
mybė už kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimus“, Lietuvos teisė 
2020: esminiai pokyčiai, I dalis: COVID-19 pandemijos sprendimai: teisiniai, valdymo ir ekonominiai 
aspektai“ (Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2020), 119–130, https://repository.mruni.eu/han-
dle/007/17050.  
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analizuojamas teisinis reguliavimas, siekiant nustatyti, ar ir kaip COVID-19 pande-
mija lėmė teisminio proceso teisinio reguliavimo, kuris galėjo lemti asmens teisės į 
prieinamą ir veiksmingą teisminę gynybą, pokyčius. Apie atvirkštinį poveikį, t. y. ar 
pokyčiai realizuojant šią teisę kaip nors paveikė pandemijos valdymą, neanalizuota, 
darant prielaidą, kad pastangos mažinti fizinį teismų darbuotojų ir proceso dalyvių 
kontaktą, inter alia organizuojant nuotolinius procesus, nelaikytinos ryškiu poveikiu 
pandemijos valdymui. 

Lietuvoje, kaip ir kitose Europos valstybėse, buvo susidurta su situacija, kad įsta-
tymų leidžiamoji valdžia tam tikrą laiką nesiėmė spręsti nei teisinio reguliavimo, 
nei vykdomosios valdžios aktyvaus veikimo parlamentinės kontrolės klausimų.926 
Remiantis bendru, kovai su pandemija skirtu reguliavimu, teismai kai kuriose vals-
tybėse buvo arba iš viso uždaryti, arba jų veikla, bent jau žodinių teisminių procesų 
vykdymas, buvo apribota.927 Taigi pačios teismų sistemos, priklausomai nuo teisi-
nės tradicijos ir reguliavimo ypatumų, turėjo imtis arba soft law reguliavimo (teisėjų 
savivaldos teikiamų rekomendacijų, gairių etc. lygmeniu), arba ad hoc sprendimų 
konkrečioje byloje. Lietuvoje, remiantis Vyriausybės nutarimu dėl karantino paskel-
bimo928, buvo priimtos Teisėjų tarybos rekomendacijos, kuriomis vadovaudamiesi 
teismų pirmininkai nustatė konkretaus teismo darbo organizavimo taisykles. Taigi 
šioje mokslo studijos dalyje siekiama atsakyti į klausimą, ar tokio pobūdžio regu-
liavimas dera su imperatyviuoju reguliavimo metodu, būdingu reguliuojant teismo 
procesą, ir ar neįsiterpia į konstitucinės teisės į teisminę gynybą reguliavimą, kuris 
paprastai sutelktas kodifikuotuose teisės šaltiniuose. Tyrime taip pat siekiama nusta-
tyti, kaip praktiškai buvo užtikrintas teisminės gynybos prieinamumas929,  įskaitant 

926 Martina Gajdošová, ,,Legal and Paralegal Measures as the Response to an Extraordinary Situation“, 
https://www.intersentiaonline.com/publication/coronavirus-and-the-law-in-europe/193?version=v-
544bf2be-8004-f72f-8088-dea754a9a0da#H0; ,,COVID-19 pandemijos metu priimtų sprendimų 
vertinimas teisiniu, vadybiniu ir ekonominiu požiūriu. Tyrimo išvados“. Parengta pagal projektą 
„Ekstremalių situacijų teisinių, vadybinių ir ekonominių sprendimų vertinimas: pusiausvyros tarp vi-
suomenės saugumo ir žmogaus teisių paieška“. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba (projekto 
Nr. S-COV-20-28); https://www.mruni.eu/wp-content/uploads/2021/01/COVID_sprendimu_tyrimo_
isvados.pdf.

927 ,,Coronavirus Pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications: With a Focus On Contact 
–Tracing Apps“, 21 March–30 April 2020. European Union Agency for Fundamental Rights. Lux-
embourg: Publications Office of the European Union, 2020, https://fra.europa.eu/sites/default/files/
fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-may_en.pdf. 

928 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos 
Respublikos teritorijoje paskelbimo“, TAR, 2020-03-14, Nr. 5466, su pakeitimais.

929 Šioje mokslo studijos dalyje nėra aptariamas pandemijos poveikis gynybos teisėms, pažeidžiamų pro-
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ne tik teisę kreiptis į teismą, bet ir teisę į pagrįstos trukmės teismo procesą. Proceso 
trukmės pandemijos laikotarpiu analizė šio tyrimo kontekste svarbi tik tiek, kiek tai 
padeda nustatyti realų pandemijos poveikį veiksmingam teisės į teisminę gynybą 
įgyvendinimui, neatsiejam nuo teisės į pagrįstos trukmės procesą. Analizei pasitelkti 
empiriniai duomenys, gauti iš Lietuvos teismų ir prokuratūros veiklos 2020 m. 
ataskaitų930, taip pat Lietuvos teisėjų apklausos, kurią 2021 m. pavasarį vykdė Naci-
onalinė teismų administracija931. Be to, naudotasi tarptautinių organizacijų, taip pat 
ir nevyriausybinių, skelbiamais tyrimais, susijusiais su COVID-19 iššūkiais teismi-
nėms sistemoms932, kol kas negausiais moksliniais tyrimais933.

ceso dalyvių, ypač nusikaltimų aukų, teisėms, asmenų, kurių laisvė suvaržyta, teisėms, šeimos by-
lose dalyvaujančių asmenų teisėms. Tai atskiro dėmesio reikalaujantys klausimai. Žr. bent jau Natalie 
Byrom, ,,What we know about the impact of remote hearings on access to justice: a rapid evidence 
review“. Briefing paper. London: Nuffield Family Justice Observatory / The Legal Education Foun-
dation, 2020, https://mk0nuffieldfjo6t5dfm.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/05/nfjo_remote_
hearings_vulnerable-groups_rapid-review_20200506.pdf; ,,Not remotely fair? Access to a lawyer in 
the police station during the Covid-19 pandemic“, February 2021, https://www.fairtrials.org/sites/
default/files/publication_pdf/2021_Not_Remotely_Fair.pdf; taip pat pandemijos kontekste galimai ak-
tualią EŽTT praktiką bylose dėl EŽTK 5 straipsnio (pvz., Brogan and Others v. United Kingdom [P], 
no. 11209/84, 29 November 1988; Aksoy v. Turkey, no. 21987/93, 18 December 1996 and Sakik and 
Others v. Turkey, no. 23878/94, 26 November 1997; Ireland v. United Kingdom [P], no. 5310/71, 18 
January 1978), kuri nurodoma , „An Analysis of Covid-19 Responses and ECHR Requirements“, 
https://www.echrblog.com/2020/03/an-analysis-of-covid-19-responses-and.html.    

930 ,,Lietuvos teismai. Veiklos rezultatai“, 2020, p. 14,  https://www.teismai.lt/data/public/uploads/2021/03/
teismai2021-g.pdf; ,,Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos 2020 metais ataskaita“. 2021-03-01, 
Nr. 17.9.-1921; https://www.prokuraturos.lt/data/public/uploads/2021/03/2_prokuraturos-veiklos-
2020-m.-ataskaita-2021-03-01-nr.-17.9.-1921-03-30.pdf. 

931 Nacionalinė teismų administracija, Lietuvos teisėjų apklausa ,,Dėl nuotolinių posėdžių organizavimo“, 
2021.

932 Fundamental Rights Agency, ,,Coronavirus Pandemic in the EU – Fundamental Rights Implica-
tions“, 1 February–20 March 2020, Bulletin 1, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/
fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf; ,,The Functioning of Courts in the Aftermath of 
the Covid-19 Pandemic“. Discussion Paper, 28 May 2020. Drafted by prof. Rachel Murray for the 
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights,  https://ceeliinstitute.org/wp-content/
uploads/2020/06/The-Functioning-of-the-Courts-in-the-Aftermath-of-the-COVID-19-Pandemic.pdf; 
,,Beyond the Emergency of the Covid-19 pandemic: Lessons for Defence Rights in Europe“,Fair 
Trials, June 2020, https://www.fairtrials.org/news/beyond-emergency-covid-19-pandemic-lessons-de-
fence-rights-europe; ,,Safeguarding the Right to a Fair Trial  during to Corona Virus Pandemic: remote 
criminal justice proceedings“, Fair Trials, 30 March 2020,  https://www.fairtrials.org/news/safeguard-
ing-right-fair-trial-during-coronavirus-pandemic-remote-criminal-justice-proceedings; European 
Commission for the efficiency of Justice (CEPEJ), ,,Guidelines on videoconferencing in judicial pro-
ceedings“, CEPEJ(2021)4REV3.

933 Lietuvos teisė 2020: esminiai pokyčiai, I dalis: COVID-19 pandemijos sprendimai: teisiniai, valdymo 
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Krizės poveikis teisės į teisminę gynybą prieinamumui nagrinėjamas dviem as-
pektais – ar krizė lėmė pokyčius reguliuojant šią teisę  ir ją įgyvendinant ir ar ji pa-
veikė proceso dalyvių ir teismų personalo veiklą. Juk viena iš veiksmingos teisminės 
gynybos prielaidų yra normaliai funkcionuojanti teismų sistema, įskaitant ir juris-
dikcinę, ir nejurisdikcinę veiklą. 

3.1.1. Teisminės gynybos prieinamumo Lietuvoje pandemijos 
metu teisinis reguliavimas: soft law ir teismų sprendimai ad hoc

2020 m. kovo 13 d., reaguodama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. 
kovo 12 d. posėdyje priimtus sprendimus dėl papildomų sugriežtintų prevencijos 
priemonių taikymo Lietuvos Respublikoje, Teisėjų taryba teismams, prokuratūrai 
ir advokatūrai pateikė rekomendacijas ,,Dėl koronaviruso COVID-19 prevencijos 
teismuose“934, kuriose nurodė, kad ypač rimtai vertinant kylančias grėsmes teisėjų, 
valstybės tarnautojų bei darbuotojų ir teismo lankytojų sveikatai vis dėlto būtina už-
tikrinti tolimesnį nepertraukiamą teismų sistemos darbą ir nesukelti neigiamų pa-
darinių teisingumo vykdymo procesui. Teisėjų taryba teismams rekomendavo imtis 
laikinų prevencijos ir apsaugos nuo koronaviruso (COVID-19) plitimo priemonių. 

Pagrindinės rekomendacijos, susijusios su teisingumo funkcijos įgyvendinimu, 
buvo tokios: pagal galimybes visose žodinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose 
teismo posėdžius organizuoti naudojant nuotolinio vaizdo priemones, o negalint to-
kiu būdu organizuoti bylų nagrinėjimo – atidėti visus 14-os dienų laikotarpiu (iki 
2020 m. kovo 29 d.) žodinio proceso tvarka nagrinėti paskirtus teismo posėdžius, 
išskyrus tuos atvejus, kai tai susiję su būtinų proceso veiksmų atlikimu nagrinėjamo-
se bylose (pavyzdžiui, dėl kardomosios priemonės – suėmimo skyrimo / pratęsimo, 
vaiko paėmimo iš nesaugios aplinkos ir pan.). Esant būtinybei organizuoti teismo 
posėdžius žodinio proceso tvarka, pagal galimybes užtikrinti, kad tarp proceso da-
lyvių ir kitų byloje dalyvaujančių asmenų būtų ne mažesnis nei 2 metrų atstumas, o 

ir ekonominiai aspektai“ (Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2020),  https://repository.mruni.eu/
handle/007/17050; Valentinas Mikelėnas, ,,Coronavirus and the Law: Lithuanian Experience“, https://
www.intersentiaonline.com/publication/coronavirus-and-the-law-in-europe/152?version=v-544bf-
2be-8004-f72f-8088-dea754a9a0da#H0. 

934 Teisėjų tarybos rekomendacijos ,,Dėl koronaviruso Covid-19 prevencijos teismuose“ 2020 03 13 Nr. 
36P-47-(7.1.10) Lietuvos Respublikos teismams (kopija: Lietuvos advokatūrai, Lietuvos Respublikos 
generalinei prokuratūrai). Rekomendacijos nebuvo paskelbtos oficialiuose šaltiniuose, jų tekstas skel-
biamas www.teismai.lt (2020 03 17).
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posėdyje dalyvautų tik būtini asmenys. Taip pat užtikrinti nuolatinį teismo posėdžių 
salių vėdinimą, darant ne trumpesnes kaip 15 min. posėdžio pertraukas ne rečiau 
kaip kas valandą; maksimaliai apriboti asmenų susipažinimą su bylomis teismo pa-
talpose, skatinti naudoti elektronines ryšių priemones; apriboti teismo personalo 
fizinį kontaktą su teismų lankytojais (konsultavimą, priėmimą ir pan.), o fizinį ap-
tarnavimą taikyti tik tiek, kiek tai yra būtina proceso dalyvių teisėms užtikrinti; in-
formuoti teismų lankytojus, proceso dalyvius, advokatus ir prokurorus apie pakeistą 
teismo darbo organizavimo tvarką.935 

Atsižvelgdama į tai, kad Lietuvoje buvo įvestas karantinas, Teisėjų taryba 2020 
m. kovo 16 d. teismams pateikė papildomas rekomendacijas, kuriomis, kaip nuro-
dyta Teisėjų tarybos, siekiama užtikrinti teisingą asmens sveikatos apsaugos užti-
krinimo ir teisės kreiptis į teismą pusiausvyrą. Taigi Teisėjų taryba dokumente ,,Dėl 
teismų funkcijų vykdymo karantino laikotarpiu“936 (toliau – Rekomendacijos) reko-
mendavo Lietuvos teismų vadovams priimti tokius sprendimus dėl jų vadovaujamo 
teismo veiklos organizavimo karantino režimo laikotarpiu: toliau nagrinėti bylas 
rašytinio proceso tvarka (imantis tam tikrų organizacinių priemonių, susijusių su 
teisėjų ir kito personalo kuo mažesniais fiziniais kontaktais) ir, išskyrus neatidėlioti-
nus atvejus, atidėti bylų nagrinėjimą žodinio proceso tvarka, kol pasibaigs karantino 
režimas. 

Pagal kai kurių valstybių pateiktą informaciją, jose 2020 m. pavasarį taip pat 
buvo imamasi panašių priemonių – rašytiniai procesai vyko (užtikrinant galimybes 
teisėjams ir kitiems teismo darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu, taip pat naudojan-
tis kitomis technologijomis), žodiniai – paprastai buvo atidedami, išskyrus neatidė-
liotinus atvejus. Kitos teisinės paslaugos buvo teikiamos iš esmės nuotoliniu būdu.937

Taigi minėtos Teisėjų tarybos rekomendacijos (kartu su vėliau priimtomis) tapo 
pagrindu teismams nustatyti teisminio proceso organizavimo ypatumus tiek, kiek 
tai leidžia  Baudžiamojo proceso, Civilinio proceso, Administracinių teisės nusižen-
gimų kodeksai ir Administracinių bylų teisenos įstatymas. Pažymėtina, kad įstaty-
mų leidėjas pandemijos kontekste nedarė jokios intervencijos į proceso įstatymus iki 

935 Teisėjų tarybos rekomendacijos ,,Dėl koronaviruso Covid-19 prevencijos teismuose“ 2020 03 13 Nr. 
36P-47-(7.1.10) Lietuvos Respublikos teismams (kopija: Lietuvos advokatūrai, Lietuvos Respublikos 
generalinei prokuratūrai). Rekomendacijos nebuvo paskelbtos oficialiuose šaltiniuose, jų tekstas skel-
biamas www.teismai.lt (2020 03 17).

936 Teisėjų taryba, Lietuvos Respublikos teismų vadovams. 2020 03 16. Nr. 36P-48-(7.1.10). Rekomen-
dacijos nebuvo paskelbtos oficialiuose šaltiniuose, jos skelbiamos www.teismai.lt (2020 03 17).

937 Digital tools in Member States_COVID19_2_EU_EU_en., https://e-justice.europa.eu/content_im-
pact_of_covid19_on_the_justice_field-37147-en.do. 
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2021 m. birželio 1 d., kai įsigaliojo BPK 8² straipsnis ir poįstatyminiai aktai, nustatan-
tys baudžiamojo proceso veiksmų atlikimo nuotoliniu būdu tvarką.938 Taigi išsamiai 
išnagrinėjus pagrindinius jau minėtus minkštosios teisės (angl. soft law) šaltinius, jų 
kaitą tęsiantis pandemijai ir praktinį taikymą, siekiama atsakyti į klausimą, ar toks 
reguliavimas, susijęs su asmens teisės į veiksmingą teisminę gynybą organizavimu, 
kurį lėmė išimtinai pandemija, atitiko proceso teisės principus.

Bylų procesų eiga pandemijos metu iš esmės priklausė nuo bylos nagrinėjimo 
formos, kurią nustato proceso įstatymai – rašytinė ar žodinė, o konkrečias rekomen-
dacijas, nulemtas siekio riboti viruso plitimą, kaip minėta, nustatė Teisėjų taryba.

3.1.2. Pandemijos poveikis bylų nagrinėjimui rašytinio  
proceso forma

Bylų nagrinėjimas rašytine forma pandemijos metu iš esmės nesutriko, tik teis-
mai ėmėsi papildomų priemonių, kad toks nagrinėjimas vyktų laikantis COVID-19 
prevencijos rekomendacijų. Štai bylų, nagrinėjamų rašytinio proceso tvarka, proce-
sas pagal Teisėjų Tarybos rekomendacijas, turėtų būti vykdomas kuo daugiau nau-
dojantis nuotolinio darbo galimybėmis. Teismų pirmininkams buvo rekomenduota 
priimti sprendimus dėl tokio darbo organizavimo: ,,nuotoliniu būdu vykdant pasi-
rengimą bylų nagrinėjimui rašytinio proceso tvarka bei procesinių sprendimų priė-
mimui; nustatant teismo posėdžių organizavimo tvarką kolegialiai rašytinio proceso 
tvarka nagrinėjamose bylose, t. y. numatant kolegijų buvimo teismo patalpose lai-
ką ir periodiškumą, užtikrinant maksimalią socialinę distanciją tarp atskirų teisėjų 
kolegijų narių; nustatant vienasmeniškai rašytinio proceso nagrinėjamų bylų tvarką 
– laikotarpį, kuriuo teisme bus vykdomi teismo posėdžiai (rekomenduota nustaty-
ti posėdžių tvarką, kuri leistų maksimaliai sumažinti teisėjo buvimo teisme laiką, 
ribojant vienu metu teisme esančių teisėjų skaičių, maksimaliai vengiant socialinių 

938 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 8-1, 210, 263, 269 ir 277 straipsnių pakeitimo ir 
Kodekso papildymo 82 straipsniu įstatymas, TAR, 2021-04-29, Nr. 9125; Vaizdo konferencijų tech-
nologijų naudojimo nagrinėjant baudžiamąsias bylas tvarkos aprašas, patvirtintas teisingumo ministro 
2021 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1R-183, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f9151050c20e11e-
ba2bad9a0748ee64d; Informacinių ir elektroninių ryšių technologijų naudojimo atliekant ikiteisminį 
tyrimą tvarkos aprašas, patvirtintas Generalinio prokuroro įsakymu,https://www.e-tar.lt/portal/lt/lega-
lAct/74d07760c20b11eba2bad9a0748ee64d; Teisėjų taryba, ,,Rekomendacijos dėl nuotolinių teismo 
posėdžių“. 
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kontaktų).“939 
2020 m. rudenį, reaguodama į lokalius, o vėliau ir nacionalinį karantiną940, Tei-

sėjų taryba rekomendavo, laikantis proceso taisyklių, ,,visą teismo procesą ar jo dalį 
organizuoti rašytinio proceso tvarka, kai proceso įstatymai tai leidžia, taip pat tais 
atvejais, kai tokia bylos nagrinėjimo forma nėra expressis verbis įtvirtinta proceso 
įstatymuose, tačiau jiems neprieštarauja ir yra gauta visų byloje dalyvaujančių asme-
nų rašytinė nuomonė dėl tokios bylos ar tam tikro klausimo byloje nagrinėjimo for-
mos (rekomenduojama atliekant pasirengimo posėdžiui veiksmus kreiptis į byloje 
dalyvaujančius asmenis su siūlymu vesti bylą rašytinio proceso tvarka)“941. 

Ši rekomendacija buvo smarkiai kritikuojama baudžiamojo proceso teisinio 
reguliavimo kontekste, nurodant, kad baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme 
procesinės formos pasirinkimo jokiu būdu negali lemti privatūs proceso dalyviai, 
ją gali nustatyti tik įstatymas.942 Darytina išvada, kad ši konkreti rekomendacija ne-
turėjo būti taikoma (nepavyko gauti duomenų, ar buvo taikoma praktiškai) nagri-
nėjant baudžiamąsias bylas. Tačiau civiliniame procese, įvertinus civilinių santykių 
subjektų teisinį statusą ir platesnes dispozityvumo ir kitų principų veikimo ribas, 
manytina, ši rekomendacija galėjo būti ir buvo taikoma, neperžengiant teisėtumo 
reikalavimo.

3.1.3. Pandemijos poveikis bylų nagrinėjimui žodine tvarka

Bylų nagrinėjimas žodine tvarka, priklausomai nuo įvairių aplinkybių, pirmojo 
karantino metu buvo arba atidėtas, arba – neatidėliotinais atvejais – vyko žodinio 

939 Teisėjų taryba, Lietuvos Respublikos teismų vadovams. 2020 03 16. Nr. 36P-48-(7.1.10). Rekomen-
dacijos nebuvo paskelbtos oficialiuose šaltiniuose, jos skelbiamos www.teismai.lt (2020 03 17).

940 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 7 d. nutarimas Nr. 1069 „Dėl karantino Raseinių 
rajono savivaldybės teritorijoje paskelbimo“, 2020 m. spalio 21 d. nutarimas Nr. 1159 „Dėl karantino 
kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 
4 d. nutarimas Nr. 1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“, TAR, 2020-11-05, Nr. 
23062.  

941 ,,Dėl teismų funkcijų vykdymo ekstremaliosios situacijos metu“, https://www.teismai.lt/lt/naujienos/
teismu-sistemos-naujienos/del-teismu-funkciju-vykdymo-ekstremaliosios-situacijos-metu/8121. 

942 Remigijus Merkevičius, ,,Lietuvos baudžiamojo proceso diagnozė: COVID-19 pasitikome turėda-
mi prastą savijautą, minorines emocijas ir nuslopintą imunitetą, o kokie išliksime po jo?“,  Teise.
Pro,  2020m. lapkričio 25 d., http://www.teise.pro/index.php/2020/11/25/r-merkevicius-lietuvos-
baudziamojo-proceso-diagnoze-covid-19-pasitikome-turedami-prasta-savijauta-minorines-emocijas-
ir-nuslopinta-imuniteta-o-kokie-isliksime-po-jo/. 
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proceso tvarka teismo salėje dalyvaujant proceso dalyviams (užtikrinant tam tikrus 
saugumo reikalavimus). Antrojo karantino metu teismai vykdė žodinius procesus 
nuotoliniu būdu, taip pat ir įprastine tvarka, proceso dalyviams tiesiogiai dalyvau-
jant teismo posėdyje. Toks bylų nagrinėjimo organizavimo procesas, kurį iš dalies 
lėmė Teisėjų tarybos rekomendacijos, buvo grįstas ,,neatidėliotinai nagrinėtinų bylų“ 
kriterijumi ir rekomendacija teismams pagal galimybes organizuoti nuotolinius pro-
cesus. Tokių, t. y. neatidėliotinai nagrinėtinų, bylų nemini jokie proceso įstatymai, 
o nuotolinio baudžiamųjų bylų ir administracinių nusižengimų nagrinėjimo proce-
so exspressis verbis nenustatė baudžiamojo ir administracinių nusižengimų proceso 
įstatymai.

3.1.3.1. Žodinis nagrinėjimas: neatidėliotinai nagrinėtinos bylos

Paskelbus pirmąjį karantiną, teismų pirmininkams buvo rekomenduota nusta-
tyti, kad teisėjų funkcijos, susijusios su bylų nagrinėjimu žodinio proceso tvarka, 
išskyrus nurodytas išimtis, būtų vykdomos, pirma, atšaukiant visus karantino laiko-
tarpiu suplanuotus teismo posėdžius bylose, nagrinėjamose žodinio proceso tvarka, 
išskyrus įstatymuose nustatytus neatidėliotinus atvejus (pavyzdžiui, dėl klausimų, 
susijusių su suėmimu, vaiko paėmimu iš nesaugios aplinkos, sprendimo). Teismo 
posėdžius žodinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose planuoti (atidėti) pasibai-
gus karantino režimui. Užtikrinti, kad byloje dalyvaujantys asmenys nedelsiant būtų 
informuoti apie teismo posėdžių datos ir laiko pakeitimus. Antra, neatidėliotinais 
atvejais teismo posėdžius žodinio proceso tvarka organizuoti nustatyta tvarka ir lai-
ku, imantis visų atsargumo priemonių, susijusių su viruso COVID-19 plitimo grės-
mės prevencija, išlaikant maksimalų atstumą teismo posėdžių salėje tarp posėdžio 
dalyvių. Numatyti vieną (pagal poreikį – kelias) teismo posėdžių salę, kurioje vyktų 
neatidėliotini teismo posėdžiai, užtikrinti šios salės nuolatinį vėdinimą ir dezinfe-
kavimą.943

Taigi žodinis nagrinėjimas iš esmės visose bylose buvo atšauktas visam pirmojo 
karantino laikotarpiui. Tokia Lietuvos praktika  iš esmės niekuo nesiskyrė nuo kitų 
Europos valstybių teismų, kuriuose žodiniai procesai nebuvo vykdomi, išskyrus iš-
imtis.944 Taip pat Lietuvos teismų taikytos karantino metu priemonės iš esmės buvo 

943 Teisėjų taryba, Lietuvos Respublikos teismų vadovams. 2020 03 16. Nr. 36P-48-(7.1.10). Rekomen-
dacijos nebuvo paskelbtos oficialiuose šaltiniuose, jos skelbiamos www.teismai.lt (2020 03 17).

944 Fundamental Rights Agency, ,,Coronavirus Pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications“. 
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panašios kaip ir EŽTT taikytos priemonės – dėl karantino sustabdytos kai kurios 
procedūros nagrinėjamose bylose (pvz., Vyriausybėms atsakovėms neperduodamos 
peticijos, išskyrus skubius ir svarbius atvejus; Teismo nutarimai ir sprendimai pasi-
rašomi tik Teismo skyriaus kanclerio ar jo pavaduotojo ir perduodami bylos šalims 
elektroniniu būdu; tam tikrais atvejais Teismas neinformuoja bylos šalių apie priimtą 
sprendimą ar nutarimą, išskyrus skubius atvejus), taip pat pratęsti terminai Teismo 
nagrinėjamose bylose.945 

Atkreiptinas dėmesys, kad Teisėjų tarybos rekomendacijose, pateiktose antrojo 
karantino akivaizdoje, jau skirtingai nei 2020 m. pavasarį, kaip prioritetas akcen-
tuojamas būtent nenutrūkstamas bylų nagrinėjimas, be kita ko, pasitelkiant nuo-
tolinio teismo posėdžio organizavimo priemones, o ne procesų atidėjimą: ,,nesant 
galimybės teismo posėdžius organizuoti nuotoliniu būdu arba laikantis kitų šiame 
punkte nustatytų reikalavimų, rekomenduojama atšaukti savivaldybėje paskelbto 
karantino laikotarpiu suplanuotus teismo posėdžius bylose, nagrinėjamose žodinio 
proceso tvarka, išskyrus įstatymuose nustatytus neatidėliotinus atvejus (pavyzdžiui, 
dėl klausimų, susijusių su suėmimu, vaiko paėmimu iš nesaugios aplinkos, ar pana-
šaus sprendimo). Teismo posėdžius žodinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose 
planuoti (atidėti) pasibaigus karantino režimui savivaldybėje. Užtikrinti, kad byloje 
dalyvaujantys asmenys nedelsiant būtų informuoti apie teismo posėdžių datos ir lai-
ko pakeitimus.“946 

Literatūroje buvo reiškiama kritika, kad Lietuvoje, nepakeitus proceso įstaty-
mų, visos proceso normos turėjo būti taikomos be išimčių, todėl, pvz., posėdžių ati-
dėjimas dėl sveikatos krizės iš esmės lėmė proceso principų pažeidimus947, atskirai 
buvo pabrėžiama, kad, be BPK pakeitimų reguliuojant teisminio nagrinėjimo per-
traukas (BPK 243 straipsnio 2 dalis), baudžiamųjų bylų nagrinėjimas negalėjo būti 
atidėtas.948

1 February–20 March 2020, Bulletin 1, p. 28,https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/
fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf.

945 ,Terminų pratęsimas EŽTT bylose ir EŽTT darbas karantino metu“, http://lrv-atstovas-eztt.lt/naujien-
os/terminu-pratesimas-eztt-bylose-ir-eztt-darbas-karantino-metu. 

946 ,,Dėl teismų funkcijų vykdymo ekstremaliosios situacijos metu“, https://www.teismai.lt/lt/naujienos/
teismu-sistemos-naujienos/del-teismu-funkciju-vykdymo-ekstremaliosios-situacijos-metu/8121.   

947 Valentinas Mikelėnas, ,,Coronavirus and the Law: Lithuanian Experience“, https://www.intersentiaon-
line.com/publication/coronavirus-and-the-law-in-europe/152?version=v-544bf2be-8004-f72f-8088-
dea754a9a0da#H0.

948 Remigijus Merkevičius, ,,Lietuvos baudžiamojo proceso diagnozė: COVID-19 pasitikome turėda-
mi prastą savijautą, minorines emocijas ir nuslopintą imunitetą, o kokie išliksime po jo?“,  Teise.
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Vis dėlto retrospektyviai įvertinus tiek Lietuvos, tiek kitų Europos valstybių 
patirtį, manytina, kad pats savaime laikinas, atsižvelgus į valstybėje paskelbto ka-
rantino ribojimus, bylų nagrinėjimo atidėjimas esmingai neapribojo asmenų teisės į 
teismą. Kadangi teisė į teisminę gynybą yra ne absoliuti, ir mažai tikėtina, kad dau-
gelyje valstybių taikytos priemonės, dėl kurių bylų nagrinėjimas buvo atidėtas, lemtų 
EŽTK 6 straipsnio 1 dalies pažeidimą, jei būtų nustatyta, kad valstybė ėmėsi priemo-
nių, kad teisminis nagrinėjimas vyktų be pateisinamo delsimo, tačiau objektyvios, 
išorinės priežastys vis dėlto lemtų ilgesnį procesą.949 

Tačiau EŽTK 2 ir 3 straipsnių, taip pat 5 straipsnio pažeidimus galėtų lemti sku-
biai nagrinėtinų bylų atidėjimas, t. y. tokių bylų, kuriose būtina apsaugoti svarbias 
asmens teises, pvz., smurto artimoje aplinkoje aukų teises, sulaikytųjų teises ir pan.950 
Todėl pirmojo karantino metu Lietuvos teismai, netgi atidėję daugumą žodinių pro-
cesų, neatidėliotinais atvejais nagrinėjo bylas (vykdė procesinius veiksmus) žodinio 
proceso tvarka, imdamiesi atsargumo priemonių. Vėliau ta pati nuostata, t. y. nagri-
nėti neatidėliotinais atvejais bylas, buvo pakartota antrojo karantino metu.951 Neati-
dėliotini atvejai, kai žodiniai teismo posėdžiai teismuose vis dėlto turėtų būti organi-
zuojami, Rekomendacijose buvo apibrėžti kaip ,,įstatymuose nustatyti neatidėliotini 
atvejai“, duodant kelis pavyzdžius, pvz., klausimų dėl suėmimo, vaiko paėmimo iš 
nesaugios aplinkos nagrinėjimas. Joks proceso įstatymas nenustato neatidėliotinai 
nagrinėtinų bylų ar spręstinų  klausimų sąrašo. Tačiau tiek CPK, tiek BPK, tiek kiti 
procesiniai įstatymai kai kurių procesinių klausimų, susijusių su konstitucinių teisių 
ribojimu arba grėsme asmens teisėms, sprendimui numato labai trumpus terminus, 
taip pat užtikrina tiesioginį suinteresuotų asmenų dalyvavimą teismo posėdyje, taigi 
teismams buvo palikta gana plati diskrecija patiems ad hoc spręsti dėl būtinumo 
neatidėliotinai nagrinėti bylą žodine tvarka teismo salėje. 

Įvairios valstybės renkasi skirtingą būdą, kaip nustatyti neatidėliotinai (skubiai) 
nagrinėtinas bylas ar jų parinkimo kriterijus esant ekstremaliajai situacijai ar kitoms 

Pro,  2020 m. lapkričio 25 d.,http://www.teise.pro/index.php/2020/11/25/r-merkevicius-lietuvos-
baudziamojo-proceso-diagnoze-covid-19-pasitikome-turedami-prasta-savijauta-minorines-emocijas-
ir-nuslopinta-imuniteta-o-kokie-isliksime-po-jo/. 

949 ECtHR, Khlebik v. Ukraine, no. 2945/16, 25 July 2017, ECtHR, Agga v. Greece (No. 1), no. 37439/97, 
25 January 2000. Žr. Jeremy McBride, ,,An Analysis of COVID-19 Responses and ECHR Require-
ments“, https://www.echrblog.com/2020/03/an-analysis-of-covid-19-responses-and.html.    

950 Jeremy McBride, Barrister, ,,An Analysis of Covid-19 Responses and ECHR Requirements“, https://
www.echrblog.com/2020/03/an-analysis-of-covid-19-responses-and.html.    

951 ,Dėl teismų funkcijų vykdymo ekstremaliosios situacijos metu“, https://www.teismai.lt/lt/naujienos/
teismu-sistemos-naujienos/del-teismu-funkciju-vykdymo-ekstremaliosios-situacijos-metu/8121  
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svarbioms priežastims: arba priima tam skirtus teisės aktus952, arba palieka šį klau-
simą spręsti teismams byla po bylos953. Kaip abu metodus integruojantis skubiai 
nagrinėtinų bylų identifikavimo metodas yra nurodomas teismo sprendimas kon-
krečioje byloje (taip formuojant tam tikrus kriterijus byla po bylos), vadovaujantis 
teisėjų savivaldos pateiktomis gairėmis. Toks neatidėliotinai nagrinėtinų bylų parin-
kimo metodas  pripažįstamas tinkamu kompromisu.954 Lietuvoje, kaip jau minė-
ta, jokių norminių aktų, susijusių su teisminių procesų organizavimu COVID-19 
kontekste, išskyrus aptariamas Teisėjų tarybos Rekomendacijas955, nebuvo priimta. 
Taigi konstatuotina, jog patys teismai, įvertinę bylos ar spręstino procesinio klausi-
mo svarbą, kompleksiškumą, jo nagrinėjimo atidėjimo galimas neigiamas pasekmes 
ir kitas svarbias aplinkybes, ad hoc sprendė dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso 
tvarka, teisme dalyvaujant proceso dalyviams, būtinumo. Pažymėtina, kad tokį dis-
krecijos suteikimą teismams pandemijos metu tarptautinės, taip pat ir nevyriausybi-
nės, organizacijos iš esmės vertino kaip tinkamą. Buvo nurodoma, kad, atsižvelgiant 
į teismų nepriklausomumą ir jų sprendimų diskrecijos svarbą, taip pat įvertinus tai, 
kad situacija smarkiai kinta, būtent tokia praktika, kai dėl bylos nagrinėjimo skubiai 
(neatidėliotinai) sprendžiama byla po bylos, leidžia adekvačiai reaguoti į situaciją. 
Be abejo, pabrėžiama, kad kriterijai turėtų būti kuo aiškesni, skaidrūs, teisingi, ne-
diskriminuojantys.956  

952 Štai Italijoje, Portugalijoje, Slovėjijoje buvo priimti norminiai aktai, nustatantys, kad neatidėli-
otinai privalo būti vykdomi procesiniai veiksmai, susiję su fundamentalių teisių apsauga, pvz., dėl 
pažeidžiamų nepilnamečių, smurto artimoje aplinkoje ir pan. Žr. ,,Fundamental Rights Agency, Coro-
navirus Pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications“. 1 February–20 March 2020, Bulletin 
1, p. 28, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulle-
tin_en.pdf.  

953 Pvz., toks skubiai nagrinėtinų bylų identifikavimas pasirinktas Albanijoje. Žr. ,,The Functioning of 
Courts in the Covid-19 Pandemic. Primer“, ODIHR, October 2020, p. 17, https://www.osce.org/files/f/
documents/5/5/469170.pdf. 

954 ,,The Functioning of Courts in the COVID-19 Pandemic. Primer“, ODIHR, October 2020, p. 17, 
https://www.osce.org/files/f/documents/5/5/469170.pdf.

955 Beje, tokia neatidėliotinai nagrinėtinų bylų kriterijų nustatymo forma, kai kriterijus apibrėžia teismų 
savivaldos institucija, taip pat yra viena iš aptariamų tarptautiniame kontekste. Žr. ,,The Functioning 
of Courts in the Aftermath of the Covid-19 Pandemic“. Discussion Paper. 28 May 2020. Drafted by 
prof. Rachel Murray for the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, p. 8,  https://
ceeliinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/The-Functioning-of-the-Courts-in-the-Aftermath-of-
the-COVID-19-Pandemic.pdf. 

956 ,,The Functioning of Courts in the Aftermath of the Covid-19 Pandemic“. Discussion Paper. 28 May 
2020. Drafted by prof. Rachel Murray for the OSCE Office for Democratic Institutions and Human 
Rights, p. 8–9, https://ceeliinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/The-Functioning-of-the-Courts-
in-the-Aftermath-of-the-COVID-19-Pandemic.pdf; ,,The Functioning of Courts in the Covid-19 Pan-
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Svarstant, kokiais kriterijais remiantis turėtų būti sprendžiama, kurie atvejai 
yra neatidėliotini (skubiai nagrinėtini) arba, kitaip tariant, kaip suteikti prioritetą 
byloms, teismams siūloma atsižvelgti ir į tokius aspektus kaip proceso dalyvių pa-
žeidžiamumas (pvz., procese sprendžiamas vaikų, neįgalių asmenų, smurto artimoje 
aplinkoje aukų teisių klausimas ir pan.), į būtinybę skubiai užkirsti gresiantį asme-
niui pavojų, kai nagrinėjama asmens, kurio teisės yra apribotos (ypač teisė į laisvę), 
byla, kai teismai nagrinėja naujo teisinio reguliavimo, susijusio su specialių kovos 
su viruso plitimu, taisyklių teisėtumo klausimus, teisinės atsakomybės, kylančios 
dėl apribojimų nesilaikymo, proporcingumo ir kitus.957 Siekiant teisinio aiškumo, 
svarstytina, ar Lietuvos norminiuose aktuose neturėtų būti nustatyti tam tikri kri-
terijai, į kuriuos galėtų atsižvelgti teismai, spręsdami dėl būtinumo nagrinėti bylą 
neatidėliotinai. Sprendžiant dėl tokių kriterijų būtų galima pasinaudoti kriterijais, 
kuriais remiantis byla yra pripažįstama nagrinėtina greičiau,  pvz., atsižvelgti į pro-
ceso trukmę ir etapą; kaltinamųjų, nukentėjusiųjų, civilinių ieškovų, liudytojų, šalių, 
trečiųjų asmenų ir kitų proceso dalyvių skaičių; bylos sudėtingumą ir apimtį, pro-
ceso reikšmę (poveikį) proceso dalyviams (kaltinimų sunkumą, suėmimo vykdymą, 
trukmę ir kitas reikšmingas aplinkybes); apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo se-
naties eigą; proceso trukmę lemiantį nepateisinamą valstybės institucijų ar proceso 
dalyvių elgesį; viešąjį interesą, kad byla būtų išnagrinėta greitai, kitas reikšmingas 
aplinkybes.958 

Kita vertus, manytina, kad toks, paprastai teisėjų savivaldos, minkštosios tei-
sės (angl. soft law) reguliavimas nedraudžia net ir šiais, skubiais, neatidėliotinais, 
atvejais taikyti nuotolinio proceso galimybes – užtikrinus saugų bendravimo kanalą, 
tapatybės nustatymą, teisinį atstovavimą ir tinkamą pateikiamų duomenų (įrodymų) 
fiksavimą. 

Kalbant apie kitas svarbias proceso dalyvių teises – teikti prašymus, skundus, 
susipažinti su bylų medžiaga, be kurių būtų neįmanoma pasinaudoti teise į teisminę 

demic. Primer“, ODIHR, October 2020, p. 15–19, https://www.osce.org/files/f/documents/5/5/469170.
pdf. 

957 ,,The Functioning of Courts in the Aftermath of the Covid-19 Pandemic“. Discussion Paper. 28 May 
2020. Drafted by prof. Rachel Murray for the OSCE Office for Democratic Institutions and Human 
Rights, p. 9, https://ceeliinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/The-Functioning-of-the-Courts-in-
the-Aftermath-of-the-COVID-19-Pandemic.pdf; ,,The Functioning of Courts in the Covid-19 Pan-
demic. Primer“, ODIHR, October 2020, p. 15–19, https://www.osce.org/files/f/documents/5/5/469170.
pdf. 

958 Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 13P-157-(7.1.2) ,,Dėl Administravimo teismuose 
nuostatų patvirtinimo“, 14.2 p., TAR, 2015-12-22, Nr. 20206.
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gynybą, būtina paminėti, jog aptariamose Rekomendacijose taip pat buvo pasiūlyta 
karantino laikotarpiu apriboti asmenų patekimą į teismo patalpas, stabdyti tiesioginį 
asmenų aptarnavimą ir nustatyti, kad į teismo patalpas karantino laikotarpiu gali 
patekti tik teisėjai, teisėjų padėjėjai ir kiti teismo darbuotojai, esant būtinybei atlikti 
savo tiesioginių funkcijų. Apie asmenų aptarnavimo apribojimus informuoti asme-
nis pranešimu prie įėjimo į teismo pastatą, taip pat teismo interneto svetainėje, joje 
pateikiant kontaktinę informaciją, kaip interesantai gali kreiptis į teismą nuotoliniu 
būdu.959 Taigi kyla klausimas, ar tokia tvarka nepaneigė pirmiau minėtų proceso da-
lyvių teisių.

Pirmiausia pažymėtina, kad Lietuvoje jau nuo 2014 m. sausio 1 d. vien elektro-
nine forma yra tvarkomos civilinės bylos dėl teismo įsakymo išdavimo apylinkių 
teismuose, kuriose pareiškimas, kurio pagrindu teisme inicijuojama byla, teismui 
yra pateiktas naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas;  civilinės 
bylos apylinkių teismuose, kuriose procesinis dokumentas, kurio pagrindu inici-
juojama byla teisme, teismui yra pateiktas naudojant informacines ir elektroninių 
ryšių technologijas; civilinės bylos apygardų teismuose, kaip pirmosios instancijos 
teismuose, administracinės bylos administraciniuose teismuose, kaip pirmosios 
instancijos teismuose, kuriose procesinis dokumentas, kurio pagrindu inicijuoja-
ma byla teisme, teismui yra pateiktas naudojant informacines ir elektroninių ryšių 
technologijas; bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, nagrinėjan-
čiuose bylas apeliacine ar kasacine tvarka, visos bylos pagal teisme gautus skundus 
dėl sprendimų ar nutarčių, priimtų bylose, kurios buvo tvarkytos vien elektronine 
forma.960 Nacionalinės teismų administracijos duomenimis, per tris pirmojo karan-
tino mėnesius ryškiai išaugo elektroninių ryšių priemonėmis pateiktų dokumentų 
skaičius.961 Štai 2020 m. vien elektronine forma tvarkytų bylų (civilinių ir adminis-

959 Teisėjų taryba, Lietuvos Respublikos teismų vadovams. 2020 03 16. Nr. 36P-48-(7.1.10). Rekomen-
dacijos nebuvo paskelbtos oficialiuose šaltiniuose, jos skelbiamos www.teismai.lt (2020 03 1P7).

960 Žr. Teisėjų tarybos nutarimas 2013 m. lapkričio 8 d. Nr. 13P-145-(7.1.2) ,,Dėl bylų ir su teismo procesu 
susijusios informacijos tvarkymo vien elektronine forma“, Valstybės žinios, 2013-11-20, Nr. 119-6044. 
Portale ,,E.TEISMAS“ proceso dalyviai gali peržiūrėti bylų, kuriose yra proceso dalyviais, informaci-
ją: klausytis teismo posėdžių garso įrašų; susipažinti su vykstančiais teismo procesais; formuoti ir 
teismui teikti procesinius dokumentus: dokumentus pildyti pagal parengtas dokumentų formas; gauti 
pranešimus apie dokumentų priėmimą, rastas klaidas, bylos nagrinėjimą; mokėti žyminį mokestį; teis-
mo paskirtas baudas; priteistas bylinėjimosi išlaidas valstybei, https://e.teismas.lt/lt/public/paslaugos/. 

961 ,,Lietuvos teismai karantino laikotarpiu – bylų nagrinėjimas persikėlė į elektroninę erdvę, organizuota 
daugiau nei tūkstantis nuotolinių posėdžių“, https://www.teismai.lt/lt/lietuvos-teismai-karantino-laiko-
tarpiu-bylu-nagrinejimas-persikele-i-elektronine-erdve-organizuota-daugiau-nei-tukstantis-nuotolin-
iu-posedziu/7764. 
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tracinių) buvo apie 80 proc. (2019 m. – 74 proc., 2018 m. – 71 proc.), per 2020 m. 
Teismų informacinėje sistemoje buvo pasirašyta beveik 3,5 mln. elektroninių pro-
cesinių dokumentų.962 Taigi, remiantis šiais duomenimis, galima daryti išvadą, kad 
civilinių ir administracinių ginčų dalyvių teisė kreiptis į teismą, pateikti reikalingus 
dokumentus ir gauti juos iš esmės nebuvo apribota.

Skirtingai nei civilinių ar administracinių bylų, baudžiamųjų bylų dalyviams to-
kios galimybės yra ribotos, nes bylos, išskyrus teismo baudžiamuoju įsakymu baigia-
mas bylas,  nevyksta elektronine forma. Vis dėlto atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2020 
m. sausio 1 d., naudojantis Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos 
ir LITEKO integracine sąsaja, taip pat Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalu 
e.teismas.lt elektronine forma pradėta vesti ir dalis baudžiamųjų bylų – elektronine 
forma tvarkomos baudžiamosios bylos pagal prokuroro pareiškimą dėl proceso už-
baigimo teismo baudžiamuoju įsakymu. Bylos dėl baudžiamojo įsakymo išdavimo 
2020 m. sudarė apie 50 proc. visų pirmąja instancija apylinkių ir apygardų teismuose 
išnagrinėtų baudžiamųjų bylų. Šių elektroninių bylų pirmąja instancija 2020 m. buvo 
išnagrinėta 8263, o tai sudaro 97,5 proc. visų šios kategorijos išnagrinėtų bylų (iš viso 
išnagrinėtos 8475 bylos).963 

2020 m. Lietuvos Respublikos teismuose buvo išnagrinėtos tik 146 administra-
cinių nusižengimų bylos, kurių pagrindas buvo elektroninis dokumentas (2019 m. 
– 10), kai iš viso išnagrinėta 19 245 administracinių  nusižengimų bylos. Taigi nors 
elektroninės  formos  administracinių  nusižengimų  bylų padaugėjo, jų apskritai yra  
mažai.964

2020 m. kovo 25 d., siekdama užtikrinti teisę į tinkamą teisminę gynybą bū-
tent tokiose – tvarkomose ne elektronine forma, bylose, Teisėjų taryba rekomendavo 
teismams sudaryti sąlygas visose bylose (civilinėse, administracinėse, baudžiamo-
siose ir administracinių nusižengimų), tvarkomose ne elektronine forma, arba jose 
dalyvaujantiems asmenims neturint galimybės naudotis specialia priemone – Lietu-
vos teismų informacinės sistemos Viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu, proce-
sinius dokumentus teismui siųsti elektroniniu paštu.965 Tokiomis priemonėmis siek-

962 Lietuvos teismai, „Veiklos rezultatai“, 2020, p. 44, 86, https://www.teismai.lt/data/public/up-
loads/2021/03/teismai2021-g.pdf. 

963 Lietuvos teismai, „Veiklos rezultatai“, 2020, p. 43,  https://www.teismai.lt/data/public/uploads/2021/03/
teismai2021-g.pdf. 

964 Lietuvos teismai, „Veiklos rezultatai“, 2020,  p. 44,https://www.teismai.lt/data/public/uploads/2021/03 /
teismai2021-g.pdf.  

965 ,,Teisėjų taryba rekomenduoja leisti teikti procesinius dokumentus elektroniniu paštu, kruopščai ir 
neformaliai vertinti praleistus terminus“, https://www.teismai.lt/lt/teiseju-taryba-rekomenduoja-leis-
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ta užtikrinti, kad dėl koronaviruso plitimo grėsmės Lietuvos teismuose įvesti būtini 
tiesioginio asmenų aptarnavimo apribojimai netaptų kliūtimi įgyvendinti procesines 
šių asmenų teises, pvz., susipažinti su bylos medžiaga, įstatymuose nustatytais 
terminais teismui pateikti procesinius dokumentus ar skundus. Daugiausia kliūčių 
kilo bylose, tvarkomose ne elektronine forma (baudžiamosiose, ikiteisminio tyrimo 
bylose), arba dėl to, kad asmenys neturėjo galimybių (ar turi ribotas galimybes) 
naudotis elektroninėmis ryšių priemonėmis. Teismams rekomenduota, jei nėra 
kitokių galimybių, elektroniniu paštu siųsti procesinius dokumentus ir ne elektronine 
forma tvarkomose bylose dalyvaujantiems asmenims (taip pat jų prašymu pateikti 
ir bylos medžiagą susipažinti). Tačiau toks procesinių dokumentų įteikimo būdas 
taikytinas atsakingai įvertinus galimas procesinių dokumentų siuntimo ir gavimo 
nesaugiu kanalu rizikas.966 

2020 m. rudenį Vyriausybei vėl paskelbus karantiną, Teisėjų taryba atnaujino 
rekomendacijas teismams ir rekomendavo ,,nesant galimybės užtikrinti proceso da-
lyvių dalyvavimą teismo posėdyje nuotoliniu būdu ar užtikrinti rašytinės bylos na-
grinėjimo formos, teismo posėdžius organizuoti didžiausiose teismo turimose posė-
džių salėse, iš anksto numatant posėdyje dalyvausiančių asmenų skaičių ir šaukiant 
tik tuos, kurių dalyvavimas tame teismo posėdyje būtinas. Teismo posėdžio metu 
visi posėdžio dalyviai privalo tinkamai dėvėti nosį ir burną dengiančias asmens ap-
saugos priemones (veido kaukes arba respiratorius), laikytis bent 1 m atstumo nuo 
kitų asmenų, posėdžių salėje turi būti sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai, po 
posėdžio salių liečiami paviršiai turi būti dezinfekuojami ir patalpos išvėdinamos. 
Teismo posėdžio metu tapus žinoma aplinkybei, kad proceso dalyvis turėjo sąlytį 
su asmeniu, kuriam diagnozuota koronavirusinė infekcija (COVID-19), esant svar-
biam poreikiui ir galimybei, sudaryti sąlygas šiam asmeniui tęsti dalyvavimą posė-
dyje nuotoliniu būdu jam būnant kitoje teismo patalpoje“967.   

Teisėjų taryba taip pat rekomendavo, ,,atsižvelgiant į teismo proceso viešumo 
principą, ypač nagrinėjant rezonansines, visuomenės susidomėjimą keliančias bylas, 
žodinį bylų nagrinėjimą organizuoti taip, kad būtų užtikrinama teisė visuomenės ir 

ti-teikti-procesinius-dokumentus-elektroniniu-pastu-kruopsciai-ir-neformaliai-vertinti-praleistus-ter-
minus/7465.

966 ,,Teisėjų taryba rekomenduoja leisti teikti procesinius dokumentus elektroniniu paštu, kruopščai ir 
neformaliai vertinti praleistus terminus“, https://www.teismai.lt/lt/teiseju-taryba-rekomenduoja-leis-
ti-teikti-procesinius-dokumentus-elektroniniu-pastu-kruopsciai-ir-neformaliai-vertinti-praleistus-ter-
minus/7465. 

967 ,,Dėl teismų funkcijų vykdymo ekstremaliosios situacijos metu“, https://www.teismai.lt/lt/naujienos/
teismu-sistemos-naujienos/del-teismu-funkciju-vykdymo-ekstremaliosios-situacijos-metu/8121. 



386

Teisė ir COVID-19 pandemija

žiniasklaidos atstovams stebėti (išimtiniais atvejais – tik klausyti) teismo posėdžius. 
Rekomenduotina iš anksto prognozuoti ir reguliuoti asmenų, pageidaujančių stebėti 
/ klausyti teismo posėdį/posėdžius, srautus (vykdyti išankstinę žiniasklaidos ir kitų 
visuomenės atstovų registraciją, paskelbiant informaciją apie registravimosi tvarką 
teismo interneto puslapyje). Atsižvelgiant į nustatytus minimalaus ploto 1 asmeniui 
ribojimus posėdžių salėje, rekomenduotina teismo posėdžio vaizdą ir / ar garsą re-
transliuoti į visuomenei atvirą kitą teismo pastate esančią patalpą“968. Kaip vieną bū-
dingiausių tokio bylos nagrinėjimo pavyzdžių galima nurodyti vadinamosios Sausio 
13-osios bylos nagrinėjimą apeliacine tvarka, kai byla iš anksto suplanuotuose posė-
džiuose buvo nagrinėjama Mykolo Romerio universitete, sudarant galimybes šiuose 
posėdžiuose dalyvauti apie šimtui trisdešimt gynėjų, prokurorams, bei – kitose pa-
talpose – žiniasklaidai ir visuomenės atstovams.969 

Teisėjų tarybos pirmininkas teigė, jog „šiuo laikotarpiu pasitaikę pavėluoto pro-
cesinių dokumentų pateikimo teismui atvejai turi būti vertinami itin kruopščiai ir 
neformaliai, atsižvelgiant į šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos įtaką bei taiky-
tus ribojimus visų asmenų bei valstybės institucijų veiklai“970. Pažymėtina, kad teis-
mams, sprendžiantiems dėl konkretaus proceso dalyvio praleisto procesinio termino 
pasekmių, savivaldos institucijų pasisakymai nėra pagrindas vienaip ar kitaip spręsti 
procesinius klausimus, tačiau manytina, kad COVID-19 suvaldymo nulemti įvairių 
sričių apribojimai, įskaitant ir pačios teismų sistemos taikomus, kartu su kitomis 
aplinkybėmis vertintini kaip svarūs pratęsiant procesinius terminus. 

 Kita vertus, būtina pažymėti, kad elektroninė bylos vedimo forma nelemia 
jos nagrinėjimo formos: žodinio ar rašytinio proceso. Atsižvelgus į tai, kad žodi-
nis procesas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teismuose pagal įstatymą yra 
privalomas iš esmės visose baudžiamosiose bylose (išskyrus baudžiamojo įsaky-
mo procesą), taip pat visose administracinėse nusižengimų bylose, administraci-
nėse bylose, taip pat daugumoje civilinių bylų (išskyrus įstatyme nurodytas tam 
tikras kategorijas bylų) galima teigti, kad didžiausia grėsmė kilo būtent dėl galbūt 

968 ,,Dėl teismų funkcijų vykdymo ekstremaliosios situacijos metu“, https://www.teismai.lt/lt/naujienos/
teismu-sistemos-naujienos/del-teismu-funkciju-vykdymo-ekstremaliosios-situacijos-metu/8121. 

969 Sausio 13-osios įvykių bylos nagrinėjimas“, https://www.apeliacinis.lt/naujienos/sausio- 13-osios-
ivykiu-bylos-nagrinejimas/1008. 

970 ,,Teisėjų taryba rekomenduoja leisti teikti procesinius dokumentus elektroniniu pastu, kruopščai ir 
neformaliai vertinti praleistus terminus“, https://www.teismai.lt/lt/teiseju-taryba-rekomenduoja-leis-
ti-teikti-procesinius-dokumentus-elektroniniu-pastu-kruopsciai-ir-neformaliai-vertinti-praleistus-ter-
minus/7465.
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per ilgai užsitęsusio civilinio, baudžiamojo ar administracinio proceso pirmosios 
instancijos teismuose. Todėl darytina prielaida, kad iš esmės visų posėdžių bylose, 
nagrinėjamose žodinio proceso tvarka, atidėjimas pirmojo karantino sukėlė didžiau-
sią grėsmę asmens teisei į pagrįstos trukmės procesą. Taip pat buvo apribotos kitos, 
susijusios su teise į greitą procesą, teisės, pvz., nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų teisė 
kuo greičiau gauti žalos atlyginimą ir pan. Nagrinėjant bylas apeliacine tvarka, pro-
ceso įstatymai numato daugiau rašytinio proceso galimybių (BPK 325¹ straipsnis, 
CPK 321 straipsnis, ABTĮ 141 straipsnis, ANK  651 straipsnio 2 dalis), todėl bylų 
nagrinėjimas tokia tvarka iš esmės nesutriko. Kasacinės instancijos teisme visos ci-
vilinės bylos (neskaitant kelių bylų per metus, kai teisėjų kolegijos sprendimu byla 
nagrinėjama žodinio proceso tvarka) yra nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, o 
baudžiamosios bylos, remiantis BPK 374¹, 374² straipsniais, nagrinėjamos žodinio 
arba rašytinio proceso tvarka, praktiškai jų skaičius yra vienodas. 

Pirmojo karantino metu, kai iš esmės visi žodiniai procesai pirmosios instan-
cijos teismuose ir dauguma žodinių procesų baudžiamosiose bylose apeliacinės ir 
kasacinės instancijos teismuose buvo atidėti, buvo baiminamasi, kad tai lems nepa-
grįstą proceso trukmės  pailgėjimą. Mokslinėje literatūroje buvo kategoriškų pasi-
sakymų, kad per karantiną atidėtose bylose buvo pažeistos asmenų teisės į pagrįstos 
trukmės procesą, teisė būti išklausytam, taip pat teisė į viešą teismą.971 

Kaip matyti iš teismų veiklos ataskaitos, 2020 m. Lietuvos apylinkių, apygardų 
(pirmoji instancija) ir apygardų administraciniuose teismuose buvo gauta 202 395 
bylos, taigi bylų skaičius, lyginant su 2019 m., sumažėjo 4 proc., lyginant su 2018 
m., – 14 proc. Išnagrinėtos buvo 201 199 bylos, išnagrinėtų bylų skaičius, lyginant 
su 2019 m.,  sumažėjo 7 proc., lyginant su 2018 m., – 11 proc. Tam įtakos turėjo ir 
abiejų karantinų ribojimai.972

2020  m.  apygardų  teismuose  labai  sumažėjo  pirmąja  instancija  išnagrinėtų  
civilinių  bylų  dėl  juridinių  asmenų  bankroto  –  1 624  bylos  (2019 m. – 2787, 2018 
m. – 3269). Darytina prielaida, kad šių bylų sumažėjimą lėmė įstatymas, kuriuo buvo 
laikinai sustabdytas  nemokumo  proceso  inicijavimas.973 Tokio įstatymo priėmimą  

971 Valentinas Mikelėnas, „Coronavirus and the Law: Lithuanian Experience“, https://www.intersentiaon-
line.com/publication/coronavirus-and-the-law-in-europe/152?version=v-544bf2be-8004-f72f-8088-
dea754a9a0da#H0.

972 Lietuvos teismai, „Veiklos rezultatai“, 2020, p. 10,  https://www.teismai.lt/data/public/uploads/2021/03/
teismai2021-g.pdf.

973 Lietuvos Respublikos naujojo koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių poveikio Lietuvos Res-
publikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymui įstatymas, TAR, 2020-04-24, Nr. 8725.
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inicijavo  Teisėjų  taryba,  pateikusi  siūlymus  taikyti  moratoriumą  vadovų  parei-
gai  ir  kreditorių  teisei  inicijuoti  juridinio asmens nemokumo procesą karantino 
laikotarpiu.974

Apylinkių ir apygardų teismuose (pirmoji instancija) 2020  m., palyginti su  2019  
m.,  išnagrinėtų baudžiamųjų  bylų sumažėjo 8 proc., palyginti su 2018 m., – 16 
proc.975 Tai galėjo lemti sumažėjęs nusikalstamumo Lietuvos Respublikoje lygis. In-
formatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų minis-
terijos duomenimis, 2020 m., lyginant su 2019 m., užregistruota 10 proc. mažiau 
nusikalstamų veikų.976 Nepaisant nusikalstamumo ir atitinkamai baudžiamųjų bylų 
mažėjimo, remiantis viešai skelbiama informacija apie vykdomų ikiteisminių tyrimų 
skaičių, jau antrojo karantino metu buvo prognozuojama, kad artimiausiu laiku teis-
muose padaugės bylų dėl smurto artimoje aplinkoje (įskaitant ir nužudymus), daž-
niausiai apsvaigus nuo alkoholio ar narkotikų, taip pat internetinio sukčiavimo.977 
Tokios prognozės atitiko tarptautines nusikalstamumo struktūros karantino metu 
prognozes978, pradėti tyrimai dėl galimai nusikalstamų veikų vykdant didelio masto 
viešuosius pirkimus979 taip pat yra viena iš ,,karantino“ nusikalstamumo prognozuo-
tų tendencijų. Tačiau, kaip matyti iš bylų statistikos, 2020 m. asmenų, nuteistų už 
smurtą artimoje aplinkoje, skaičius išliko panašus kaip ir 2019 m. arba pakito ne-
daug.980 Bet tuo pačiu laikotarpiu daugiau kaip 200 proc. padidėjo administracinių 
nusižengimų bylų, susijusių su žmonių gyvybės ir sveikatos apsauga. Galima spręsti, 
kad tokių nusižengimų padidėjimą lėmė Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytų 

974 Lietuvos teismai, „Veiklos rezultatai“, 2020, p. 12,  https://www.teismai.lt/data/public/uploads/2021/03/
teismai2021-g.pdf.

975 ,,Lietuvos teismai, „Veiklos rezultatai“, 2020, p. 14,  https://www.teismai.lt/data/public/up-
loads/2021/03/teismai2021-g.pdf.

976  ,,Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos 2020 metais ataskaita“, 2021-03-01. Nr. 17.9.-1921, p. 4, 
https://www.prokuraturos.lt/data/public/uploads/2021/03/2_prokuraturos-veiklos-2020-m.-ataskaita-
2021-03-01-nr.-17.9.-1921-03-30.pdf. 

977 ,,Lietuvos teismai karantino laikotarpiu – bylų nagrinėjimas persikėlė į elektroninę erdvę, organizuota 
daugiau nei tūkstantis nuotolinių posėdžių“, https://www.teismai.lt/lt/lietuvos-teismai-karantino-laiko-
tarpiu-bylu-nagrinejimas-persikele-i-elektronine-erdve-organizuota-daugiau-nei-tukstantis-nuotolin-
iu-posedziu/7764. 

978 ,,Pandemic profiteering how criminals exploit the COVID-19 crisis March 2020“,  https://www.eu-
ropol.europa.eu/publications-documents/pandemic-profiteering-how-criminals-exploit-covid-19-cri-
sis. 

979 Pvz., ,,Pradėtas tyrimas dėl greitųjų Covid-19 testų pirkimo“, http://www.fntt.lt/lt/naujienos/prade-
tas-tyrimas-del-greituju-covid-19-testu-pirkimo/3868. 

980 Lietuvos teismai, „Veiklos rezultatai“, 2020, p. 17,   https://www.teismai.lt/data/public/uploads/2021/03/ 
teismai2021-g.pdf.



389

III SKYRIUS. Pandemijos poveikis teisingumo vykdymui

karantino draudimų (apribojimų) nesilaikymas.981 2020 m. pradėti 59 ikiteisminiai 
tyrimai dėl BK 277 straipsnyje nustatytų kovos su epidemijomis ar užkrečiamosio-
mis ligomis taisyklių pažeidimų, pavyzdžiui, per pastaruosius 10 metų pagal šį BK 
straipsnį iš viso buvo pradėta 20 ikiteisminių tyrimų982; o teismuose išnagrinėta 12 
bylų pagal BK 277 straipsnį983.

 Apibendrinant šiuos duomenis, konstatuotina, kad gautų ir išnagrinėtų teis-
muose bylų skaičius drastiškai nesikeitė. Nors kai kurių bylų sumažėjimas arba pa-
didėjimas gali būti siejamas su karantinais, vis dėlto Lietuvos teismai išvengė ,,bu-
telio kakliuko“ efekto, kurio buvo baiminamasi Europoje ir kuris konstatuotas kai 
kuriose valstybėse.984 

 Svarbus klausimas, be abejo, yra ir bylų nagrinėjimo trukmė, kuri tiesiogiai 
susijusi su asmens teise į greitą, be nepateisinamo delsimo teismą. Kaip matyti iš 
2020 m. teismų veiklos ataskaitos, civilinių bylų, kurių nagrinėjimas truko ilgiau 
nei 6 mėnesius, 2020 m. buvo 10 070 (2019 m. – 11 508, 2018 m. – 12 929), taigi 
tokių bylų sumažėjo.985 Baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas truko ilgiau nei 6 mė-
nesius, 2020 m. buvo 1765 (2019 m. – 1499, 2018 m. – 1713). Be abejo, padidėjusį 
tokių bylų skaičių, tikėtina, lėmė karantino laikotarpiais atidėti teismo posėdžiai, 
atsižvelgiant į teisinio reguliavimo baudžiamajame procese ypatumus.986 Kalbant 
apie bendrą proceso trukmę, kurią, manytina, irgi koregavo du karantinai, pažymė-
tina, kad 2020 m. civilinių bylų, išskyrus nagrinėjamas kasacine tvarka, nagrinėjimo 
trukmė sutrumpėjo (nuo kelių dienų apylinkės teismuose iki keliasdešimt dienų apy-
gardos teismuose), nes bylos buvo nagrinėjamos nuotoliniu  būdu,  taip  pat dažniau 

981 ,,Lietuvos teismai karantino laikotarpiu – bylų nagrinėjimas persikėlė į elektroninę erdvę, organizuota 
daugiau nei tūkstantis nuotolinių posėdžių“, https://www.teismai.lt/lt/lietuvos-teismai-karantino-laiko-
tarpiu-bylu-nagrinejimas-persikele-i-elektronine-erdve-organizuota-daugiau-nei-tukstantis-nuotolin-
iu-posedziu/7764. 

982 „Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos 2020 metais ataskaita“, 2021-03-01. Nr. 17.9.-1921, p. 5, 
https://www.prokuraturos.lt/data/public/uploads/2021/03/2_prokuraturos-veiklos-2020-m.-ataskaita-
2021-03-01-nr.-17.9.-1921-03-30.pdf. 

983 Lietuvos teismai, „Veiklos rezultatai“, 2020, p. 22,  https://www.teismai.lt/data/public/uploads/2021/03/
teismai2021-g.pdf.

984 ,,The Functioning of Courts in the Covid-19 Pandemic. Primer“, ODIHR, October 2020, p. 35, https://
www.osce.org/files/f/documents/5/5/469170.pdf. 

985 Lietuvos teismai, „Veiklos rezultatai“, 2020, p. 11,   https://www.teismai.lt/data/public/up-
loads/2021/03/teismai2021-g.pdf.

986 Lietuvos teismai, „Veiklos rezultatai“, 2020, p. 14,   https://www.teismai.lt/data/public/up-
loads/2021/03/teismai2021-g.pdf.
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nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka.987 O baudžiamųjų bylų ir administracinių 
nusižengimų bylų nagrinėjimo trukmė pailgėjo (vidutiniškai 10–15 dienų).  Pailgė-
jusią trukmę galbūt lėmė, be kita ko, ir karantino laikotarpiais padidėjęs atidedamų 
teismo posėdžių žodinio proceso tvarka nagrinėtinose bylose skaičius tais atvejais, 
kai nebuvo galimybių bylą nagrinėti nuotoliniu būdu.988 Administracinių bylų na-
grinėjimas iš esmės sutrumpėjo (vidutiniškai 10 dienų), o nagrinėjimas apeliacine 
tvarka – pailgėjo.989

 Taigi įvertinus statistinius duomenis darytina bendra išvada, jog teisminė 
gynyba, nepaisant reikštų abejonių, ar teismai, pandemijos metu atidėdami teismo 
procesus, drastiškai neapribojo teisės kreiptis į teismą ir teisės į pagrįstos trukmės 
procesą, iš esmės buvo prieinama, didžioji dalis bylų išnagrinėtos be nepagrįsto 
delsimo. Vis dėlto ši situacija gali tapti postūmiu toliau diskutuoti apie rašytinio 
baudžiamojo proceso plėtrą aukštesnėse teismo instancijose990, be abejonės, nepa-
neigiant teismo proceso principų – viešumo, rungimosi, žodiškumo, taip pat asmenų 
teisės tiesiogiai dalyvauti procese ir kitų pamatinių nuostatų; taip pat būtina suregu-
liuoti nuotolinio proceso galimybes nagrinėjant administracinio nusižengimo bylas 
taip, kaip sureguliuotas civilinio, baudžiamojo, administracinio proceso organizavi-
mas naudojantis informacinėmis technologijomis.

3.1.3.2. Nuotolinis žodinis teisminis nagrinėjimas: išimtis ar taisyklė?

 Kaip jau minėta, 2020 m. rudenį Vyriausybei vėl paskelbus lokalius, o vė-
liau ir nacionalinį karantiną, Teisėjų taryba, akcentuodama būtinumą užtikrinti 
teismų veiklos tęstinumą, paskatino teismus išnaudoti nuotolinio bylų nagrinėji-
mo galimybes. Teismams rekomenduota ,,teismo posėdžius organizuoti nuotoliniu 
būdu, aktyviai naudojantis teisės aktuose numatytomis galimybėmis proceso dalyvių 
dalyvavimą teismo posėdyje užtikrinti nuotoliniu būdu (centralizuota teismų siste-
mos vaizdo konferencine įranga, vaizdo konferencijų programomis (pvz., „Zoom“)), 

987 Lietuvos teismai, „Veiklos rezultatai“, 2020,  p. 27,  https://www.teismai.lt/data/public/uploads/2021 
/03 /teismai2021-g.pdf.

988 Lietuvos teismai, „Veiklos rezultatai“, 2020, p. 28–29, https://www.teismai.lt/data/public/uploads/2021 
/03/ teismai2021-g.pdf.

989 Lietuvos teismai, „Veiklos rezultatai“, 2020, p. 30,   https://www.teismai.lt/data/public/uploads/2021/03/ 
teismai2021-g.pdf.

990 Pvz., Raimundas Jurka, Ernestas Rimšelis ,,Baudžiamojo proceso optimizavimas: rašytinio proceso 
prielaidos ir galimybės“, Jurisprudencija 19 (2) (2012): 753–769.
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vadovaujantis Vaizdo konferencijų ir telekonferencijų technologijų naudojimo na-
grinėjant civilines ir administracines bylas tvarkos apraše nustatytais reikalavimais 
dėl asmens tapatybės nustatymo, tekstų ar rašytinių pasižadėjimų perdavimo teis-
mui ir kt.“991 Rekomendacijose buvo detalizuotos kai kurios teismo posėdžio orga-
nizavimo taisyklės.992

CPK 175² straipsnyje, reglamentuojančiame vaizdo konferencijų ir telekonfe-
rencijų naudojimą, įtvirtinta, kad proceso dalyvių dalyvavimas teismo posėdžiuose 
ir liudytojo apklausa jo buvimo vietoje gali būti užtikrinami naudojant informaci-
nes ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas 
ir kitaip). Teisingumo ministro nustatyta tvarka naudojant šias technologijas, turi 
būti užtikrintas patikimas proceso dalyvių tapatybės nustatymas ir duomenų (įrody-
mų) objektyvus fiksavimas ir pateikimas. Paminėtina, kad ši norma nėra atsiradusi 
dėl COVID-19 paplitimo ir su tuo susijusio karantino paskelbimo. Ši nuostata buvo 
priimta 2011 m. birželio 21 d., o įsigaliojo 2012 m. gruodžio 29 d.993 Taigi vaizdo 
konferencijų ir telekomunikacijų naudojimas civiliniame procese yra ne naujas, o jau 
spėjęs tapti gana žinomu civilinio proceso dalyviams ir efektyviai teismo naudojamu 
įrankiu. Vaizdo konferencinės įrangos panaudojimas teismų veikloje pagrįstai yra 
laikomas veiksminga priemone organizuojant teismo posėdžius, siekiant apklausti 
asmenis, kurie įprastai negali ar neturi galimybės atvykti į teismo posėdį, taip tau-
pant tiek lėšas, tiek laiko sąnaudas. Vaizdo konferencijos naudojimo organizuojant 
teismo posėdžius geroji praktika ne vienus metus užtikrina proceso operatyvumo, 
ekonomiškumo ir bendradarbiavimo principų tinkamą įgyvendinimą, sudarant ga-
limybę tinkamai ir greitai išnagrinėti bylą. Jau įdiegiant vaizdo konferencijų įrangą 
teismuose, be kita ko, buvo siekiama  sudaryti geresnes galimybes pažeidžiamoms 
visuomenės grupėms dalyvauti teismų posėdžiuose, taip pat padėti paspartinti bylų 
nagrinėjimą, taupyti teismo bei proceso dalyvių laiką ir lėšas, skiriamas teisminiam 

991 ,,Dėl teismų funkcijų vykdymo ekstremaliosios situacijos metu“,   https://www.teismai.lt/lt/naujienos/
teismu-sistemos-naujienos/del-teismu-funkciju-vykdymo-ekstremaliosios-situacijos-metu/8121.  

992 Nuotoliniame teismo posėdyje teisėjų ir teismo posėdžių sekretoriaus buvimo vieta turėtų būti teismo 
posėdžių salėje. Proceso įstatymuose nustatytais atvejais ir tvarka posėdžio eiga turi būti fiksuojama 
(protokoluojama, daromas jo garso ir vaizdo įrašas, jį prijungiant prie bylos medžiagos). Siekiant 
sklandesnio teismo proceso, priesaikų / pasižadėjimų tekstus rekomenduotina apklaustiniems proce-
so dalyviams išsiųsti (pateikti) iki teismo posėdžio, atliekant pasirengimo posėdžiui veiksmus. ,,Dėl 
teismų funkcijų vykdymo ekstremaliosios situacijos metu“,  https://www.teismai.lt/lt/naujienos/teis-
mu-sistemos-naujienos/del-teismu-funkciju-vykdymo-ekstremaliosios-situacijos-metu/8121

993  Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas, 2011 m. birželio 
21 d. Nr. XI-1480.



392

Teisė ir COVID-19 pandemija

bylos nagrinėjimui.994 Karantino laikotarpiu civiliniame procese ne vienus metus 
naudojamos elektroninės ryšio priemonės tapo dažnai vienintele galimybe tinkamai 
ir efektyviai užtikrinti asmenų teisės į teisminę gynybą realizavimą sprendžiant civi-
linį teisinį ginčą.

ABTĮ 13 straipsnyje numatyta, jog teismo posėdžio eigai, įrodymams fiksuoti 
ir tirti teismas gali naudoti bet kokias technines priemones. Pandemija lėmė, kad 
įstatymų leidėjui buvo pateiktas siūlymas pildyti šį straipsnį, numatant bendrą taisy-
klę, kad ,,bylų nagrinėjimas ir byloje dalyvaujančių asmenų bei kitų proceso dalyvių 
dalyvavimas teismo posėdžiuose gali būti užtikrinamas naudojant informacines ir 
elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas)“. Taip pat buvo siūlo-
ma įtvirtinti  tiek visišką, tiek ,,mišrų“ nuotolinį žodinį bylos nagrinėjimą, ABTĮ 78 
straipsnio 2 dalyje numatant, jog ,,bylos nagrinėjimas gali vykti teisėjui (teisėjų ko-
legijai), administracinės bylos proceso dalyviams, vertėjams, ekspertams, specialis-
tams ir liudytojams esant teismo posėdžių salėje. Byla taip pat gali būti nagrinėjama 
naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferenci-
jas) teisėjui ar teisėjų kolegijos nariams, administracinės bylos proceso dalyviams, 
vertėjams, ekspertams, specialistams ir liudytojams esant skirtingose teismo ar ne 
teismo patalpose“, bei konkretizuojant procesinių teisių, susijusių su nuotoliniu by-
los nagrinėjimu, įgyvendinimo tvarką.995

Kaip numatyta CPK 175² straipsnyje, teisingumo ministras įsakymu patvirtino 
Vaizdo konferencijų ir telekonferencijų technologijų naudojimo nagrinėjant civili-
nes ir administracines bylas tvarkos aprašą (toliau – Aprašas)996, kuriuo nustatyta 
proceso dalyvių dalyvavimo teismo posėdžiuose ir liudytojo apklausos naudojant in-
formacines ir elektroninių ryšių technologijas tvarka, suteikianti galimybę užtikrinti 
patikimą ir objektyvų proceso dalyvių tapatybės nustatymą ir duomenų (įrodymų), 
klausimų, prašymų fiksavimą ir pateikimą. Lietuvos Respublikos Seimui 2020 m. 
rugpjūčio 19 d. buvo pateiktas šio aprašo pakeitimo projektas, kuriuo siekta suda-
ryti platesnes galimybes organizuoti teismo posėdžius nuotoliniu būdu civilinėse ir 

994 „Teismuose pradedama diegti vaizdo konferencijų įranga“,   https://www.teismai.lt/lt/naujienos/teis-
mu-sistemos-naujienos/teismuose-pradedama-diegti-vaizdo-konferenciju-iranga/303. 

995 Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 13, 20, 21, 22, 24, 31, 33, 43, 45, 51, 63, 67, 
68, 69, 71, 72, 73, 77, 78, 81, 84, 99, 123, 127, 128, 129, 130, 131(1), 132, 134 ir 157 straipsnių pa-
keitimo įstatymo projektas (registruotas 2021 m. birželio 4 d.) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/
TAP/300e2fb0c52511eb91e294a1358e77e9?jfwid=159qedstie. 

996 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1R-309 „Dėl Vaizdo 
konferencijų ir telekonferencijų technologijų naudojimo nagrinėjant civilines ir administracines bylas 
tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
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administracinėse bylose, atsižvelgiant į karantino dėl epideminės koronavirusinės 
infekcijos (COVID-19) metu išaugusį nuotolinių posėdžių poreikį ir identifikuotas 
praktines problemas.997 Naujos redakcijos Apraše nustatyta galimybė ne tik proce-
so dalyviui prašyti dalyvauti civiliniame ar administraciniame procese nuotoliniu 
būdu, tačiau ir pačiam teismui inicijuoti nuotolinį teismo posėdį, patikslintos as-
mens tapatybės nustatymo ir kitos procedūros.998 

Galiojantis BPK iki pandemijos taip pat suteikė gana plačias galimybes atlik-
ti nemažai ikiteisminio tyrimo veiksmų, taip pat procesinių veiksmų nagrinėjant 
bylą teisme nuotoliniu būdu – garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis. 
Siekiant užtikrinti liudytojų ir nukentėjusiųjų saugumą, taip pat galimybes duoti pa-
rodymus asmenims, kurie dėl svarbių priežasčių negali atvykti į apklausą, liudytojų 
(nukentėjusiųjų), ekspertų, tam tikrais atvejais – ir įtariamųjų bei kaltinamųjų, ap-
klausos ikiteisminio tyrimo metu (BPK 127, 179, 183, 186, 188, 189 straipsniai ir t. 
t.) ir nagrinėjant bylą teisme (BPK 246, 279, 282, 285 straipsniai ir kt.) galėjo būti 
vykdomos nuotoliniu būdu.999 Pažymėtina, kad pagal EŽTT jurisprudenciją kaltina-
mojo dalyvavimas teisme nuotoliniu būdu pats savaime nelaikomas Konvencijos 6 
straipsnio pažeidimu, jei teismas tokį sprendimą priėmė siekdamas teisėto tikslo ir 
tokia priemonė buvo būtina ir proporcinga.1000 Tačiau BPK expressis verbis iki jau 
minėto 2021 m. birželio 1 d. įsigaliojusio naujo reguliavimo nenumatė viso ar dalies 
baudžiamosios bylos nagrinėjimo nuotolinėmis priemonėmis. Pažymėtina, kad nors 
jau 2020 m. pavasarį Teisėjų taryba ėmėsi iniciatyvos dėl BPK papildymo 82 straips-
niu, numatant platesnes nuotolinių priemonių naudojimo nagrinėjant baudžiamąsias 
bylas naudojimo nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos, Lietuvos vals-
tybės sienos ir teritorijos sanitarinės bei medicininės-karantininės apsaugos metu, 
tačiau, kaip jau minėta pirmiau, BPK papildytas buvo tik 2021 m. pavasarį.1001 Todėl 

997 Lietuvos Respublikos Seimo teisėkūros objektų duomenų bazė, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/
lt/TAP/a28fc010e1ed11ea85df91a432b58c48?jfwid=nq76mms6m.  

998 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1R-355 „Dėl teisingumo 
ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1R-309 „Dėl Vaizdo konferencijų ir telekonferencijų 
technologijų naudojimo nagrinėjant civilines ir administracines bylas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
pakeitimo“, TAR, 2020-10-29, Nr. 2020-22485. 

999 Bendrą vaizdo konferencijų įrangos naudojimo tvarką nustato Teisėjų tarybos 2014 m. lapkričio 28 
d. nutarimas Nr. 13P-156-(7.1.2) ,,Dėl Vaizdo konferencijų įrangos naudojimo teismo proceso metu 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2017 m. sausio 1 d.), https://www.teismai.lt/lt/
teismams/naudingi-teises-aktai/117. 

1000 EctHR, Marcello Viola v. Italy, application no. 45106/04, judgment, October 2006, 67 punktas, https://
hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-77246%22]}. 

1001 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 8-1, 210, 263, 269 ir 277 straipsnių pakeitimo ir 
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tiek rekomendacija organizuoti baudžiamosios bylos nagrinėjimą nuotoliniu būdu, 
tiek praktinis tokio proceso organizavimas buvo kritikuojamas, nurodant, kad, pagal 
BPK nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme, dalyvauti teisiamajame posėdyje garso ir 
vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis gali tik kaltinamasis. Joks kitas baudžia-
mojo proceso subjektas – nei prokuroras, nei gynėjas, nei nukentėjusysis – teisės 
dalyvauti teisiamajame posėdyje garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis 
neturi.1002 Įvertinus tai, kad teismas, nepriklausomai nuo, to kokiu būdu (teismo sa-
lėje ar naudodamasis technologijomis) atlieka proceso veiksmus, privalo laikytis 
BPK principų ir konkrečių normų reikalavimų, darytina išvada, kad pats savaime 
proceso veiksmų atlikimas nuotoliniu būdu nėra draudžiamas, juolab teismas turi 
gana plačią diskreciją spręsti procedūrinio pobūdžio klausimus, inter alia pildyda-
mas teisinio reguliavimo spragas. Tačiau būtina pažymėti, kad dominuojanti tarp-
tautinių institucijų, taip pat mokslininkų nuomonė yra ta, kad nuotolinis visos bau-
džiamosios bylos ar dalies baudžiamosios bylos nagrinėjimas turėtų būti išimtinė 
žodinio baudžiamosios bylos nagrinėjimo forma, kurią gali lemti ekstraordinarinės 
aplinkybės1003, pvz., rimta sveikatos krizė. Tokią poziciją lemia baudžiamojo proce-
so principų analizė. Nekaltumo prezumpcijos, teisės į gynybą, įskaitant teisę turėti 
gynėją, rungimosi, tiesioginio įrodymų tyrimo ir kiti principai leidžia teigti, kad as-
mens teisė dalyvauti procese, kuriame valstybė reiškia jam kaltinimus dėl nusikals-
tamos veikos, nuotoliniu būdu kol kas negali būti užtikrinama taip pat veiksmingai, 
kaip teisė asmeniškai (fiziškai) dalyvauti teisme.1004 Dar didesnį susirūpinimą keltų 

Kodekso papildymo 8-2 straipsniu įstatymas, TAR, 2021-04-29, Nr. 9125.
1002 Remigijus Merkevičius, ,,Lietuvos baudžiamojo proceso diagnozė: COVID-19 pasitikome turėdami 

prastą savijautą, minorines emocijas ir nuslopintą imunitetą, o kokie išliksime po jo?“, Teise.Pro,  2020 
m. lapkričio 25 d., http://www.teise.pro/index.php/2020/11/25/r-merkevicius-lietuvos-baudziamojo-
proceso-diagnoze-covid-19-pasitikome-turedami-prasta-savijauta-minorines-emocijas-ir-nuslopinta-
-imuniteta-o-kokie-isliksime-po-jo/. 

1003 ,,Beyond the Emergency of the Covid-19 pandemic: Lessons for Defence Rights in Europe“, Fair 
Trials, June 2020, p. 7, https://www.fairtrials.org/news/beyond-emergency-covid-19-pandemic-les-
sons-defence-rights-europe. 

1004 Remigijus Merkevičius, ,,Lietuvos baudžiamojo proceso diagnozė: COVID-19 pasitikome turėdami 
prastą savijautą, minorines emocijas ir nuslopintą imunitetą, o kokie išliksime po jo?“, Teise.Pro,  2020 
m. lapkričio 25 d., http://www.teise.pro/index.php/2020/11/25/r-merkevicius-lietuvos-baudziamojo-
proceso-diagnoze-covid-19-pasitikome-turedami-prasta-savijauta-minorines-emocijas-ir-nuslopinta-
-imuniteta-o-kokie-isliksime-po-jo/; ,,Beyond the Emergency of the Covid-19 pandemic: Lessons for 
Defence Rights in Europe, Fair Trials, June 2020, https://www.fairtrials.org/news/beyond-emergen-
cy-covid-19-pandemic-lessons-defence-rights-europe; ,,Safeguarding the Right to a Fair Trial  during 
to Corona Virus Pandemic: remote criminal justice proceedings“, Fair Trials, 30 March 2020,   https://
www.fairtrials.org/news/safeguarding-right-fair-trial-during-coronavirus-pandemic-remote-crimi-
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pažeidžiamų kaltinamųjų dalyvavimas teisme nuotoliniu būdu, pvz., asmenų, ku-
riems reikia vertėjo, asmenų, turinčių psichikos trūkūmų, ir pan.1005 

Kaip matyti iš BPK 8² straipsnio, Lietuvos įstatymų leidėjas taip pat pa-
sirinko minėtą nuotolinio žodinio baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo 
koncepciją, nurodydamas, kad ,,išimtiniais atvejais, kai neįmanoma užtikrinti 
bylų nagrinėjimo BPK nustatyta įprasta tvarka, bylų nagrinėjimas ir proceso 
dalyvių, liudytojų, ekspertų, specialistų, vertėjų ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų 
dalyvavimas teismo posėdžiuose, jei yra tam tinkamos techninės galimybės, gali būti 
užtikrinami naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo 
konferencijas), kai pagrįstai manoma, kad tokiu būdu byla bus išnagrinėta greičiau, 
tai netrukdys išsamiai ir objektyviai ištirti visas bylos aplinkybes ir bus užtikrintos 
proceso dalyvių teisės“ (BPK 8² straipsnio 2 dalis). Šią – išimtinio pobūdžio žodinio 
bylos nagrinėjimo formą – patvirtina ir būtinas ne tik kaltinamojo, bet ir kitų 
suinteresuotų bylos baigtimi proceso dalyvių sutikimas (BPK 8² straipsnio 2 dalis). 
Tokia teisė, skirtingai nuo civiliniame ir administraciniame procese dalyvaujančių 
asmenų, numatyta išskirtinai baudžiamojo proceso dalyviams. Lietuvos reguliavimas 
šia prasme yra griežtesnis nei tarptautiniai standartai, pagal kuriuos paprastai 
vertinama tik informuoto kaltinamojo pozicija – šiuo atveju dėl teisės fiziškai 
dalyvauti teisme atsisakymo.1006 Tarptautinių organizacijų rekomendacijose pa-
brėžiama, kad, sprendžiant dėl baudžiamosios bylos nagrinėjimo nuotoliniu 
būdu, arba turėtų būti gautas informuotas kaltinamojo sutikimas, arba teismas 
turėtų pagrįsti, kad organizuodamas nuotolinį nagrinėjimą jis siekia teisėto tiks-
lo.1007 Šį įstatymo pakeitimą lydėjo ir taisyklės, patvirtintos teisingumo ministro.1008

O Administracinių nusižengimų kodekse iki šiol nėra numatyta galimybės na-
grinėti bylą teisme ar atlikti atskirus veiksmus nuotoliniu būdu – garso ir vaizdo 
nuotolinio perdavimo priemonėmis. ANK 633 straipsnyje įtvirtintas tik informaci-

nal-justice-proceedings.
1005 ,,Safeguarding the Right to a Fair Trial  during to Corona Virus Pandemic: remote criminal justice pro-

ceedings“, Fair Trials, 30 March 2020, p. 8, https://www.fairtrials.org/news/safeguarding-right-fair-tri-
al-during-coronavirus-pandemic-remote-criminal-justice-proceedings. 

1006 ,,Beyond the Emergency of the Covid-19 pandemic: Lessons for Defence Rights in Europe“, Fair 
Trials, June 2020, p. 20, https://www.fairtrials.org/news/beyond-emergency-covid-19-pandemic-les-
sons-defence-rights-europe. 

1007 European Commission for the efficiency of Justice (CEPEJ), ,,Guidelines on videoconferencing in 
judicial proceedings“, CEPEJ(2021)4REV3, p. 4.

1008 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2021 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1R-183 patvirtintas 
Vaizdo konferencijų technologijų naudojimo nagrinėjant baudžiamąsias bylas tvarkos aprašas.
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nių ir elektroninių ryšių technologijų, kitų techninių priemonių naudojimas teismo 
posėdyje. Tačiau teisėkūros iniciatyvų yra. ANK 630 straipsnį buvo siūloma papil-
dyti nauja 2 dalimi, kurioje būtų numatyta: ,,Bylos nagrinėjimas žodinio proceso 
tvarka ir proceso dalyvių, liudytojo, eksperto, specialisto, vertėjo ir kitų procese daly-
vaujančių asmenų dalyvavimas teismo posėdžiuose gali būti užtikrinamas naudojant 
informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas). Teisin-
gumo ministro nustatyta tvarka naudojant šias technologijas, turi būti užtikrintas 
patikimas proceso dalyvių tapatybės nustatymas, paaiškinimų ir parodymų davimas, 
klausimų ir prašymų pateikimas be techninių kliūčių, užtikrintas veiksmingas ir 
konfidencialus byloje dalyvaujančių asmenų bendravimas su advokatu (atstovu).“1009 

Pažymėtina, jog 2021 m. rugpjūčio 27 d. Teisėjų taryba, remdamasi, be kita ko, 
ir  Europos veiksmingo teisingumo komisijos (CEPEJ) 2021 m. birželio 30 d. gairė-
mis dėl vaizdo konferencijų teismo procese, patvirtino detalias nuotolinių teismo 
posėdžių proceso organizavimo taisykles.1010

Teisinio nuotolinio bylų nagrinėjimo teisme reguliavimo analizė leidžia daryti 
išvadą, kad įstatymais ir poįstatyminiais aktais detaliausiai reguliuojamas nuotolinis 
teismų posėdžių organizavimas ir vykdymas nagrinėjant civilines ir administracines 
bylas. BPK, įsigaliojus naujam reguliavimui, taip pat numato tiek viso baudžiamo-
jo proceso, tiek atskirų veiksmų (paprastai – proceso dalyvių apklausų) vykdymą 
nuotoliniu būdu, o ANK iš viso nereguliuoja šio klausimo. Taip pat pabrėžtina, kad 
būtent Teisėjų tarybos rekomendacijos, kurias lėmė sveikatos krizė, buvo postūmis 
pradėti teismams praktiškai (masiškai) naudotis teisės aktuose numatytomis nuoto-
linio proceso galimybėmis.  

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog vien tai, kad proceso įstaty-
mai karantino metu nebuvo keičiami, savaime nereiškia, kad teismai, nepažeisdami 
proceso principų bei normų, negalėjo naudotis diskrecijos teise ir atidėti posėdžius, 
taip pat nuspręsti vieną ar kitą veiksmą atlikti naudodamiesi nuotolinėmis bendra-
vimo priemonėmis ir pan. Tačiau tikslesnis proceso taisyklių (pvz., įskaitant ir ga-
limybę visą procesą vykdyti nuotoliniu būdu) reguliavimas suteikia teisinį aiškumą 
tiek teismams, tiek kitiems proceso dalyviams. Kokybiško ir aiškaus bylų nagrinė-

1009 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 627, 630, 661 ir 662 straipsnių pakeitimo 
įstatymo projektas (registruota 2021 m. birželio 4 d.), https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/
d603fee0c52511eb91e294a1358e77e9.

1010 ,,Rekomendacijos dėl nuotolinių teismo posėdžių“. Patvirtinta Teisėjų tarybos 2021 m. rugpjūčio 
27 d. protokoliniu nutarimu, https://www.teismai.lt/data/public/uploads/2021/08/rekomendaci-
jos-del-nuotoliniu-posedziu-patvirtintos_skelbimui.pdf. 



397

III SKYRIUS. Pandemijos poveikis teisingumo vykdymui

jimo reguliavimo, taip pat proceso vykdymo nuotoliniu būdu svarba pandemijos 
metu pabrėžiama tiek teisėtų lūkesčių, tiek teisėtumo kontekste.1011 

3.1.3.3. Sąžiningas žodinis teismo procesas nuotoliniu būdu: vykdymo 
praktinės ir teisinės prielaidos

Vertinant nuotolinio teismo proceso vykdymo praktines galimybes, paminė-
tina tai, kad  Lietuvos teismuose jau keleri metai praktiškai yra sudarytos galimy-
bės dalyvauti teismo posėdyje nuotoliniu būdu. Teisės aktuose numatytais atvejais 
nuotoliniu būdu teismo posėdyje gali dalyvauti1012 ieškovai, atsakovai, pareiškėjai, 
liudytojai, taip pat saugomi liudytojai, nukentėjusieji, nuteistieji ir kiti proceso da-
lyviai. Prašymą dalyvauti teismo posėdyje nuotoliniu būdu gali pateikti proceso da-
lyvis (pateikdamas numatytos formos prašymą) arba jis gali būti organizuojamas 
teismo iniciatyva. Nuotoliniai teismo posėdžiai gali būti organizuojami visuose ša-
lies teismuose.1013 NTA duomenimis, pirmojo karantino laikotarpiu buvo aktyviai 
organizuojamas nuotolinis bylų nagrinėjimas naudojant Lietuvos teismuose turimą 
centralizuotą vaizdo konferencijų įrangą1014, tęsiantis pandemijai, pasak Lietuvos 
teisėjų, dalyvavusių Teisėjų tarybos inicijuotoje apklausoje, apie trečdalis nuotoli-
nių posėdžių vyko naudojantis centralizuota įranga, apie du trečaliai posėdžių buvo 
organizuoti „Zoom“ platformoje. Kaip matyti iš teismų veiklos ataskaitos, 2020 m. 
Lietuvos teismuose buvo organizuota 3865 nuotoliniai teismo posėdžia (2019 m. – 
2612, 2018 m. – 1500).1015

1011 Žr., pvz., Giampaolo Parodi, Concetta Locurto, Roberta Bardelle, ,,Urgent Measures to Contrast the 
COVID-19 Epidemic in Relation to Civil and Criminal Justice“,   https://www.intersentiaonline.
com/publication/coronavirus-and-the-law-in-europe/243?version=v-544bf2be-8004-f72f-8088-
dea754a9a0da#H0; European Commission for the efficiency of Justice (CEPEJ), ,,Guidelines on vid-
eoconferencing in judicial proceedings“, CEPEJ(2021)4REV3, p. 2.

1012 Įrenginio ekrane tiesiogiai stebėti kitoje vietoje vykstantį teismo posėdį, atsakyti arba pateikti klau-
simų, pasidalyti dokumentais su kitapus ekrano esančiais proceso dalyviais. Pastariesiems nuotolin-
iame teismo posėdyje dalyvaujantis asmuo taip pat yra matomas ir jie turi galimybę pateikti jam klau-
simų, pasidalyti turimais dokumentais ar kita medžiaga.

1013 ,,Nuotolinis teismo posėdis“, https://www.teismai.lt/lt/nuotolinis-teismo-posedis/2947. 
1014 ,,Lietuvos teismai karantino laikotarpiu – bylų nagrinėjimas persikėlė į elektroninę erdvę, organizuota 

daugiau nei tūkstantis nuotolinių posėdžių“, https://www.teismai.lt/lt/lietuvos-teismai-karantino-laiko-
tarpiu-bylu-nagrinejimas-persikele-i-elektronine-erdve-organizuota-daugiau-nei-tukstantis-nuotolin-
iu-posedziu/7764. 

1015 Lietuvos teismai, „Veiklos rezultatai“, 2020, p. 87,  https://www.teismai.lt/data/public/uploads/2021/03/
teismai2021-g.pdf.
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Kartu būtina pažymėti, kad būtent organizacinės ir techninės kliūtys yra viena 
didžiausių praktinių problemų, organizuojant nuotolinį bylų teisminį nagrinėjimą. 
Tinkamas techninis ir organizacinis proceso aprūpinimas yra veiksmingo asmens 
dalyvavimo teismo procese prielaida: techninės kliūtys gali lemti pripažinimą, kad 
proceso dalyviui nebuvo užtikrintas veiksmingas dalyvavimas procese.1016 Literatū-
roje taip pat nurodomas mažesnis proceso dalyvių įsitraukimas į procesą – nors tai 
savaime nėra žmogaus teisių pažeidimas, tačiau gali lemti menkesnį pasitikėjimą 
teismais ir teisingumo sistema.1017 Kaip matyti iš Lietuvos ir kitų valstybių teisė-
jų apklausų, taip pat mokslinių šaltinių, kaip pagrindiniai nuotolinio posėdžiavimo 
trikdžiai nurodomos techninės problemos – lėtas interneto ryšys, prastas garsas ir 
vaizdas, taip pat sunkumai, susiję su proceso dalyvių technologiniu raštingumu ir 
galimybėmis naudotis atitinkama technologija.1018  

Organizuojant nuotolinį teisminį nagrinėjimą, būtina užtikrinti ir kitas tinka-
mo proceso garantijas. Štai teismo proceso viešumo užtikrinimas yra viena teisės 
į teisingą procesą prielaidų – taigi tokie būdai kaip galimybė visuomenei, įskaitant 
žiniasklaidą, stebėti procesą būnant kitoje salėje (patalpoje) arba suteikiant prisijun-
gimą prie nuotoliniu būdu vykstančio proceso, kurios buvo taikytos Lietuvoje pan-
demijos metu, manytina, yra techniškai įmanomos ir užtikrinančios teismo proceso  
viešumą1019, taip pat atitinka tiek jau suformuotus, tiek pandemijos metu besifor-

1016 ECtHR, Sakhnovskiy v. Russia, App. No. 21272/03, Judgment of 2 November 2010, 98 punktas.
1017  Nigel Fielding, Sabine Braun, Graham Hieke, Video Enabled Justice Evaluation Final Report, Ver-

sion 11, March 2020, https://yjlc.uk/wp-content/uploads/2020/05/University-of-Surrey-Video-En-
abled-Justice-Evaluation-Final-Report.pdf. 

1018 Teisėjų apklausa „Dėl nuotolinių posėdžių organizavimo“ (2021); ,,Beyond the Emergency of the 
Covid-19 pandemic: Lessons for Defence Rights in Europe“, Fair Trials, June 2020, p. 17,   https://
www.fairtrials.org/news/beyond-emergency-covid-19-pandemic-lessons-defence-rights-europe. 
Todėl, pvz., Europos Tarybos rekomendacijos ypač didelį dėmesį skiria finansiniam, organizaciniam ir 
techniniam teismų aprūpinimui. European Commission for the efficiency of Justice (CEPEJ), ,,Guide-
lines on videoconferencing in judicial proceedings“, CEPEJ(2021)4REV3, p. 5–7.

1019 Teisėjai apklausoje ,,Dėl nuotolinių posėdžių organizavimo“ nurodė, kad, siekiant užtikrinti viešumą, 
teismas suteikia prisijungimo prie vaizdo konferencijos ar telekonferencijos duomenis (41,7 proc. re-
spondentų); buvo retransliuojamas teismo posėdžio garsas ir, jei yra galimybė, vaizdas į visuome-
nei atvirą teismo posėdžio salę ar kitą teismo pastate esančią patalpą, iš kurios asmenys gali stebėti 
/ girdėti teismo posėdį (21,5 proc. respondentų). Apie panašias galimybes žr. ,,The Functioning of 
Courts in the Aftermath of the Covid-19 Pandemic“. Discussion Paper. 28 May 2020. Drafted by prof. 
Rachel Murray for the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights,  p. 11,https://
ceeliinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/The-Functioning-of-the-Courts-in-the-Aftermath-of-
the-COVID-19-Pandemic.pdf. 
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muojančius tarptautinius standartus1020. Tačiau nuo 2021 m. birželio įsigaliojusia-
me teisingumo ministro įsakyme nurodyta, kad ,,kai baudžiamoji byla nagrinėjama 
naudojant vaizdo konferencijų technologijas, asmuo, pageidaujantis stebėti teismo 
posėdį per vaizdo konferencijų technologijas, apie tai informuoja bylą nagrinėjantį 
teismą ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas, išskyrus išimtinius atvejus, iki teismo 
posėdžio datos, nurodydamas savo vardą, pavardę, gimimo datą, kontaktinius duo-
menis (telefono numeris, elektroninio pašto adresas) ir konkretų teismo posėdį, kurį 
pageidauja stebėti“1021. Lyginant tokius reikalavimus su jokių reikalavimų nebuvimu 
asmenims, siekiantiems stebėti žodinį procesą, vykstantį teismo salėje, kyla abejonių 
dėl jų būtinumo ir proporcingumo. 

Kartu su teisminio nagrinėjimo viešumu keliami ir proceso dalyvių privatumo 
klausimai – nuo asmens duomenų apsaugos nagrinėjant bylas nuotoliniu būdu iki 
tokių praktinių klausimų kaip, pvz., liudytojų, apklausiamų jų gyvenamojoje vietoje, 
privatumo.1022 Lietuvoje šie probleminiai aspektai kol kas neaptariami, juolab kad 
ir iki pandemijos proceso įstatymai gana detaliai reglamentavo asmens duomenų, 
esančių bylose, apsaugą. 

Vis dėlto net ir išsprendus minėtus techninius – organizacinius klausimus, 
kalbant apie viso proceso, ypač baudžiamojo, organizavimą nuotoliniu ar miš-
riu būdu, būtinos gilesnės diskusijos dėl tokio proceso atitikties teisingo teismo 
principams. Atlikus tyrimą, kurio pagrindu yra parengta ši mokslo studijos dalis, 
buvo padaryta išvada, kad sprendimus dėl nuotolinio proceso būtina priimti teis-
mui (ad hoc), atsižvelgus į tokias aplinkybes – galimo bylos atidėjimo trukmę, 
potencialią atidėjimo žalą proceso dalyviams (ypač kaltinamajam, įskaitant ir 
tokį, kuriam apribota laisvė), bylos esmę – jos sudėtingumą, liudytojų ir vertimo 

1020 ECtHR, Riepan v. Austria, appl. no. 35115/97, § 29; ,,Strategic Issues to Consider when Starting Vir-
tual Hearings“, JTC Quick Response Bulletin, Version 1.0, Presented 7 April 2020, https://www.ncjfcj.
org/wp-content/uploads/2020/04/COSA-NSCSC-and-NACM-JTC-Response-Bulletin-Strategic-Is-
sues-to-Consider-When-Starting-Virtual-Hearings-.pdf. 

1021 Vaizdo konferencijų technologijų naudojimo nagrinėjant baudžiamąsias bylas tvarkos aprašas, pat-
virtintas teisingumo ministro 2021 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1R-183, https://www.e-tar.lt/portal/
lt/legalAct/f9151050c20e11eba2bad9a0748ee64d.

1022 Pierpaolo Gori, Aniel Pahladsingh, ,,Fundamental rights under Covid-19: an European perspective on 
videoconferencing in court“, ERA Forum (2021), 21 (4), p. 563; ,,The Functioning of Courts in the Af-
termath of the Covid-19 Pandemic“. Discussion Paper. 28 May 2020. Drafted by prof. Rachel Murray 
for the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, p. 13, https://ceeliinstitute.org/
wp-content/uploads/2020/06/The-Functioning-of-the-Courts-in-the-Aftermath-of-the-COVID-19-
Pandemic.pdf; European Commission for the efficiency of Justice (CEPEJ), ,,Guidelines on videocon-
ferencing in judicial proceedings“, CEPEJ(2021)4REV3, p. 3.
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poreikį, technines ir organizacines teismo ir proceso dalyvių galimybes, gina-
mojo ir jo advokato konfidencialaus bendravimo užtikrinimą ir kitas.1023 Panašūs 
kriterijai, teismui ad hoc sprendžiant dėl nuotolinio teisminio nagrinėjimo, yra 
nurodomi ir tarptautinėje erdvėje.1024 

BPK 8² straipsnyje iš esmės ir nustatytas panašus reguliavimas, nurodant, 
kad nuotoliniu būdu galima nagrinėti baudžiamąją bylą tik tada, kai pagrįstai 
manoma, kad tokiu būdu ne tik byla bus išnagrinėta greičiau, tačiau toks nagri-
nėjimas netrukdys išsamiai ir objektyviai ištirti visas bylos aplinkybes ir bus už-
tikrintos proceso dalyvių teisės (BPK 8² straipsnio 2 dalis). Įstatymų leidėjas taip 
pat nurodė, kad ,,bylos nagrinėjimo teisme naudojant informacines ir elektroninių 
ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas) metu paaiškėjus, kad tam tikro proce-
so veiksmo atlikimui būtinas tiesioginis <...> asmenų dalyvavimas, kad jie tinkamai 
pasinaudotų savo procesinėmis teisėmis ar būtų išsamiai ir objektyviai ištirtos bylos 
aplinkybės, proceso veiksmo atlikimas ar teismo posėdis organizuojami tiesiogiai 
juose dalyvaujant <...> teismo pakviestiems asmenims“ (BPK 8² straipsnio 4 dalis). 
Teismas, nusprendęs nagrinėti bylą nuotoliniu būdu, įpareigojamas užtikrinti pati-
kimą proceso dalyvių tapatybės nustatymą, įrodymų objektyvų fiksavimą ir pateiki-
mą, galimybę naudotis procesinėmis teisėmis ir bylos nagrinėjimo teisme viešumą, 
išskyrus BPK 9 straipsnyje numatytus atvejus (BPK 8² straipsnio 5 dalis). 

Sprendžiant dėl baudžiamosios bylos nagrinėjimo naudojant informacines ir 
elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas), visų pirma būtina už-

1023 Vaizdo konferencijų ir telekonferencijų technologijų naudojimo nagrinėjant civilines ir administra-
cines bylas tvarkos aprašo 7 punkte nurodytos iš esmės trys aplinkybės, kurias teismas vertina, kai 
sprendžia dėl nuotolinio posėdžio organizavimo savo iniciatyva: 1) tikslingumas; 2) teismo galimybės 
organizuoti posėdį naudojant vaizdo konferencijų ir (ar) telekonferencijų technologijas; 3) proceso 
dalyvių galimybės dalyvauti teismo posėdyje naudojant vaizdo konferencijų ir (ar) telekonferencijų 
technologijas. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1R-355 
„Dėl teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1R-309 „Dėl Vaizdo konferencijų ir 
telekonferencijų technologijų naudojimo nagrinėjant civilines ir administracines bylas tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo“, TAR, 2020-10-29, Nr. 2020-22485. Taip pat žr. Vaizdo konferencijų tech-
nologijų naudojimo nagrinėjant baudžiamąsias bylas tvarkos aprašas, patvirtintas teisingumo ministro 
2021 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1R-183, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f9151050c20e11e-
ba2bad9a0748ee64d.

1024 ,,The Functioning of Courts in the Aftermath of the Covid-19 Pandemic“. Discussion Paper. 28 May 
2020. Drafted by prof. Rachel Murray for the OSCE Office for Democratic Institutions and Human 
Rights, p. 13, https://ceeliinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/The-Functioning-of-the-Courts-
in-the-Aftermath-of-the-COVID-19-Pandemic.pdf.
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tikrinti teisę į gynybą, įskaitant konfidencialų bendravimą su gynėju1025, taip pat ne-
kaltumo prezumpciją1026. Kaip parodė Lietuvos teisėjų apklausa, advokato (advokato 
padėjėjo) ir jo atstovaujamojo asmens pokalbių per nuotolinį teismo posėdį konfi-
dencialumas praktiškai yra užtikrinamas keliais būdais, dažniausiai teismo leidimu 
advokatui ir jo atstovaujamajam asmeniui leidžiama fiziškai pasišalinti nuo vaizdo 
ar konferencijų įrangos (tokį būdą taikė 50,8 proc. apklausoje dalyvavusių teisėjų); 
taip pat advokatas ir jo atstovaujamasis asmuo teismo posėdžio metu „perkeliami“ į 
virtualų privatų  kambarį (18,5 proc. respondentų). 

Atkreiptinas dėmesys ir į Lietuvos prokuratūros bei advokatūros poziciją dėl 
nuotolinių teismo procesų organizavimo, ypač baudžiamųjų bylų nagrinėjimą nuo-
toliniu būdu. Tiek prokuratūra, tiek advokatūra antrojo karantino metu kreipėsi į 
teismus ir nurodė, kad, siekdami apsaugoti prokurorų ir advokatų sveikatą, jie ragina 
teismus, kurie neturi objektyvių galimybių sudaryti saugių sąlygų dalyvauti proceso 
dalyviams tiesiogiai nagrinėjant bylą, organizuoti nuotolinius posėdžius, advokatūra 
taip pat nurodė, kad advokatai, pagrįstai manydami, jog jų vykdoma veikla gali kelti 
pavojų jų sveikatai, turi teisę atsisakyti tiesiogiai vykdyti veiklą (tiesiogiai dalyvauti 
procesiniuose veiksmuose).1027 

Kartu pažymėtina, kad Advokatų taryba, paskelbus karantiną, 2020 m. kovo 
17 d. taip pat paskelbė rekomendacijas dėl advokatų profesinės veiklos teismuose, 
ikiteisminiame tyrime, įkalinimo įstaigose ir rekomendavo advokatams apriboti fi-
zinį kontaktą su klientais, atstovaujamaisiais ir ginamaisiais, o konsultacijas, susi-
tikimus, posėdžius vykdyti nuotoliniu būdu, išskyrus būtinas ir neatidėliotinas si-
tuacijas, kai tai besąlygiškai būtina ginant žmogaus teises. Taip pat ji rekomendavo 
advokatams proceso veiksmus vykdyti tiesiogiai su ginamuoju ar atstovaujamuoju 
tik tais atvejais, kai tai yra būtina ir neatidėliotina, maksimaliai užtikrinant sveika-
tai saugią aplinką, naudojant apsaugos priemones. Valstybės garantuojamą teisinę 
pagalbą teikti paskirti advokatai ir kiti advokatai turi užtikrinti dalyvavimą priva-
lomuose procesiniuose veiksmuose, kurie negalėtų vykti be advokato dalyvavimo, 
tačiau valstybė turi imtis ir užtikrinti saugias priemones bei nepažeisti pagrindinių 

1025 ECHR, Mariya Alekhina and others v. Russia, App. No. 3804/12, Judgment of 17 July 2018, 168 pnk; 
žr. Fair Trials, ,,Innocent until proven guilty“, Report, June 2019, p. 33; žr. ECtHR, Sakhnovskiy v. 
Russia, App. No. 21272/03, Judgment of 2 November 2010, 98 pnk. 

1026 Fair Trials, ,,Innocent until proven guilty? The presentation of suspects in criminal proceedings“, 2019. 
1027 Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2020 m. lapkričio 30 d. raštas Teisėjų tarybai ir Nacio-

nalinei teismų administracijai; Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 2021 m. gegužės 10 d. spren-
dimas ,,Dėl advokatų ir advokatų padėjėjų profesinės veiklos vykdymo pavojų sveikatai keliančiomis 
aplinkybėmis“. 
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žmogaus teisių į gynybą ir garantuoti kliento ir advokato paslaptį.1028 
Taigi veiksmingas teisės į gynybą užtikrinimas visiems asmenims, įskaitant tuos, 

kurių laisvė apribota, yra sudėtingas, ir Europos Sąjungos valstybės narės skirtingai 
sprendė, pvz., suimto asmens ir advokato bendravimo klausimą. Lietuvos pasirin-
kimas leisti susitikti su advokatu, palyginti su kai kurių kitų valstybių sprendimu 
užtikrinti tik nuotolinį bendravimą su advokatu, atrodo tinkamas.1029

Atlikus trumpą nuotolinio proceso atitikimo sąžiningo teismo proceso reikala-
vimams analizę, darytina išvada, jog, iš esmės nagrinėjant baudžiamojo pobūdžio 
kaltinimų klausimą, nuotolinis teismo procesas turėtų būti organizuojamas išimti-
niais atvejais, o nuotoliniu būdu sprendžiami civiliniai ir administraciniai ginčai, 
išskyrus tam tikras ginčų kategorijas, iš esmės gali atitikti sąžiningo proceso reika-
lavimus.

3.1.4. Pandemijos poveikis teismų sistemos darbuotojų saugumui

Viena iš veiksmingos teisminės gynybos prielaidų yra normaliai funkcionuo-
janti teismų sistema. Todėl sveikatos krizės metu būtina imtis ir žmonių, dirbančių 
sistemoje, apsaugos priemonių. Taigi ar pagrįsta literatūroje iškelta hipotezė, kad 
teisėjai turėjo (galėjo) tikėtis, kad jų bus paprašyta rizikuoti daugiau nei kitų?1030 
Ši mintis yra grindžiama Bangaloro teisėjų elgesio principais, kurie nustato, kad 
„teisėjas, kaip nuolatinis visuomenės stebėjimo objektas, turėtų savo noru sutikti su 
asmeniniais apribojimais, kurie paprastiems piliečiams atrodytų našta“1031. Kalbant 
apie teismų darbuotojus, pripažįstama, kad jiems, atsižvelgus į asmeninius situacijos 
ypatumus (pvz., izoliaciją, vaikų priežiūrą, užsidarius ugdymo įstaigoms, ir pan.) ir 
galiojančius valstybėje ribojimus, turi būti sudarytos galimybės (nuotoliniu būdu ar 

1028 ,,Karantino laikotarpiu keičiasi Lietuvos advokatų ir Lietuvos advokatūros veikla“, 2020 m. kovo 17 
d. http://www.advokatura.lt/lt/covid-19/archive/karantino-laikotarpiu-keiciasi-g9dr.html. 

1029 Fundamental Rights Agency, „Coronavirus Pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications. 
1 February– 20 March 2020“, Bulletin 1, p. 27, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/
fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf.  

1030 ,,The Functioning of Courts in the Aftermath of the Covid-19 Pandemic“. Discussion Paper. 28 May 
2020. Drafted by prof. Rachel Murray for the OSCE Office for Democratic Institutions and Human 
Rights, p. 6, https://ceeliinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/The-Functioning-of-the-Courts-in-
the-Aftermath-of-the-COVID-19-Pandemic.pdf. 

1031 Bangaloro teisėjų elgesio principai, priimti teismų pirmininkų posėdyje Taikos rūmuose Hagoje 2002 
m. lapkričio 25–26 d., p. 4.2, https://www.teismai.lt/lt/teismu-savivalda/teiseju-etikos-ir-drausmes-ko-
misija/apie-komisija/182. 
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darbo vietoje) dirbti saugiai.1032

Taigi Lietuvoje teismams buvo rekomenduota nukelti (arba atšaukti) visus su-
sirinkimus; mokymus ir / ar konferencijas; atidėti visus teismų savivaldos institu-
cijų posėdžius; suteikti teismų darbuotojams galimybę dirbti iš namų, užtikrinant 
teisę prižiūrėti vaikus ugdymo įstaigų veiklos sustabdymo laikotarpiu arba pajutus 
peršalimo ar kitus ligos simptomus; atšaukti visas suplanuotas teisėjų ir teismų dar-
buotojų komandiruotes į užsienio šalis ir pan.1033 Šių Teisėjų tarybos rekomendacijų 
galiojimo laikas buvo susietas su valstybės ekstremalių situacijų operacijų centro 
sprendimais, kurie sumažins koronaviruso (COVID-19) prevencijos ir apsaugos 
priemonių valstybės mastu taikymą. Kartu buvo atkreiptas teismų dėmesys į tai, kad 
būtina laikytis visų valstybės ekstremalių situacijų operacijų centro priimtų spren-
dimų ir rekomendacijų, kurie skelbiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos interneto tinklalapyje.1034

Organizuojant teismo valstybės tarnautojų darbą, šiomis Rekomendacijo-
mis buvo siūloma numatyti, kad jie dirbtų nuotoliniu būdu neteikdami papildo-
mų prašymų. Prireikus apsirūpinti darbo funkcijoms atlikti būtina informacija, 
į teismo patalpas atvykti tokiu laiku, kad uždarose teismo patalpose (viename 
kabinete) būtų ne daugiau kaip vienas asmuo. Kitiems teismo tarnautojams ir 
darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, dirbti nuotoliniu būdu neteikiant 
papildomų prašymų pagal slenkantį darbo grafiką, jei nėra galimybės nuotoliniu 
būdu dirbti visą darbo laiką. Darbo grafiką šiems tarnautojams ir kitiems dar-
buotojams nustato teismo kancleris ar padalinio vadovas. Nustatant darbo laiką 
turi būti atsižvelgiama į funkcijų pobūdį ir įvertinama, kaip šios funkcijos turėtų 
būti atliekamos karantino režimo ribojimų teismo veiklai taikymo laikotarpiu. 
Užtikrinti, jog vienu metu uždarose teismo patalpose (kabinete) dirbtų tik vie-

1032 ,,The Functioning of Courts in the Aftermath of the Covid-19 Pandemic“. Discussion Paper. 28 May 
2020. Drafted by prof. Rachel Murray for the OSCE Office for Democratic Institutions and Human 
Rights, p. 6., https://ceeliinstitute.org/wp-content/uploads/2020/06/The-Functioning-of-the-Courts-
in-the-Aftermath-of-the-COVID-19-Pandemic.pdf; ,,The Functioning of Courts in the Covid-19 Pan-
demic. Primer“, ODIHR, October 2020, p. 31, 34, https://www.osce.org/files/f/documents/5/5/469170.
pdf. 

1033 Teisėjų tarybos rekomendacijos ,,Dėl koronaviruso COVID-19 prevencijos teismuose“ 2020 m. kovo 
13 d. Nr. 36P-47-(7.1.10) Lietuvos Respublikos teismams (kopija: Lietuvos advokatūrai, 
Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai). Rekomendacijos nebuvo paskelbtos oficialiuose 
šaltiniuose, jų tekstas skelbiamas www.teismai.lt (2020 03 17).

1034 http://sam.lrv.lt/lt/nauiienos/koronavirusas. 
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nas darbuotojas.1035 Papildant ankstesnes rekomendacijas, buvo pasiūlyta teismų 
pirmininkams nustatyti, kad visiems teisėjams, taip pat teismo darbuotojams ar 
jų šeimos nariams, ne anksčiau kaip prieš keturiolika dienų iki 2020 m. kovo 
16 d. arba po šios dienos keliavusiems į užsienį, izoliuotis namuose, uždrau-
džiant atvykti į teismo patalpas ir kreiptis nustatyta tvarka dėl atostogų arba 
nedarbingumo suteikimo; taip pat nustatyti teisėjų padėjėjų ir kitų darbuotojų, 
dirbančių nuotoliniu būdu, darbo laiko režimą, kuris turėtų sutapti su teismo 
darbo laiku, nustatytu teismo vidaus tvarkos dokumentuose; nustatyti, kad teisė-
jai, teisėjų padėjėjai ir kiti darbuotojai nurodytų savo kontaktus, kuriais jie būtų 
nedelsiant pasiekiami nuotolinio darbo laikotarpiu.1036 Vėliau rekomendacijos 
buvo dar tikslinamos, rekomenduojant nustatyti darbuotojų darbą nuotoliniu būdu 
arba daliniu nuotoliniu būdu, užtikrinti teismo darbuotojų darbo teismo patalpose 
atsekamumą, užtikrinti sklandų interesantų aptarnavimą  ir pan.1037  

Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad didelis organizacinis ir tei-
sinis iššūkis teismams yra užtikrinti, kad teisėjai, teisėjų padėjėjai ir kiti dar-
buotojai, dirbantys nuotoliniu būdu, laikytųsi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
patvirtintame Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše 
nustatytų elektroninės informacijos saugos reikalavimų.1038 Kiek žinoma, teis-
mai neturėjo ir neturi galimybių užtikrinti, kad visi teisėjai ir teismo valstybės 
tarnautojai nuotoliniu būdu dirbtų teismo suteiktomis organizacinėmis techni-
kos priemonėmis. Tačiau teismai, konsultuodamiesi su NTA, aprūpino teisėjus 

1035 Teisėjų taryba, „Lietuvos Respublikos teismų vadovams“, 2020 m. kovo 16d., Nr. 36P-48-(7.1.10). 
Rekomendacijos nebuvo paskelbtos oficialiuose šaltiniuose, jos skelbiamos www.teismai.lt (2020 03 
17).

1036 Teisėjų taryba, „Lietuvos Respublikos teismų vadovams“, 2020 m. kovo 16 d., Nr. 36P-48-(7.1.10). 
Rekomendacijos nebuvo paskelbtos oficialiuose šaltiniuose, jos skelbiamos www.teismai.lt  (2020 03 
17).

1037 ,,Dėl teismų funkcijų vykdymo ekstremaliosios situacijos metu“,  https://www.teismai.lt/lt/naujienos/
teismu-sistemos-naujienos/del-teismu-funkciju-vykdymo-ekstremaliosios-situacijos-metu/8121. 

1038 Teisėjų taryba, „Lietuvos Respublikos teismų vadovams“, 2020 03 16. Nr. 36P-48-(7.1.10). 
Rekomendacijos nebuvo paskelbtos oficialiuose šaltiniuose, jos skelbiamos www.teismai.lt 
(2020 03 17); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 716. ,,Dėl Ben-
drųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir 
elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valsty-
bės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų 
klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, Valstybės žinios, 2013, Nr. 86-4310, nauja redakcija nuo 
2016-08-19. TAR, 2016-08-18.  
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ir valstybės tarnautojus jiems būtinais prisijungimais prie teismų naudojamų in-
formacinių sistemų. Kaip teigia NTA, visi teisėjai jau pirmojo karantino metu 
turėjo galimybę dirbti su bylų medžiaga, nagrinėti bylas rašytinio proceso tvarka 
ir pasirašyti procesinius dokumentus neišeidami iš savo namų.1039

Galiausiai reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad naujas, kai kada pandemijos 
nulemtas galbūt laikinas, teisinis reguliavimas, taip pat nauji praktiniai būdai, 
kuriais buvo naudotasi pandemijos metu organizuojant bylų nagrinėjimą teis-
me, gali tapti postūmiu toliau diegti įvairias priemones, efektyvinančias teisminį 
nagrinėjimą ir kartu užtikrinančias teisę į teisminės gynybos prieinamumą ir 
veiksmingumą. Nurodoma, kad vadinamoji justicijos transformacijos strategija gali 
būti vystoma toliau, permąstant tradicinius teismų sistemų funkcionavimo aspektus 
(tokius kaip bendravimas su žiniasklaida, naujųjų technologijų naudojimo lygis, 
alternatyvių teisminiui nagrinėjimui teisinių ginčų sprendimo būdų skatinimas 
ir pan.). Be abejo, diegiant šias ir kitas priemones, būtina gerbti žmogaus teises ir 
bendradarbiauti visiems prie teisingumo vykdymo prisidedantiems asmenims ir 
institucijoms.1040

1039 ,,Lietuvos teismai karantino laikotarpiu – bylų nagrinėjimas persikėlė į elektroninę erdvę, organizuota 
daugiau nei tūkstantis nuotolinių posėdžių“, https://www.teismai.lt/lt/lietuvos-teismai-karantino-laiko-
tarpiu-bylu-nagrinejimas-persikele-i-elektronine-erdve-organizuota-daugiau-nei-tukstantis-nuotolin-
iu-posedziu/7764. 

1040 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ),  ,,Declaration Lessons learnt and Chal-
lenges faced by the Judiciary during and after the Covid-19 Pandemic“, 10 June 2020, https://rm.coe.
int/declaration-en/16809ea1e2. 
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3.2. E. teisingumo priemonių svarba užtikrinant 
administracinio proceso nepertraukiamumą COVID-19 

pandemijos metu

Siekiant užkirsti kelią COVID-19 plitimui, paskelbus karantiną ir įvedus veiklos 
ir judėjimo ribojimo priemones, įvairių rūšių teisinių procesų metu buvo pasitelk-
tos įvairios, sukurtos dar iki pandemijos, e. teisingumo priemonės. Dar EK 2020 m. 
rugsėjo komunikate1041 pastebėta, kad COVID-19 pandemija parodė, kaip svarbu 
paspartinti reformas, kad būtų suskaitmenintos teisminių institucijų vykdomos bylų 
tvarkymo procedūros ir suteikta nuolatinė bei prieinama galimybė visiems kreiptis 
į teismą. 

Pasaulyje e. teisingumas jau ir iki pandemijos buvo iš dalies realizuojamas tai-
kant skirtingas elektronines priemones: specializuoti interneto portalai, tinklalapiai, 
el. paštas, e. dokumentai, e. bylos, duomenų bazės ir pan. Visos šios priemonės įgavo 
naują prasmę pandemijos metu, jos labai sparčiai vystėsi, tačiau viena pagrindinių 
priemonių užtikrinant administracinio proceso nepertraukiamumą atsižvelgiant į 
sveikatos apsaugos reikalavimus tapo nuotoliniai posėdžiai, kuriems organizuoti 
naudojamos telekonferencijos arba vaizdo konferencijos.1042 Kaip tik šios priemo-
nės panaudojimas administracinėje teisenoje turėjo didžiausią svarbą COVID-19 
pandemijos kontekste. Kartu Europos e. teisingumo strategija pandemijos kontekste 
įgavo ypatingą reikšmę.

Pažymėtina, kad įgyvendinant Europos e. teisingumo strategiją COVID-19 pan-
demijos pradžios momentui daugelyje Europos šalių jau buvo sudarytos sąlygos nuo-
toliniams teisminiams procesams.1043 Norint užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimo 
procesą, skaitmeninant teisminius procesus visada turi būti užtikrintos pakankamos 
apsaugos priemonės ir tinkamos proceso procedūros, įskaitant profesinės paslapties 

1041 Europos Komisija, Komisijos Komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui. 2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskai-
ta. Teisinės valstybės padėtis Europos Sąjungoje. COM(2020) 580 final, <https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0580&from=LT>.

1042 Lietuvos teisės aktai jų neišskiria, taikoma bendra telekonferencijų sąvoka, <http://lt.tenveo-vid-
eo-conference-jp.com/news/difference-between-videoconferencing-and-telec-6913290.html>).

1043 Europos Sąjungos institucijų, įstaigų ir organų pranešimai. Taryba; 2019–2023 m. e. teisingumo strate-
gija (2019/C 96/04). Europos Sąjungos oficialusis leidinys, 2019 03 13, C 96/3, <https://eur-lex.euro-
pa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:096:FULL&from=HR>.
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apsaugą, o e. teisingumo priemonių taikymas turi gerbti ir užtikrinti pagrindines 
teises ir teisės principus, įtvirtintus ES pagrindinių teisių chartijoje ir EŽTK. Tei-
singumo sistemų skaitmeninimas turėtų būti pakankamai nuoseklus ir susietas su 
kitomis e. valdžios priemonėmis ir išlikti lankstus, kad būtų galima atsižvelgti į daž-
nai besikeičiančius reikalavimus, taip pat į įvairių šalių informacinių technologijų 
sistemų įvairovę. 

Šiame mokslo studijos skyriuje remiantis COVID-19 pandemijos patirtimi už-
sienio valstybėse ir Lietuvoje analizuojami e. teisingumo priemonių taikymo ypa-
tumai užtikrinant Lietuvos administracinio proceso nepertraukiamumą pandemijos 
metu. Pirmiausia pristatoma ir analizuojama pagrindinė e. teisingumo priemonė – 
nuotoliniai posėdžiai, kurie labai sparčiai vystėsi ir buvo taikomi pandemijai valdyti 
įvairių šalių teisingumo sistemose administracinio proceso srityje. Toliau nagrinė-
jama, kokius teisinio reguliavimo iššūkius COVID-19 pandemija lėmė nacionali-
nėje teisėje ir kaip į juos reaguota keičiant administracinio proceso teisinį regla-
mentavimą ir administracinių teismų praktiką. Galiausiai įvertinama, kokį poveikį 
COVID-19 pandemija ir jai suvaldyti priimti sprendimai turėjo Lietuvos adminis-
traciniam procesui. Kaip ir minėta, nagrinėjant e. teisingumo priemonių taikymą 
didžiausias dėmesys skiriamas nuotolinių administracinių bylų nagrinėjimo posė-
džių organizavimui kaip pagrindinei priemonei, kurios reikšmė labiausiai išryškėjo 
pandemijos metu užtikrinant pagrindinius teisės principus per funkcinio ekvivalen-
tiškumo principą.   

Pažymėtina, kad šiame skyriuje tarptautiniu aspektu daugiausia nagrinėjami 
bendri e. teisingumo priemonių naudojimo teisminiame procese aspektai, nes dėl 
COVID-19 pandemijos nebuvo parengta atskirų gairių ar mokslinių tyrimų kaip tik 
dėl e. teisingumo priemonių naudojimo administraciniame procese, nėra atskiros 
Europos teismų praktikos, nagrinėjančios nuotolinio administracinio proceso ypa-
tumus. Bendros visiems teisminiams procesams gairės ir užsienio šalių mokslininkų 
studijos epizodiškai mini e. teisingumo priemonių panaudojimą administracinėje 
teisenoje tarp kitų teismo proceso rūšių, pateikiant bendras rekomendacijas. Tačiau 
nors šiame mokslo studijos skyriuje analizuojami kitų mokslininkų ir institucijų ty-
rimai epizodiškai nagrinėja e. teisingumo priemonių panaudojimą administracinia-
me procese, juose pabrėžiama, kad kaip tik šios rūšies procesas labiausiai yra pritai-
komas skaitmenizavimui ir nuotoliniam teismų darbui. 
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3.2.1. Nuotoliniai posėdžiai kaip e. teisingumo priemonė 
administracinėje teisenoje COVID-19 pandemijos kontekste 

tarptautiniu aspektu

Europos Tarybos nuomone, vaizdo konferencija (dar vadinama vaizdo telekon-
ferencija) yra interaktyvių telekomunikacijų technologijų rinkinys, leidžiantis dviem 
ar daugiau vietų sąveikauti vienu metu naudojant abipusį vaizdo ir garso perdavi-
mą. Vaizdo konferencijos yra veiksminga priemonė, galinti palengvinti ir pagreitinti 
tarpvalstybinius procesus bei sumažinti su tuo susijusias išlaidas. Europoje e. tei-
singumo kontekste vaizdo konferencijos jau egzistuoja ir buvo plačiai naudojamos 
nacionaliniu lygmeniu, ir tai galima plėtoti Europos lygiu ir kaip integruotą Europos 
e-Justice portalo dalį.1044 

Tarptautinės teisininkų komisijos rekomendacijos teisininkams1045 papildo ben-
dresnes gaires dėl teismų darbo COVID-19 pandemijos metu1046 bei pateikia išsamią 
analizę ir rekomendacijas dėl vaizdo konferencijų ir panašių technologijų naudojimo 
teismo procese. Jose pabrėžiama, kad, siekiant užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą 
nepriklausomame ir nešališkame teisme, būtina užtikrinti, kad teisminės institucijos 
galėtų ir toliau veiksmingai veikti bet kuriuo metu; būtų užtikrintos teisė į teisminę 
kontrolę, teisė į veiksmingą teisinę gynybą; užtikrinti, kad visos valdžios šakos veiktų 
teisėtai. Pabrėžiamas ypatingas teismų vaidmuo užtikrinant žmogaus teises, ypač ne-
paprastosios padėties atvejais.1047 Šios rekomendacijos įgavo didelę reikšmę vystant 
Lietuvos administracinį procesą COVID-19 pandemijos metu. 

Dar iki pandemijos pradžios Devoe ir Frattaroli atliko tyrimą dėl vaizdo konfe-
rencijų naudojimo JAV teismuose.1048 Šios įžvalgos tapo aktualios ir ekstremaliomis 
pandemijos sąlygomis. Minėti mokslininkai teigia, kad vaizdo konferencijų logis-

1044 Council of the European Union, Videoconferencing as a part of European e-Justice. The essentials of 
videoconferencing in crossborder court proceedings, e-Justice.europa.eu, 

1045 International Commission of Jurists,Videoconferencing, Courts and COVID-19. Recommendations 
Based on International Standards. November 2020,  <https://www.unodc.org/res/ji/import/guide/icj_
videoconferencing/icj_videoconferencing.pdf>.

1046 International Court of Justice, Guidance on the Courts and COVID-19,  <https://www.icj.org/icj-guid-
ance-on-the-courts-and-covid-19/>.

1047 Human Rights Council, Presidential Statement 43/1 (29 May 2020), Human rights implications of the 
COVID-19 pandemic, <https://undocs.org/en/A/HRC/PRST/43/1>.

1048 Daniel Devoe, Sarita Frattaroli, Videoconferencing in the Courtroom: Benefits, Concerns, and How to 
Move Forward (Massachusetts: Social Law Library Boston, 2009),  <https://socialaw.com/research/
judge-young-papers/judging-in-the-american-legal-system>.
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tiniai pranašumai kartu su elektroninių bylų pateikimo patogumu padidino paly-
ginti nepalankioje padėtyje esančių ginčo šalių galimybes kreiptis į teismus. Vaizdo 
konferencijų nauda apima sąnaudų taupymą, atstumo problemų sprendimą, bylos 
dalyvių saugumą, universalumą ir paprastą administravimą, prieinamesnę galimybę 
kreiptis į teismus. Bellone, išnagrinėjęs vaizdo konferencijų įtaką advokato ir kli-
ento santykiams, nurodo: „Kol vaizdo konferencijos nebus tinkamai ištirtos ir šie 
tyrimai išanalizuoti ir pakartoti, kad socialiniai mokslai ir teisinės bendruomenės 
būtų patenkinti, jų naudojimas turėtų būti ribotas. Technologijos suteikia didesnį 
greitį ir efektyvumą vykdant procesus ir taupant išlaidas.“1049 Šio įžvalgos rodo, kad 
teisminių procesų suskaitmeninimas yra įmanomas ir net būtinas, tačiau turi vykti 
atsargiai. Taip pat informacinių technologijų kūrimas teisminiams procesams negali 
būti traktuojamas kaip vien techniniai praktiniai klausimai, bet tokių technologijų 
kūrimas visų pirma turi būti įvertintas per dar teisės informatikos mokslo išgrynintą 
funkcinio ekvivalentiškumo principą.1050 

Teismai turėtų užtikrinti tinkamą vaizdo konferencijų technologiją tiems by-
los dalyviams, kurie, remdamiesi laisvai duotu ir visapusiškai informuotu sutikimu, 
esant tinkamoms aplinkybėms, gali pasirinkti ją naudoti. Posėdyje, kuriame pagal 
nacionalinę ar tarptautinę teisę asmuo paprastai turi teisę fiziškai dalyvauti, teisė-
jas gali nuspręsti, kad dalyvavimas posėdžiuose išimtiniais atvejais turėtų vykti per 
vaizdo konferencijas be šalies sutikimo dėl ekstremalios situacijos, tačiau toks spren-
dimas turėtų būti priimtas tik remiantis teisėjo įvertinimu ir motyvais, kad tokios 
priemonės skyrimas yra būtinas ir proporcingas atitinkamos kritinės situacijos vie-
tinėms aplinkybėms ir kad asmens fizinis buvimas nėra būtinas atsižvelgiant į bylos 
ypatybes ir šalių interesus, taip pat su visomis garantijomis, būtinomis proceso tei-
singumui ir vientisumui užtikrinti. Pažymima, kad kiekvieną kartą, kai vaizdo kon-
ferencijos ar panašios technologijos yra naudojamos kaip fizinio buvimo pakaitalas, 
turi būti užtikrinta, kad atskiros šalys galėtų veiksmingai dalyvauti procese ir, jei 

1049 Eric Bellone, Videoconferencing in the Courts: An Exploratory Study of Videoconferencing Impact on 
the Attorney-Client Relationship in Massachusetts (Boston, Massachusetts, 2015), <https://repository.
library.northeastern.edu/files/neu:349724/fulltext.pdf>.

1050 Funkcinio ekvivalentiškumo principas reiškia, kad teisės normas turi būti siekiama kuo vienodži-
au taikyti elektroninių ryšių tinklų ar paslaugų, atliekančių analogiškas funkcijas, atžvilgiu. Pvz., 
aiškinantis dėl elektroninio dokumento teisinės galios, atsižvelgiama į tradicinių dokumentų, surašytų 
popieriuje, tikslus bei funkcijas ir tada sprendžiama, kaip tie tikslai ir funkcijos yra įgyvendinami 
konkrečiu elektroniniu pranešimu (UNCITRAL Pavyzdinio elektroninės komercijos įstatymo įgyven-
dinimo gairių 15–18 punktai, Jungtinių Tautų konvencijos dėl elektroninių ryšių naudojimo tarptautin-
iuose sandoriuose aiškinamųjų pastabų 50–52 punktai). 
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reikia, pateikti instrukcijas, įskaitant būtinas konsultacijas.1051 
Savo ruožtu Europos advokatų ir teisininkų draugijų taryba pasiūlė teisininkams 

keletą nuotolinio darbo įrankių naudojimo ir nuotolinio teismo proceso vykdymo 
gairių1052, pažymėdama, kad COVID-19 pakeitė būdus, kuriais advokatai atlieka savo 
funkcijas ir bendrauja su teismais. Iki pandemijos buvo imtasi tik pačių elementarių 
veiksmų siekiant surengti posėdžius, į kuriuos būtų galima patekti nuotoliniu būdu. 
Daugumoje Europos šalių šie anksčiau lėtai vykdyti preliminarūs žingsniai buvo 
pagreitinti. Jei advokatai naudoja nuotolines darbo priemones, tai reikia nuotolinių 
susitikimų, nesvarbu, ar su klientais, apklausiant potencialius liudytojus, vidaus val-
dymo susitikimus, derybas su kitomis šalimis: viskas, kas advokato praktikoje buvo 
daroma akis į akį, turi būti perkelta į nuotolį. Šiame kontekste pabrėžiama, kad pri-
valu laikytis EŽTK reikalavimų, turi būti užtikrinama profesinė paslaptis bei BDAR 
laikymasis. 

Vaizdo konferencijų platformų tinkamumą galima geriausiai ištirti nustatant 
funkcijas, svarbias nuotoliniams posėdžiams. Ar tam tikra platforma ar platformos 
turi būti laikomos tinkamomis, reikėtų atsižvelgti į tokius aspektus: sistemos stipru-
mą, saugumą, gebėjimą susitvarkyti su prastais ryšiais, integraciją su kitomis siste-
momis, atskiras nuorodas teisėjams posėdžio metu, naudojimo paprastumą. Kadan-
gi teismai pandemijos metu siekė suteikti prieigą prie paslaugų nuotoliniu būdu, yra 
svarbiausių sprendimų, prielaidų ir galimų iššūkių, taip pat galimybių, į kurias reikia 
atsižvelgti. Jungtinio technologijų komiteto biuletenyje1053 pateikiamos svarbios gai-
rės, kuriomis siekiama padėti teismams sėkmingai vykdyti virtualius posėdžius. 

Teismo vadovai, užtikrindami funkcinio ekvivalentiškumo principą, turėtų atsi-
žvelgti į kiekvienos technologijos ypatumus, tokius kaip: ar teisėjams, teismo darbuo-
tojams, advokatams, bylos šalims, liudytojams ir kitiems dalyviams lengva naudotis; 
technologijų prieinamumas (visur) advokatams, bylos šalims, liudytojams, kitiems 

1051 International Commission of Jurists, Videoconferencing, Courts and COVID-19. Recommendations 
Based on International Standards. November 2020,  <https://www.unodc.org/res/ji/import/guide/icj_
videoconferencing/icj_videoconferencing.pdf>.

1052 The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), The voice of European Lawyers. CCBE 
Guidance on the use of remote working tools by lawyers and remote court proceedings. 27/11/2020, 
<https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_
Position_papers/EN_SVL_20201127_CCBE-Guidance-on-the-use-of-remote-working-tools-by-law-
yers-and-remote-court-proceedings.pdf>. 

1053 JTC Quick Response Bulletin, „Strategic Issues to Consider when Starting Virtual Hearings“. 
Version 1.0 Presented 7 April 2020, <https://www.ncjfcj.org/wp-content/uploads/2020/04/CO-
SA-NSCSC-and-NACM-JTC-Response-Bulletin-Strategic-Issues-to-Consider-When-Starting-Virtu-
al-Hearings-.pdf>.
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dalyviams; kokia reikalinga įranga visiems dalyviams; galimybė pasiekti posėdį nuo-
toliniu būdu; posėdžio saugumas; gebėjimas planuoti posėdžius ir vykdyti posėdžius 
pagal pareikalavimą; gebėjimas kontroliuoti dalyvių prieigą prie posėdžių; galimybė 
perduoti procesą trečiosioms šalims arba suteikti visuomenei galimybę susipažin-
ti su teismo procesu; kaina.1054 Peržiūrėdami įstatus ir taisykles, teismų vadovai tu-
rėtų atsižvelgti į tuos, kurie draudžia arba riboja visų virtualaus posėdžio dalyvių, 
įskaitant liudytojus ir vertėjus žodžiu, dalyvavimą. Teismai turėtų apsvarstyti, kaip 
gauti parašus nuotoliniu būdu ir keistis dokumentais, naudojant technologijas, arba 
parengti kitas galimybes rinkti parašus ant fizinių dokumentų. Teismai gali sukurti 
protokolus, kaip gauti dokumentus prieš posėdžius per elektroninius pateikimo por-
talus, tokius kaip „OneDrive“, „Google Drive“ ar „Dropbox“,1055

Pandemijos kontekste Vidurio ir Rytų Europos teisės iniciatyvos institutas patei-
kė Teisingumo standartų palaikymo aprašymą1056, Nuotolinio nagrinėjimo organiza-
vimo reikalavimus1057 ir Praktinius nurodymus nuotoliniam teismo procesui1058. Tei-
singumo standartų palaikymo aprašyme apibūdinti pagrindiniai reikalavimai teismo 
procesui, taip pat tarptautiniai standartai nuotolinio teismo metu, tokie kaip teisė į 
teisingą teismą (EŽTK 6 straipsnis, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 14 
straipsnis, Bangaloro teisėjų elgesio principai1059). Kai kurių šalių teisėjų tarybos ar 
kitos valdžios institucijos nustato platformą, kuria turi naudotis teismas, kitos pa-
lieka galimybę spręsti kiekvienam teisėjui. Galimos platformos: „Skype“, „Microsoft 
Teams“, „Zoom“, „Viber Cisco Webex“, „Jitsi“, „Google Meet“, „BlueJeans“, „True-
Conf “, „Pipex“ ir kt. Kai kurie teismų vadovai patvirtino gaires, kaip nustatyti plat-
formų tinkamumą nuotoliniam posėdžiui.1060 Pavyzdžiui, protokole dėl nuotolinių 

1054 JTC Quick Response Bulletin, „Strategic Issues to Consider when Starting Virtual Hearings“. 
Version 1.0 Presented 7 April 2020, <https://www.ncjfcj.org/wp-content/uploads/2020/04/CO-
SA-NSCSC-and-NACM-JTC-Response-Bulletin-Strategic-Issues-to-Consider-When-Starting-Virtu-
al-Hearings-.pdf>.

1055 JTC Quick Response Bulletin, „Strategic Issues to Consider when Starting Virtual Hearings“. 
Version 1.0 Presented 7 April 2020, <https://www.ncjfcj.org/wp-content/uploads/2020/04/CO-
SA-NSCSC-and-NACM-JTC-Response-Bulletin-Strategic-Issues-to-Consider-When-Starting-Virtu-
al-Hearings-.pdf>.

1056 CEELI Institute, „Maintaining Standards of Justice“, CEELI, <https://ceeliinstitute.org/>.
1057 CEELI Institute, „Remote hearing decorum“, CEELI,  <https://ceeliinstitute.org/>.
1058 CEELI Institute, „Practical guidelines for remote judging“. April 2021, CEELI, http://ceeliinstitute.

org/wp-content/uploads/2021/04/Remote_Judging_Book.pdf>.
1059 Bangaloro teisėjų elgesio principai. Kodeksas buvo priimtas teismų pirmininkų posėdyje, vykusiame 

Taikos rūmuose Hagoje 2002 m. lapkričio 25–26 d. TEISMAI, <www.teismai.lt>.
1060 „Standing International Forum of Commercial Courts“, SIFoCC,  <https://sifocc.org/>.
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posėdžių Anglijoje ir Velse nurodoma, kad „Skype verslui“ neturi galimybių leisti 
advokatams konfidencialiai tartis su savo klientu.1061 

Murphy teigia, kad pandemija atskleidė daug naujų teisinių klausimų sprendimo 
galimybių taikant „CourtCall“ platformą.1062 Jis analizuoja skirtingas telekonferen-
cijų sistemas ir teigia, kad „Zoom“ galima naudoti telekonferencijoms organizuoti, 
tačiau ši sistema neužtikrina nuotolinio teismo procedūrų griežtumo.1063 Atsižvel-
giant į atliktą analizę, autorius teigia, kad COVID-19 įvesti apribojimai buvo didelis 
išbandymas teismams, nagrinėjantiems vis dar daug bylų, todėl reikalinga tobulinti 
telekonferencijų įrangą.1064

Analizuojant užsienio teismų (pvz., JK, JAV, Kanados) informacinius portalus, 
galima rasti nurodymų teisėjams, kaip organizuoti nuotolinius teismo posėdžius 
COVID-19 pandemijos metu. Aukštesnysis Teisingumo Teismas (Ontarijas, Kana-
da) pristatė Geriausios praktikos ir etiketo nuotolinio posėdžio metu aprašymą1065, 
kuriame pateikiama įvairi geriausia praktika ir etiketo punktai. Jie padės užtikrinti, 
kad dalyvavimas nuotoliniame posėdyje būtų kuo efektyvesnis. Pažymima, kad visa-
da turėtų būti laikomasi pirmininkaujančio teismo pareigūno nurodymų. Naujosios 
Škotijos teismai (Kanada) pateikia tinklalapius „Virtualus teismas“1066, „Virtualus 
teismo procesas. Elgesys, organizavimas ir lūkesčiai“1067, kur nurodoma, kad virtuali 
teismo galimybė yra svarbi COVID-19 metu, nes nuotolinis ryšys telefonu, vaizdo ir 
internetinėmis platformomis leidžia teismams išnagrinėti daugiau klausimų pande-
mijos metu ir yra naudinga galimybė, kai teismo salės neužtikrina saugumo reikala-
vimų. Reaguodami į padidėjusį COVID-19 atvejų skaičių ir naujus visuomenės svei-
katos apribojimus, Grašeto apygardos teismo rūmai (JAV, Itaka) pateikė Liudytojų 
apklausos nuotolinio posėdžio metu instrukcijas, kuriose nurodoma, kad procesas, 
vykstantis per vaizdo konferencijas („Zoom“) arba telefonu, yra tas pats, kas teis-

1061 „Judiciary of England and Wales. Civil justice in England and Wales“. Protocol regarding remote 
hearings. 20 March 2020, <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/03/Remote-hearings.
Protocol.Civil_.GenerallyApplicableVersion.f-amend-24_03_20-1.pdf>.

1062 „The CourtCall advantage“, NextGen Ideas, <https://www.ngenideas.com/>.
1063  Marty Murphy, „CourtCall vs. Web Conference“, NextGen Ideas, <https://www.ngenideas.com/post/

courtcall-vs-web-conference>.
1064 Marty Murphy, „CourtCall vs. Web Conference“, NextGen Ideas, <https://www.ngenideas.com/post/

courtcall-vs-web-conference>.
1065 Superior Court of Justice Ontario, „Best Practices and Etiquette for Remote Hearings“, www.ontario-

courts.ca, <https://www.ontariocourts.ca/scj/notices-and-orders-covid-19/remote-hearings/>.
1066 Virtual Court, <https://www.courts.ns.ca/Virtual_Court.htm>.
1067 „Conduct, Decorum and Expectations in Virtual Court Proceedings“, Updated: Thursday, April 29, 

2021, www.courts.ns.ca, <https://www.courts.ns.ca/Virtual_Court.htm The Courts of Nova Scotia>.
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mo posėdžio posėdis, vykdymo, elgesio ir aprangos standartai yra vienodi ir virtuali 
teismo salė yra fizinės teismo salės pratęsimas, o teisėjas turi tą patį funkciją abiejose 
teismo salėse.1068 

Savo ruožtu Jungtinės Karalystės vidaus reikalų ministerijos Teismų tarnyba 
(angl. HM Courts and Tribunals Service) iki pandemijos jau vykdė platų, brangų ir 
prieštaringai vertinamą skaitmeninės transformacijos projektą, tačiau koronaviruso 
atėjimas į JK paskatino perėjimą nuo įprastų teisingumo procesų prie nuotolinių 
posėdžių per kelias dienas. Mokslininkų Tomlinsono, Hynes, Marshall, Maxwello 
parengtoje ataskaitoje1069 apibendrintos preliminarios išvados, susijusios su nuotoli-
niu teisingumu per COVID-19 pandemiją, bei dėmesys sutelktas į tai, kaip teisminio 
nagrinėjimo procesas administraciniame teisme vyko pagal COVID-19 priemones. 
Pažymima, kad „nauji teisės aktai, gairės, protokolai ir taisyklės numato, kad admi-
nistracinis teismas gali tęsti savo darbą socialinio atsiribojimo metu“. Nurodoma, 
kad daugiausia, jei ne visi, posėdžiai vyks „Skype verslui“ ar telefonu, kad posėdis 
bus įrašytas, nebent teisėjas nurodytų kitaip, o šalims ir jų teisiniams atstovams ne-
leidžiama įrašyti bylos nagrinėjimo. VRM Teismų tarnyba patarė, kad jos sistemos 
negali užtikrinti konfidencialaus teisininkų ir klientų bendravimo, todėl norint pa-
lengvinti šiuos pokalbius, reikės imtis kitų priemonių, tokių kaip telefono skambu-
čiai klientams. Nurodo, kad „Nuotoliniai posėdžiai, kiek tai įmanoma, vis tiek turėtų 
būti vieši. Pataisytame nuotolinio klausymo protokole siūlomi keli metodai: teisė-
jas ar teismo pareigūnas perduoda garso ir (arba) vaizdo įrašą į atvirą teismo salę; 
leisti žiniasklaidos atstovui prisijungti prie nuotolinio posėdžio; ir (arba) tiesiogiai 
transliuoti posėdį internetu, kai teisės aktai leidžia transliuoti klausymus. 2020 m. 
Koronaviruso įstatymas atitinkamai įgalioja teismus įrašyti ir transliuoti procesus, 
kurie visiškai vykdomi kaip vaizdo ar garso procesai, taip sušvelninant įprastus drau-
dimus skelbti ar leisti transliuoti pirmiau aptartus teismo procesus“1070. Atsižvelgiant 
į analizuojamos ataskaitos duomenis, pažymėtina, kad, pritaikant teismo posėdžius 
nuotoliui, buvo sprendžiamos tokios teorinės problemos: ar administracinės bylos 

1068 Gratiot Country MI. Law & Justice, „Remote Hearing Witness Instructions“, www.gratiotmi.
com<https://www.gratiotmi.com/DocumentCenter/View/8182/Remote-Hearing-Witness-Instruc-
tions-PDF>.

1069 Joe Tomlinson, Jo Hynes, Emma Marshall, Jack Maxwell, „Public Law Project. Judicial Review in the 
Administrative Court during the COVID-19 Pandemic“, April 2020, <https://publiclawproject.org.uk/
resources/judicial-review-during-covid-19/>.

1070 Joe Tomlinson, Jo Hynes, Emma Marshall, Jack Maxwell, „Public Law Project. Judicial Review in the 
Administrative Court during the COVID-19 Pandemic“, April 2020, <https://publiclawproject.org.uk/
resources/judicial-review-during-covid-19/>.
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gali būti nagrinėjamos nuotoliu; ar gali būti nuotoliniai posėdžiai įrašomi (ir garsas, 
ir vaizdas); kaip užtikrinti advokato ir kliento bendravimo konfidencialumą.

Pastebėtina, kad ne visose valstybėse viskas vyko sklandžiai diegiant IT priemo-
nes teismų darbe. Gyaurova-Wegertseder, analizuodama IT taikymo teismų sistemos 
Bulgarijoje patirtį, išskiria tokias bendras problemas: „COVID-19 paspartino teismų 
skaitmenizavimą ir IT diegimą. Tai sukėlė įtampą tarp Aukščiausiosios teisėjų tary-
bos, teismų ir teisininkų dėl teisingumo sistemos įgyvendinimo. Atsirado didelė mo-
kymų paklausa. Advokatai nurodo, kad neįsivaizduoja visiškai skaitmeninės teismo 
procedūros arba teismo procedūros, kuri visiškai veikia skaitmeninėje elektroninėje 
aplinkoje. Jie sako, kad vis tiek turėtų būti tam tikra posėdžių dalis, vykstanti klasi-
kiniu būdu. Įdomu, kad geriausiai susipažinę su sistemos veikimu, buvo advokatai, 
praktikuojantys komercinės teisės srityje, taip pat tarptautinio pobūdžio bylose.“1071 

Vertinant COVID-19 pandemijos poveikį Europos teismams, pažymėtina, kad 
Europos Sąjungos kontekste pandemijos metu ESTT pavyko išlaikyti aukštus veiklos 
rezultatus susiklosčius aplinkybėms, kai buvo dirbama iš namų ir nustatyti judėji-
mo apribojimai. Nuo 2020 m. gegužės 25 d. laikantis griežtų sveikatos priemonių 
bei siekiant gero teisingumo vykdymo ir paisant teismo posėdžių viešumo principo 
užtikrinti veiklos tęstinumą buvo galima dėl iš anksto sukurtų struktūrų ir parengtų 
krizių planų, griežtų sveikatos protokolų įgyvendinimo, laiku įgyvendintos darbuo-
tojų aprūpinimo nuotoliniam darbui skirta kompiuterine įranga strategijos ir darbo 
metodų pritaikymo laikantis proceso taisyklių. ESTT užtikrino, kad į Liuksemburgą 
negalintys atvykti šalių atstovai (advokatai ir tarnautojai, atstovaujantys instituci-
joms ir valstybių narių vyriausybėms) galėtų dalyvauti teismo posėdžiuose nuotoli-
niu būdu. Šiuo tikslu institucija sukūrė specialią vaizdo konferencijų sistemą, pagal 
kurią potencialiai gali būti verčiama žodžiu iš 24 oficialiųjų kalbų ir į jas. Naudojant 
vaizdo konferenciją, 2020 m. ESTT buvo surengta 40 posėdžių, Bendrajame Teisme 
– 37 posėdžiai; kai kuriuose iš šių posėdžių iki keturių šalių dalyvavo nuotoliniu 
būdu. Ši sistema toliau buvo naudojama 2021 m. pandemijos aplinkybėmis. Karan-
tino priemonės ir pandemijai suvaldyti skirti apribojimai, kuriuos nustatė dauguma 
valstybių narių, neišvengiamai turėjo poveikį valstybių narių teismų veiklai, dėl to 
bylų gauta mažiau. Abiejuose Sąjungos teismuose 2021 m. iš viso buvo gautos 1582 
bylos, o tai yra mažiau už rekordinį 2020 m. skaičių (1905 bylos), tačiau panašu į 
situaciją, užfiksuotą 2018 m. (1683 bylos) ir 2017 m. (1656 bylos).1072

1071 Bilyana Gyaurova-Wegertseder, „Digital Justice in Central and Eastern Europe – Achieving Fairness, 
Accountability and Transparency“, < https://ceeliinstitute.org/ceeli-online/>.

1072 Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, Pranešimas spaudai Nr. 34/21 „2020 m. teisminės veiklos 
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Posėdžių organizavimas naudojant informacines ir elektroninių ryšių techno-
logijas yra suderinamas su teisės į teisingą bylos nagrinėjimą įgyvendinimu. Pagal 
EŽTT praktiką EŽTK 6 straipsnio kontekste vaizdo konferencijos būdas savaime 
nėra nei problema, nei privalumas, tai tik technologija, kurią galima naudoti teis-
miniame procese. Be to, EŽTT pabrėžia, kad proceso dalyvio dalyvavimas procese 
vaizdo konferencijos būdu pats savaime neprieštarauja EŽTK, tačiau būtent teismui 
kyla pareiga užtikrinti, kad kiekvienu atveju ši priemonė būtų taikoma teisėtai.1073 
Praktikoje organizuojant teismo posėdžius nuotoliniu būdu kyla klausimų dėl pro-
ceso dalyvių fundamentalių teisių užtikrinimo. Todėl kiekvienu atveju sprendžiant 
dėl nuotolinio teismo posėdžio organizavimo, ypač tais atvejais, kai ne vienas, o visi 
nagrinėjant bylą dalyvaujantys asmenys yra ne teismo posėdžių salėje, o skirtingose 
vietose, bylą nagrinėjantis teismas pirmiausia turi įvertinti, ar bus užtikrinta teisė į 
teisingą procesą. Be to, tokiais atvejais reikia išklausyti ir proceso dalyvių nuomonę 
dėl nuotolinio teismo posėdžio organizavimo ir veiksmingo teisės į teisingą bylos 
nagrinėjimą įgyvendinimo galimybių.

Apibendrinant reikia pažymėti, kad administracinėje teisenoje nuotolinių po-
sėdžių organizavimo ir vedimo tvarka dažniausiai nereglamentuojama arba regla-
mentuojama nepakankamai. Įvairios pasaulio jurisdikcijos ieško būdų, kaip teismus 
palaikyti nuotolinės prieigos priemonėmis, įskaitant telefoninius ir vaizdo ryšius. 
Nuotolinio teisminio nagrinėjimo procedūras pandemijos metu buvo pradėta taiky-
ti kaip laikiną priemonę, tačiau, yra tikimybė, kad jos bus nuolatinės, ypač jei atsiras 
išlaidų ir efektyvumo pranašumų. Tačiau nereikėtų ignoruoti nuotolinio teisingumo 
procedūrų poveikio žmogaus teisėms ir ypač poveikio teisei į teisingą teismą. Labai 
svarbu, kad visi sprendimai įvesti ar išplėsti nuotolinio teismo posėdžių naudojimą 
būtų pagrįsti žmogaus teisių problemomis ir kartu būtų pateiktos tinkamos apsaugos 
priemonės, skirtos proceso dalyvių teisėms apsaugoti. EŽTT yra pažymėjęs, kad, kal-
bant apie vaizdo ryšio naudojimą, teismas pakartoja, kad ši dalyvavimo procese for-
ma pati savaime nėra nesuderinama su sąžiningo ir viešo bylos nagrinėjimo sąvoka, 
tačiau reikia užtikrinti, kad pareiškėjas galėtų sekti bylą ir būti išklausytas be techni-
nių kliūčių, taip pat kad būtų užtikrinamas veiksmingas ir konfidencialus bendravi-
mas su advokatu.1074 EŽTT praktikoje pateikta išvada, kad nuotolinis teismo posėdis 
yra galimas tik tokiu atveju, kai visiškai užtikrinamos asmens teisės į teisingą teismą, 

statistika“, <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-03/cp210034lt.pdf>.
1073 European Court of Human Rights, Case of Marcello Viola v. Italy, aApplication no. 45106/04.
1074 European Court of Human Rights, Case of Gorbunov and Gorbachev v. Russia, applications nos. 

43183/06 and 27412/07, judgment. 



417

III SKYRIUS. Pandemijos poveikis atskiroms teisės sritims

teisė būti išklausytam, teisė būti teismo akivaizdoje ir kai visapusiškai užtikrinamas 
funkcinio ekvivalentiškumo principas.1075

COVID-19 pandemija turėjo poveikį ir procesinių terminų skaičiavimui. Aki-
vaizdu, kad dėl COVID-19 krizės susiklostė išskirtinė padėtis, dėl kurios didelių 
sunkumų patyrė tiek piliečiai, tiek valdžios institucijos, ir galėjo susidaryti situacija, 
kai laikinai neįmanoma arba pernelyg sudėtinga laikytis ES teisėje nustatytų pareigų. 
Todėl veiksmingas teisės kreiptis į teismą užtikrinimas turėtų būti svarbus kriterijus 
vertinant, ar pasibaigė terminas ir kokie gali būti jo pasibaigimo procesiniai padari-
niai. Pavyzdžiui, bendri visuomenės gyvenimo apribojimai, dėl kurių sutriko ne tik 
teismų veikla, bet ir pašto paslaugos, sumažėjo galimybių pasikonsultuoti su advo-
katu ir rengti teisminius dokumentus, gali trukdyti piliečiams kreiptis į teismą. At-
sižvelgiant į konkrečias aplinkybes, gali būti pagrįsta krizės laikotarpio neįskaičiuoti 
nustatant procesinius terminus. Tai gali priklausyti nuo aplinkybių: jeigu skubius 
klausimus teismai sprendžia įprasta tvarka, nes jiems teikiama pirmenybė, gali būti 
reikalaujama laikytis įprastų terminų. Atliekant šį vertinimą, svarbus veiksnys gali 
būti valstybės narės nacionalinėje teisėje nustatyta tvarka dėl terminų sustabdymo 
(net jei tai neturi tiesioginės teisinės reikšmės ES teisėje nustatytiems terminams), 
nes reikia nustatyti, ar veiksmingai įgyvendinti teisę kreiptis į teismą trukdoma tiek, 
kad pagrįstu turėtų būti laikomas ir ES teisėje nustatytų terminų sustabdymas.1076 

Akivaizdu, kad pasaulio teisingumo sistemos reagavo greitai naudodamos 
nuotolinius posėdžius ir kitas e. teisingumo priemones, nes COVID-19 pandemija 
privertė greitai keisti teisininkų darbo būdą. Nepaisant šios nuolatinės kintančios 
padėties, tam tikros vertybės  – pagarba profesinei paslapčiai ir teisinė profesinė 
privilegija, duomenų apsaugos įsipareigojimų laikymasis bei visuotinis reikalavimas 
užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą – išliko nepakitusios. 

1075 European Court of Human Rights, Case of Yevdokimov and others v. Russia, aApplications nos. 
27236/05, 44223/05, 53304/07, 40232/11, 60052/11, 76438/11, 14919/12, 19929/12, 42389/12, 
57043/12 and 67481/12, judgment; European Court of Human Rights, Case of Marcello Viola v. Italy, 
application no. 45106/04, judgment; European Court of Human Rights, Case of Sakhnovskiy v. Russia, 
application no. 21272/03), judgment; European Court of Human Rights, Case of Trepashkin v. Russia 
(no. 2), application no. 14248/05, judgment; European Court of Human Rights, Case of Vladimir Vasi-
lyev v. Russia, application no. 28370/05, judgment.

1076 COVID-19 poveikis civilinėms ir bankroto byloms, e-justice.europa.eu<https://e-justice.europa.eu/
content_covid19_impact_on_civil_and_insolvency_matters-37843-lt.do?clang=lt>.
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3.2.2. COVID-19 pandemijos poveikis Lietuvos administracinių 
teismų ir kvaziteisminių institucijų veiklai

Teisinėje valstybėje administracinės justicijos esminė funkcija yra teisinėmis 
priemonėmis apsaugoti asmenį nuo neteisėtų viešojo administravimo subjektų 
veiksmų ar neveikimo.1077 Administracinių bylų nagrinėjimu siekiama dviejų pagrin-
dinių tikslų: užtikrinti administracinių subjektinių asmens teisių gynimą (žmogaus 
teisių gynimą nuo viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, valstybės tar-
nautojų teisių gynimą nuo administracijos savivalės bei savivaldos institucijų teisių 
gynimą nuo valstybės institucijų neteisėtų veiksmų); užtikrinti viešosios valdžios 
veiklos teisėtumą. Kuriant optimalią administracinės justicijos institucinę sistemą 
ir jos veiklą reglamentuojančią teisės aktų sistemą, būtina pasinaudoti naujausiomis 
informacinėmis technologijomis. Tokių technologijų panaudojimo svarba ypač iš-
augo pandemijos metu. 

Informacinių ir elektroninių ryšių technologijų, kitų techninių priemonių nau-
dojimą administraciniame teisme reglamentuoja ABTĮ 13 straipsnis1078, o ABTĮ 81 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, kai nagrinėjama administracinė byla, nustatant 
į teismo posėdį atvykusių asmenų tapatybę. ABTĮ 13 str. 7 d. įtvirtina, kad proceso 
dalyvių, liudytojo, specialisto, eksperto, vertėjo dalyvavimas teismo posėdžiuose gali 
būti užtikrinamas naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per 
vaizdo konferencijas, telekonferencijas ir kitaip) ir kad Lietuvos Respublikos teisin-
gumo ministro nustatyta tvarka naudojant šias technologijas turi būti užtikrintas pa-
tikimas proceso dalyvių tapatybės nustatymas ir paaiškinimų, parodymų, klausimų 
ir prašymų pateikimo objektyvumas. 

Vaizdo konferencijų ir telekonferencijų technologijų naudojimo nagrinėjant ci-
vilines ir administracines bylas tvarkos aprašas1079 nustato bendruosius šių technolo-
gijų naudojimo principus. Šio aprašo tikslas – nustatyti proceso dalyvių dalyvavimo 
teismo posėdžiuose ir liudytojo apklausos naudojant vaizdo konferencijų ir 

1077 Vytautas Kurpuvesas, „Socialinės technologijos administracinėje justicijoje“, Jurisprudencija 6 (96) 
(2007): 72–77. 

1078 Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas,Valstybės žinios, 1999, Nr. 13-308. Nau-
ja redakcija nuo 2016-07-01: Nr. XII-2399, TAR, 2016-06-15. 

1079 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-309 „Dėl Vaizdo konferencijų ir telekon-
ferencijų technologijų naudojimo nagrinėjant civilines ir administracines bylas tvarkos aprašo patvir-
tinimo“, Valstybės žinios, 2012, Nr. 144-7435. Nauja redakcija nuo 2020-11-29: Nr. 1R-355, TAR, 
2020-10-29, Nr. 22485.
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telekonferencijų technologijas tvarką, suteikiančią galimybę užtikrinti patikimą ir 
objektyvų proceso dalyvių tapatybės nustatymą ir duomenų (įrodymų) objektyvų 
fiksavimą ir pateikimą. 

Dar 2014 m. Teisėjų taryba patvirtino Vaizdo konferencijų įrangos naudoji-
mo teismo proceso metu tvarkos aprašą.1080 Šis aprašas nustato vaizdo konferencijų 
organizavimo ir vaizdo konferencijų įrangos naudojimo nagrinėjant baudžiamąsias, 
civilines, administracines ir administracinių teisės pažeidimų bylas sąlygas ir tvarką 
tiek, kiek tai neprieštarauja kitiems Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės 
aktams ir tarptautinėms sutartims. Nustatyta, kad teismo posėdis gali būti ir mišrus, 
pvz., teismas, šalių atstovai (advokatai) teismo posėdyje dalyvauja fiziškai, o ieškovo 
ar atsakovo juridinio asmens vadovas galėtų prisijungti nuotoliniu būdu – Lietuvos 
Teisėjų tarybos rekomendacijos numato ir tokį – žodinį mišrų (nuotoliniu ir fiziniu) 
būdu teismo posėdį. Ilgą laiką nuotoliniam šalių ar liudytojų dalyvavimui teismo 
posėdžiuose trukdė diskusijos dėl asmens tapatybės nustatymo. Dabar tiek asmens 
tapatybės nustatymo, tiek priesaikos tvarka aptarta Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro įsakymais.1081 Naujausia LVAT praktika aptaria proceso dalyvių, ypač pa-
reiškėjų, galimybę dalyvauti teismo procese nuotoliniu būdu, pvz., LVAT akcentavo, 
jog pagal ABTĮ 13 straipsnio 7 dalį proceso dalyvių  dalyvavimas teismo posėdžiuose 
gali būti užtikrinamas naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas 
(per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ir kitaip).1082 Tačiau yra pabrėžiama ir 
tai, kad toks teismo posėdžio organizavimas galimas tik esant šalių sutikimui.1083 

Kadangi minėtų čia aptartų teisės aktų nuostatų nepakako, atsižvelgiant į pan-
demijos situaciją buvo siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos. Lietuvos Res-
publikos Prezidentas 2021 m. gegužės 5 d. pateikė viešai konsultacijai Teismų įsta-
tymo ir susijusių įstatymų pataisų projektą.1084 Aiškinamajame rašte buvo nurodyta, 

1080 Teisėjų tarybos nutarimas Nr. 13P-156-(7.1.2) „Dėl Vaizdo konferencijų įrangos naudojimo teismo 
proceso metu tvarkos aprašo patvirtinimo“. TAR, 2014-12-03, Nr. 18512.

1081 Advokatų kontora GLIMSTEDT, „Teismai ir advokatai prisitaikė prie pandemijos iššūkių: klientų 
interesų atstovavimas ir teisių gynimas teisme per karantiną nesustoja – įsibėgėjo nuotoliniai teismų 
posėdžiai“, <https://www.glimstedt.lt/naujienos/teismai-ir-advokatai-prisitaike-prie-pandemijos-issu-
kiu/>.

1082 Pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. birželio 30 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. eAS-418-438/2021, <http://www.infolex.lt/tp/2007315>. 

1083 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. birželio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
AS-377-815/2021, <http://www.infolex.lt/tp/2000689>. 

1084 Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo Nr. I-480 14, 28, 34, 36, 45, 76, 78, 791, 911, 921, 101, 105, 106, 
120 straipsnių ir VII skyriaus pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos administracinių bylų 
teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 13, 20, 21, 22, 24, 31, 33, 43, 45, 63, 67, 68, 69, 72, 73, 77, 78, 81, 
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kad visuomenės pasitikėjimas teismais yra svarbus demokratinės teisinės valstybės, 
atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės elementas. Pažymima, kad EŽTK 
įtvirtinta asmens teisė į tai, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpiausią 
laiką. Taip sudaromos prielaidos operatyviai atkurti galimai pažeistą asmens teisę ar 
teisėtą interesą. 

Kadangi efektyvų procesą teisme turi užtikrinti informacinių ir elektroninių ry-
šių technologijų naudojimas organizuojant teismo posėdžius žodinio proceso tvarka, 
buvo siūloma papildyti Teismų įstatymo 34 straipsnį 5 dalimi, numatančia galimybę 
bylas nagrinėti nuotoliniu būdu, t. y. naudojant informacines ir elektroninių ryšių 
technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ir kitaip), su sąlyga, kad, 
naudojant šias technologijas, bus užtikrintas patikimas byloje dalyvaujančių asmenų 
ir kitų proceso dalyvių tapatybės nustatymas, paaiškinimų ir parodymų davimas, 
klausimų ir prašymų pateikimas be techninių kliūčių, užtikrintas veiksmingas ir 
konfidencialus byloje dalyvaujančių asmenų bendravimas su advokatu. Kartu buvo 
siūloma nustatyti, kad naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas 
bylos taip pat gali būti nagrinėjamos teisėjui ar teisėjų kolegijos nariams, byloje da-
lyvaujantiems asmenims ir kitiems proceso dalyviams esant skirtingose teismo ar 
teismų patalpose. 

ABTĮ pakeitimo projektu buvo siūloma papildyti ABTĮ 24 straipsnio 2 dalį nau-
ju 10 punktu, įtvirtinančiu, kad bylą inicijuojančiame procesiniame dokumente pa-
reiškėjas privalo nurodyti, ar pageidauja, jog bylos nagrinėjimas vyktų naudojant 
informacines ir elektroninių ryšių technologijas, taip pat pareiškėjas turėtų teisę rei-
kalauti užtikrinti jam ir (ar) jo atstovui galimybę pasinaudoti teismo informacinėmis 
ir elektroninių ryšių technologijomis teismo patalpose, jei jis ar jo atstovas neturi 

84, 127, 128, 129, 130, 132 ir 134 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos ad-
ministracinių nusižengimų kodekso 627, 630, 637, 661 ir 662 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, 
Lietuvos Respublikos administracinių teismų įsteigimo įstatymo Nr. VIII-1030 2 straipsnio pakeitimo 
įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos administracinių teismų reorganizavimo įstatymo projekto, 
Lietuvos Respublikos apylinkių teismų įsteigimo ir jų veiklos teritorijų nustatymo įstatymo Nr. I-2375 
2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 111, 
123, 124, 127, 221 ir 229 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos civilinio pro-
ceso kodekso 34, 62, 621,  111, 130, 134, 154, 1752, 186, 192, 217, 2201, 2202, 240, 268, 594, 637 ir 
646 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo Nr. I-480 7, 36, 
39, 45, 48, 531, 532, 54, 551, 57, 61, 63, 691, 76, 78, 84, 85, 88, 912, 913, 914, 915, 93, 94, 98, 101, 102, 
106, 119, 121, 122, 124, 128, 130 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 441 straipsniu ir nauja VII 
dalimi ir 95 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-2372 38 straipsnio pakeitimo 
įstatymo projekto aiškinamasis raštas, <https://www.lrp.lt/lt/naujienos/prezidentas-teikia-viesai-kon-
sultacijai-teismu-istatymo-ir-susijusiu-istatymu-pataisas/35761>.
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tokios galimybės. Taip pat buvo siūloma numatyti, kad teismas, suteikdamas proce-
so dalyviams galimybę dalyvauti posėdyje žodinio proceso tvarka iš teismo rūmų, 
kuriuose paskirta nagrinėti byla, naudojantis teismo informacine įranga, sudarytų 
galimybę bylas nagrinėti nuotoliniu būdu, o tai ypač aktualu tais atvejais, kai teisėjo 
rezidavimo ir bylos nagrinėjimo vietos nesutampa. Ta pačią teisę buvo siūloma nu-
matyti ir apeliantui apeliaciniame procese (ABTĮ pakeitimo projektu buvo siūlomos 
ABTĮ 134 straipsnio 2 dalies 10 punkto nuostatų pakeitimas). ABTĮ pakeitimo pro-
jektu buvo siūloma įtvirtinti ir tai, kad teismas, paskyręs bylos žodinį nagrinėjimą 
naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas, turi informuoti proce-
so dalyvius apie tai bei pateikti šaukime informaciją su prisijungimo prie posėdžio 
duomenimis (ABTĮ pakeitimo projektu buvo siūlomos ABTĮ 67 straipsnio 4 dalies 2 
punkto ir 73 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatų pakeitimas). Neprisijungimas prie 
posėdžio, kai posėdis organizuojamas naudojant informacines ir elektroninių ryšių 
technologijas, nebūtų kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti, jeigu apie teismo 
posėdį buvo tinkamai pranešta ir prisijungti nebuvo technologinių trukdžių (ABTĮ 
pakeitimo projektu buvo siūlomos ABTĮ 77 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatų pakeiti-
mas). Taip pat ABTĮ pakeitimo projektu buvo siūloma papildyti ABTĮ 81 straipsnio 
5 ir 6 dalis nuostatomis, kad tais atvejais, kai vertėjas, specialistas arba ekspertas 
teismo posėdyje dalyvauja naudodamas informacines ir elektroninių ryšių techno-
logijas, jie pasižadėjimą pasako žodžiu. 

ANK pakeitimo projektu buvo siūloma papildyti ANK 627, 630, 661 ir 662 
straipsnius nuostatomis, numatančiomis galimybę bylų nagrinėjimą ir proceso da-
lyvių, liudytojo, eksperto, specialisto, vertėjo ir kitų procese dalyvaujančių asmenų 
dalyvavimą teismo posėdžiuose teismo sprendimu užtikrinti naudojant informaci-
nes ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas 
ir kitaip) su sąlyga, kad, naudojant šias technologijas teisingumo ministro nustatyta 
tvarka, bus užtikrintas patikimas byloje dalyvaujančių asmenų ir kitų proceso daly-
vių tapatybės nustatymas, paaiškinimų ir parodymų davimas, klausimų ir prašymų 
pateikimas be techninių kliūčių, užtikrintas veiksmingas ir konfidencialus byloje da-
lyvaujančių asmenų bendravimas su advokatu. 

Pažymėtina, kad visi minėti administracinį procesą teismuose reglamentuojan-
tys siūlymai 2021 m. gruodžio 31 d. vis dar nebuvo priimti. 

Tačiau Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo 
tvarkos įstatymo Nr. VIII-1031 papildymo 61 straipsniu ir 7, 9, 10, 11, 20 straipsnių 
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pakeitimo įstatymas1085 nuo 2022 m. sausio 1 d. tiesiogiai įtvirtins informacinių ir 
elektroninių ryšių technologijų naudojimo pagrindus ir ikiteisminėje administraci-
nio proceso stadijoje. Svarbiausios naujos nuostatos yra: skundas (prašymas) admi-
nistracinių ginčų komisijai galės būti paduodamas raštu per e. pristatymo sistemą, 
kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, pašto siunta, tiesiogiai; elektroninių ryšių 
priemonėmis paduodamas skundas (prašymas) turės būti pasirašytas kvalifikuotu 
elektroniniu parašu, išskyrus atvejus, kai jis bus paduodamas per e. pristatymo siste-
mą; elektroninio pristatymo paslaugos fiziniams asmenims, kai jie elektronines siun-
tas per e. pristatymo sistemą siunčia Lietuvos administracinių ginčų komisijai ir jos 
teritoriniams padaliniams, bus teikiamos neatlygintinai. 

Dar iki pandemijos buvo sukurta ir įdiegta teismų informacinė sistema LITE-
KO1086, o Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas e.teismas.lt jau buvo teis-
mų informacinės sistemos dalis. Atkreiptinas dėmesys, kad COVID-19 pandemija 
nesustabdė planuotų LITEKO modernizavimo darbų.1087 Taip pat dar iki pandemi-
jos buvo įtvirtintas tam tikras e. teisingumo priemonių taikymo teismų darbe re-
glamentavimas: teismų ir išorės vartotojų darbo su elektroninėmis bylomis tvarką 
reglamentuoja Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims 
elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašas1088, Su teismo proceso bylomis susi-
jusių elektroninių duomenų teismuose tvarkymo, įtraukimo į apskaitą ir saugojimo 
naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas tvarkos aprašas1089, Lietu-
vos Respublikos teismų viešųjų elektroninių paslaugų teikimo taisyklės1090. Šie teisės 
aktai išliko aktualūs ir pandemijos metu. 

1085 Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo Nr. VIII-1031 
papildymo 6-1 straipsniu ir 7, 9, 10, 11, 20 straipsnių pakeitimo įstatymas, TAR, 2021-06-29, Nr. 
2021-14575.

1086 Lietuvos teismai, Teismų informacinė sistema LITEKO, <http://teismai.freshmedia.lt/lt/teismu-savi-
valda/liteko/110>.

1087 „Teisėjų tarybos veiklos ataskaita (projektas) 2017–2020 m.“, Teismai.lt, <https://www.teismai.lt/data/
public/uploads/2021/02/tt_ataskaita-17-20.pdf>.

1088 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas „Dėl Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir 
jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybės žinios, 
2012, Nr. 147-7579. Nauja redakcija nuo 2016-01-01: Nr. 1R-387, TAR, 2015-12-31.

1089 Teisėjų tarybos nutarimas „Dėl Su teismo proceso bylomis susijusių elektroninių duomenų teismuose 
tvarkymo, įtraukimo į apskaitą ir saugojimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas 
tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybės žinios, 2013, Nr. 67-3397. Nauja redakcija nuo 2014-03-01: 
Nr. 13P-21-(7.1.2), TAR, 2014-02-20.

1090 Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos teismų viešųjų 
elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“, TAR, 2015-09-28, Nr. 14291.
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Daugiausia įvairių rekomendacijų dėl e. teisingumo priemonių naudojimo teis-
muose dėl COVID-19 pandemijos pateikė Teisėjų taryba, kuri pateikė atnaujintas 
rekomendacijas visų Lietuvos teismų vadovams. 

Teisėjų taryba 2020 m. gruodžio 8 d., atsižvelgdama į teisinio reguliavimo po-
kyčius ir sudėtingėjančią epidemiologinę situaciją šalyje, sveikatos apsaugos minis-
terijos paaiškinimus dėl teismo posėdžių organizavimo, pateikė patikslintas reko-
mendacijas dėl teismų darbo organizavimo. Sukurtos rekomendacijos aptaria visus 
būtiniausius principinius nuotolinių teismo posėdžių aspektus ir pateikia jo prakti-
nio įgyvendinimo gaires. 

Labai svarbu, kad užtikrinama galimybė proceso dalyviams būti skirtingose pa-
talpose ir svarbiausia ne teismo patalpose: nurodyta, kad nuotolinio teismo posė-
džio metu visų ar dalies proceso dalyvių (įskaitant teisėjus (teisėjų kolegijos narius), 
teismo posėdžių sekretorius) buvimo vieta gali būti ne teismo posėdžio salėje, o 
posėdžiui pirmininkaujančio teisėjo darbo aplinkoje pagal galimybes atvaizduoja-
mi Lietuvos valstybės vėliavos ir herbo atributai. Kitas svarbus aspektas yra tai, kad 
nurodoma, kad teisėjai dėvi mantijas ir ženklus su Lietuvos valstybės herbu, advo-
katai ir prokurorai – mantijas. Taip yra užtikrinamas nuotolinių posėdžių funkcinio 
ekvivalentiškumo principas. Taip pat labai svarbu, kad aptariamas šalių ir jų atstovų 
bendravimo konfidencialumo užtikrinimas: proceso dalyviui ar jo atstovui prašant, 
sudaroma galimybė konfidencialiai pabendrauti jų pasirinktomis nuotolinio komu-
nikavimo priemonėmis, jeigu atstovaujamasis dėl to sutinka. Yra aptariamas ir duo-
menų perdavimas ir apsauga – nurodoma, kad, naudojantis teismams suteiktomis 
arba viešai prieinamomis vaizdo konferencijų programomis, negali būti dalijamasi 
skaitmeninėmis procesinių dokumentų laikmenomis; proceso įstatymuose nustaty-
tais atvejais ir tvarka posėdžio eiga turi būti fiksuojama: protokoluojama, daromas 
posėdžio garso (ar atskirais atvejais garso ir vaizdo) įrašas, jį prijungiant prie bylos 
medžiagos; vaizdo konferencijų metu mobiliąja garso įrašymo priemone (diktofo-
nu) arba naudojantis vaizdo konferencijų programomis (pvz., „Zoom“) padarytas 
garso įrašas nustatyta tvarka saugomas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje; 
vaizdo konferencijų metu padarytas garso ir vaizdo įrašas saugomas Nacionalinės 
teismų administracijos valdomame centriniame vaizdo konferencijų įrenginyje arba 
laikmenoje, kuri pridedama prie bylos medžiagos. Taip pat labai svarbu, kad šalims 
užtikrinama galimybė ir atsisakyti bylos nagrinėjimo nuotoliu: nesant galimybės 
teismo posėdžius organizuoti rašytiniu, žodiniu nuotoliniu, žodiniu mišriu (nuoto-
liniu ir fiziniu) ar žodiniu fiziniu būdu, suplanuoti žodiniai teismo posėdžiai atide-
dami ir planuojami pasibaigus karantino režimui, o švelnėjant karantino sąlygoms 
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(karantinui dar nepasibaigus) persvarstoma galimybė grįžti prie bylos nagrinėjimo; 
byloje dalyvaujantys asmenys nedelsiant informuojami apie teismo posėdžių datos ir 
laiko pakeitimus. Dar svarbiau yra tai, kad proceso viešumo principo įgyvendinimas 
užtikrinamas organizacinėmis priemonėmis, iš anksto prognozuojant ir reguliuojant 
asmenų, pageidaujančių stebėti / klausyti teismo posėdį / posėdžius, srautus, teismo 
posėdžio vaizdą ir / ar garsą retransliuojant į visuomenei atvirą kitą teismo pastate 
esančią patalpą.1091

Sveikatos apsaugos ministerija 2020 m. gruodžio 28 d. paskelbė atnaujintas re-
komendacijas dėl COVID-19 ligos valdymo priemonių organizuojant teismų darbą: 
„Karantino metu darbas turi būti organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuoto-
liniu, išskyrus atvejus, kai funkcijas būtina atlikti darbo vietoje. Išimtys taikomos, 
kai gyventojai privalo atlikti savo pilietines pareigas ar įgyvendinant šias pareigas 
yra būtinybė užtikrinti procesines teises (pvz., susipažinti su bylos medžiaga) ir jų 
dalyvavimas teismo posėdžiuose yra būtinas. Organizuojant teismų darbą bei teismo 
posėdžius, turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minis-
tro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. 
birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstai-
gų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei privataus sektoriaus darbo organi-
zavimo būtinų sąlygų“. Turi būti užtikrinama, kad darbo vietoje dirbtų darbuotojai, 
neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių. Posėdžiai, pasitari-
mai, susirinkimai organizuojami nuotoliniu būdu. Teismo posėdžius organizuoti tik 
išskirtiniais atvejais, kai jų negalima nukelti vėlesniam laikui.“1092

Prasidėjus pasaulinei pandemijai (arba pasaulinei epidemiologinei krizei) 
2020-aisiais Lietuvos vyriausiasis administracinis  teismas  nestabdė savo veiklos – 
ir toliau bylos buvo nagrinėjamos taip pat intensyviai. Teisėjų ir teisininkų darbo 
krūvis nemažėjo – įvertinus 2020 m. rezultatus, bylų išnagrinėta daugiau.  Vyriau-
sybės patvirtinti karantino apribojimai pakoregavo darbą valstybiniame sektoriuje, 
imta dirbti nuotoliniu būdu, o žodiniai teismo posėdžiai persikėlė į virtualią erdvę 
– tai, žinoma, paveikė visų teismo darbuotojų darbo organizavimą. Dėl pandemijos 
tapo labai svarbus asmenų informavimas Lietuvos administracinių teismų portaluo-

1091 Lietuvos teismai, „Atnaujintos rekomendacijos teismams dėl darbo organizavimo“, 2020 m. gruodžio 
8 d., <https://www.teismai.lt/lt/naujienos/teismu-sistemos-naujienos/atnaujintos-rekomendacijos-teis-
mams-del-darbo-organizavimo/8288>.

1092 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 
valdymo priemonių organizuojant teismų darbą“, 2020 m. gruodžio 28 d., Teismai.lt, <https://www.
teismai.lt/data/public/uploads/2020/12/rekomendacijos_teismams.pdf>.
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se. 2020 m. Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį dėl koronaviruso grėsmės 
buvo laikinai stabdomas asmenų aptarnavimas administracinių teismų patalpose, 
tačiau teismai ir toliau tuo pačiu krūviu tęsė savo veiklą – bylos buvo nagrinėjamos 
rašytinio proceso tvarka. Buvo atšaukti visi karantino laikotarpiu suplanuoti teismo 
posėdžiai bylose, nagrinėjamose žodinio proceso tvarka, išskyrus bylas, kurios įsta-
tymuose nustatytais atvejais privalo būti nagrinėjamos skubiai.1093 Bylų nagrinėjimas 
žodinio proceso tvarka buvo vykdomas nuotoliniu būdu. Žodiniai posėdžiai teismo 
posėdžių salėse buvo vykdomi tik išimtiniais atvejais.1094 

Nepaisant sudėtingos situacijos, susiklosčiusios dėl COVID-19 pandemijos, 
teismai 2020 m. tęsė veiklą naudodami įvairias technologines priemones, taip pat 
ir darbą su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO nuotoliniu būdu. Akty-
viausiai iš administracinių teismų nuotoline vaizdo konferencijų įranga naudojosi 
ir nuotolinius teismo posėdžius vykdė Regionų apygardos administracinis teismas 
(412 posėdžių). Nuotoliniai teismo posėdžiai organizuoti ne tik su nacionalinėmis, 
bet ir su užsienio valstybių institucijomis.1095 Dalis teismo darbuotojų pradėjo dirbti 
nuotoliniu būdu. Siekiant užkirsti kelią galimam viruso plitimui, 2020 m. paskuti-
nį ketvirtį vėl didžioji dalis bylų buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka arba 
nuotoliniu būdu. 2020 m. įvyko 156 vaizdo konferenciniai posėdžiai bei maždaug 
100 posėdžių naudojant „Zoom“ platformą. 2020 m. per elektroninį teismo paslaugų 
portalą (EPP) gautos 4368 bylos (įskaitant bylas iš praėjusių metų), išnagrinėta 3014 
elektroninių administracinių bylų, 2019 m. per EPP gauta 3361 byla (įskaitant bylas 
iš praėjusių metų), išnagrinėtos 2225 elektroninės administracinės bylos. Palyginti 
su ankstesniais metais, 2020-aisiais gerokai padaugėjo gautų ir išnagrinėtų elektro-
ninių administracinių bylų.1096

Pažymėtina, kad COVID-19 pandemija nepadarė didelio poveikio įprastinei 
Lietuvos administracinių teismų praktikai dėl terminų atkūrimo kaip tik dėl e. tei-
singumo priemonių panaudojimo galimybės. Spręsdami klausimus dėl skundo pa-
davimo termino atkūrimo Lietuvos administraciniai teismai aklai netenkindavo 

1093 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, „Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo dar-
bo karantino metu“, 2020 m. balandžio 10 d., <https://www.lvat.lt/naujienos/del-lietuvos-vyriausio-
jo-administracinio-teismo-darbo-karantino-metu/830>.

1094 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, „Dėl asmenų aptarnavimo LVAT“, 2021 m. gegužės  6 
d., <https://www.lvat.lt/naujienos/del-asmenu-aptarnavimo-lvat/872>.

1095 Lietuvos teismai, „Veiklos rezultatai“, <https://www.teismai.lt/data/public/uploads/2021/03/teis-
mai2021-g.pdf>.

1096 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. veiklos apžvalga, VAAT, <https://vaat.teismas.lt/
data/public/uploads/2021/02/ataskaita_2020.pdf>.
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prašymų vien dėl to, kad pareiškėjai nurodydavo į COVID-19 pandemijos sąlygotus 
veiklos ir judėjimo apribojimus. Pvz., LVAT, vertindamas pirmosios instancijos teis-
mo sprendimo teisėtumą, konstatavo, kad „pareiškėjas skunde ir atskirajame skunde 
neginčija aplinkybės, kad jis į teismą kreipėsi praleidęs skundo padavimo terminą, 
tačiau nesutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad pareiškėjo nuro-
dytos termino nutarimui apskųsti praleidimo priežastys nėra svarbios: pareiškėjo 
teigimu, nutarimo apskundimo terminą jis praleido dėl nuo jo valios nepriklausiu-
sių aplinkybių, t. y. dėl to, kad dėl karantino apribojimų bendrovė dirbo nuotoliniu 
būdu, dėl judėjimo tarp savivaldybių ribojimo buvo sunku susirasti advokatą. Ape-
liacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo nurodytas aplinky-
bes, su kuriomis jis sieja termino paduoti skundą praleidimą, sutinka su pirmosios 
instancijos teismo padaryta išvada, kad pareiškėjas terminą skundui paduoti pralei-
do ne dėl svarbių priežasčių. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, 
pareiškėjas yra juridinis asmuo, kuris veikdamas operatyviai ir tinkamai parinkęs 
organizacines bei technines priemones, turi geras galimybes laiku paduoti skundą 
teismui“1097. Kitoje byloje LVAT pažymėjo, kad įmonė savo administracinę struktūrą 
bei darbus viduje turi organizuoti taip, kad būtų užtikrinama nepertraukiama įpras-
tinė jos veikla. Kaip minėta, skundžiamą nutarimą pareiškėjas gavo 2021 m. sau-
sio 14 d. Jokių teiginių apie sunkumus susirasti advokatą pagrindžiančių įrodymų 
pareiškėjas nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė, 
nedetalizavo, kaip šie sunkumai pasireiškė ir kodėl su advokatu negalėjo bendrauti 
nuotoliniu būdu (telefonu, el. paštu ir / ar kt.). Juo labiau, kad ir nagrinėjamu atveju 
byloje pateikta bendrovės su advokatu sudaryta 2021 m. balandžio 12 d. atstovavimo 
sutartis yra pasirašyta nuotoliniu būdu (elektroniniais parašais). Taigi byloje nėra 
įrodymų, patvirtinančių, kad bendrovė iki 2021 m. vasario 15 d. objektyviai negalėjo 
įgyvendinti savo teisės apskųsti nutarimą.1098 Be to, Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo praktikoje svarbia termino praleidimo priežastimi paprastai nepri-
pažįstama asmens liga. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas teigė, kad atskirąjį skundą 
laiku jam sutrukdė pateikti įmonės vadovo saviizoliacija, tačiau, kaip teisingai nu-
rodė pirmosios instancijos teismas, ši aplinkybė netrukdė bendrauti su teisininkais 

1097 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. gegužės 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
eAS-310-261/2021, <http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=16093fcb-8b42-
445a-93eb-8dcb706b86f5>.

1098 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. gegužės 26 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. eAS-345-815/2021, <http://www.infolex.lt/tp/1997109>. 
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nuotoliniu būdu.1099 Taigi akivaizdu, kad nepaisant pandemijos situacijos Lietuvos 
administraciniai teismai išlaikė savo ilgametės formuojamos praktikos pagrindines 
kryptis ir kiekvieną situaciją vertino individualiai. 

Pandemijos metu nenutrūko ir Lietuvos kvaziteisminių institucijų darbas. Ka-
dangi Lietuvos pagrindinės kvaziteisminės institucijos (LAGK ir MGK) nėra atspin-
dėtos LITEKO sistemoje, COVID-19 pandemijos poveikis buvo tai, kad minėtos 
institucijos pertvarkė savo darbą pritaikydamos visą procesą dirbti nuotoliu. LAGK 
informavo, kad Vyriausybei 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 paskelbus vi-
soje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną, LAGK darbas organizuojamas ir 
interesantai aptarnaujami nuotoliniu būdu siekiant užtikrinti komisijos kompeten-
cijai priskirtų funkcijų vykdymą bei sumažinti riziką koronaviruso infekcijai plisti. 
Visos bylos, kuriose proceso šalys pageidavo žodinio proceso, buvo sustabdytos 
remiantis ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 13 punktu. Ekstremaliosios situacijos dėl 
COVID-19 plitimo Lietuvos Respublikoje metu administracinių ginčų nagrinėji-
mas komisijoje vyko žodine proceso forma vadovaujantis Lietuvos administracinių 
ginčų komisijos pirmininko 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1VE-13 patvirtintu 
Posėdžių bylose, nagrinėjamose žodinio proceso tvarka Lietuvos administracinių 
ginčų komisijos patalpose, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu. Bylos šalių 
prašymu / sutikimu administracinių ginčų nagrinėjimas Komisijoje vyksta rašytinio 
proceso tvarka.1100 2020 m. birželio 16 d. patvirtintas LAGK ir jos teritorinių pada-
linių posėdžių organizavimo ir vykdymo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas1101 nusta-
to LAGK posėdžių, kuriuose dalyvauja komisijos nariai, bylos šalys ir kiti proceso 
dalyviai, organizavimą ir vykdymą. Komisijos posėdis organizuojamas ir vykdomas 
elektroninių ryšių priemonėmis. Šiuo būdu vykstant komisijos posėdžiui pareiškėjas 
(jo atstovas) ir atsakovo atstovas bei kiti proceso dalyviai (vertėjai, liudytojai ir kt.) 
į Komisijos patalpas neatvyksta. Papildomai pažymėtina, kad Komisijos darbuoto-
jams buvo visiškai užtikrinta galimybė dirbti nuotoliniu būdu: nupirkti nešiojamieji 
kompiuteriai ir kita programinė įranga, įdiegta saugi elektroninio pašto programa, 

1099 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. balandžio 21 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. eAS-255-502/2021, <http://www.infolex.lt/tp/1988193>. 

1100 Lietuvos administracinių ginčų komisija, „Darbo organizavimas Lietuvos administracinių ginčų 
komisijoje Vyriausybei paskelbus karantiną“, <ttps://lagk.lrv.lt/lt/administracine-informacija/dar-
bo-organizavimas-lietuvos-administraciniu-gincu-komisijoje-vyriausybei-paskelbus-karantina-1>.

1101 Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko 2020 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 1VE-12 
„Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir jos teritorinių padalinių posėdžių organizavimo ir vyk-
dymo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas“. LAGK, <https://lagk.lrv.lt/uploads/lagk/documents/files/
Pos%C4%97d%C5%BEi%C5%B3_nuotoliniu_b%C5%ABdu_apra%C5%A1as.pdf>.
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surengti mokymai dėl „Microsoft Teams“ naudojimo nuotoliniams posėdžiams ir 
nuotoliniam darbui. 

2020 m. spalio 28 d. buvo pateiktas pranešimas dėl darbo organizavimo MGK 
paskelbus karantiną1102: „MGK darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuo-
toliniu būdu siekiant užtikrinti MGK kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą bei 
sumažinti riziką koronaviruso infekcijai plisti. MGK posėdžius rengė nuotoliniu 
būdu (atvykti į MGK patalpas nereikėdavo). Pareiškėjas ir / ar kiti dalyviai galėjo 
atvykti į MGK patalpas dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu tuo atveju, jei reikėjo 
pasinaudoti MGK įranga ir internetu.“ 2020 m. kovo 27 d. buvo patvirtintas MGK 
posėdžių organizavimo ir vykdymo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas.1103 

Pandemija ir karantinas nesustabdo teisinių ginčų ir poreikio ginti savo teises 
teismuose ar ikiteisminiu būdu. Todėl tiek kvaziteisminės institucijos, tiek teismai, 
tiek advokatai turėjo sparčiai persiorientuoti ir prisitaikyti prie pasikeitusių bylinėji-
mosi sąlygų, nuotoliniai teismo posėdžiai tapo realybe. Nors dar iki pirmojo karan-
tino teisės normos dėl galimybės užtikrinti proceso dalyvių ir liudytojų dalyvavimą 
teismo posėdyje, naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per 
vaizdo konferencijas, telekonferencijas ir kitaip), buvo galiojančios, tačiau tik pa-
vieniai aukštesnių instancijų teismai išskirtiniais atvejais pasinaudodavo tokia pro-
ceso galimybe. Pirmojo karantino laikotarpiu teismams prireikė poros mėnesių, kol 
sustojusios bylos buvo realiai pradėtos nagrinėti nuotoliniu būdu. Bene greičiausiai 
prie būtinybės tęsti bylų nagrinėjimą prisitaikė Vilniaus apygardos administracinis ir 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismai, kuriems tenka visas prieglobsčio pra-
šytojų bylų, kurios negali laukti, kol baigsis karantinas, krūvis, bei LAGK ir MGK. 
Taip pat pažymėtina, kad minėtos teisminės ir kvaziteisminės institucijos išlaikė savo 
ilgametės formuojamos praktikos kryptis, darbo kokybę ir efektyvumą. 

1102 Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, „Darbo organizavimas Mokes-
tinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbus karantiną Vilniaus saviv-
aldybėje“, 2020 m. spalio 28 d., <https://mgk.lrv.lt/lt/naujienos/darbo-organizavimas-mokestiniu-gin-
cu-komisijoje-prie-lietuvos-respublikos-vyriausybes-paskelbus-karantina-vilniaus-savivaldybeje>.

1103 Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, <www.mgk.lt>. Mokestinių ginčų 
komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pirmininko 2020 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 1-11 
„Dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių organizavimo ir 
vykdymo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.
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3.3. COVID-19 pandemijos poveikis ikiteisminio tyrimo 
atlikimo teisiniam reglamentavimui ir praktinio atlikimo 

iššūkiai

Karantino priemonių (kontaktinio darbo uždraudimas, žmonių srautų valdy-
mas, saugių atstumų užtikrinimas, darbas iš namų, informacinių technologijų panau-
dojimas ir pan.) taikymas baudžiamajame procese, COVID-19 sąlygotas nuotolinių 
procesų plėtimasis dažnai vertinamas aptariant nuotolinių teismo procesų organiza-
vimą ir su tuo susijusius teigiamus bei neigiamus aspektus.1104 Šioje mokslo studijos 
dalyje analizuojami ikiteisminio tyrimo atlikimo pokyčiai ir Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo proceso kodekso (BPK) pakeitimai, vertinant jų poveikį pandemijos 
plitimo sustabdymui ir žmogaus teisių apsaugai ikiteisminio tyrimo stadijoje. Netikėtai 
užklupusi pandemija kurį laiką praktiškai paralyžiavo nusikalstamų veikų tyrimą, 
įprasti tyrimo veiksmų atlikimo būdai tapo neveiksmingi arba apskritai negalimi. Tad 
pandemijos krizė tapo ne tik iššūkiu, bet ir galimybe ikiteisminio tyrimo pokyčiams, 
leidžiantiems atlikti bei tęsti procesinius veiksmus ekstremalių situacijų (pvz., tokių 
kaip COVID-19) sąlygomis.  Mokslo studijoje sprendžiamas klausimas, ar priimti 
greiti „karantininiai“ sprendimai, daromi įstatymų pakeitimai, „patogūs“ procesai  yra 
efektyvūs ir ar jie atitinka užsibrėžtą tikslą. 

Mokslo studijoje pasitelkiama ir užsienio valstybių patirtis, tiriama ankstesnio ir 
esamo teisinio reguliavimo specifika, jo atitiktis socialinio ir ekonominio gyvenimo 
pokyčiams, kuriuos lėmė pasaulį apėmusi pandemija.

Ikiteisminis tyrimas, kaip baudžiamojo proceso stadija, nėra plačiai mokslininkų 
tyrinėjamas, todėl pandemijos poveikis ikiteisminio tyrimo teisiniam reguliavimui 
ir priimamų sprendimų įtaka pandemijos mažinimui, naujo teisinio reguliavimo ati-
tikmuo žmogaus teisių standartams vertinami praktiniu aspektu, per baudžiamojo 
proceso principų (sąžiningo, greito proceso) prizmę.

1104 Pvz., Remigijus Merkevičius, „Lietuvos baudžiamojo proceso diagnozė: COVID-19 pasitikome turėda-
mi prastą savijautą, minorines emocijas ir nuslopintą imunitetą, o kokie išliksime po jo?“, https://www.
teise.pro/index.php/2020/11/25/r-merkevicius-lietuvos-baudziamojo-proceso-diagnoze-covid-19-pa-
sitikome-turedami-prasta-savijauta-minorines-emocijas-ir-nuslopinta-imuniteta-o-kokie-islik-
sime-po-jo/; Jenia I. Turner, „Remote Criminal Justice“, Texas Tech L. Rev. 53 (2021), SMU Dedman 
School of Law Legal Studies Research Paper No. 487. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?ab-
stract_id=3699045.
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3.3.1. Pandemijos „patogumai“ ir iššūkiai ikiteisminio  
tyrimo kontekste

2020 m. pradžioje smarkiai pasaulyje išplitusi COVID-19 pandemija pareika-
lavo skubių sprendimų ir baudžiamojoje justicijoje. Tapo akivaizdu, kad „sena“ ir 
įprasta nusikalstamų veikų tyrimo tvarka, ją reglamentuojančios teisės normos neti-
ko ištikusiai krizei valdyti. Dėl staigia užgriuvusios pandemijos nusikalstamų veikų 
tyrimo procesas tapo išbalansuotas ir teisine, ir žmogiškųjų išteklių prasme: tyrimo 
procesą teko perkelti į virtualią erdvę, tyrėjai ir proceso dalyviai ikiteisminiame tyri-
me turėjo dalyvauti iš namų, esamas teisinis reguliavimas neatitiko naujų gyvenimo 
aktualijų, nebuvo aišku, kaip turi būti užtikrinamos žmogaus teisės atliekant tyrimo 
veiksmus.1105 Tad COVID-19 užgriuvusi krizė privertė peržiūrėti esamą teisinį regla-
mentavimą ir imtis naujų sprendimų bei veiksmų, lemiančių greito proceso užtikri-
nimą bei proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų apsaugą. 

2020 m. vasario 26 d. paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, dėl įvestų 
apribojimų, draudimų (pvz., reikalavimų dėl asmenų srautų valdymo, saugaus ats-
tumo laikymosi, nekontaktinio bendravimo, darbo iš namų ir pan.1106) ikiteisminio 
tyrimo atlikimas (taip pat ir visas baudžiamasis procesas) tapo tarsi paralyžiuotas: 
sustojo bylų nagrinėjimas, ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimas, vyravo sumaištis 
ir sutrikimas. Tokioje situacijoje nuotoliniai procesai, tyrimo veiksmų atlikimas per 
nuotolį turėjo tapti savotišku išsigelbėjimu. Pandemija suteikė galimybę revizuoti 
buvusį teisinį reguliavimą ikiteisminio tyrimo srityje ir įnešti naujovių (t. y. įteisi-
nant naujas ikiteisminio tyrimo atlikimo formas, būdus, plačiau naudoti informaci-
nių technologijų išteklius, kokybiškai peržiūrėti reikalavimus ikiteisminį tyrimą at-
liekantiems pareigūnams (jų profesines kompetencijas), labiau garantuoti žmogaus 
teisių apsaugą). Iš tiesų, viena vertus, nuotoliniai procesai, atskirų tyrimo veiksmų 
atlikimas per nuotolį – tai puiki alternatyva išvengti baudžiamojo proceso ar atskirų 

1105 Pvz., Europos teisminis tinklas savo puslapyje paskelbė duomenis apie ES valstybių narių bendradar-
biavimą baudžiamosiose bylose. Kaip matyti iš viešai skelbiamos Europos Tarybos 2021 m. liepos 16 
d. ataskaitos „The impact of COVID-19 on judicial cooperation in criminal matters (Executive sum-
mary of information compiled by EUROJUST and EJN)“ (file:///C:/Users/dellm/Downloads/st06178-
re01.en21.pdf) ypač stringa procesai, susiję su Europos arešto orderio išdavimu, kyla sunkumų dėl as-
menų ekstradicijos, įtariamojo ir jį lydinčio pareigūno kelionių ir pan. Taip pat yra akcentuojama, kad 
pandemija daro tiesioginį poveikį įtariamųjų ir kaltinamųjų galimybėms naudotis savo procesinėmis 
teisėmis (sudėtinga bendrauti su advokatais, vertėjais žodžiu, trečiaisiais asmenimis, ypač kai įtari-
amųjų (kaltinamųjų) laisvė apribota).

1106  Pvz., Teismų darbo organizavimas COVID- 19 sąlygomis: https://www.teismai.lt/lt. 
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jo stadijų (ikiteisminio tyrimo) ilgos trukmės. Pandemijos akivaizdoje nuotoliniai 
procesai ar tam tikrų veiksmų atlikimas per nuotolį padeda apsaugoti visuomenės 
sveikatą, yra patogūs ir greitumo aspektu efektyvūs. Advokatai, proceso dalyviai 
sutaupo laiką, jiems nereikia vykti į teismo rūmus ar ikiteisminio tyrimo įstaigą, 
teismas ar ikiteisminio tyrimo subjektai gali pasiūlyti patogesnį bylų nagrinėjimo ar 
atskirų procesinių veiksmų atlikimo grafiką. Nuotoliniai procesai ar atskirų veiksmų 
atlikimas gali būti naudingi ir asmenims, turintiems judėjimo negalią ar dėl kitų 
priežasčių negalintiems dalyvauti procesuose. Visa tai neabejotinai padeda operaty-
viau išnagrinėti bylas ar atlikti atskirus tyrimo veiksmus. Tačiau toks „patogumas“ 
turi ir neigiamą pusę, kuri veikia žmogaus teisių užtikrinimo sritį. Pavyzdžiui, gy-
nėjas ir jo ginamasis gali netekti galimybės į konfidencialius pokalbius, pasitarimus 
teismo proceso ar atskiro tyrimo veiksmo atlikimo metu. Nuotolinis procesas gali 
apsunkinti galimybę tiesiogiai apklausti liudytojus, įvertinti duotų parodymų patiki-
mumą, pateikti įrodymus, jis kelia didelį susirūpinimą dėl asmens duomenų apsau-
gos standartų ir pan.1107 

Tačiau skubiai valstybės mastu taikytos saugumo priemonės (staigus perėjimas 
prie nuotolinių veiksmų, platus informacinių technologijų panaudojimas, nesant tei-
sinio pagrindo (pavyzdžiui, ikiteisminio tyrimo metu atliekant apklausas telefonu, o 
to nenumato BPK), visiškai išderino baudžiamąjį procesą ir „neoficialiai“ pakeitė jo 
paskirtį.1108 Iš proceso, orientuoto į žmogaus  ir piliečio teisių bei laisvių, visuomenės 
ir valstybės interesų gynimą, greitą nusikalstamų veikų atskleidimą, baudžiamasis 
procesas transformavosi į procesą, orientuotą bet kokiomis priemonėmis (kartais 
net žmogaus teisių sąskaita) greitai atskleisti nusikalstamas veikas.

Baudžiamosios valdžios galių demonstravimas, proceso monopolizavimas tapo 

1107 Pvz., „CCBE Guidance of the use of remote working tools by lawers and remote court proceedings“, 
Council of Bars and Law Societies of Europe. The voice of European Lawers. 2020-11-27,   https://
www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_
papers/EN_SVL_20201127_CCBE-Guidance-on-the-use-of-remote-working-tools-by-lawyers-and-
remote-court-proceedings.pdf; Criminal Justice, „Fundamental Rights and the Rule of Law in the Dig-
ital Age“. Report of CEPS and QMUL Task Force, https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2021/05/
Criminal-Justice-Fundamental-Rights-and-the-Rule-of-law-in-the-Digital-Age.pdf.

1108 Pvz., Remigijus Merkevičius, „Lietuvos baudžiamojo proceso diagnozė: COVID-19 pasitikome turėda-
mi prastą savijautą, minorines emocijas ir nuslopintą imunitetą, o kokie išliksime po jo?“, https://www.
teise.pro/index.php/2020/11/25/r-merkevicius-lietuvos-baudziamojo-proceso-diagnoze-covid-19-pa-
sitikome-turedami-prasta-savijauta-minorines-emocijas-ir-nuslopinta-imuniteta-o-kokie-islik-
sime-po-jo/; Jenia I. „Turner Remote Criminal Justice“, Texas Tech L. Rev. 53 (2021), SMU Dedman 
School of Law Legal Studies Research Paper No. 487, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?ab-
stract_id=3699045.
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ypač matomas ikiteisminio tyrimo stadijoje, kuri dėl savo specifikos ir uždarumo ir 
taip „turėjo polinkį“1109 pažeisti žmogaus teises. COVID-19 pandemijos metu taikytų 
atskirų ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo būdų vertinimas per žmogaus teisių ir 
greito proceso prizmę yra itin aktualus.

3.3.2. Nuotolinių procesų naudojimas baudžiamajame procese iki 
pandemijos ir jį reglamentuojančiuose teisės aktuose

3.3.2.1. Nuotolinių procesų reglamentavimas tarptautinėje teisėje 

Prieš pradedant sistemiškai vertinti Lietuvos baudžiamajame procese atsiradu-
sias naujoves, BPK pakeitimus, karantino sprendimus, reikėtų pasakyti, kad tam tik-
rų tyrimo veiksmų atlikimo nuotoliniu būdu apraiškų tiek Lietuvos, tiek užsienio 
valstybių teisėje, tiek tarptautiniuose teisės aktuose buvo ir iki pandemijos.

Tarptautiniuose teisės aktuose dažniausiai buvo numatoma galimybė nuotoli-
niu būdu apklausti liudytojus ar nukentėjusiuosius teismo proceso metu, siekiant 
juos apsaugoti nuo neleistino poveikio arba užtikrinti jų saugumą (pvz., apklausiant 
įslaptintą liudytoją), tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Vėliau pradėta kalbėti ir 
apie pažeidžiamus asmenis.

Pavyzdžiui, Jungtinių Tautų Konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikals-
tamumą1110 24 straipsnio 2 dalies b punkte įtvirtinta būtinybė nustatyti tokias įrodi-
nėjimo taisykles, kurios leistų liudytojui duoti parodymus jo saugumą užtikrinančiu 
būdu, pavyzdžiui, leidžiant jam duoti parodymus naudojant vaizdo ryšio ar atitinka-
mas kitas priemones.

1985 m. birželio 28 d. Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijoje Nr. 
R (85) 10 „Dėl Europos Konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose 
praktinio taikymo teisminių pavedimų dėl telekomunikacijų tinklais perduodamos 
informacijos perėmimo“1111 nustatyta, kad laikantis Europos konvencijos dėl savitar-

1109 Pvz., Gintaras Goda, „Pozityvios procesinės valstybės pareigos pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos 2 ir 3 straipsnius: Lietuvos patirtis“, Teisė 118 (2021): p. 18–31. 

1110 Jungtinių Tautų Organizacijos konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, pasirašyta 
2000 m. gruodžio 13 d. Palerme, ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. kovo 19 d. įstaty-
mu., AR, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.166679. 

1111 Raimundas Jurka, Svetlana Melničenko, Irma Randakevičienė, Pagrindinės Europos Tarybos re-
komendacijos baudžiamojo proceso srityje (Vilnius: Eugrimas, 2006); 1985 m. birželio 28 d. Europos 
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pio pagalbos baudžiamosiose bylose nuostatų nustatomos telekomunikacijų tinklais 
perduodamos informacijos taisyklės teisminiams pavedimams, t. y. pranešimų, per-
duodamų telefonais, teletaipais, telekopijavimo įrenginiais ir panašiomis komunika-
cijos priemonėmis perėmimo ir su tuo susijusių įrašų perdavimo.

1995 m. rugsėjo 11 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijoje Nr. 
R (95) 13 valstybėms narėms „Dėl baudžiamojo proceso teisės problemų, susijusių 
su informacinėmis technologijomis“1112 buvo atkreiptas dėmesys į neturinčią prece-
dento informacinių technologijų plėtrą ir jų taikymą visuose modernios visuomenės 
sluoksniuose bei būtinumą baudžiamojo proceso įstatymuose reglamentuoti atitin-
kamas paieškos ir įrodymų rinkimo priemones. Tokias priemones buvo rekomen-
duojama taikyti renkant elektroninius įrodymus, užtikrinant tarptautinį bendradar-
biavimą.

1997 m. rugsėjo 10 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijos 
„Dėl liudytojų bauginimo ir gynybos teisių“1113 9 punkte, siekiant apsaugoti liudy-
tojus nuo galimo neigiamo poveikio ir grėsmės gyvybei, be kitų liudytojų apsaugos 
priemonių, siūloma liudytojų ir jų šeimos narių apklausas organizuoti pasitelkiant 
telekomunikacijų priemones. Rekomendacijoje taip pat nustatoma, kad, naudojant 
telekomunikacijų priemones, liudytoją galima apklausti ir tais atvejais, kai jis negali 
dalyvauti teismo posėdžio salėje arba jo atvykimas būtų siejamas su labai didelėmis 
išlaidomis ar sunkumais. 

2005 m. balandžio 20 d. Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijoje 
Nr. REC (2005) 9 valstybėms narėms „Dėl liudytojų ir asmenų, bendradarbiaujančių 
su teisėsaugos institucijomis, apsaugos“1114 įtvirtintas būtinumas užtikrinti liudyto-
jų ar asmenų, bendradarbiaujančių su teisėsaugos institucijomis, apsaugą ir konfi-

Tarybos Ministrų komiteto rekomendacija Nr. R (85) 10 „Dėl Europos Konvencijos dėl savitarpio 
pagalbos baudžiamosiose bylose praktinio taikymo teisminių pavedimų dėl telekomunikacijų tinklais 
perduodamos informacijos perėmimo“.

1112 Raimundas Jurka, Svetlana Melničenko, Irma Randakevičienė, Pagrindinės Europos Tarybos re-
komendacijos baudžiamojo proceso srityje (Vilnius: Eugrimas, 2006); 1995 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Tarybos Ministrų komiteto rekomendacija Nr. R (95) 13 valstybėms narėms „Dėl baudžiamojo proceso 
teisės problemų, susijusių su informacinėmis technologijomis“.

1113 Recommendation No R (97) 13 Concerning intimidation of witnesses and the rights to the defense, ad-
opted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 10 September 1997, https://rm.coe.
int/16804c4a0f 

1114 Raimundas Jurka, Svetlana Melničenko, Irma Randakevičienė, Pagrindinės Europos Tarybos re-
komendacijos baudžiamojo proceso srityje (Vilnius: Eugrimas, 2006); 2005 m. balandžio 20 d. Euro-
pos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacija Nr. REC (2005) 9 valstybėms narėms „Dėl liudytojų ir 
asmenų, bendradarbiaujančių su teisėsaugos institucijomis, apsaugos“. 
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dencialumą siekiant sukliudyti ypač nusikalstamoms organizacijoms, įskaitant tero-
ristines, pasikėsinus sekti juos, o šių rekomendacijos17 punkte numatyta galimybė 
liudytojų ir asmenų, bendradarbiaujančių su teisėsaugos institucijomis, parodymus 
parengiamajame tyrime fiksuoti garsinėmis ir vaizdinėmis priemonėmis. Tačiau ga-
limybės taikyti vaizdo ryšio priemones (ar kitokius būdus) buvo ribotos dėl tarp-
tautiniuose dokumentuose aiškiai apibrėžtos taikymo srities, t. y. tiriant tarptautinį 
organizuotą nusikalstamumą. 

3.3.2.2. Nuotolinio proceso apraiškos kai kurių Europos Sąjungos valstybių ir 
JAV baudžiamuosiuose procesuose iki pandemijos

Kai kuriose užsienio valstybėse (Norvegijoje, Austrijoje, JAV) nuotoliniu būdu 
(angl. distance) galima apklausti platesnį asmenų ratą, palyginti su Lietuvos BPK: 
apklausiant nepilnamečius, asmenis, kurie yra už valstybės ribų ir negali atvykti į 
teismo posėdį, įslaptintus ir saugomus liudytojus, asmenis, kuriems teisme galima 
padaryti neigiamą poveikį, ir pan.).1115

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos depar-
tamento Tyrimo skyriaus analitinėje apžvalgoje „Vaizdo konferencijų, telekonferen-
cijų ar kitų informacinių ryšių technologijų naudojimas ikiteisminiame tyrime ir 
nagrinėjant bylas teisme“1116, kurioje buvo apžvelgtos Austrija, JAV, Lenkija, Jungtinė 
Karalystė, Šveicarija ir kitos valstybės, pažymėta, kad, pvz., Austrijos baudžiamojo 
proceso kodekse numatyti konkretūs ikiteisminio tyrimo veiksmai, kurie gali būti 
atlikti nuotoliniu būdu siekiant užtikrinti įtariamojo teisę į vertimą, kai jis dalyvau-
ja ikiteisminio tyrimo veiksmuose renkant įrodymus, jų metu jam konsultuojantis 
su gynėju vertimo paslauga gali būti suteikta nuotoliniu būdu (naudojant techninę 
vaizdo ir garso perdavimo įrangą), jei nėra galimybės tokios paslaugos suteikti tyri-
mo veiksmų atlikimo vietoje arba įtariamasis neturi savo asmeninio vertėjo; siekiant 
atlikti būtiną įtariamojo ar liudytojo apklausą, o šių buvimo vieta yra už tyrimą at-
liekančios prokuratūros ar teismo apylinkės, išskyrus kai ekonomiškumo ar kitais 
atvejais būtų tikslinga liudytoją ar įtariamąjį pristatyti ir jų apklausą atlikti tyrimą 

1115 Linas Belevičius, Raimundas Jurka, „Proceso veiksmų atlikimo garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo 
priemonėmis galimybės“, Jurisprudencija 10 (100) (2007): 75–83.

1116 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Tyrimo sky-
riaus 2020 m. birželio 5 d. analitinė apžvalga, https://www.lrs.lt/sip/getFile3?p_fid=23058.
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atliekančioje prokuratūroje ar teisme1117; kai prokuratūrai prašant teismo leidimu 
atliekama ne teismo proceso metu įtariamojo, nukentėjusiojo, liudytojo apklausa, 
joje dalyvaujant kitiems proceso dalyviams, turintiems teisę užduoti klausimus, kai 
apklausiamieji yra ypač pažeidžiami1118. Taip pat, siekiant užtikrinti ikiteisminio ty-
rimo sėkmę, prokuratūros prašymu apribojamos kitų proceso dalyvių ir jų atstovų 
dalyvavimo galimybės taip, kad jie ir jų atstovai dalyvautų apklausoje ir užduotų 
klausimus nuotoliniu būdu (taikant technines garso ir vaizdo perdavimo priemo-
nes). Nuotolinių priemonių naudojimas galimas ir siekiant sulaikytą asmenį teisme 
apklausti dėl suėmimo pagrįstumo, jei sulaikyto įtariamojo vieta yra pernelyg toli ir 
nėra galimybės jo pristatyti į teismą apklausti dėl suėmimo skyrimo pagrįstumo per 
48 val. arba toks pristatymas pareikalautų neproporcingai didelių išlaidų, taip pat kai 
dėl įtariamojo ligos ar sužeidimo jis paguldomas į vietos ligoninę. Tokiu atveju Aus-
trijos procesinis įstatymas suteikia teismui galimybę įtariamąjį apklausti ir paskelbti 
jam nutartį dėl suėmimo priemonės paskyrimo nuotoliniu būdu. Tačiau procesi-
niame įstatyme akcentuojama, kad sulaikytą asmenį apie jam taikytinos kardomo-
sios priemonės suėmimo pagrįstumą nuotoliniu būdu galima apklausti išimtiniais 
atvejais – tik esant teisingumo ministro potvarkiui pandemijos atveju arba saugantis 
nuo Epidemijos įstatyme išvardytų ligų, apie kurias privaloma pranešti. Atitinkama 
tvarka taikytina ir sprendžiant klausimus dėl kardomosios priemonės suėmimo tai-
kymo pratęsimo.1119 Toks reguliavimas buvo numatytas iki pandemijos, todėl ištikus 
COVID-19 minėtos normos tapo itin aktualios.

Čekijos baudžiamojo proceso kodeksas1120 yra kiek lakoniškesnis, tačiau jame 
taip pat buvo numatytos (iki pandemijos) galimybės procesinius veiksmus atlikti 
nuotoliniu būdu. Minėto procesinio įstatymo III skyriaus „Tyrimo veiksmų baudžia-
majame procese atlikimo bendrosios nuostatos“ 52 (a) straipsnyje įstatymų leidėjas 
nustato, kad siekiant apsaugoti asmenų teises, ypač atsižvelgiant į jų amžių ar sveika-
tos būklę, arba, jei to reikia dėl saugumo ar kitų svarbių priežasčių, baudžiamajame 
procese gali būti naudojama vaizdo ir garso perdavimo techninė  – vaizdo konferen-
cijų – įranga. Tačiau tokios įrangos taikymas nėra absoliutus. Čekijos procesinis įsta-

1117 Code of Criminal Procedure of Austria, 153 (4) punktas, RIS – Code of Criminal Procedure 1975 – 
Federal Law consolidated, version of 16. 02. 2022, bka.gv.at.

1118  Code of Criminal Procedure of Austria, 165 punktas.  
1119 Code of Criminal Procedure of Austria, 172–176 pnk.. 
1120 Code of Criminal Procedure of the Czech Republic, Czech Republic_CPC_1961_am2012_en.pdf, 

legislationline.org; Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos depar-
tamento Tyrimo skyriaus 2020 m. birželio 5 d. analitinė apžvalga, https://www.lrs.lt/sip/getFile3?p_
fid=23058.
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tymas numato, kad vaizdo ir garso perdavimo techninė įranga gali būti pasitelkiama 
tik tada, jei ją naudoti galima pagal atliekamo tyrimo veiksmo pobūdį ir jei tai yra 
techniškai įmanoma. Be to, Čekijos procesinio įstatymo 53 straipsnio 1 dalyje nu-
statyta bendra taisyklė, kad teismas, valstybinis kaltintojas, policijos pareigūnai gali 
priimti procesinius sprendimus ar atlikti procesinius veiksmus tik savo jurisdikci-
joje. Tai reiškia, kad sprendimas naudoti garso ir vaizdo perdavimo techninę įrangą 
priimamas konkretaus pareigūno ir tik esant konkrečioms sąlygoms. Esant porei-
kiui atlikti procesinius veiksmus teritorijoje, kuri nepriskirtina konkretaus teismo, 
valstybės kaltintojo ar policijos įstaigos veikimo teritorijai, juos galima atlikti esant 
apylinkės teismo, valstybinio kaltintojo ar policijos įstaigos pareigūnų, kurių veiklos 
teritorijoje planuojama atlikti tyrimo veiksmus, leidimui arba naudojant vaizdo kon-
ferencijų įrangą. Nesant galimybės veiksmų atlikti naudojant vaizdo konferencijų 
įrangą, tyrimo veiksmai ne savo veikimo teritorijoje gali būti atliekami tik išimtiniais 
atvejais, kai jų atlikimas negali būti atidėtas arba tai būtina ikiteisminio tyrimo sė-
kmei užtikrinti.1121

Galimybė atlikti atskirus proceso veiksmus per nuotolį iki pandemijos buvo 
įtvirtinta ir Estijos procesiniame įstatyme. Šiuo konkrečiu atveju tyrimo veiksmų 
atlikimas per nuotolį siejamas su baudžiamojo proceso ekonomiškumo principo 
įgyvendinimu ir liudytojo (ar nukentėjusiojo) teisių apsaugos užtikrinimu. Antai 
Estijos baudžiamojo proceso kodekso1122 69 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu 
yra būtina apsaugoti liudytoją ar nukentėjusįjį arba jeigu liudytojo ar nukentėjusiojo 
žodinė apklausa reikalauja nepagrįstai didelių išlaidų, tyrimą atliekantis pareigūnas 
gali organizuoti nuotolinę apklausą. Nuotolinė apklausa gali būti vykdoma dviem 
būdais – naudojant technines priemones, kai proceso dalyviai iš karto girdi ir mato 
liudytoją, duodantį parodymus ne teismo salėje, ne prokuratūroje ir ne ikiteisminio 
tyrimo įstaigoje. Tačiau klausimus liudytojui proceso dalyviai gali užduoti per tyri-
mo veiksmą atliekantį pareigūną ir atliekant apklausą telefonu, kai proceso dalyviai 
iš karto girdi liudytoją, duodantį parodymus ne teismo posėdžių salėje, ne prokura-
tūroje ir ne ikiteisminio tyrimo įstaigoje. Klausimus apklausiamam liudytojai galima 
užduoti per tyrimą atliekantį pareigūną. Tačiau procesinis įstatymas numato, kad 
telefoninė apklausa galima tik tuomet, jei su tokiu apklausos atlikimo būdu sutinka 

1121 Code of Criminal Procedure of the Czech Republic, Section 53,Czech Republic_CPC_1961_am2012_
en.pdf, legislationline.org.

1122 Code of Criminal Procedure Code of Criminal Procedure – Riigi Teataja; Lietuvos Respublikos Seimo 
kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Tyrimo skyriaus analitinė apžvalga, https://
www.lrs.lt/sip/getFile3?p_fid=23058.
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apklausiamasis ir įtariamasis (ar kaltinamasis). Įtariamojo (ar kaltinamojo) sutiki-
mo nereikia, jei telefonu apklausiamas liudytojas, kuriam taikomas anonimiškumas. 
Ministro įsakymu gali būti nustatyti ir kiti specialūs reikalavimai nuotolinėms ap-
klausoms.

Italijoje nuotolinių apklausų galimybė pirmą kartą buvo įvesta 1992 m., saugu-
mo sumetamais, siekiant apklausti suimtus ar įkalinimo įstaigose laikomus mafijos 
narius. Vėliau atitinkamos nuostatos buvo išplėstos, tačiau jas naudoti galima teismo 
posėdžių metu. Svarbu paminėti, kad nuotolinių teismo procesų metu Italijoje buvo 
siekiama maksimaliai užtikrinti proceso dalyvių procesinių teisių garantijas, t. y. pri-
valėjo būti nustatytas toks audiovizualinis ryšys, kad visi dalyviai galėtų vienas kitą 
matyti ir girdėti; gynėjui (jeigu jis nevyksta į įkalinimo įstaigą pas ginamąjį) sutei-
kiama teisė konfidencialiai konsultuoti savo ginamąjį, esantį suėmimo ar įkalinimo 
vietoje, naudojantis specialiomis techninėmis priemonėmis.1123 

Nuotolinio proceso apraiškų iki pandemijos galima rasti ir Latvijos baudžia-
mojo proceso kodekse. Jame įtvirtinta, kad proceso veiksmus atliekantis pareigūnas 
privalo pasirinkti tokius veiksmus, kurie garantuotų greitesnį ir ekonomiškesnį bau-
džiamojo proceso tikslų pasiekimą. Techninės priemonės (vaizdo ar telekonferenci-
ja) gali būti naudojamos, jei to reikalauja proceso ar teisingumo interesai.1124

Pagal Lenkijos baudžiamojo proceso kodeksą1125 iki pandemijos nuotoliniu 
būdu buvo galima apklausti liudytojus, ekspertus, nepilnamečius iki 15 metų, pvz., 
smurtinių nusikaltimų bylose, kai kaltinamojo ir nukentėjusiojo buvimas vienoje 
patalpoje gali neigiamai paveikti nepilnamečio nukentėjusiojo psichinę būklę arba 
trukdyti nepilnamečiui duoti parodymus (BPK 185(b) straipsnis). Taip pat numa-
tyta, kad nuotoliniu būdu turi būti atliekama nukentėjusiojo pakartotinė apklausa 
lytinių nusikaltimų bylose dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, jei nukentėjusysis pa-
geidauja būti apklausiamas nuotoliniu būdu, ir kai pripažįstama, kad fizinis kaltina-
mojo dalyvavimas vykdant apklausą gali trukdyti nukentėjusiajam duoti parodymus 
ar neigiamai paveikti jo psichinę būklę (BPK 185(c) straipsnis). Kovos su COVID-19 
kontekste Lenkijoje taip pat buvo svarstomos galimybės labiau išplėsti elektroninių 

1123 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Tyrimo skyri-
aus 2020 m. birželio 5 d. analitinė apžvalga, https://www.lrs.lt/sip/getFile3?p_fid=23058.

1124 Kriminālprocesa likums, likumi.lv; Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos ir komu-
nikacijos departamento Tyrimo skyriaus 2020 m. birželio 5 d. analitinė apžvalga, https://www.lrs.lt/
sip/getFile3?p_fid=23058. 

1125 Kodeks postępowania karnego Akt prawny, sejm.gov.pl; Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 
Informacijos ir komunikacijos departamento Tyrimo skyriaus 2020 m. birželio 5 d. analitinė apžvalga, 
https://www.lrs.lt/sip/getFile3?p_fid=23058. 
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priemonių, leidžiančių tiesiogiai perduoti garsą ir vaizdą, taikymą baudžiamajame 
procese, buvo siūloma įvesti elektroninį (nuotolinį) baudžiamųjų bylų nagrinėjimą. 
Toks nagrinėjimas galėtų vykti šalių, gynėjo ar nukentėjusiojo atstovo prašymu ir 
apimti daugelį procesinių veiksmų. Kartu būtų numatytos tam tikros išimtys, pa-
vyzdžiui, užtikrinant, kad fiziškai procese kai kuriais atvejais turėtų dalyvauti kalti-
namasis.1126 Dauguma šių pasiūlymų tyrimo užbaigimo metu (2021 m. gruodžio 31 
d.) jau yra priimti, bet jie labiau susiję ne su ikiteisminiu tyrimu, o su bylos nagrinė-
jimu teisme. Pavyzdžiui, Lenkijos BPK 374 str. 2–8 d. numatyta teisė teismui leisti 
kaltinamajam dalyvauti teismo posėdyje naudojant technines priemones, jeigu tam 
netrukdo techninės priežastys. Tokiu atveju vaizdas ir garsas turi būti transliuojami 
tiesiogiai. Procesinis įstatymas numato, kad gynėjas turi dalyvauti kartu su kaltina-
muoju (t. y. kaltinamojo buvimo vietoje), tačiau jei tokios galimybės nėra, gynėjo 
prašymu daroma teismo posėdžio pertrauka, suteikiant pastarajam galimybę telefo-
nu susisiekti su ginamuoju.1127 

Prancūzijos baudžiamojo proceso kodekse iki pandemijos taip pat buvo numa-
tyta galimybė taikyti nuotolines priemones apklausiant liudytojus1128, ekspertus, jei 
visos proceso šalys sutinka, tuomet teismo procese per nuotolį gali dalyvauti kalti-
namasis, jei jis yra sulaikytas1129. Nuotoliniai veiksmai gali būti atlikti apklausiant ar 
tardant asmenį, kuris sulaikytas ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi; išankstinia-
me įrodinėjimo procese (pranc. débat contradictoire préalable) (rungimosi princi-
pas) prieš skiriant suėmimą asmeniui, sulaikytam dėl kitų priežasčių; išankstiniame 
įrodinėjimo procese dėl ikiteisminio sulaikymo termino pratęsimo; posėdžiuose, 
susijusiuose su ikiteisminiu sulaikymu, kaltinamojo apklausomis sulaikymo kame-
roje ar bylos nagrinėjimu teisme; kai kaltinamąjį apklausia prisiekusiųjų teismo pir-
mininkas pagal kodekso 272 straipsnio nuostatas; apklausiant kaltinamąjį policijos 
teisme (pranc. le tribunal de police), jei šis asmuo sulaikytas dėl kitų priežasčių; kai 
prokuroras ar generalinis prokuroras sulaikyto asmens apklausą vykdo pagal areš-
to orderį, Europos arešto orderį, laikino sulaikymo prašymą, ekstradicijos prašymą, 
pagal prašymą paleisti į laisvę ir kt.1130 Nuotolinių priemonių taikymas Prancūzijos 

1126 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Tyrimo skyri-
aus 2020 m. birželio 5 d. analitinė apžvalga, https://www.lrs.lt/sip/getFile3?p_fid=23058.  

1127 374 str. „Kaltinamojo dalyvavimas teisme; nuotolinis dalyvavimas teisme“, Baudžiamojo proceso ko-
deksas. OL 2021.534 t. OpenLEX.

1128 Code of Criminal Procedure of France, 308 str., https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res/document/
fra/2006/code_of_criminal_procedure_en_html/France_Code_of_criminal_procedure_EN.pdf.

1129 Code of Criminal Procedure of France, 706–771 str.
1130 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Tyrimo skyri-
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baudžiamajame procese grindžiamos būtinumu užtikrinti tinkamą teisingumą.
Kaip matyti, ES valstybių narių baudžiamojo proceso įstatymuose buvęs ir esa-

mas baudžiamojo proceso tyrimo veiksmų atlikimas per nuotolį, naudojant garso ir 
vaizdo įrangą, buvo galimas ir iki pandemijos, iš esmės siekiant kelių bendrų tikslų: 
garantuoti ekonomišką procesą bei apsaugoti liudytojo ir nukentėjusiojo interesus.

Iki pandemijos JAV vaizdo konferencijos, kaip tyrimo veiksmų atlikimo formos, 
buvo naudojamos itin retai, nagrinėjant konkrečias baudžiamąsias bylas. Buvo tai-
koma bendra privaloma taisyklė, kad kaltinamasis privalo būti teismo posėdžio sa-
lėje, kai pirmą kartą atvesdinamas į teismą ar jam pateikiami kaltinimai. Pirmą kartą 
baudžiamojo proceso istorijoje 1972 m. Ilinojaus valstijos teismas nagrinėjo užstato 
paskyrimo klausimą per vaizdo skambutį. Nuo to laiko nuotolinės priemonės (būtent 
vaizdo konferencijos) baudžiamajame procese pradėtos plačiau taikyti, pvz., kai pra-
dinėje proceso stadijoje sprendžiamas pareikštų kaltinimų pagrįstumas, sprendžiant 
suėmimo klausimus. Kai kurioms konstitucinėms teisėms užtikrinti (pvz., teisė būti 
atstovaujamam, apklausti liudytojus, teisė į viešą procesą, teisė dalyvauti savo gy-
nyboje) organizuojami procesai pasitelkiant vaizdą transliuojančias priemones. 1131 
1990 m. JAV Aukščiausiasis Teismas pirmą kartą nagrinėjo liudytojo apklausos vaiz-
do įrašo panaudojimo baudžiamajame procese konstitucingumo klausimą. Teismo 
sprendime Maryland v. Crag Aukščiausiojo Teismo teisėjas O’Connoras pažymėjo, 
kad baudžiamajame procese leidžiama naudoti vienos krypties uždaros grandininės 
televizijos (angl. one-way, closed-circuit television) įrašą, tiriant nukentėjusiųjų nuo 
seksualinės prievartos vaikų parodymus.1132

Paminėtina ir tai, kad, prasidėjus pandemijai 2020 m. kovą ir JAV Kongresui 
priėmus Koronaviruso paramos, priemonių ir ekonomikos saugumo (CARES) įsta-
tymą, galimybės taikyti nuotolinius veiksmus išplito. Nuotolinius veiksmus tapo ga-
lima atlikti reiškiant kaltinimus, pirmą kartą stojant prieš teismą, svarstant probaci-
jos ir prižiūrimo režimo sąlygų atšaukimą.1133 Praplėtus nuotolinių veiksmų taikymo 
galimybę, tarp JAV mokslininkų ir praktikų pradėta plačiai diskutuoti dėl galimybės 

aus analitinė apžvalga, https://www.lrs.lt/sip/getFile3?p_fid=23058.
1131 Jenia I. Turner, „Remote Criminal Justice“, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_

id=3699045; Deniz Ariturk ir kt., „Virtual Criminal Courts“, The University of Chicago Law Review 
Online,  https://lawreviewblog.uchicago.edu/2020/11/16/covid-ariturk/. 

1132 „The Practical and Constitutional Issues with Virtual Jury Trials in Criminal Cases“, https://www.
americanbar.org/groups/litigation/committees/criminal/articles/2021/spring2021-practical-and-con-
stitutional-issues-with-virtual-jury-trials-in-criminal-cases/. 

1133 Jenia I Turner, „Remote Criminal Justice“, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3699045.
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taikyti nuotolinį prisiekusiųjų teismą, kokie reikalavimai turėtų būti keliami prisie-
kusiesiems, kaip užtikrinti sąžiningą procesą, išspręsti organizacinius aspektus ir 
pan.1134 Pavyzdiniu reikalavimų prisiekusiesiems rinkiniu laikoma byla Strauder v. 
West Virginia (1889 m.), kurioje JAV Aukščiausiasis Teismas pripažino kaltinamojo 
konstitucinę teisę į nešališką prisiekusiųjų teismą, kuris būtų sudarytas iš kaltina-
mojo bendraamžių, kaimynų ar asmenų, turinčių tokį pat statusą visuomenėje kaip 
ir kaltinamasis. Tačiau praktinis tokios teisės įgyvendinimas yra pakankamai sudė-
tingas dėl skaitmeninės atskirties (angl. digital divide), nes, statistiniais duomeni-
mis, „<...> trys iš dešimties suaugusiųjų (29 proc.), kurių namų ūkio pajamos yra 
mažesnės nei 30 000 JAV dolerių per metus, neturi išmaniojo telefono. Daugiau nei 
keturi iš dešimties neturi namų plačiajuosčio ryšio paslaugų (44 proc.) ar tradicinio 
kompiuterio (46 proc.), o dauguma mažesnes pajamas gaunančių amerikiečių – ir  
planšetinio kompiuterio <...> “1135. JAV baudžiamajame procese nuotolinių veiksmų 
atlikimo ratas yra platesnis, tačiau drauge keliamos, manytina, labai pagrįstos disku-
sijos dėl techninių nuotolinių procesų aspektų.

3.3.2.3. Nuotolinio ikiteisminio tyrimo ištakos ir galimybės Lietuvos 
baudžiamojo proceso kodekse 

Pirmą kartą galimybė apskritai naudoti garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo 
priemones Lietuvos BPK atsirado 2000 m. vasario 15 d. įstatymu pakeitus 1961 m. 
BPK 266 straipsnį.1136 Galimybė naudoti vaizdo ir garso nuotolinio perdavimo prie-
mones buvo numatyta ir galiojančiame Lietuvos BPK. Tačiau BPK1137 gana konserva-
tyviai reglamentavo techninių priemonių panaudojimą, tokias galimybes suteikiant, 

1134 „The Practical and Constitutional Issues with Virtual Jury Trials in Criminal Cases“, https://www.
americanbar.org/groups/litigation/committees/criminal/articles/2021/spring2021-practical-and-con-
stitutional-issues-with-virtual-jury-trials-in-criminal-cases/.

1135 „The Practical and Constitutional Issues with Virtual Jury Trials in Criminal Cases“, https://www.
americanbar.org/groups/litigation/committees/criminal/articles/2021/spring2021-practical-and-con-
stitutional-issues-with-virtual-jury-trials-in-criminal-cases/; Strauder v. West Virginia, Supreme Court, 
US Law, Legal Information Institute, cornell.edu. 

1136 Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m.  vasario 15 d. įstatymas Nr. VIII-1542 „Dėl Lietuvos Respub-
likos baudžiamojo proceso kodekso 264, 266, 283, 368, 378 straipsnių papildymo, 369 (1) straipsnio 
pakeitimo bei kodekso papildymo 401 (1) straipsniu ir tryliktuoju skyriumi“, TAIS, https://e-seimas.
lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.96440. 

1137 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstaty-
mas, TAR,  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EC588C321777/asr. 
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kai apklausiami liudytojai ir nukentėjusieji, kuriems taikomas anonimiškumas.
Pagal galiojančias BPK nuostatas, dar iki pandemijos pradžios, per garso ir vaiz-

do nuotolinio perdavimo priemones galima buvo užtikrinti vertėjo dalyvavimą pro-
cese (BPK 43 str.), suimtojo dalyvavimą teismo posėdyje, kai sprendžiami su kardo-
mąja priemone – suėmimu susiję klausimai (BPK 127 str. 6 d., 130 str. 1 d., 233 str. 5 
d.), atlikti tyrimo veiksmus (BPK 179 str. 3 d.), apklausti liudytoją, kuriam įstatymų 
nustatyta tvarka taikomos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės, taip pat 
liudytoją, kuris dėl kitų priežasčių negali atvykti į apklausą (BPK 183 str. 4 d., 279 str. 
6 d., 282 str. 4 d.), apklausti įtariamąjį, kuris negali atvykti į apklausą arba yra laiko-
mas areštinėje, kardomojo kalinimo ar pataisos įstaigoje (BPK 188 str. 7 d., BPK 189 
str. 6 d.), kaltinamojo, kuris negali atvykti į teismą, kuriame nagrinėjama byla, arba 
kuris yra laikomas areštinėje, kardomojo kalinimo ar pataisos įstaigoje dalyvavimą 
procese (BPK 246 str. 1 d.), apklausti ekspertą (BPK 285 str., 286 str. 5 d.), nuteistojo, 
išteisintojo, asmens, kuriam byla nutraukta, taip pat asmens, kuriam paskirtos ar 
nepaskirtos priverčiamosios medicinos priemonės, dalyvavimą nagrinėjant kasaci-
nę bylą (BPK 375 str. 4 d.). Tačiau sisteminė BPK nuostatų analizė leidžia pagrįstai 
teigti, jog toks teisinis reguliavimas yra pakankamai fragmentiškas ir neišsamus. At-
sižvelgiant į tai, galima daryti išvadą, jog iki galo nėra sukurtas nuotolinių priemonių 
panaudojimo mechanizmas, neišspręsti techniniai ir organizaciniai klausimai.

Ikiteisminio tyrimo stadijoje esamas įstatyminio reguliavimo spragas buvo ban-
doma šalinti Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro priimtomis rekomendaci-
jomis. Antai 2016 m. gegužės 6 d. Lietuvos generalinio prokuroro įsakymu Nr. I-116 
„Dėl rekomendacijų dėl apklausos garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonė-
mis ikiteisminiame tyrime atlikimo ir įforminimo patvirtinimo“1138, kuriuo buvo pa-
keistas Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymas 
Nr. I-351 „Dėl rekomendacijų dėl apklausos garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo 
priemonių naudojimo atliekant apklausą ikiteisminio tyrimo metu patvirtinimo“, 
nustatyta, kad nuotolinę apklausą turi teisę inicijuoti ikiteisminį tyrimą atliekantis 
ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras, ikiteisminį tyrimą organizuojantis ir 
jam vadovaujantis prokuroras. Tačiau rekomendacijose nėra nurodyti atvejai, kai 
nuotolinės apklausos gali būti inicijuotos. Be to, nuotolinės apklausos įmanomos tik 
liudytojui ar nukentėjusiajam atvykus į konkrečią instituciją, kurioje vyks apklausa: 

1138  2016 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymas Nr. I-116 „Dėl reko-
mendacijų dėl apklausos garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis ikiteisminiame tyrime 
atlikimo ir įforminimo patvirtinimo“, TAR,  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b070ae1015b411e-
6a23dfca0984f2ff9.
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„<...> Jeigu apklausa atliekama pirmą kartą, proceso veiksmą atliekantis pareigūnas 
užpildo asmens duomenų pažymą, išaiškina liudytojui (nukentėjusiajam) jo teises 
ir pareigas, įspėja dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą. Prašomosios 
institucijos paskirtas atsakingas asmuo arba apklausos iniciatoriaus atstovas pateikia 
liudytojui (nukentėjusiajam) patvirtintos formos protokolą, kurį šis pasirašo. <...> 
Jeigu liudytojas (nukentėjusysis) jau buvo apklaustas, jam primenamos jo teisės ir 
pareigos <...>.“

Rekomendacijose taip pat nustatyta: „<...> Baigus apklausą, proceso veiksmą 
atlikęs asmuo paskelbia apklausos protokolo turinį, apklausiamas asmuo turi teisę 
paprašyti, kad protokole būtų įrašyti atitinkami pakeitimai, pataisymai ir papildy-
mai. <...> Liudytojo apklausos protokolą pasirašo proceso veiksmą atlikęs asmuo 
ir protokolą surašęs asmuo. Protokole paprastai pasirašo visi iniciatoriaus buvimo 
vietoje apklausoje dalyvavę asmenys <...>.“ Tačiau manytina, kad apklausos proto-
kolo perskaitymas neužtikrina liudytojo ar nukentėjusio teisės susipažinti su apklau-
sos protokolais, daryti jame įrašus ir pan. visiško realizavimo, nes teksto suvokimas, 
kai šis yra perskaitomas kito asmens ir skaitant pačiam, skiriasi, galutinio apklausos 
teksto asmuo nežino, protokolo nepasirašo, tad netenka galimybės įsitikinti daromų 
įrašų ar jo duotų parodymų užfiksavimo tikslumu, nes gali būti nedaromas liudytojo 
(nukentėjusiojo) apklausos garso ar vaizdo įrašas.

Kalbant apie įtariamojo apklausą, apklausos garso ir vaizdo įrašas gali būti (pa-
braukta autorių) daromas įtariamojo ar jo gynėjo prašymu. Tačiau galutinis spren-
dimas dėl garso ir vaizdo įrašų darymo priklauso nuo apklausą organizuojančio su-
bjekto.

Šios rekomendacijos taip pat numato galimybes atlikti nuotolines nepilnamečių, 
asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, esančių užsienyje, apklausas. Tačiau 
nerekomenduojama apklausti garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis 
liudytoją, kuriam taikomas anonimiškumas (Rekomendacijų 49 punktas). Viena 
vertus, pritartina Rekomendacijų 49 punkte įtvirtintai nuostatai, kai apklausą atlieka 
ikiteisminio tyrimo subjektas. Tokiu atveju ikiteisminį tyrimą atliekantis pareigūnas 
privalo įsitikinti liudytojo tapatybe, jo duodamų parodymų teisingumu. Kita vertus, 
esant minėtai nuostatai gali kilti sunkumų įgyvendinant įtariamojo teisę užduoti 
klausimus kaltinimo liudytojams ikiteisminio tyrimo stadijoje.

EŽTT pripažįsta, kad kaltinamojo teisė užduoti klausimus yra fundamentali, 
susijusi su rungtyniškumu, sąžiningu (teisingu) procesu, jos niekuo pakeisti nega-
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lima.1139 Tokią teisę kaltinamajam garantuoja Konvencijos 6 straipsnio 3 dalies d 
punktas, kuriame numatyta, kad kaltinamasis turi teisę pats apklausti kaltinimo liu-
dytojus arba turėti galimybę reikalauti, kad tie liudytojai būtų apklausti. Iš tokios kal-
tinamojo teisės kyla valstybės pareiga užtikrinti, kad kaltinimui pagrįsti reikalingus 
parodymus duodantis asmuo būtų iškviestas į teismo posėdį. 

EŽTT negausioje jurisprudencijoje garso ir vaizdo priemonių naudojimas pro-
cese pripažįstamas leistinu ir dažniausiai vertinamas per įtariamojo (kaltinamojo) 
teisių užtikrinimo prizmę, t. y. ar garantuojama teisė užduoti klausimus kaltinimo 
liudytojams.

Byloje Bocos – Cuesta v. the Netherlands1140 EŽTT pažymėjo, kad svarbiausia, jog 
kaltininkui būtų suteikta galimybė tiesiogiai ginčyti kaltinimo liudytojų parodymus, 
o pasirinkta forma, t. y. ar pačiam juos apklausti, tiesiogiai stebint, kaip liudytojai 
duoda parodymus, ar per vaizdo ir garso įrangą, ar naudojant užsklandą ir pan., nėra 
taip svarbu ir nesukelia EŽTK 6 straipsnio pažeidimo.

2013 m. gruodžio 19 d. EŽTT sprendime Rosin prieš Estiją1141 konstatuotas 
EŽTK 6 straipsnio 1 ir 3 dalių pažeidimas, nes nacionaliniai teismai, net ir siekdami 
užtikrinti nepilnamečio vaiko, nukentėjusio nuo seksualinio nusikaltimo, interesus, 
siekdami apsaugoti jį nuo antrinės viktimizacijos ir žalos emocinei sveikatai, tačiau 
nesant ekspertų psichologų išvadai dėl vaiko duotų ir vaizdo bei garso įrašymo prie-
monėmis užfiksuotų parodymų patikimumo, nesudarė kaltinamajam galimybės pa-
tikrinti nukentėjusiojo vaiko parodymų, apklausti ekspertų, raštu pateikusių išvadas 
dėl nukentėjusiojo vaiko negalėjimo dalyvauti teismo posėdyje, o apsiribojo tik vai-
kų apklausų vaizdo ir garso įrašo peržiūra teisiamojo posėdžio metu.  Vaikų šeimos 
narių ar su jais po nusikalstamų veiksmų atlikimo bendravusių asmenų apklausas 
EŽTT pripažino kaltinamojo netiesiogine galimybe patikrinti apklaustų vaikų paro-
dymų patikimumą bei nepakankama sąžiningam procesui garantuoti. Atsižvelgiant 
į tai, nacionalinio  teismo veiksmai lėmė kaltinamojo teisės į teisingą procesą pažei-
dimą.

Taigi manytina, jog Rekomendacijų 49 punkto formuluotės dalis dėl anonimi-
nių liudytojų apklausos nenaudojant (siūlant nenaudoti) garso ir vaizdo priemonių 
ikiteisminio tyrimo metu, vertinant per įtariamojo teisių prizmę, neatitinka BPK im-
peratyvų ir EŽTT jurisprudencijos.

1139 Pvz., Rachdad v. France, no. 71846/01, judgment of 13 November 2003; Al-Khawaja and Tahery v. the 
United Kingdom [GC] nos. 26766/05 and 22228/06 judgment of 15 February 2011. 

1140 Bocos – Cuesta v. the Netherlands, no. 54789/00  judgment of 10 February 2006. 
1141 Rosin v. Estonia, no 26540/08, judgment of 19 December 2013.
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3.3.3. Ikiteisminio tyrimo pokyčiai Lietuvoje COVID-19 sąlygomis

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje akcentuojama 
valstybės pareiga imtis tinkamų veiksmų, kad būtų užkirstas kelias nusikaltimams. 
Priešingu atveju „<...>  būtų griaunamas pasitikėjimas valstybės valdžia, įstatymais, 
didėtų nepagarba teisinei tvarkai, įvairiems socialiniams institutams. Todėl pagal 
Konstituciją valstybė – visos visuomenės organizacija, privalanti garantuoti viešąjį 
interesą, turi ne tik teisę, bet ir priedermę imtis įvairių teisėtų priemonių, užkertan-
čių kelią nusikaltimams, ribojančių bei mažinančių nusikalstamumą <...> Valstybės 
nustatytos ir taikomos priemonės, užkertančios kelią nusikaltimams, ribojančios bei 
mažinančios nusikalstamumą, turi būti veiksmingos <...> Asmens  ir visuomenės 
apsaugai ir gynimui nuo nusikalstamų kėsinimųsi skirti ištekliai (materialiniai, žmo-
giškieji ir kt.) turi būti skirstomi ir naudojami racionaliai <...>“1142. Taigi šiuo nutari-
mu apibrėžiamas proceso ir jame naudojamų priemonių ekonomiškumas. O proceso 
ekonomija ir greitumas, ypač pandemijos sąlygomis, tampa vienu iš pagrindų nau-
doti technines vaizdo ir garso priemones ikiteisminio tyrimo stadijoje.

Konstitucinis Teismas pabrėžia, kad privalu sudaryti teisines prielaidas ne tik 
greitai bei ekonomiškai atskleisti ir ištirti nusikalstamas veikas, teisingai nubausti 
nusikalstamas veikas padariusius asmenis, bet ir užtikrinti teisines prielaidas, „<...> 
kad niekas nekaltas nebūtų nuteistas. Būtina siekti, kad būtų užtikrinta nukentėjusių 
nuo nusikalstamų veikų asmenų teisių apsauga, taip pat kad nebūtų nepagrįstai su-
varžytos asmenų, padariusių nusikalstamas veikas, teisės. Baudžiamojo proceso tei-
sinis reglamentavimas neturi sudaryti prielaidų vilkinti nusikalstamų veikų tyrimo 
ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimo, taip pat prielaidų baudžiamojo proceso dalyviams 
piktnaudžiauti procesinėmis ar kitomis teisėmis. Kitaip pasunkėtų valstybės kons-
titucinės priedermės teisėtomis priemonėmis užtikrinti kiekvieno asmens ir visos 
visuomenės saugumą, konstitucinėmis vertybėmis grindžiamą teisinę tvarką įgyven-
dinimas <...>“1143.

1142 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d. nutarimas „Dėl Lietu-
vos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 2 straipsnio 12 dalies, 7 straipsnio 2 dalies 
3 punkto, 11 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 
1981 straipsnio 1 bei 2 dalių atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“,  https://www.
lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta340/content. 

1143 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. balandžio 7 d. „Dėl Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio 4 dalies (2007 m. birželio 28 d. redakcija) nuostatos 
atitikties Lietuvos Respublikos konstitucijai“, TAIS, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
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Šiems tikslams pasiekti valstybė  turi taip sureguliuoti baudžiamojo proceso 
santykius, kad būtų paisoma Konstitucijoje įtvirtintų ikiteisminio tyrimo, baudžiamųjų 
bylų nagrinėjimo teisme, valstybinio kaltinimo palaikymo baudžiamosiose bylose 
institutų. Kaip tik šie institutai ir lemia bendrąjį konstitucinį baudžiamojo proceso 
modelį, pagal kurį „<...> ikiteisminis tyrimas ir baudžiamosios bylos nagrinėjimas 
teisme yra skirtingi baudžiamojo proceso etapai; per ikiteisminį tyrimą yra renkama 
ir vertinama informacija, reikalinga tam, kad būtų galima nuspręsti, ar turi būti tę-
siamas ikiteisminis tyrimas ir ar jį pabaigus baudžiamoji byla turi būti perduodama 
teismui, taip pat tam, kad būtų galima baudžiamąją bylą nagrinėti teisme ir ją tei-
singai išspręsti; valstybinis kaltinimas yra palaikomas nagrinėjant baudžiamąją bylą 
teisme<...>“1144.

Taigi akivaizdu, kad ikiteisminiam tyrimui išskirta ypatinga vieta baudžiamaja-
me procese. Būtent nuo ikiteisminio tyrimo (ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo 
pagrįstumo, gautų duomenų teisėtumo ir patikimumo ir pan.) kokybės priklauso 
baudžiamojo proceso tikslų ir paskirties įgyvendinimas.

Šiuo konkrečiu atveju svarbu pažymėti, kad ikiteisminio tyrimo atlikimas BPK yra 
griežtai reglamentuotas. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad net įsisiautėjusi pandemija 
neturėtų daryti poveikio šiam veiksmui. Įstatymų leidėjas BPK detaliai ir nuosekliai 
įvardijo ikiteisminio tyrimo pradėjimo ir pabaigimo pagrindus, ikiteisminio tyrimo 
veiksmų atlikimo bendrąsias ir specialiąsias sąlygas, jų metu gautų duomenų 
fiksavimo taisykles, ikiteisminio tyrimo subjektų ir dalyvių procesines garantijas, 
ikiteisminio tyrimo terminus. Nesant procesinio įstatymo pakeitimų, baudžiamasis 
procesas turėtų būti atliekamas pagal BPK, galiojantį veiksmų atlikimo metu. 
BPK 4 str. imperatyviai įtvirtinta, kad nesvarbu, kur padaryta nusikalstama veika, 
baudžiamasis procesas Lietuvos Respublikoje vyksta pagal Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo proceso kodeksą. Tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. 

TAIS.396180?jfwid=rivwzvpvg. 
1144 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respubli-

kos baudžiamojo proceso kodekso 131 straipsnio 4 dalies (2001 m. rugsėjo 11 d. redakcija) atitikties 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai, dėl Lietuvos  Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 234 
straipsnio 5 dalies (2003 m. balandžio 10 d., 2003 m. rugsėjo 16 d. redakcijos), 244 straipsnio 2 dalies 
(2003 m. balandžio 10 d., 2003 m. rugsėjo 16 d. redakcijos), 407 straipsnio (2003 m. birželio 19 d. 
redakcija), 408  straipsnio 1 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 412 straipsnio 2 ir 3 dalių (2002 m.  
kovo 14 d. redakcija), 413 straipsnio 5 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 414 straipsnio 2 dalies 
(2002 m. kovo 14 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir dėl pareiškėjo – Šiaulių 
rajono apylinkės teismo prašymų ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 410 
straipsnis (2002 m. kovo 14 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, https://
www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta193. 
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lapkričio  4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl  karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 
paskelbimo“ nustatyti apribojimai ir draudimai lėmė „neįstatyminius“ ikiteisminio 
tyrimo atlikimo tvarkos pakeitimus. Todėl baudžiamosios valdžios (ikiteisminio 
tyrimo subjektų) procesinis elgesys vertintinas tik konkretaus procesinio veiksmo, 
reglamentuoto BPK, pasirinktos atlikimo formos kontekste.

Antai Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. kovo 13 d. nurodymo 
„Dėl policijos įstaigų darbo organizavimo valstybės lygio ekstremalios situacijos pa-
skelbimo metu“ 1.13.3. papunktyje sakoma, kad privalu „<...> riboti ikiteisminio ty-
rimo procesinių veiksmų atlikimą tiesioginio kontakto su asmenimis būdu, išskyrus 
tuos atvejus, kai šiuos veiksmus būtina atlikti nedelsiant (jeigu jų neatlikimu nedel-
siant gali būti pakenkta tyrimo sėkmei). Esant poreikiui proceso dalyvį apklausti, 
apklausą vykdyti telefonu, rezultatus fiksuoti tarnybiniame pranešime (esant gali-
mybei daryti garso įrašą). Kai yra būtinybė atlikti kontaktinę apklausą (ar kitą pro-
cesinį veiksmą), privaloma šiuos veiksmus atlikti apklausos kambariuose, laikantis 
saugomo atstumo <...>“. 

Suprantamas policijos generalinio komisaro siekis užtikrinti saugias ir sveikas 
pareigūnų, valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų darbo sąlygas policijos įstaigose. 
Tačiau šiuo konkrečiu atveju, tiek reguliuojant pandemiją (ar kokią nors kitą ateityje 
galinčią atsirasti nepaprastąją padėtį), tiek vertinant siūlomą reguliavimą, identifi-
kuotinos kelios problemos.

Pirma, atsiranda kolizija tarp BPK normų ir ikiteisminio tyrimo pareigūnams 
privalomo  vadovo nurodymo.  Teisinio reguliavimo prasme tokio prieštaravimo net 
negalėtų kilti, bet praktiniame darbe jis realiai egzistuoja. Antai didžioji dalis iki-
teisminio tyrimo veiksmų, reglamentuotų BPK, atliekami tiesioginio kontakto su 
asmenimis būdu (pvz., BPK 190 straipsnis – akistata, BPK 191 straipsnis – paro-
dymas atpažinti, BPK 197 straipsnis – eksperimentas ir pan.). Šių veiksmų atlikimo 
tikslingumą ir būtinumą nulemia nusikalstamos veikos tyrimo aplinkybės, faktinio 
pagrindo buvimas. Pagaliau pasirinkta tyrimo strategija lemia, kada ir kokį procesinį 
veiksmą tikslinga atlikti. 

Be to, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. birželio 2 d. įsaky-
me Nr. I-139 „Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. vasario 25 
d. įsakymo Nr. I-40 „Dėl rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“1145 yra įtvirtinta 

1145 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. I-139 „Dėl 
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. I-40 „Dėl 
rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“, TAR, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/
TAD/94b11140096411e5b0d3e1beb7dd5516. 
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asmeninė ikiteisminį tyrimą atliekančio pareigūno atsakomybė už proceso veiksmų 
kokybišką ir laiku atlikimą. Priimdamas sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo veiks-
mo atlikimo, ikiteisminio tyrimo pareigūnas privalo vadovautis ikiteisminio tyrimo 
teisėtumo ir teisingumo, asmeninės atsakomybės, kokybės, veiksmų planavimo ir 
operatyvumo reikalavimais, protingumo, ekonomiškumo ir kitais bendraisiais bau-
džiamojo proceso principais. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas taip pat privalo atlikti 
visus reikiamus proceso veiksmus ir išnaudoti visas galimybes nustatyti nusikalsta-
mą veiką padariusį asmenį (tai, kad nėra rašytinio ar žodinio prokuroro nurodymo, 
neatleidžia ikiteisminio tyrimo pareigūno nuo šios pareigos); atlikti išsamų ikiteis-
minį tyrimą per trumpiausią laiką, stengiantis, kad sudėtingų bylų tyrimas truktų 
ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo pirmosios įtariamojo apklausos (planuoti tyrimo 
veiksmus, numatant realius jų atlikimo terminus, organizuoti darbą atsižvelgiant į 
turimų ikiteisminių tyrimų prioritetus ir kt.), o esant sąlygoms taikyti supaprastintą 
baudžiamąjį procesą apie tai informuoti ikiteisminį tyrimą kontroliuojantį prokuro-
rą. Be kitų nustatytų pareigų, ikiteisminio tyrimo pareigūnas privalo nedelsdamas 
informuoti ikiteisminio tyrimo įstaigos ar padalinio vadovą ir prokurorą apie tyri-
mo metu kylančias problemas, trukdančias pasiekti ikiteisminio tyrimo tikslus, taip 
pat pranešti prokurorui apie būtinybę taikyti BPK 163 straipsnio 1 dalyje numatytas 
prievartos priemones proceso dalyviams ar kitiems asmenims, nevykdantiems pa-
reigūno nurodymų.

Minėto nurodymo 1.13.3 papunktyje ikiteisminio tyrimo atlikimas ribojamas, 
išskyrus atvejus, kai veiksmus būtina atlikti nedelsiant. Tačiau procesinis įstatymas, 
taip pat ir policijos generalinio komisaro minėtas nurodymas nenumato atvejų, kai 
tyrimo veiksmai turi būti atlikti nedelsiant. Palyginus minėtą policijos generalinio 
komisaro nurodymą, generalinio prokuroro įsakymu patvirtintas rekomendacijas, 
kurios ikiteisminio tyrimo subjektams yra privalomos, BPK nuostatas (pvz., BPK 
164 straipsnyje nustatyta, kad ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja pro-
kuroras), akivaizdu, kad juose ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimas grindžiamas 
proceso greitumo, protingumo, ekonomiškumo ir kitais principais, o ne skubotumo 
kriterijumi.

 „Sėkmingo ikiteisminio tyrimo“ sąvoka taip pat nesuteikia aiškumo. Ikiteismi-
nis tyrimas gali būti laikomas sėkmingu, kai yra užbaigtas ir rašomas kaltinamasis 
aktas (BPK 218 straipsnis) arba jei jis nutrauktas (BPK 212 straipsnis). Atliekant 
atskirus pavienius ikiteisminio tyrimo veiksmus sunku nuspręsti ir nustatyti jų prie-
žastinį ryšį su ikiteisminio tyrimo sėkme. Todėl toks reguliavimas ir bandymas or-
ganizuoti ikiteisminio tyrimo pareigūnų darbą stokoja logikos ir prieštarauja pama-
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tiniams proceso principams. 
Antra, identifikuotina ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų patikimumo 

problema. BPK 182 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo į apklausą kviečiamas 
šaukimu. To paties straipsnio antrojoje dalyje yra įtvirtinta galimybė į apklausą as-
menį kviesti telefonu ar kitais būdais, tačiau už neatvykimą negali būti taikomos 
BPK 163 straipsnyje nustatytos procesinės prievartos priemonės. Lingvistinis šio 
straipsnio dispozicijos aiškinimas leidžia pagrįstai teigti, kad apklausa ikiteisminio 
tyrimo metu atliekama kontaktiniu būdu, t. y. asmuo privalo atvykti pas ikiteismi-
nio tyrimo pareigūną. Minėtame policijos generalinio komisaro nurodymo 1.13.3 
papunktyje šaukimo į apklausą stadiją yra eliminuojama, nurodžius ikiteisminio ty-
rimo pareigūnui apklausą atlikti telefonu (ir dar esant neaiškiems pagrindams, kurie 
nustatomi „pagal poreikį“). Šaukimo į apklausą stadijos eliminavimas gali lemti ir 
dar vieną procesinį pažeidimą. Antai pagal BPK 21 straipsnį, kuriame išvardyti ta-
pimo įtariamuoju pagrindai, asmuo įtariamojo procesinį teisinį statusą gali įgyti, kai 
yra šaukiamas į apklausą. Tačiau šiuo konkrečiu atveju šaukiant į apklausą asmenį 
telefonu susiduriama su tapatybės identifikavimu. Viena vertus, į skambutį atsilie-
pęs asmuo negali būti tikras, ar kitokiais būdais patikrinti skambinančiojo asmens 
tapatybės ir įsitikinti, ar skambinantis iš tiesu yra policijos pareigūnas.. Kita vertus, 
skambinantysis negali telefonu įsitikinti, kad kalba būtent su tuo asmeniu, kurį nori-
ma kviesti į apklausą. Todėl  toks „šaukimas“ negali nulemti teisinio procesinio sta-
tuso suteikimo asmeniui. Atitinkamai ši identifikavimo problema išlieka ir atliekant 
apklausą telefonu.

Be to, vykdant telefonines apklausas gali būti pažeidžiamos proceso dalyvių tei-
sės į atstovavimą arba gynybą. Tiek įtariamasis turi teisę, kad jo apklausoje dalyvautų 
gynėjas, tiek liudytojas ar nukentėjusysis turi teisę, kad apklausoje dalyvautų atsto-
vas. Šių procesinių garantijų atliekant telefonines apklausas užtikrinti neįmanoma. 
Pasitaiko nuomonių, kad gynybos kokybė, teikiant konsultaciją teismo posėdžio 
salėje per nuotolines garso ir vaizdo perdavimo priemones ir teikiant konsultaciją 
gyvo susitikimo metu, esmingai gali skirtis.1146 Tai nulemia gynėjo praktinė patir-
tis. Iš dalies tokiai nuomonei galima pritarti, raštingumas informacinių technologi-
jų srityje yra svarbus. Tačiau esama ir kitų problemų teisės į gynybą įgyvendinimo 
srityje – laiko trūkumas suteikti kvalifikuotą konsultaciją ir „paruošti“ ginamąjį as-
menį procesiniam veiksmui atlikti, jei asmuo yra sulaikytas ar suimtas. Antai, pvz., 

1146 Camille Gourdet ir kt., „Court Appearances in Criminal Proceedings Through Telepres-
ence“, 2020, p. 1–32, https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3222.html. 
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sprendžiant kardomosios priemonės suėmimo taikymo pratęsimo klausimą, gynė-
jui būnant teismo posėdžio salėje, o įtariamajam dalyvaujant nuotoliniu būdu (arba 
atvirkščiai), nuotolinis procesas prasideda, kai jo organizatorius – teismas – „įlei-
džia“ į virtualų teismo posėdžio kambarį, t. y. įtariamasis garso ir vaizdo kontaktą su 
gynėju gali turėti tik prasidėjus teismo posėdžiui. Šios mokslo studijos dalies autorei 
pandemijos metu teko susidurti su situacija, kai „nepatogų“ proceso dalyvį (gynėją) 
teismas tiesiog „išjungia“ (angl. mute). 

Trečia galima problema yra proceso dalyvių teisių ir pareigų išaiškinimas. 
BPK 45 straipsnyje įtvirtinta ikiteisminio tyrimo pareigūno (taip pat prokuroro 

ir teisėjo) pareiga išaiškinti proceso dalyviams procesines teises ir užtikrinti gali-
mybę jomis pasinaudoti. BPK 46 straipsnis proceso dalyviams aiškinamų teisių ratą 
praplečia ir įpareigoja ikiteisminio tyrimo subjektus išaiškinti pažeistų teisių atkūri-
mo ar žalos atlyginimo tvarką dėl neteisėto sulaikymo ar suėmimo nutraukus proce-
są dėl to, kad nėra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties, taip pat teisę 
gauti kompensaciją pagal Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos 
žalos kompensavimo įstatymą. Procesinių teisių išaiškinimo faktas patvirtinamas as-
mens parašu atitinkamame teisių išaiškinimo protokole. Telefoninės apklausos metu 
teisių išaiškinimo svarba yra ignoruojama, o tai kelia pagrįstų abejonių dėl sąžiningo 
proceso. 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymi, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnas, 
„<...>  privalėdamas išaiškinti įtariamajam šias teises ir užtikrinti galimybę jomis 
naudotis (BPK  45  straipsnis), užuot vykdęs procesinę pareigą, pateikė prašymus 
įtariamajam, kad šis duotų teisingus parodymus, nurodydamas, kad įtarime nurodyto 
nusikaltimo faktas yra akivaizdus, taip duodamas suprasti, kokie parodymai, jo 
manymu, būtų teisingi. Bylą nagrinėjanti kolegija taip pat pažymi, kad šios situacijos 
vertinimo kontekste yra svarbi aplinkybė, jog visa tai vyko nedalyvaujant gynėjui.

<...>  Kasaciniame skunde nurodytose kasacinės instancijos teismo nutartyse, 
kurių išaiškinimai dėl įtariamojo ar jam prilyginto asmens parodymų taikytini ir 
nagrinėjamoje byloje, taip pat pažymima, kad įrodymu negali būti laikomi raštai, 
gauti kaip įtariamojo ar kaltinamojo apklausos protokolo pakaitalas (kasacinė nu-
tartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-350/2013), o „neformalūs“ pareigūnų pokalbiai 
su įtariamuoju negali būti laikomi savarankišku įrodymų šaltiniu (kasacinė nutartis 
baudžiamojoje byloje Nr. 2K-233-788/2016). Paminėtina ir tai, kad EŽTT kai kurio-
se bylose taip pat yra įvertinęs neformalius pareigūnų pokalbius, aplankant suim-
tąjį ir bendraujant su juo nedalyvaujant gynėjui, bei pažymėjęs, kad tokia praktika 
kelia susirūpinimą dėl pareiškėjo gynybos teisių ir teisės neduoti parodymų prieš 
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save apsaugos (2013 m. gegužės 30 d. sprendimas byloje Martin prieš Estiją, peticijos 
Nr. 35985/09) <...>“ 1147.

Taigi, kaip matyti iš šios LAT nutarties, proceso dalyviams teisių išaiškinimo 
problema egzistavo ir iki pandemijos, esant fiziniams tyrimo veiksmams. O atliekant 
nuotolinius tyrimo veiksmus tinkamas teisių išaiškinimas proceso dalyviams tam-
pa dar aktualesnis. Juolab kad neretai, remiantis tyrimo autorės profesine praktine 
patirtimi, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, pasikalbėję telefonu su proceso dalyviu, 
kartais neformalios apklausos rezultatus fiksuoja tarnybiniuose pranešimuose, o tai 
galėtų būti vertintina kaip esminis proceso taisyklių pažeidimas. Ši problema yra iš 
dalies sprendžiama, kai planuojamam apklausti proceso dalyviui (ar prieš planuo-
jamą atlikti kitą ikiteisminio tyrimo veiksmą) elektroniniu paštu yra išsiunčiamas 
teisių ir pareigų išaiškinimo protokolas. Tačiau, kaip ir minėta, tai tik problemos 
sprendimas iš dalies, nes ne visi proceso dalyviai gali (moka) naudotis kompiuteriu, 
ne visi jį turi, ne visi turi ir galimybių gautą dokumentą pasirašyti elektroniniu para-
šu arba išsispausdinti ir pasirašytą nuskenuotą atsiųsti atgal. 

Paminėtina ir tai, kad priklausomai nuo asmens teisinio procesinio statuso, 
prieš atliekant apklausą, asmuo turi būti įspėtas dėl atsakomybės pagal Baudžiamojo 
kodekso 235 straipsnį už melagingų parodymų davimą. Pvz., BPK 183 straipsnyje 
tiesiogiai nurodyta, kad asmens įspėjimo faktas patvirtinamas liudytojo parašu ap-
klausos protokole.

Ketvirta, atliekant telefoninę apklausą ir fiksuojant gautus duomenis, kyla klau-
simas, ar tokiu būdu parodymus davęs asmuo gali būti traukiamas baudžiamojon 
atsakomybėn už melagingų parodymų davimą. Manytina, kad, esant tokiai situacijai, 
dėl negalėjimo identifikuoti apklausiamąjį asmenį jo atsakomybės klausimas net ne-
gali būti sprendžiamas. Telefoninės apklausos kelia dar daugiau problemų ir pažeidi-
mų – pažeidžiama procesinė forma, o tai gali turėti įtakos gautų duomenų atitikčiai 
BPK 20 straipsnyje nustatytiems įrodymams keliamiems reikalavimams.

Penkta, identifikuotinos ikiteisminio tyrimo veiksmų fiksavimo formos proble-
mos. BPK 179 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, atliekant tyrimo veiksmus, rašomi 
protokolai, kuriems keliami tam tikri turinio ir formos reikalavimai. Protokolai turi 
būti pasirašyti visų asmenų, dalyvavusių atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmą. Be 
to, proceso dalyviai turi teisę susipažinti su surašytu tyrimo veiksmo, kuriame jie 
dalyvavo, protokolu ir teikti pastabas.

1147 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. kovo 31 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 3K-9-
719/2021,  http://www.infolex.lt.skaitykla.mruni.eu/tp/1981265#pa4.
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Kaip matyti iš čia minėtų policijos generalinio komisaro nurodymų, procesi-
nio veiksmo rezultatai fiksuojami tarnybiniame pranešime, o tai a priori prieštarauja 
BPK nustatytai tvarkai. Kadangi procesinis įstatymas nenumato galimybės ikiteis-
minio tyrimo veiksmų rezultatų fiksuoti tarnybiniuose pranešimuose, telefoninės 
apklausos negali būti laikomos ikiteisminio tyrimo veiksmais. Be to, automatiškai 
kyla tokių apklausų tikslingumo (procesine prasme) ir užfiksuotų duomenų verifika-
vimo klausimų. Viena vertus, proceso dalyvis, apklaustas telefonu, nežinodamas, kas 
ir kaip yra surašyta ikiteisminio tyrimo pareigūno tarnybiniame pranešime, negali 
įsitikinti, kad tiksliai užfiksuota jo pozicija ir visos aplinkybės, kurias jis norėjo nu-
rodyti. Kita vertus, toks tarnybinis pranešimas negali turėti įrodomosios reikšmės ir 
būti laikomas įrodymu BPK 20 straipsnio prasme. Tai patvirtina ir šiame straipsnyje 
cituota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika.

Įrodymais pripažįstami duomenys, atitinkantys BPK 20 straipsnyje nustatytus 
leistinumo, sąsajumo ir tikrumo reikalavimus. 

LAT jurisprudencijoje pažymima: „<...> Pagal  BPK  20  straipsnį  įrodymai 
baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, BPK nustatytais proceso 
veiksmais patikrinti, teisiamajame posėdyje išnagrinėti ir teismo pripažinti duomenys, 
kuriais vadovaudamasis teismas daro išvadas dėl nusikalstamos veikos buvimo ar 
nebuvimo, šią veiką padariusio asmens kaltumo ar nekaltumo ir kitų aplinkybių, 
turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai.  Pagrindiniai reikalavimai įrodymams, 
kuriais turi būti pagrįstos teismo išvados dėl nusikalstamos veikos padarymo 
aplinkybių, nurodyti BPK 20 straipsnyje. Pagal šio straipsnio nuostatas įrodymai gali 
būti tik teisėtais būdais (įstatymų nustatyta tvarka) gauti duomenys, kuriuos galima 
patikrinti BPK nustatytais proceso veiksmais, taip pat kurie patvirtina ar paneigia 
bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai (BPK 20 straipsnio 
1, 3, 4 dalys). Duomenų pripažinimas įrodymais ir įrodymų vertinimas yra teismo 
prerogatyva (BPK 20 straipsnio 2, 5 dalys). BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad 
teisėjai įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku 
visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Šių taisyklių privalo 
laikytis tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai <...>.“1148

Spręsdamas, ar pareigūnų surašyti tarnybiniai pranešimai gali būti laikomi 
įrodymais BPK 20 straipsnio prasme, LAT pažymėjo: „<...> Tarnybiniai praneši-
mai, atitinkantys  BPK  20  straipsnio reikalavimus, iš esmės laikomi dokumentais, 

1148 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. birželio 22 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 3K-
140-495/2021, http://www.infolex.lt.skaitykla.mruni.eu/tp/2005562#pa4. 
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turinčiais reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti (BPK 95 ir 96 straipsniai), ir, 
patikrinti BPK nustatytais veiksmais (pvz., kaip liudytojus apklausus juos surašiusius 
asmenis), jie gali būti pripažinti įrodymais <...>.“1149 Tačiau drauge LAT akcentuoja, 
kad privalu įvertinti tarnybinio pranešimo surašymo aplinkybes ir jame užfiksuo-
tos informacijos turinį: t. y. ar tarnybinis pranešimas surašomas kaip ikiteisminio 
tyrimo pareigūno pranešimas apie atliktus veiksmus ir jų metu nustatytas faktines 
aplinkybes, ar juose atsispindi ikiteisminio tyrimo dalyvių parodymai. Kaip matyti 
iš čia cituotos LAT praktikos, procesinės formos nesilaikymas atliekant ikiteisminio 
tyrimo veiksmus ir fiksuojant jų metu gautus duomenis laikytinas esminiu baudžia-
mojo proceso pažeidimu, o gauti duomenys nepripažįstami leistinais įrodymais.

Nepaisant to, remdamasi savo profesine praktine patirtimi, tyrimo autorė paste-
bi tendenciją, kad, siekdami „greitų“ procesų, ikiteisminio tyrimo pareigūnai ka-
rantino metu ypač „susižavėjo“ telefoninėmis apklausomis, tarnybiniuose praneši-
muose pokalbio dalyvių išsakytas frazes pateikdami kaip asmens parodymus. Nesant 
sutikimo procese dalyvauti telefonu, buvo rašomi tarnybiniai pranešimai, kuriuose 
fiksuojamas asmens piktavališkumas, nenoras dalyvauti procese, trukdymas jam 
arba atsisakymas duoti parodymus. O tai irgi laikytina esminiu baudžiamojo proce-
so pažeidimu ir šiurkščiu procesinių garantijų neužtikrinimu.

Generalinio prokuroro pavaduotojas Ž. Radišauskas interviu žiniasklaidai1150 
akcentavo, kad nuotolinės apklausos, kai daromi vaizdo ir garso įrašai, o apklausia-
mų asmenų parodymai fiksuojami ne apklausos protokole, o tarnybiniame praneši-
me, be kita ko, apsaugotų ir nuo teisiamųjų interpretacijų teisiamojo posėdžio metu, 
kad jie ne taip suprato klausimus, ir tai paneigtų jų gynybines versijas. Jis pažymėjo, 
kad teismai galėtų „lanksčiau“ ir „paprasčiau“ žiūrėti į procedūras. 

Šios mokslo studijos dalies autorių  nuomone, toks viešas generalinės 
prokuratūros atstovo pareiškimas kelia klausimų dėl ikiteisminio tyrimo subjektų 
ir valstybinių kaltintojų siekių monopolizuoti baudžiamąjį procesą, padaryti jį 
tendencingą kaltinančia prasme, supaprastinti ir palengvinti procesinės pareigos 
vykdymą, drauge išvengiant prievolės užtikrinti procese dalyvaujančių asmenų 
(nepriklausomai nuo jo stadijos) teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Generalinė proku-
ratūra nurodo nerenkanti statistikos, kiek apklausų per karantiną buvo įforminama 

1149 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. kovo 31 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 3K-9-
719/2021,  http://www.infolex.lt.skaitykla.mruni.eu/tp/1981265#pa4. 

1150 „Per karantiną išplito naujovė: įtariamuosius teko apklausti nuotoliniu būdu“, https://www.diena.lt/
naujienos/lietuva/salies-pulsas/karantina-isplito-naujove-itariamuosius-teko-apklausti-nuotoliniu-bu-
du-966626.
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tarnybiniais pranešimais su įrašais. Tokia forma leidžia išdėstyti tik apklausos metu 
išsiaiškintų reikšmingų aplinkybių esmę, atsisakant tradicinio parodymų užrašymo 
protokolo, nes toks reikalavimas, prokuratūros vertinimu, darant įrašą „yra pertekli-
nis“. „Rekomenduojama, kad toks apklausų įforminimas būtų taikomas tiriant ma-
žiau pavojingas, nesudėtingas nusikalstamas veikas, kai nusikalstamų veikų padary-
mo aplinkybės yra pakankamai aiškios, o taip apklaustino asmens parodymai nėra 
pagrindiniai ar vieninteliai tiesioginiai įrodymai.“1151

Tačiau proceso supaprastinimas ar tam tikrų reikalavimų formai atsisakymas 
negali būti savitikslis, jis turi būti ne derinamas prie konkrečios grupės interesų, 
o vertinamas žmogaus teisių užtikrinimo kontekste. Visos procedūros, kurios gali 
varžyti žmogaus teises ir turėti poveikį baudžiamojo proceso baigčiai, privalo būti 
griežtai reglamentuotos. 

Asmenų parodymų davimas – svarbus įrodomosios reikšmės informacijos, kuri 
gali lemti ne tik proceso baigtį, bet ir tam tikro teisinio procesinio statuso įgijimą, 
baudžiamojo persekiojimo pradėjimą, gavimas. Konstitucinis Teismas ne kartą yra 
pažymėjęs procesinės formos svarbą.1152 

Parodymų gavimas ir jų fiksavimas procesiniuose dokumentuose laikantis nu-
statytos tvarkos yra svarbi teisingų bylos aplinkybių nustatymo garantija.

 LAT pažymėjo: „<...> Reikalavimas vertinant įrodymus vadovautis įstatymu 
reiškia, kad teismo išvados negali būti grindžiamos duomenimis, kurie dėl neati-
tikties  BPK  20  straipsnio  1–4  dalyse nustatytiems reikalavimams negalėjo būti 
pripažinti įrodymais, ar įrodymais nepripažinti duomenys, kurie atitinka minėtus 
reikalavimus.  Spręsdamas klausimą dėl duomenų pripažinimo ar nepripažinimo 
įrodymais, teismas turi patikrinti, ar duomenys susiję su nagrinėjama byla, ar 
duomenys gauti įstatymų nustatyta tvarka, ar laikytasi reikalavimo duomenis rinkti 
teisėtais būdais, ar duomenų patikimumas patikrintas  BPK  nustatytais proceso 
veiksmais (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-84-489/2017, 2K-180-

1151 „Per karantiną išplito naujovė: įtariamuosius teko apklausti nuotoliniu būdu“, https://www.diena.lt/
naujienos/lietuva/salies-pulsas/karantina-isplito-naujove-itariamuosius-teko-apklausti-nuotoliniu-bu-
du-966626. 

1152 Konstitucinio Teismo 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo pro-
ceso kodekso 58 straipsnio antrosios dalies 3 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, 
TAR, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.18995; Konstitucinio Teismo 1996 m. bal-
andžio 18 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo 37 straipsnio pirmosios 
dalies 7 punkto, 39 straipsnio, 40 straipsnio pirmosios bei antrosios dalių, 45 straipsnio ir 46 straipsnio 
antrosios bei trečiosios dalių atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, https://www.lrkt.lt/lt/teis-
mo-aktai/paieska/135/ta406/content.
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689/2018, 2K-75-489/2021) <...>.“1153 Taigi vienas esminių reikalavimų, kad gauta 
informacija būtų pripažinta įrodymu,– yra jos patikimumas, kurį galima patikrinti 
BPK numatytais tyrimo veiksmais. Akivaizdu, kad jokiais tyrimo veiksmais negali-
ma patikrinti tarnybiniame pranešime subjektyviai pateiktos informacijos, o asmenų 
duotų parodymų nuoseklumas ir tikslumas priklausys nuo ikiteisminio tyrimo su-
bjekto raštingumo.

Kartu su telefoninėmis apklausomis ypač antro karantino laikotarpiu ikiteismi-
niame tyrime „išpopuliarėjo“ ir „saviapklausos“ arba apklausos klausimynai. Pvz., 
Lietuvos generalinio policijos komisaro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu patvirtinto 
Darbo organizavimo policijos įstaigoje, ekstremalios situacijos metu paskelbus ka-
rantiną, tvarkos aprašo 20.3. papunktyje nustatyta, kad „<...> papildomas liudytojo 
(nukentėjusiojo) apklausas atlikti siūlant asmenims pasinaudoti Lietuvos Respubli-
kos baudžiamojo proceso kodekso 81 straipsnio 4 dalyje numatyta teise patiems su-
rašyti savo parodymus. Asmeniui elektroninio ryšio priemonėmis turi būti pateikia-
mi patikslinantys klausimai. Proceso dalyvis savo paties surašytus parodymus turi 
pasirašyti, suskaitmeninti ir pateikti elektroninio ryšio priemonėmis arba atnešti į 
policijos įstaigą ir palikti juos specialiai įrengtoje vietoje <...>“.

Šiuo atveju reikėtų pažymėti, kad BPK nedraudžia liudytojui pačiam surašyti 
savo parodymų, tačiau susiduriama su tokiu būdu gautų parodymų patikimumu 
ir liudytojo atsakomybės už juos klausimu. Nors LAT praktikoje pažymima, kad 
pagal teismų formuojamą praktiką ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui 
duoti liudytojo parodymai savarankiškos įrodomosios galios teismui priimant 
nuosprendį neturi, jie gali būti reikšmingi tikrinant kitų byloje esančių įrodymų 
patikimumą. Tokių parodymų perskaitymas ir jų analizė bendrame bylos duomenų 
kontekste gali būti veiksnys, formuojantis teismo vidinį įsitikinimą (kasacinės 
nutartys baudžiamosiose bylose Nr.  2K-276-976/2015,  2K-7-136-489/2017,  2K-
48-788/2018,  2K-269-303/2020  ir kt.). Taigi liudytojo (ar nukentėjusiojo) pačių 
surašyti parodymai, prieš tai jų neįspėjus dėl atsakomybės už akivaizdžiai melagingų 
parodymų davimą, gali lemti teismo padarytų išvadų dėl faktinių aplinkybių 
nustatymo, vidinio įsitikinimo susiformavimo  klaidingumą.

Kitas probleminis aspektas, kurį galima įžvelgti susipažinus su kitu policijos ge-
neralinio komisaro nurodymu (2021 m. kovo 13 d. nurodymo 1.13.5. papunktis), 
yra tai – „<...> vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso ir 

1153 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. birželio 28 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-
148-697/2021, http://www.infolex.lt.skaitykla.mruni.eu/tp/2006458#pa4. 
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Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatomis, asmenis 
sulaikyti tik išimtinais atvejais <...>“. 

Taigi šiuo atveju identifikuotina šeštoji problema, kai žemesnės galios teisės ak-
tas prieštarauja aukštesnės galios teisės aktui – įstatymui. BPK 140 straipsnio tvarka 
asmenį galima sulaikyti dviem atvejais: kai asmuo užklumpamas darantis nusikals-
tamą veiką ar tuoj pat po jos padarymo (pirmas atvejis) arba neužklupus asmens 
nusikalstamos veikos padarymo vietoje ar tuoj po nusikalstamos veikos padarymo, 
asmuo gali būti sulaikomas, kai yra trys sąlygos: paaiškėja, kad yra suėmimo skyri-
mo pagrindai ir sąlygos; tuoj pat būtina suvaržyti asmeniui laisvę; nėra galimybės 
itin skubiai kreiptis į teismą dėl suėmimo skyrimo (antras atvejis). Įstatymų leidėjas 
straipsnio dispozicijoje pabrėžia, kad laikinas sulaikymas antruoju atveju (t. y. neuž-
klupus asmens nusikalstamos veikos padarymo vietoje ar tuoj pat po jos) galimas tik 
išimtiniais atvejais.

Pandemijos metu duotas oficialus rašytinis nurodymas atskleidžia kitą neigiamą 
aspektą, kad ikiteisminio tyrimo metu neretai piktnaudžiaujama BPK 140 straips-
niu, nepagrįstai sulaikant asmenis ir vėliau juos apklausiant kaip įtariamuosius. 
Kitaip tariant, laikinas sulaikymas tampa savotiška parodymų gavimo forma. Kad 
taip yra, patvirtina ir LAT nutartys, kuriose konstatuojami esminiai procesiniai pa-
žeidimai ir gautų duomenų neatitiktis BPK 20 straipsnio reikalavimams. Pvz., 2020 
m. liepos 9 d. kasacinėje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo: „<...> 
Pagal <...> EŽTT išaiškinimą, sulaikymo nefiksavimas laikytinas rimčiausiu pažeidi-
mu; Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija
) 5 straipsnio 1 dalis gali būti taikoma ir labai trumpam laisvės atėmimui. Pareigūnų 
elgesys laikant atsivežtą pareiškėją kelias valandas ikiteisminio tyrimo įstaigoje be 
jokio atliekamų veiksmų procesinio įforminimo vertintas kaip pareigūnų siekis 
įbauginti pareiškėją ir taip išgauti iš jos informaciją (EŽTT 2012 m. gruodžio 11 
d. sprendimas byloje  Venskutė prieš Lietuvą, peticijos Nr.  10645/08).  Lietuvos 
Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad vertimas duoti parodymus neretai yra 
susijęs su faktiniu asmens, įtariamo padarius nusikalstamą veiką, sulaikymu ir jo 
faktine apklausa kaip įtariamojo, šių veiksmų tinkamai procesiškai neįforminant ir 
taip pažeidžiant BPK 140, 187, 188  straipsnių, nustatančių įtariamojo sulaikymo ir 
apklausos taisykles (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-350/2013, 2K-
233-788/2016), reikalavimus <...>.“1154 

1154 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. liepos 9 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-78-
648/2020,  http://www.infolex.lt.skaitykla.mruni.eu/tp/1903125#pa4. 
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Nuo 2021 m. birželio 1 d. įsigaliojus 2021 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respu-
blikos baudžiamojo proceso kodekso 81, 210, 263, 269 ir 277 straipsnių pakeitimo ir 
kodekso papildymo 82 straipsniu įstatymui Nr. XIV-2701155, reaguojant į pandemijos 
sukeltus iššūkius, buvo tikimasi sureguliuoti įstatymų bazę ir įteisinti ikiteisminio 
tyrimo veiksmų ir teismo posėdžių atlikimą naudojant informacines ir elektroninių 
ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas).

Įstatymų leidėjas numatė, kad išimtiniais atvejais, kai neįmanoma BPK įprasta 
tvarka atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmų, tokius veiksmus, išskyrus atvejus, kai 
taikomos procesinės prievartos priemonės, kurių pobūdis reikalauja tiesioginio 
kontakto (pvz., laikinas sulaikymas), galima atlikti naudojant informacines ir 
elektroninių ryšių technologijas. Proceso dalyvio, kurio dalyvavimas atliekant 
proceso veiksmus yra būtinas, nesutikimas dėl konkretaus su juo susijusio proceso 
veiksmo atlikimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas 
(per vaizdo konferencijas) nesustabdo proceso veiksmo atlikimo naudojant šias 
technologijas, išskyrus atvejus, kai ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras ar 
ikiteisminio tyrimo teisėjas tokį nesutikimą pripažįsta pagrįstu.

Šių pataisų rengėjai Aiškinamajame rašte pažymėjo, kad „<...> šiandien galiojančio 
teisinio reglamentavimo normų šiuo aspektu nepakanka, nes BPK nenumato galimybės 
atlikti visus reikalingus ikiteisminio tyrimo veiksmus nuotoliniu būdu ar visiems be 
išimties proceso dalyviams dalyvauti baudžiamosios bylos nagrinėjime naudojant garso 
ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemones. Šiuo metu BPK reglamentuoja galimybę tik 
atskirus baudžiamojo proceso veiksmus (pavyzdžiui, įtariamojo ar liudytojo apklausą, 
suimtojo dalyvavimą teismo posėdyje, kai sprendžiami su kardomąja priemone 
– suėmimu susiję klausimai ir pan.) atlikti garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo 
priemonėmis. Nuostatos, kuri leistų nepertraukiami atlikti ikiteisminio tyrimo 
veiksmus ar kuri sudarytų galimybę visiems baudžiamojo proceso dalyviams dalyvauti 
bylos nagrinėjime nuotoliniu būdu, šiuo metu BPK nenumato.

<...> Toks siūlymas ne tik atitinka pagrindinius baudžiamojo proceso princi-
pus – proceso viešumo, ekonomiškumo, kiekvieno teisės į teisingą procesą, bet taip 
pat garantuoja ir nepertraukiamą baudžiamąjį procesą (tuo pačiu ir teisingumą) net 
ir esant pačioms sudėtingiausioms aplinkybėms, kurios gali susiklostyti valstybėje 
<...>“.

Sutiktina, kad informacinės ar elektroninių ryšių technologijos smarkiai paspar-

1155 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 81, 210, 263, 269 ir 277 straipsnių pakeitimo ir 
kodekso papildymo 82 straipsniu įstatymas, TAR, 2021-04-29, Nr. 9125,https://www.e-tar.lt/portal/lt/
legalAct/9288efb0a8ef11ebbcbbc2971cdac3cb. 
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tintų ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, tačiau ne visiems ikiteisminio tyrimo 
dalyviams jos gali būti prieinamos, kompiuterinis raštingumas nėra visų vienodas. 
Be to, pasirengimas nuotoliniams veiksmams reikalauja didelių investicijų, tyrimo 
įstaigas aprūpinant specialia technika, būtina ne tik tyrimo veiksmui atlikti, bet ir, 
pvz., vertimo paslaugoms teikti. Iki šiol nėra parengti poįstatyminiai teisės aktai, pa-
dėsiantys įgyvendinti priimtas pataisas, o tai sukelia praktinio taikymo sunkumų.

Antai BPK 82 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „<...>  Proceso dalyvio, kurio da-
lyvavimas atliekant proceso veiksmus yra būtinas, nesutikimas dėl konkretaus su 
juo susijusio proceso veiksmo atlikimo naudojant informacines ir elektroninių ry-
šių technologijas (per vaizdo konferencijas) nesustabdo proceso veiksmo atlikimo 
naudojant šias technologijas, išskyrus atvejus, kai ikiteisminio tyrimo pareigūnas, 
prokuroras ar ikiteisminio tyrimo teisėjas tokį nesutikimą pripažįsta pagrįstu <...>.“ 
Tokiu atveju įtariamajam nesutikus dėl apklausos nuotoliniu būdu (o jo dalyvavimas 
savo paties apklausoje yra būtinas), proceso veiksmas bus „atliktas“. Kitaip tariant, 
būtų fiksuojama, kad įtariamasis atsisakė duoti parodymus, o tai lemtų jo teisės būti 
išklausytam pažeidimą.

Teisė atsisakyti nuotolinio proceso suteikta tik teisminio nagrinėjimo stadijoje: 
„<...> Išimtiniais atvejais, kai neįmanoma užtikrinti bylų nagrinėjimo šiame Kodek-
se nustatyta įprasta tvarka, bylų nagrinėjimas ir proceso dalyvių <...> dalyvavimas 
teismo posėdžiuose, jei yra tam tinkamos techninės galimybės <...>, kai pagrįstai 
manoma, kad tokiu būdu byla bus išnagrinėta greičiau <...>. Šį klausimą teismas 
paprastai išsprendžia nutartimi iki bylos nagrinėjimo teismo posėdyje. Ši nutartis 
yra neskundžiama. Šios dalies nuostatos netaikomos tais atvejais, kai prokuroras, 
nukentėjusysis ir (ar) jo atstovas, kaltinamasis, jo atstovas pagal įstatymą ir (ar) gy-
nėjas, civilinis ieškovas, civilinis atsakovas ir (ar) jų atstovai pateikia nesutikimą dėl 
bylos nagrinėjimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (vaiz-
do konferencijas) <...>.“ Manytina, kad priimti pakeitimai pažeistų lygybės principą, 
nes skirtingose stadijose taikomos tos pačios teisės skirtingos įgyvendinimo garan-
tijos. 

2021 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 81, 
210, 263, 269 ir 277 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 82 straipsniu įstatymu 
nustatyta: „<...> Lietuvos Respublikos teisingumo ministras ir Lietuvos Respublikos 
generalinis prokuroras iki 2020 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendina-
muosius teisės aktus <...>.“ Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministro 2021 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. I-113/1R-159 
buvo sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė, kuri turėjo iki 2021 m. gegužės 25 d. pa-
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rengti įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų, susijusių su proceso veiksmų atlikimu 
nuotoliniu būdu, projektus.

 Minėta, kad įsigaliojus BPK pakeitimams nėra priimti įstatymą lydintys teisės 
aktai (2021 m. gruodžio 31 d.). Todėl nėra išspręsti organizaciniai, techniniai ir teisi-
niai nuotoliniu būdu ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo klausimai, pvz., turi būti 
sureguliuota kamera, ar turi būti matomas tik tyrimo veiksme atliekamo asmens vei-
das, ar turi matytis ir kūnas, kad tyrėjas iš neverbalinės kalbos, mimikos galėtų įver-
tinti duodamų parodymų ar demonstruojamo elgesio patikimumą; kiek ikiteisminio 
tyrimo subjektų turėtų organizuoti ir dalyvauti atliekant tyrimo veiksmus nuotoliniu 
būdu, kaip bus fiksuojami gauti rezultatai, kaip pasirašomi procesiniai dokumentai, 
ar proceso dalyvis galėtų nuotoliniame tyrimo veiksme dalyvauti iš savo namų, ar 
turėtų atvykti į nurodytą įstaigą ir daugybė kitų klausimų.

Iš atliktos analizės matyti, kad ikiteisminio tyrimo stadijoje atliekant tyrimo 
veiksmus ar priimant procesinius sprendimus vadovaujamasi žemesnės teisinės ga-
lios teisės aktais (policijos generalinio komisaro įsakymais, generalinio prokuroro 
rekomendacijomis, priderintais prie Vyriausybės nutarimų), kurių nuostatos ne-
suderintos su BPK ir proceso paskirtimi. Toks dirbtinis baudžiamojo proceso šal-
tinių hierarchijos nepaisymas, kai pagrindiniu šaltiniu tampa ikiteisminio tyrimo 
subjektų vadovo priimti sprendimai, kelia riziką, kad ikiteisminis tyrimas gali tapti 
subjektyvus, tendencingai nukreiptas  tik  į vienos pusės interesų užtikrinimą. Tačiau 
manytina, kad pandemija turėjo ne tik neigiamą poveikį ikiteisminiam tyrimui, kad 
yra ir teigiamų tendencijų, kai sprendžiami ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo 
optimizavimo galimybių klausimai (pvz., atsisakant protokolų, o pridedant atlikto 
veiksmo garso ir vaizdo įrašą), įdiegiamos naujos technologijos (pvz., nuotolinės 
garso ir vaizdo perdavimo), stiprinama asmens duomenų apsauga, siekiama ekono-
miškesnio proceso. Taigi vienareikšmiškų išvadų apie COVID-19 sukeltos pande-
mijos poveikį teisei daryti negalima. Svarbu akcentuoti, kad visi daromi pakeitimai, 
reglamentuojantys ikiteisminį tyrimą, įdiegiamos naujovės pirmiausia turi būti ver-
tinamos per žmogaus teisių apsaugos pamatinių principų prizmę.

Susižavėjimą nuotoliniais procesais ima keisti vis dažniau keliamos ne tik įs-
tatyminio reglamentavimo, bet ir techninio nuotolinių procesų (tyrimo veiksmų) 
organizavimo problemos.

Antai, pasaulinė baudžiamojo teisingumo organizacijos „Fair trails“ atliktame 
tyrime „Teisiniai ir techniniai pavojai vykstant nuotoliniam teismui“1156 buvo pažy-

1156 The legal and technical dangers in mooving criminal court online, Tech Stream, 2020-08-06, https://
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mėta, kad vaizdo įrašų peržiūra (stebėjimas) atima galimybę įvertinti kalbančiojo 
ar veiksmus atliekančiojo asmens verbalinę kūno kalbą, konferencijų technologija 
gali filtruoti asmens balso dažnius, susijusius su emocijomis (kurios ypač aktualios 
vertinant asmens duodamų parodymų patikimumą).

Visai nenuvertinant kai kurių ikiteisminio tyrimo veiksmų nuotolinio atlikimo 
būdo, reikėtų spręsti ir proceso dalyvių teisių užtikrinimo klausimą, pvz., nuotolinių 
proceso metu apsunkinama proceso dalyvių teisė susipažinti su tam tikra medžiaga 
arba pateikti (online) reikiamus dokumentus, o tai gerokai suvaržo galimybę įgyven-
dinti procesines garantijas.

Kad ir kaip būtų, ikiteisminis tyrimas nėra skaitmenizuotas, ikiteisminio tyrimo 
veiksmų metu gautų duomenų fiksavimo forma nėra keičiama – išlieka protokolai, 
su kuriais turima teisė susipažinti ir teikti savo pastabas ar patikslinimus. Atliekant 
nuotolinį veiksmą ši galimybė neužtikrinama. Prie Lietuvos teisėsaugos institucijų 
naudojamos IBPIS sistemos ikiteisminio tyrimo dalyviai prieigos neturi. Todėl turi 
būti sprendžiamas klausimas, kaip užtikrinti asmeniui susipažinti su veiksmų, ku-
riuose jis dalyvavo, atlikimo protokolu: ar toks protokolas būtų perskaitomas (tuo-
met vertintinas perskaitymo tikslingumas ir asmens gebėjimas suvokti skaitomą 
tektą; nereikia pamiršti ir asmens emocinės būsenos ikiteisminio tyrimo veiksmo 
atlikimo metu); ar norėdamas susipažinti su ikiteisminio tyrimo veiksmų, kuriuo-
se dalyvavo proceso dalyvis, atlikimo protokolu, vadovaujantis BPK 181 straipsnio 
nuostatomis, pastarasis turėtų kreiptis į ikiteisminį tyrimą kontroliuojantį prokurorą 
ir gauti jo leidimą.

Taip pat turi būti išspręstas ir nuotolinio atstovavimo (gynybos) klausimas, su-
kuriant gynėjui (atstovui) ir ginamajam (atstovaujamajam) platformą (prieigą) ar 
kitokią galimybę bendrauti be pašaliečių. Ypač tai aktualu, kai sprendžiamas, pvz., 
paskirtos kardomosios priemonės suėmimo pratęsimo klausimas, kai gynėjas negali 
fiziškai būti šalia ginamojo ir teikti jam būtiną teisinę pagalbą.

Antai tarptautinė organizacija „Fair Trails“ parengė Teisių gidą (rekomendaci-
jas) dėl nuotolinio teismo proceso organizavimo.1157 Tokios rekomendacijos galėtų 
būti taikomos ir Lietuvos baudžiamajame procese. Pvz., jei vyktų nuotolinis procesas 
(ar būtų atliekamas nuotoliniu būdu tyrimo veiksmas), proceso dalyviui turi būti 

www.brookings.edu/techstream/the-legal-and-technical-danger-in-moving-criminal-courts-online/. 
1157 Pasaulinės organizacijos „Fair Trails“ puslapyje publikuotas pranešimas „Safeguarding The Right To A 

Fair Trial During The Coronavirus Pandemic: Remote Criminal Justice proceedings“, https://www.fair-
trials.org/sites/default/files/Safeguarding%20the%20right%20to%20a%20fair%20trial%20during%20
the%20coronavirus%20pandemic%20remote%20criminal%20justice%20proceedings.pdf.  
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suteikta pakankamai laiko pasikonsultuoti su gynėju ar atstovu prieš organizuoja-
mą tyrimo veiksmą ir po jo; ikiteisminio tyrimo įstaigos turi turėti tinkamą įrangą, 
garantuojančią proceso dalyviui teisę konfidencialiai susisiekti ir bendrauti su savo 
gynėju ar atstovu; turi būti įrengtos „saugios“ zonos įtariamiesiems, kur jie galėtų 
bendrauti su gynėju. Taip pat manytume, kad proceso dalyviui (nepriklausomai nuo 
jo teisinio procesinio statuso) ir jo gynėjui (atstovui) turi būti sukurtos nemoka-
mos elektroninės prieigos prie ikiteisminio tyrimo duomenų, susijusių su nuotoliniu 
būdu atliekamu ikiteisminio tyrimo veiksmu.

Ypatingo dėmesio reikalauja ir ikiteisminio tyrimo duomenų neatskleidžia-
mumo užtikrinimo klausimas, kad ikiteisminio tyrimo dalyvis nuotolinio tyrimo 
veiksmo negalėtų, pvz., įrašyti, įkelti į youtube ar kitaip išviešinti. Taigi turi būti 
išsprendžiamas įrangos ir sistemos, per kurias bus atliekamas nuotolinis procesas, 
patikimumas. Todėl nuotolinis tyrimo veiksmų atlikimas neturi tapti įprastu veiks-
mų atlikimu, nepateikiant tų pačių apsaugos ir teisių užtikrinimo standartų, kurie 
garantuojami proceso dalyviams gyvo dalyvavimo metu.
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3.4. COVID-19 pandemijos poveikis civilinių bylų teismo 
proceso organizavimui

Šioje mokslo studijos dalyje analizuojamos nuotolinių teismo posėdžių civilinėse 
bylose organizavimo teisinės ir praktinės prielaidos iki COVID-19 pandemijos, ver-
tinama, kokį poveikį kilusi pandemija turėjo informacinių technologijų, konkrečiai 
vaizdo konferencijų ir telekonferencijų, naudojimo civilinių bylų teismo procese 
teisiniam reglamentavimui, teisminei praktikai, į kokius pandemijos metu išryškė-
jusius nuotolinio teismo proceso aspektus būtina atsižvelgti siekiant užtikrinti, kad 
informacinių ir elektroninių ryšių technologijų siūlomi sprendimai ateityje netaptų 
prielaida pažeisti pagrindines teisingumo vertybes, tokias kaip teisminės gynybos 
prieinamumas, teisėjų nepriklausomumas ir nešališkumas, teisingas teismo procesas 
ir teismo sprendimų kokybė. Manytina, kad nuotoliniai teismo posėdžiai civilinėse 
bylose pasibaigus pandemijai turėtų išlikti išimtimi, kuria gali būti naudojamasi tik 
atidžiai įvertinus tokios posėdžio formos tinkamumą konkrečioje civilinėje byloje ir 
atsižvelgus į proceso dalyvių nuomonę šiuo klausimu.   

3.4.1. Nuotoliniai teismo posėdžiai civilinėse bylose – moderni 
realybė ar pavojus tinkamam teismo procesui?

COVID-19 pandemijos valdymas, pareikalavęs laikytis griežtų fizinio atstumo 
priemonių, tapo nemenku iššūkiu teisės į teisminę gynybą užtikrinimui ir teismo 
proceso civilinėse bylose, pagrįsto žodiškumo, betarpiškumo ir tiesioginio dalyvavi-
mo principais, tinkamam organizavimui. 

Žodiškumo principas civiliniame procese turi tvirtas istorines šaknis ir neabe-
jotinai šiandien vis dar gali būti įvardijamas kaip vienas esminių civilinio proceso 
principų. Šis  principas kontinentinės Europos valstybių civilinio proceso teisėje įsi-
galėjo po XIX–XX a. įvykusios civilinio proceso teisės reformos, pasibaigusios naujų 
civilinio proceso kodeksų priėmimu.1158 Perėjimas prie žodiškumo principu grįsto 
civilinio proceso reiškė naują civilinio proceso doktriną, apimančią ne tik tai, kad 
teismo posėdis, kuriame byla nagrinėjama iš esmės, turi vykti žodžiu, tačiau ir su tuo 

1158 1806 m. Prancūzijos, 1877 m. Vokietijos, 1895 m. Austrijos, 1864 m. Rusijos, 1942 m. Švedijos 
civilinio proceso kodeksai
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susijusius betarpiškumo, viešumo, koncentracijos, laisvo įrodymų vertinimo princi-
pus bei siekį stiprinti teismo autoritetą.1159

Žodinis bylos nagrinėjimas ir tiesioginis dalyvavimas teismo posėdyje yra pripa-
žįstamas sudedamąja teisės į tinkamą teismo procesą, įtvirtintą EŽTK 6 straipsnyje, 
dalimi. EŽTT ne kartą yra pažymėjęs, kad EŽTK 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisė 
į viešą bylos nagrinėjimą reiškia teisę į žodinį bylos nagrinėjimą bent jau vienoje ins-
tancijoje ir kad posėdžiai, kurie vyksta tik pirmojoje ir vienintelėje instancijoje, turi 
vykti žodinio nagrinėjimo forma.1160 Kita vertus, EŽTT taip pat yra konstatavęs, kad 
pareiga rengti viešą bylos nagrinėjimą nėra absoliuti, kad žodinis bylos nagrinėjimas 
nėra būtinas, jei bylos šalis aiškiai atsisako tokios savo teisės ir jei byloje nėra viešojo 
intereso, taip pat yra tam tikrų išskirtinių aplinkybių, pavyzdžiui, kai nėra tiriamos 
faktinės aplinkybės arba teisės klausimai, kurie negalėtų būti tinkamai išspręsti re-
miantis vien bylos rašytine medžiaga ir šalių rašytiniais paaiškinimais.1161

Nepaisant gan greitai išryškėjusių vien žodiškumu grįsto civilinio proceso mo-
delio trūkumų ir jau apie XX a. vidurį kontinentinėje Europos civilinio proceso teo-
rijoje ir praktikoje priimtos kompromisinės taisyklės dėl žodinio ir rašytinio proceso 
principų derinimo1162, žodinio proceso principas daugelyje jurisdikcijų ir šiandien 
išliko dominuojančiu civilinio proceso principu, ypač jei kalbėsime apie procesą pir-
mosios instancijos teisme. Lietuvos Respublikos civiliniame procese taip pat įtvirtin-
tas žodinio ir rašytinio proceso principų derinimas, žodiškumo principui išliekant 
dominuojančiam pirmosios instancijos teismo procese (CPK 15, 153 straipsniai). 

Žodiškumo principas, greta tokių visuotinai pripažintų privalumų kaip papras-
tumas, aiškumas, teismo darbo viešumas, galimybė tiesiogiai bendrauti teisėjui ir 
proceso šalims, kartu sudaranti prielaidas nedelsiant pašalinti kilusius neaiškumus 
ar trūkumus, išsiaiškinti tikruosius šalių ketinimus, palankumas šalių sutaikymo ga-
limybėms, turi ir trūkumų, kurių bene svarbiausi – neigiama įtaka bylos nagrinėjimo 
trukmei ir ekonomiškumui, ypač jei bylos šalys yra iš skirtingų miestų ar valsty-
bių. Šiuos neigiamus aspektus šiek tiek sušvelnina jau minėtas žodiškumo principo 

1159 Adolf Homburger, „Functions of Orality in Austrian and American Civil Procedure“, Buffalo Law 
Review 20, 1 (1970): 11, < https://digitalcommons.law.buffalo.edu/buffalolawreview/vol20/iss1/6>.

1160 EŽTT 2000 m. liepos 25 d. sprendimo byloje Tierce ir kt. prieš San Mariną, peticijos Nr. 24954/94, 
24971/94, 24972/94, 94 punktas; 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo byloje Jussila prieš Suomiją, pe-
ticijos Nr. 73053/01, 40 punktas; 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimo byloje Koottummel prieš Austriją, 
peticijos Nr. 49616/06, 19 punktas, kt.

1161 EŽTT 2002 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje Döry prieš Švediją, peticijos Nr. 28394/95 ir kt.  
1162 Egidijus Laužikas, Valentinas Mikelėnas, Vytautas Nekrošius, Civilinio proceso teisė. I tomas (Vilnius: 

Justitia, 2005), 208.
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derinimas su rašytiniu procesu, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad kalbėti apie visišką 
žodiškumo principo civiliniame procese atsisakymą šiandien yra paprasčiausiai ne-
realu, imta ieškoti ir kitų priemonių, kurios padėtų užtikrinti asmens teisę į bylos 
išnagrinėjimą per protingą terminą. Dėsninga, kad sparčiai vystantis informacinėms 
technologijoms imta ieškoti jų panaudojimo spartinant teismo procesą galimybių.

Apie informacinių ir elektroninių ryšių technologijų panaudojimą civilinių bylų 
(ir ne tik) procese siekiant teismo proceso spartinimo ir ekonomijos imta diskutuoti 
dar gerokai iki pasaulį užklupusios COVID-19 pandemijos. Šios srities pradininke 
pripažįstama JAV, kurioje pirmosios vaizdo konferencijos teismo procese panaudo-
tos dar aštuntojo dešimtmečio pabaigoje. Europoje liudytojų apklausa nuotoliniu 
būdu naudojama nuo dešimtojo dešimtmečio pabaigos.1163 Įstatymų, numatančių ne 
tik bylų tvarkymą elektronine forma, bet ir galimybę civiliniame procese naudotis 
vaizdo konferencijomis ir telekonferencijomis, priėmimas kai kuriose Europos 
valstybėse pastaruoju laikotarpiu siejamas su bendra e. teisingumo plėtra.1164 Vaiz-
do konferencijų ir telekonferencijų naudojimo civilinių ir komercinių bylų procese 
renkant įrodymus galimybę numato ir ES teisės aktai.1165 Vis dėlto reikia pastebėti, 
kad šiuo atveju kalbama veikiau apie atskirų procesinių veiksmų atlikimą naudojant 
informacines technologijas. Viso teismo proceso perkėlimas į elektroninę erdvę iki 
COVID-19 pandemijos ne tik negalėjo būti vadinamas įprastu reiškiniu, bet dau-
gumos Europos valstybių civilinio proceso įstatymuose apskritai net nebuvo numa-
tytas. Be to, nors atskirų valstybių proceso įstatymai ir numatė liudytojų ar proceso 
dalyvių apklausos naudojant vaizdo konferencijas kitiems proceso dalyviams (tei-
sėjams, advokatams, proceso šalims) fiziškai dalyvaujant teismo posėdyje galimybę, 
jau nuo pat tokių įstatymų įsigaliojimo nebuvo išvengta diskusijų dėl tinkamų tech-
nologijų prieinamumo ir galimo teisės į tinkamą teismo procesą ribojimo.1166

Teisės doktrinoje pažymima, kad informacinių ir elektroninių ryšių techno-
logijų diegimas teismuose yra neišvengiamai sudėtingas uždavinys. Pirma, teismo 
procesas yra labai formalizuotas procesas, bet kokie jo pokyčiai turi būti diegiami 
atsargiai ir laipsniškai, kad nenukentėtų pagrindiniai teismo proceso principai. Pri-

1163 Katarina Ševcová, „Civil process in the context of orality“, Visegrad Journal on Human Rights 5, 2 
(2019): 7–12.

1164 Anne Sanders, „Video-Hearings in Europe Before, During and After the COVID-19 Pandemic“, Inter-
national Journal for Court Administration 12 (2) (2021),  <http://doi.org/10.36745/ijca.379>.

1165 Pvz., 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tar-
pusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose 17 straipsnio 4 dalis. 

1166 Anne Sanders, „Video-Hearings in Europe Before, During and After the COVID-19 Pandemic“, Inter-
national Journal for Court Administration 12 (2) (2021),  <http://doi.org/10.36745/ijca.379>.
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pažįstama, kad kai kurių technologijų potencialo panaudojimas teismo procese iš 
esmės neperžiūrint civilinio proceso principų (pavyzdžiui, nekeičiant klasikinio po-
žiūrio į betarpiškumo principą) gali būti tik ribotas, o tokio pobūdžio pokyčiai teis-
mų veikloje paprastai vyksta pamažu. Antra, teismų sektorius tradiciškai yra linkęs 
į konservatyvumą, todėl net tokiose informacinių technologijų naudojimo teismo 
procese pionierėmis laikomose Europos valstybėse kaip Austrija vaizdo konferen-
cijos civiliniame procese iki COVID-19 pandemijos buvo naudojamos pakankamai 
retai ir dažniausiai tik tarptautinių apklausų atvejais.1167 Taigi COVID-19 pandemi-
jos sąlygotas viso teismo proceso perkėlimas į elektroninę erdvę visiškai pagrįstai 
buvo įvardytas kaip teismų sistemos „katapultavimas“ į technologijų amžių ir „di-
džiausias amžiaus bandomasis projektas“1168.

Šiandien jau galime bandyti įvertinti pirmuosius šio „amžiaus bandomojo 
projekto“ rezultatus. Siekiant sėkmingo informacinių ir elektroninių ryšių 
technologijų integravimo į teismo procesą ateityje svarbiausiu iššūkiu tampa išlaikyti 
ir toliau plėtoti tai, kas pandemijos metu pasirodė naudinga, ir atsisakyti to, kas buvo 
per daug problemiška, galbūt tiesiog šiame visuomenės ir teismų sistemos raidos eta-
pe dar pernelyg ankstyva. Taigi ar nuotolinis teismo procesas pasibaigus pandemijai 
taps nauja realybe? Ar vis dėlto į jį turime žvelgti kaip į įprasto žodiškumo ir betar-
piškumo principais bei tiesioginiu proceso šalių ir teismo bendravimu grindžiamo 
civilinio proceso išimtį, kurios platesnis panaudojimas pateisinamas tik susiklosčius 
išskirtinėms aplinkybėms? Atsakymas į šiuos klausimus iš esmės priklauso nuo to, ar 
nuotoliniu būdu vykstantį teismo procesą šiandien galime vadinti kokybiškai tapačia 
„gyvo“ teismo proceso alternatyva, ar vis dėlto pripažįstame, kad nuotoliniu būdu 
vykstantis teismo procesas gali lemti tam tikrus byloje dalyvaujančių asmenų proce-
sinių galimybių suvaržymus, nebūdingus mums įprastam „gyvam“ teismo procesui. 

1167 Aurimas Brazdeikis, Vytautas Nekrošius, Rimantas Simaitis, Vigita Vėbraitė, „Elektronizavimo prie-
monių naudojimas spartinant Lietuvos civilinį procesą“, Teisė 93 (2014): 29–45.

1168 Organization for Security and Cooperation in Europe, „The functioning of courts in the Covid-19 
pandemic. Primer“, 2 November 2020, p. 20.
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3.4.2. Civilinio proceso teisės poveikis pandemijos valdymui: 
nuotoliniai teismo posėdžiai kaip būdas užtikrinti nenutrūkstamą 

civilinių bylų nagrinėjimą ekstremaliosios situacijos metu

3.4.2.1. Nuotolinių teismo posėdžių civilinėse bylose organizavimo teisinės ir 
praktinės prielaidos iki COVID-19 pandemijos 

a) Požiūris į nuotolinius teismo posėdžius Europos regione  

Pagrindiniai principai, kuriais grindžiamas civilinio proceso teisinis reglamen-
tavimas, tokie kaip rungimasis, betarpiškumas, žodiškumas, tiesioginis dalyvavimas, 
reikalauja, kad proceso šalims būtų sudarytos lygios galimybės pristatyti savo pozi-
ciją teismo posėdyje. Iki COVID-19 pandemijos, regis, niekam negalėjo kilti jokių 
abejonių, kad toks teismo posėdis vyks būtent teismo posėdžių salėje, tiek šalims, 
tiek bylą nagrinėjančiam teismui fiziškai jame dalyvaujant. Kaip pastebi A. Sanders, 
„mūsų kultūroje teisingumui vykdyti buvo skirta tam tikra vieta – teismo posėdžių 
salė. Vykdant nuotolinius teismo posėdžius gali kilti klausimas, ar teisingumas „vis 
dar žino savo vietą“1169. 

Dalies Europos valstybių1170 proceso įstatymai iki kilusios pandemijos apskritai 
nenumatė galimybės civilinių bylų teismo posėdžius organizuoti nuotoliniu būdu. O 
tose valstybėse, kurių civilinio proceso įstatymuose tokia galimybė buvo numaty-
ta1171, į tai buvo žvelgiama veikiau kaip į tam tikrą išimtį, paprastai taikomą tik atski-
riems procesiniams veiksmams, tokiems kaip užsienyje esančių liudytojų apklausa, 
atlikti, o ne teismo posėdžiui, kuriame byla nagrinėjama iš esmės, organizuoti. Šalys 
nuotoliniu būdu galėjo būti apklausiamos, jei jos yra įkalinimo įstaigoje ar, atskirais 
atvejais, jei kelionė į teismą būtų ypač brangi, ar dėl su proceso šalies saugumu ar 
sveikata susijusių priežasčių. Nepaisant atskirų valstybių įstatymų leidėjo pastan-
gų labiau išplėsti informacinių technologijų naudojimą teismo procese, nuotolinių 
teismo posėdžių civilinėse bylose iki pandemijos nebuvo galima pavadinti įprastu 

1169 Anne Sanders, „Video-Hearings in Europe Before, During and After the COVID-19 Pandemic“, Inter-
national Journal for Court Administration 12 (2) (2021), <http://doi.org/10.36745/ijca.379>.

1170 Pavyzdžiui, Belgijos, Šveicarijos, Graikijos.
1171 Pavyzdžiui, Austrijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Švedijoje.
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reiškiniu praktiškai nė vienoje Europos valstybėje.1172

Būtų visiškai neteisinga teigti, kad atsargus požiūris į informacinių technologijų 
naudojimą teismo procese buvo nulemtas vien tik nepakankamo proceso dalyvių, 
pirmiausia teismų, gebėjimo ir nenoro naudotis šiomis technologijomis. Tinkamas 
teisinės sistemos vystymasis ir su tuo susijusi teismų veikla paprastai reikalauja 
laipsniško ir nuoseklaus tobulinimo, t. y. „evoliucijos, o ne revoliucijos“1173. Infor-
macinėms technologijoms pamažu skverbiantis į teismų veiklą, klausimas, kiek šių 
technologijų siūlomi sprendimai yra tinkami ir pakankami siekiant užtikrinti as-
mens teisę į tinkamą bylos nagrinėjimą, kuri taip pat apima teisę į rungimosi prin-
cipu pagrįstą procesą1174, tapo itin aktualus. Teisėjai, kurie atsakingi už šalių teisių 
apsaugos teismo procese užtikrinimą1175, tokiems pavojams tiesiog privalo skirti pa-
kankamai dėmesio. Kaip pažymėta Konsultacinės Europos teisėjų tarybos (CCJE) 
dar 2011 m. priimtoje nuomonėje, „informacinių technologijų įdiegimas Europos 
šalių teismuose neturėtų kompromituoti žmogaus ir simbolinio teisingumo veido. 
Jei teisingumas bus suvokiamas vien tik kaip techninis, atskiriant jį nuo tikrosios ir 
fundamentaliosios funkcijos, kyla rizika, kad jis bus dehumanizuotas. Teisingumas 
yra ir turėtų būti humaniškas, kadangi jis pirmiausia yra susijęs su žmonėmis ir 
tarp jų kylančiais ginčais. Tai labiausiai pastebima vertinant besibylinėjančiųjų ir jų 
liudytojų elgesį, tai yra bylą nagrinėjančio teisėjo užduotis teisme. Teisėjai privalo 
nustatyti informacinių technologijų privalumus, trūkumus ir bet kokius galimus tin-
kamo teisingumo vykdymo pavojus bei juos pašalinti“1176.

Teisės doktrinoje pažymima, kad nors nuotoliniai teismo posėdžiai, tinkamai 
jais naudojantis, gali prisidėti prie civilinio proceso tikslų įgyvendinimo, Europos 
valstybėse bent jau šiuo metu jie nėra pripažįstami kokybiškai tapačia „gyvo“ teismo 
proceso alternatyva. Tą akivaizdžiai rodo faktas, kad galimybė organizuoti nuotoli-
nius teismo posėdžius paprastai yra siejama su šalių sutikimu. Pavyzdžiui, Austrijoje 
rengiant nuotolinį teismo posėdį būtina gauti abiejų proceso šalių sutikimą, o nuo-

1172 Anne Sanders, „Video-Hearings in Europe Before, During and After the COVID-19 Pandemic“,Inter-
national Journal for Court Administration 12 (2) (2021), <http://doi.org/10.36745/ijca.379>.

1173 Arahon Barak, „The Role of a Supreme Court in a Democracy“,Hastings Law Journal 53 (5) (2002): 
1205–1216, < https://repository.uchastings.edu/hastings_law_journal/vol53/iss5/14>. 

1174 EŽTT 1993 m. birželio 23 d. sprendimas byloje Ruiz-Mateos prieš Ispaniją, peticijos Nr. 12952/87, kt. 
1175 Žr., pvz., Europos teisėjų Didžiosios chartijos 11–15 punktus. Magna Carta of Judges (fundamental 

principles), <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?docu-
mentId=090000168063e431. 

1176 CCJE nuomonė Nr. (2011)14 „Teisingumas ir informacinės technologijos“, https://rm.coe.in-
t/168074821b.
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tolinio teismo posėdžio organizavimas nesant tokio sutikimo pripažįstamas teisės į 
tinkamą teismo procesą pažeidimu. Čekijoje, Airijoje, San Marine ir Ispanijoje pagal 
įstatymą šalių sutikimas nėra reikalingas, tačiau praktikoje į proceso dalyvių valią 
yra atsižvelgiama. Vokietijos įstatymų leidėjas, siekdamas paskatinti organizuoti 
nuotolinius teismo posėdžius, dar 2013 m. numatė, kad abiejų šalių sutikimas nuoto-
liniam teismo posėdžiui civilinėse, socialinėse, mokesčių ir administracinėse bylose 
nėra reikalingas ir teismas tokią posėdžio formą gali pasirinkti ex officio. Vis dėlto 
praktikoje nuotoliniai teismo posėdžiai nesant šalių sutikimo nėra rengiami1177. 

Įstatymų leidėjo siekis smarkiau išplėsti informacinių technologijų naudojimą 
teismo procese kai kuriose valstybėse sukėlė ir konstitucinę diskusiją. Pavyzdžiui, 
Belgijoje 2016 m. priimtas įstatymas, leidęs nuotoliniu būdu apklausti kaltinamąjį be 
jo sutikimo, 2018 m. Belgijos Konstitucinio Teismo buvo pripažintas pažeidžiančiu 
Belgijos Konstituciją ir EŽTK 7 straipsnį, nes nenumatė jokių sąlygų, kurioms esant 
teismui būtų suteikiama teisė organizuoti apklausą nuotoliniu būdu. Prancūzijoje 
2020 m. lapkričio 18 d. ordonanso nuostatų, leidusių naudoti vaizdo konferencijas 
galutiniams kaltinamųjų pasisakymams baudžiamajame procese, galiojimą sustab-
dė Valstybės Taryba (pranc. Conseil d’État), akcentavusi žodinių argumentų svarbą 
sudėtingose baudžiamosiose bylose1178. Nors aptariami pavyzdžiai yra susiję ne su 
civiliniu, o su baudžiamuoju procesu, kai kurios išsakytos abejonės (pavyzdžiui, dėl 
teismo diskrecijos, organizuojant teismo posėdžius nuotoliniu būdu, ribų, nuotoli-
nių teismo posėdžių atitikties tinkamo teismo proceso reikalavimams) neabejotinai 
gali būti reikšmingos ir civiliniam procesui. 

 Vaizdo konferencijų, kaip priemonės dalyvauti teismo procese, leistinumas, 
atsižvelgiant į EŽTK 6 straipsnio reikalavimus, buvo tapęs ir EŽTT peržiūros objek-
tu. Pasak šio teismo, dalyvavimas teismo posėdyje vaizdo konferencijos būdu sa-
vaime nelaikytinas pažeidžiančiu EŽTK 6 straipsnį, tačiau nacionalinis teismas turi 
pareigą užtikrinti, kad tokia priemone būtų naudojamasi siekiant teisėto tikslo ir 
laikantis tinkamo teismo proceso reikalavimų.1179 Civilinio proceso teisės požiūriu 
tai, visų pirma, reiškia, kad vykdant teismo posėdžius nuotoliniu būdu negali būti 
pažeidžiamas šalių procesinis lygiateisiškumas, t. y. kiekvienos šalies galimybė pri-
statyti savo poziciją abiem šalims vienodai palankiomis sąlygomis, taip pat teisė į 

1177 Anne Sanders, „Video-Hearings in Europe Before, During and After the COVID-19 Pandemic“, Inter-
national Journal for Court Administration 12 (2) (2021), <http://doi.org/10.36745/ijca.379>.

1178 Anne Sanders, „Video-Hearings in Europe Before, During and After the COVID-19 Pandemic“, Inter-
national Journal for Court Administration 12 (2) (2021), <http://doi.org/10.36745/ijca.379>.

1179 EŽTT 2006 m. spalio 5 d. sprendimas byloje Marcello Viola prieš Italiją, peticijos Nr. 45106/04.
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rungimosi principu pagrįstą procesą, apimanti šalių teisę susipažinti su visais prie 
bylos medžiagos pridėtais įrodymais, kurie gali turėti įtakos teismo sprendimui, ir 
juos komentuoti, teisę turėti pakankamai laiko susipažinti su įrodymais teisme ir 
teisę teikti įrodymus.1180 Nors internetas ir jo teikiamos galimybės daugeliui mūsų 
šiandien gali atrodyti savaime suprantamas ir įprastas reiškinys, nedera pamiršti, 
kad pati interneto sąvoka šiandien skaičiuoja vos ketvirtą dešimtmetį1181 o visuome-
nės skaitmeninis raštingumas vis dar gan stipriai skiriasi. Būtinybė pristatant savo 
bylą teismui naudotis mažai pažįstamomis technologijomis gali tapti nemenka kliū-
timi kai kuriems visuomenės nariams, o tai savo ruožtu gali pažeisti šalių procesinio 
lygiateisiškumo principą ir turėti bendrą neigiamą poveikį teismo proceso kokybei. 

 Nors apie informacinių ryšių technologijų panaudojimo teismo procese ga-
limybes ir ribas paprastai buvo diskutuojama žvelgiant būtent per proceso dalyvių 
procesinių teisių apsaugos prizmę, pagrįstai atkreiptas dėmesys ir į galimą pernelyg 
plataus šių priemonių naudojimo neigiamą įtaką teisėjų procesiniam nepriklauso-
mumui. Pažymėta, kad per didelė priklausomybė nuo technologijų ir tų, kurie jas 
kontroliuoja, gali kelti pavojų teisingumui. Teisėjai neturėtų būti priklausomi nuo 
technologijų ir jas valdančių asmenų reikalavimų vien tik dėl efektyvumo. Pasiū-
lymai dėl sprendimų formos ar turinio neturėtų būti primesti teisėjams bet kurios 
kitos valdžios tuo pagrindu, kad reikia informacinių technologijų sistemos struktūrą 
panaudoti teismo procese; geriau, kad ši struktūra būtų lanksti ir parengta prisitai-
kyti prie teisminių precedentų ar praktikos. Informacinės technologijos turėtų būti 
naudojamos teisėjų nepriklausomumui kiekvienoje proceso stadijoje sustiprinti, o 
ne pakenkti1182. Kitaip tariant, informacinių technologijų siūlomi sprendimai turė-
tų tapti pagalba bylą nagrinėjančiam teismui, o ne „primesta“ priemone, kliudančia 
teisėjui lanksčiai reaguoti į konkrečios bylos procesinius ypatumus, siekiant proceso 
sąžiningumo ir teisingo sprendimo byloje priėmimo.

 Galiausiai atsižvelgiant į teisės į rungimosi principu pagrįstą teismo procesą 
turinį akivaizdu, kad galimybė teismo posėdžius organizuoti nuotoliniu būdu yra 
neatsiejamai susijusi su kitų teismo teikiamų paslaugų skaitmenizavimu. Sunku įsi-
vaizduoti veiksmingą proceso šalių dalyvavimą teismo posėdyje nuotoliniu būdu, jei 

1180 Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir Europos Taryba, Europos teisės į teisingumą vadovas, 
2016, <https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_access_justice_LIT.PDF>.

1181 Žodis „internetas“ atsirado 1983 m., kai buvo sujungtas karinis tinklas MILNET ir civilinis tinklas 
ARPNET, o jungtinis darinys pavadintas internetu.

1182 CCJE nuomonė Nr. (2011)14 „Teisingumas ir informacinės technologijos“, https://rm.coe.in-
t/168074821b.
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tokiu būdu teismo posėdyje dalyvaujančioms šalims nėra sudarytos tinkamos gali-
mybės susipažinti su bylos medžiaga nevykstant dėl to į teismą, o įrodymai teismui 
privalomai turi būti teikiami neskaitmeniniais būdais. Taigi teisės doktrinoje visiškai 
pagrįstai atkreipiamas dėmesys į tai, jog efektyvaus vaizdo technologijų naudojimo 
teismo procese būtina prielaida yra gerai sukurta elektroninė bylų valdymo sistema 
kartu su galimybe vesti bylas elektroniniu būdu1183. Tokia galimybė iki pandemijos 
buvo sukurta toli gražu ne visų Europos valstybių teismuose ir tai taip pat paaiškina 
gan ribotą naudojimąsi vaizdo technologijų teikiamomis galimybėmis Europos vals-
tybių teismų praktikoje. 

  
b) Nuotolinių teismo posėdžių civilinėse bylose organizavimo teisinės ir praktinės 

prielaidos Lietuvoje 

Lietuvoje galimybė civiliniame procese naudoti vaizdo konferencijas ir telekon-
ferencijas buvo įtvirtinta 2013 m. kovo 1 d. įsigaliojusiuose CPK 1752 straipsnyje1184 
ir teisingumo ministro patvirtintame Vaizdo konferencijų ir telekonferencijų tech-
nologijų naudojimo nagrinėjant civilines ir administracines bylas tvarkos apraše 
(toliau – Aprašas)1185. Reikšmingas prielaidas naudoti vaizdo konferencijas ir tele-
konferencijas teismo posėdžiams civilinėse bylose organizuoti sudarė ir nuo 2013 m. 
liepos 1 d. Lietuvoje pradėtas eksploatuoti teismų informacinės sistemos LITEKO 
Viešųjų elektroninių paslaugų posistemis (Lietuvos teismų elektroninių paslaugų 
portalas) bei iš dalies modernizuota LITEKO sistema, sudaranti sąlygas vesti bylas 
elektroniniu būdu. 2019 m. pabaigoje portalo e.teismas.lt paslaugų vartotojų skaičius 
siekė 68 350 (2018 m. – 54 118, 2017 m. – 39 500). Pažymėtina, kad aktyviausiai 
galimybe vesti bylas elektroniniu būdu buvo naudojamasi būtent civilinėse bylose – 
elektroninių civilinių bylų skaičius 2019 m. siekė 132 041 (2018 m. – 137 036, 2017 
m. – 154 736), o popierine forma išnagrinėtų civilinių bylų skaičius buvo daug ma-
žesnis ir siekė 42 0461186.

1183 Marco Fabri, „Will COVID-19 Accelerate Implementation of ICT in Courts?“, International Journal 
for Court Administration 12 (2) (2021), < https://www.iacajournal.org/articles/10.36745/ijca.384/>.

1184 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas, Valstybės žinios, 
2011, Nr. 85-4126.

1185 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1R-309 „Dėl Vaizdo 
konferencijų ir telekonferencijų technologijų naudojimo nagrinėjant civilines ir administracines bylas 
tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybės žinios, 2012, Nr. 144-7435.

1186 „Teismų veiklos apžvalga 2019“, https://www.teismai.lt/data/public/uploads/2020/03/teismai2020.
pdf.
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Kadangi naujai įsigaliojusios įstatymo nuostatos reikalavo technologinio teis-
mų pasirengimo, pirmieji nuotoliniai teismo posėdžiai Lietuvos teismuose pradėti 
organizuoti 2015 m., po to, kai įgyvendinant Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavi-
mo programos projektą „Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūri-
mas ir įdiegimas teismuose“ 2014 m. pabaigoje 18 šalies teismų buvo įdiegta vaizdo 
konferencijų įranga1187. Teisėjų taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų 
įstatymo 120 straipsnio 17 punktu, 2014 m. lapkričio 28 d. patvirtino Vaizdo kon-
ferencijų įrangos naudojimo teismo proceso metu tvarkos aprašą, nustatantį vaizdo 
konferencijų organizavimo ir vaizdo konferencijų įrangos naudojimo nagrinėjant 
baudžiamąsias, civilines, administracines ir administracinių teisės pažeidimų bylas 
sąlygas ir tvarką tiek, kiek tai neprieštarauja kitiems Europos Sąjungos ir Lietuvos 
Respublikos teisės aktams ir tarptautinėms sutartims1188.

CPK 1752 straipsnyje buvo nustatyta, kad naudoti informacines ir elektroninių 
ryšių technologijas (vaizdo konferencijas, telekonferencijas ir kt.) civiliniame proce-
se galima tiek įrodymams rinkti, tiek užtikrinant proceso dalyvių dalyvavimą teis-
mo posėdžiuose ir liudytojo apklausą jo buvimo vietoje. Pastebėtina, kad, papildžius 
CPK 1752 straipsniu, CPK 153 straipsnis, reglamentuojantis teismo posėdžių formas, 
pakeistas nebuvo, t. y. teismo posėdžių civilinėse bylose formos išliko dvi – žodinė ir 
rašytinė, o teismo posėdis naudojant vaizdo konferencijas ar telekonferencijas kaip 
atskira ir savarankiška teismo posėdžio forma nebuvo išskirtas. Atsižvelgiant į tai, kad 
pagal CPK 1752 straipsnio 1 dalį naudojant informacines ir elektroninių ryšių tech-
nologijas gali būti užtikrinamas proceso dalyvių dalyvavimas teismo posėdžiuose, o 
rašytinio proceso atveju byloje dalyvaujantys asmenys teismo posėdyje nedalyvauja 
(CPK 153 straipsnio 2 dalis), darytina išvada, kad teismo posėdis, naudojant vaizdo 
konferencijas ar telekonferencijas, įstatymų leidėjo yra pripažįstamas tam tikra žodi-
nio proceso formos modifikacija. Detalesnės gairės, kokiu atveju tokia žodinio pro-
ceso modifikacija yra leistina, proceso įstatyme nebuvo pateiktos. Įstatymas numatė 
vienintelę informacinių ir elektroninių ryšių technologijų naudojimo civiliniame 
procese sąlygą: teisingumo ministro nustatyta tvarka naudojant šias technologijas, 
turi būti užtikrintas patikimas proceso dalyvių tapatybės nustatymas ir duomenų 
(įrodymų) objektyvus fiksavimas ir pateikimas.

1187 Lietuvos teismai, „Teismuose pradedama diegti vaizdo konferencijų įranga“, https://www.teismai.lt/lt/
naujienos/teismu-sistemos-naujienos/teismuose-pradedama-diegti-vaizdo-konferenciju-iranga/303.

1188 Teisėjų tarybos 2014 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 13P-156-(7.1.2) „Dėl Vaizdo konferencijų įran-
gos naudojimo teismo proceso metu tvarkos aprašo patvirtinimo“.
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Originalioje Aprašo redakcijoje1189 buvo numatyta, kad nagrinėjant bylas ci-
vilinio proceso tvarka proceso dalyvis bylą nagrinėjančiam teismui prašymą jam 
dalyvauti teismo posėdžiuose naudojant vaizdo konferencijų įrangą pateikia CPK 
nustatyta tvarka. Prie prašymo proceso dalyviai prideda teisės aktų nustatyta tvar-
ka patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Nagrinėjant bylą 
civilinio proceso tvarka, apie teismo sprendimą dėl proceso dalyvio prašymo proce-
so dalyviai informuojami CPK nustatyta tvarka.1190 Taigi nors CPK 1752 straipsnis 
nenumatė proceso dalyvių sutikimo kaip būtinos teismo posėdžio, organizuojamo 
nuotoliniu būdu, prielaidos, iš aptariamų Aprašo nuostatų tarsi galima būtų spręsti, 
kad tokiai proceso dalyvių dalyvavimo teismo posėdyje formai buvo reikalinga jų 
iniciatyva, išreikšta prašymo teismui forma. Kita vertus, Teisėjų tarybos patvirtin-
to Vaizdo konferencijų įrangos naudojimo teismo proceso metu tvarkos aprašo1191 
nuostatos numatė galimybę apklausą ar asmenų dalyvavimą teismo procese vaizdo 
konferencijos būdu inicijuoti tiek proceso dalyviui, tiek pačiam bylą nagrinėjančiam 
teismui. Apraše nebuvo reglamentuota, ar pastaruoju atveju teismas turėtų gauti 
proceso dalyvių sutikimą nuotolinei apklausos formai. 

Nei CPK 1752 straipsnis, nei Aprašas nenumatė civilinių bylų kategorijų, kuriose 
būtų draudžiamas ar, priešingai, rekomenduojamas teismo posėdžių organizavimas 
nuotoliniu būdu. Taigi teoriškai nuotoliniu būdu teismo posėdžiai galėjo būti orga-
nizuojami bet kurių kategorijų civilinėse bylose (žinoma, išskyrus rašytinio proceso 
tvarka nagrinėjamas bylas). Pagal bendrąją Lietuvos civiliniame procese galiojan-
čią taisyklę galutinio sprendimo dėl bylos nagrinėjimo formos pasirinkimo teisė, 
išskyrus atvejus, kai konkreti forma imperatyviai įtvirtinta įstatyme, priklauso bylą 
nagrinėjančiam teisėjui.1192 Šią taisyklę atspindi ir aptartos Aprašo nuostatos, pagal 
kurias sprendimą dėl proceso dalyvio prašymo jam dalyvauti teismo posėdžiuose 
naudojant vaizdo konferencijų įrangą galutinai sprendžia teismas, t. y. toks prašymas 
bylą nagrinėjančiam teismui nėra privalomas. 

Vertinant statistinius laikotarpio nuo nuotolinių teismo posėdžių organizavi-
mo Lietuvoje pradžios iki COVID-19 pandemijos duomenis galima konstatuoti, kad 

1189 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1R-309 „Dėl Vaizdo 
konferencijų ir telekonferencijų technologijų naudojimo nagrinėjant civilines ir administracines bylas 
tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybės žinios, 2012, Nr. 144-7435.

1190  Aprašo 3, 5, 6 punktai.
1191 Teisėjų tarybos 2014 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 13P-156-(7.1.2) „Dėl Vaizdo konferencijų įran-

gos naudojimo teismo proceso metu tvarkos aprašo patvirtinimo“.
1192 Žr., pvz., CPK 153 straipsnio 3 dalis, 322 straipsnis, 443 straipsnio 5 dalis, kt. 
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situacija, susijusi su nuotolinių teismo posėdžių civilinėse bylose organizavimu, iki 
pandemijos Lietuvoje iš esmės nesiskyrė nuo kitų Europos valstybių. Nors nuotoli-
nių teismo posėdžių skaičius Lietuvoje 2015–2019 m. gan sparčiai augo (per ketve-
rius metus nuotolinių teismo posėdžių pagausėjo daugiau nei dešimt kartų – nuo 
239 nuotolinių teismo posėdžių 2015-aisiais iki 2612 nuotolinių teismo posėdžių 
2019-aisiais), bendras nuotolinių teismo posėdžių skaičius, lyginant jį su teismuose 
išnagrinėtų bylų skaičiumi, liko nedidelis, be to, šia galimybe beveik išimtinai nau-
dojosi administraciniai teismai bendrauti su asmenimis pataisos įstaigose. 2015–
2018 m. aktyviausiai nuotoline vaizdo konferencijų įranga naudojosi ir nuotolinius 
teismo posėdžius vykdė Vilniaus apygardos administracinis teismas, 2015–2016 m. 
surengęs daugiau nei 80 proc. visų nuotolinių teismo posėdžių, 2019 m. – Regionų 
apygardos administracinis teismas.1193 Civiliniame procese iki pandemijos vaizdo 
konferencijos ir telekonferencijos buvo naudojamos tik pavieniais atvejais, paprastai 
šalių ar liudytojų apklausai bylose, turinčiose tarptautinį elementą. 

Priežastys, dėl kurių šia nauja galimybe civilinėse bylose nebuvo aktyviau nau-
dojamasi, taip pat nesiskiria nuo priežasčių, nurodomų kitose Europos valstybėse. 
Pirmiausia tai ribotos techninės galimybės (tiek teismo, tiek proceso dalyvių), žinių 
ir patirties, kaip tinkamai naudotis vaizdo konferencijų įranga, trūkumas, aiškesnių 
gairių, kaip turėtų būti organizuojamas ir vedamas nuotolinis teismo posėdis, stoka, 
abejonės dėl nuotoliniu būdu vykstančio civilinio proceso veiksmingumo ir jo atitik-
ties tinkamo teismo proceso reikalavimams. Išsakyta nuomonių, kad pats civilinio 
proceso tvarka nagrinėjamų bylų pobūdis (sprendžiami privačių asmenų ginčai, šalys 
pirmosios instancijos teismo procese neretai dalyvauja be atstovo, priimant spren-
dimą dažnai remiamasi žodine informacija (šalių paaiškinimais ir liudytojų parody-
mais)) yra ne toks palankus vaizdo konferencijų ar telekonferencijų naudojimui nei, 
pavyzdžiui, administracinių bylų, kuriose įprastai dalyvauja viešojo administravimo 
subjektai ir kurios nemaža dalimi grindžiamos rašytiniais dokumentais, procesas ir 
kad būtent tai lėmė administracinių teismų lyderiavimą nuotolinių teismo posėdžių 
organizavimo srityje iki COVID-19 pandemijos.1194 

1193 2015–2019 m. teismų veiklos ataskaitos, <https://www.teismai.lt/lt/teismu-savivalda/teismu-ir-teis-
mu-savivaldos-instituciju-veiklos-ataskaitos/198>.

1194  „Ar įmanoma užtikrinti teisę į teisingą teismą nuotoliniu būdu?“, Teisė.Pro, <https://www.teise.pro/
index.php/2021/05/22/ar-imanoma-uztikrinti-teise-i-teisinga-teisma-nuotoliniu-budu/>.
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3.4.2.2. COVID-19 pandemijos nulemti iššūkiai teisingumui vykdyti ir 
nuotolinių teismo posėdžių civilinėse bylose plėtra

a) Situacija Europos regione

2020 m. pradžioje pasaulį sukrėtusi COVID-19 pandemija sukėlė nemažų 
iššūkių teismų veiklai, kuri, nepaisant taikomų apribojimų, akivaizdu, negalėjo būti 
visiškai sustabdyta. Vaizdo konferencijų naudojimas civilinių bylų teismo proce-
se, į kurį iki pandemijos žvelgta pakankamai atsargiai, kilus pandemijai tapo kone 
vienintele priemone, užtikrinančia tai, kad civilinių bylų nagrinėjimas nesustotų ir 
kartu nekeltų grėsmės nei proceso dalyvių, nei civilines bylas nagrinėjančių teisėjų 
gyvybei ir sveikatai. 

Atsižvelgiant į teismo proceso formalų pobūdį ir kontinentinėje Europoje vyrau-
jantį civilinio proceso teisės priskyrimą viešosios teisės sričiai, galima tik pritarti po-
zicijai, kad informacinių technologijų siūlomų sprendimų naudojimas greta nusta-
tytų proceso taisyklių ar kaip jų alternatyvos reikalauja aiškaus teisinio pagrindo.1195 
Kaip tik tai, kad nebuvo teisinio pagrindo civilinių bylų teismo procesui organizuoti 
nuotoliniu būdu ar nepakako esamo teisinio reglamentavimo, kilus pandemijai tapo 
pirmuoju išbandymu teismams, turintiems pareigą užtikrinti teisės į teisminę gyny-
bą prieinamumą net ir susiklosčius ypatingoms aplinkybėmis. 

Net ir tose valstybėse, kuriose dar iki pandemijos buvo numatyta vaizdo kon-
ferencijų naudojimo civiliniame procese galimybė, kilus pandemijai buvo reikalingi 
tam tikri teisinio reglamentavimo pokyčiai. Pavyzdžiui, Lenkijoje, kurioje galimybė 
teismo posėdyje dalyvauti nuotoliniu būdu numatyta dar 2015 m. priimtuose CPK 
pakeitimuose, proceso dalyviui buvo keliamas reikalavimas šiuo tikslu asmeniškai 
atvykti į kitoje vietovėje esantį teismo pastatą, todėl iki pandemijos šia nuostata iš 
esmės nebuvo naudojamasi. Suprantama, kad reikalavimas proceso dalyviui asme-
niškai atvykti į teismo pastatą nebuvo suderinamas su siekiu mažinti COVID-19 
plitimą, todėl 2020 m. gegužės 14 d. priimtu įstatymu tokio reikalavimo buvo atsi-
sakyta.1196 Airijoje iki pandemijos buvo leidžiama naudoti vaizdo konferencijas liu-
dytojų apklausai, tačiau ne viso teismo proceso organizavimui. Teisiniu pagrindu 
civilinių bylų teismo posėdžiams, vykdomiems išimtinai nuotoliniu būdu, tapo 2020 

1195 Organization for Security and Cooperation in Europe, „The functioning of courts in the Covid-19 
pandemic. Primer“, 2 November 2020, p. 13.

1196 Online Access to Courts in Poland and Selected Countries, ed.by Bartosz Pilitowski. Court Watch 
Polska Foundation (2020), 21.
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m. rugpjūtį priimtas įstatymas.1197

Kitose valstybėse galimybė teismo posėdžius civilinėse bylose organizuoti nuo-
toliniu būdu teisės aktuose buvo įtvirtinta tik kilus pandemijai. Pavyzdžiui, Italijos 
vyriausybė 2020 m. kovo 17 d. priėmė vadinamąjį Cura Italia dekretą, kuriuo, be kita 
ko, numatė galimybę teismo posėdžius civilinėse bylose organizuoti pasitelkus vaiz-
do konferencijas.1198 Prancūzijoje 2020 m. kovo 25 d. potvarkiu Nr. 2020-304 buvo 
įtvirtinta, kad teismo posėdžiai civilinėse bylose gali būti organizuojami vaizdo kon-
ferencijų, o jei organizuoti tokių  konferencijų neįmanoma, bet kokiomis elektroni-
nėmis ryšio priemonėmis, įskaitant telefoną, jei naudojamos technologijos leidžia 
identifikuoti šalis, užtikrina gerą informacijos perdavimo kokybę ir leidžia apsaugoti 
šalių ir jų advokatų apsikeitimo informacija konfidencialumą.1199 

Skubos tvarka priimant teisės aktus, išplėtusius nuotolinių teismo posėdžių ci-
viliniame procese organizavimo galimybes, neišvengta problemų. Pirma, kaip ir kiti 
pandemijai valdyti skirti teisės aktai, šie aktai kai kuriose valstybėse buvo priima-
mi ne parlamento, o vykdomosios valdžios, nesikonsultuojant su teismų savivaldos 
institucijomis. Tai neišvengiamai sukėlė abejonių dėl naujai įvestų priemonių teisė-
tumo, atsižvelgiant į ribotas galimybes žemesnės nei įstatymas teisinės galios aktu 
reglamentuoti konstitucinės teisės į teismą įgyvendinimo tvarką.1200 Antra, įtvirtin-
dami nuotolinių teismo posėdžių galimybę, šie teisės aktai dažniausiai nepateikdavo 
jokių konkretesnių gairių dėl nuotolinių posėdžių vedimo sąlygų ir tvarkos. O tokios 
gairės, atsižvelgiant į nuotolinės teismo posėdžio formos novatoriškumą, neabejoti-
nai buvo reikalingos. Greta daugybės svarbių organizacinių klausimų (kaip tinkamai 
patikrinti byloje dalyvaujančių asmenų tapatybę, kaip užtikrinti, kad teismo posėdį 
organizuojant nuotoliniu būdu greta proceso šalių ar liudytojų nėra kitų asmenų, da-
rančių jiems neleistiną poveikį, kaip išvengti neteisėto teismo posėdžio įrašinėjimo, 
kaip užtikrinti nuotoliniu būdu vedamo teismo posėdžio viešumą ir kt.), diskutuota 
ir dėl pačios nuotoliniu būdu vedamo teismo posėdžio koncepcijos – ar vedant teis-
mo posėdį tokiu būdu tebeturi būti taikomas įprastai teismo posėdžiui būdingas for-

1197 Anne Sanders, „Video-Hearings in Europe Before, During and After the COVID-19 Pandemic“,Inter-
national Journal for Court Administration 12 (2) (2021), <http://doi.org/10.36745/ijca.379>.

1198 „Covid-19 emergency – Italy measures concerning civil disputes“, https://www.legance.com/co-
vid-19-emergency-italy-measures-concerning-civil-disputes/.

1199 „Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions 
de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété“, https://
www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755577.

1200 Pavyzdžiui, Bulgarijoje buvo kilusi diskusija dėl to, ar teismai teisėtai naudojasi vaizdo konferenci-
jomis teismo procese metu remdamiesi Vyriausybės dekretais ir rekomendacijomis.  
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malumas, t. y. išlaikoma teismo posėdžio salės simbolika ir dėvimos mantijos, ar bylą 
nagrinėjantys teisėjai nuotolinio teismo posėdžio metu privalo būti teismo posėdžių 
salėje, taip pat dėl to, ar pandemijos sąlygomis gali būti nesilaikoma įprasto reikala-
vimo, jog nuotolinis teismo posėdis galimas tik proceso dalyviams sutikus su tokia 
bylos nagrinėjimo forma. Dėl staigaus nuotolinių teismo posėdžių reiškinio atsiradi-
mo ir atitinkamų gairių teisėjams trūkumo vaizdo ir telekonferencijomis teismo po-
sėdžiams vesti buvo naudojamasi nenuosekliai – vieni teisėjai šiomis priemonėmis 
naudojosi, kiti – ne, taip pat šiomis priemonėmis buvo naudojamasi skirtingomis 
sąlygomis. Tai sukėlė painiavą tarp proceso dalyvių  ir nemažai savivalės1201.

Aktyvų vaidmenį siekdama užtikrinti teismo proceso, vykdomo nuotoliniu 
būdu, tinkamumą ir proceso dalyvių procesinių teisių apsaugą kilus pandemijai dau-
gelyje valstybių suvaidino teisminė valdžia. Pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės lordas 
vyriausiasis teisėjas (angl. Lord Chief Justice) 2020 m. balandį–gegužę pateikė re-
komendacijas civilinių ir šeimos bylų teisėjams, apimančias įvairius organizacinius 
nuotolinio proceso aspektus, tokius kaip būtinybė skiriant teismo posėdžius ir nu-
statant jų skaičių bei trukmę atsižvelgti į tai, jog nuotolinis teismo posėdis paprastai 
labiau vargina nei įprastinis, būtinybė atidžiai įvertinti, ar nuotolinis teismo posėdis 
yra tinkama alternatyva kai kurių kategorijų (pvz., šeimos) bylose, būtinybė skiriant 
nuotolinį teismo posėdį atsižvelgti į proceso šalių nuomonę šiuo klausimu1202. 2020 
m. liepą, atsižvelgiant į grįžtamojo ryšio būdu iš proceso dalyvių ir teisėjų gautą in-
formaciją, buvo paskelbtas nuotolinių teismo posėdžių gerosios praktikos gidas1203. 
Rekomendacijas teismams, kaip organizuoti bylų procesą pandemijos metu, pateikė 
ir daugelio Europos valstybių teisėjų tarybos1204.
b) Lietuvos situacija Europos kontekste

1201 Organization for Security and Cooperation in Europe, „The functioning of courts in the Covid-19 
pandemic. Primer“, 2 Novemver 2020, p. 21.

1202 „Courts and Tribunals Judiciary. Coronavirus (COVID-19): Message from the Lord Chief Justice to 
judges in the Civil and Family Courts“, 19 March 2020, <https://www.judiciary.uk/announcements/co-
ronavirus-covid-19-message-from-the-lord-chief-justice-to-judges-in-the-civil-and-family-courts/>; 
„Message for Circuit and District Judges sitting in Civil and Family from the Lord Chief Justice, 
Master of the Rolls and President of the Family Division“, 9 April 2020, <https://www.judiciary.uk/
wp-content/uploads/2020/08/Message-to-CJJ-and-DJJ-9-April-2020.pdf>.

1203 Judicial College, „Good practice for remote hearings“, <https://www.judiciary.uk/wp-content/uplo-
ads/2020/03/Good-Practice-for-Remote-Hearings-May-2020-1.pdf>.

1204 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), „Management of the judiciary – com-
pilation of comments and comments by country“, <https://www.coe.int/en/web/cepej/compilati-
on-comments>.
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Kalbant apie prielaidas pandemijos metu civilinių bylų teismo posėdžius orga-
nizuoti nuotoliniu būdu, Lietuvos situacija kitų Europos valstybių kontekste buvo 
pakankamai nebloga. Kadangi, kaip minėta, galimybė civilinėse bylose naudoti vaiz-
do konferencijas ir telekonferencijas tiek įrodymams rinkti, tiek užtikrinant pro-
ceso dalyvių dalyvavimą teismo posėdyje praktiškai be jokių apribojimų Lietuvos 
CPK buvo įtvirtinta dar 2013 m., siekiant pandemijos metu perkelti civilinių bylų 
teismo procesą į elektroninę erdvę reikšmingesni teisinio reglamentavimo pokyčiai 
nebuvo reikalingi. Iš esmės vienintelis šios srities teisinio reguliavimo pokytis pan-
demijos metu buvo išdėstyti Aprašą nauja redakcija1205, be kita ko, aiškiai numatant, 
kad proceso dalyvių dalyvavimas teismo posėdyje ir liudytojo apklausa naudojant 
vaizdo konferencijų ir (ar) telekonferencijų technologijas gali būti organizuojami ne 
tik proceso dalyvių, bet ir teismo iniciatyva, teismui įvertinus tikslingumą ir teismo 
galimybes organizuoti posėdį naudojant vaizdo konferencijų ir (ar) telekonferencijų 
technologijas, taip pat proceso dalyvių galimybes dalyvauti teismo posėdyje naudo-
jant vaizdo konferencijų ir (ar) telekonferencijų technologijas. Naujoje Aprašo re-
dakcijoje taip pat patikslinta, kad proceso dalyvių dalyvavimas teismo posėdyje gali 
būti organizuojamas tiek naudojant vaizdo konferencijų technologijas, tiek, nesant 
galimybių naudoti vaizdo konferencijų technologijų., telekonferencijų technologijas, 
o liudytojo apklausa gali būti organizuojama tik naudojant vaizdo konferencijų tech-
nologijas. Civilinės bylos pandemijos metu buvo nagrinėjamos naudojantis aptartais 
teisiniais instrumentais, atsižvelgiant į Teisėjų tarybos rekomendacijas dėl teismų 
funkcijų vykdymo ekstremaliosios situacijos metu.1206 

 Tinkama prielaida perkelti civilinių bylų procesą į elektroninę erdvę tapo ir tai, 
kad, kaip jau minėta, dar iki pandemijos dauguma Lietuvos teismuose nagrinėjamų 
civilinių bylų buvo elektroninės. 2020 m. kovą paskelbus Lietuvoje pirmąjį karan-
tiną, elektroninių bylų dar labiau padaugėjo. Vis dėlto, nors gan smarkiai padau-
gėjo elektroninių civilinių bylų, nepastebėta, kad nuotolinių teismo posėdžių skai-
čius pirmojo karantino metu būtų ryškiai augęs. Tai lėmė kelios priežastys. Pirma, 
dėl rašytinio proceso vyravimo civilinių bylų apeliacinėje ir kasacinėje instancijose 
(CPK 321 straipsnio 1 dalis, 356 straipsnio 1 dalis) įvestas karantinas ir su juo su-

1205 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1R-355 „Dėl teisingumo 
ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1R-309 „Dėl Vaizdo konferencijų ir telekonferencijų 
technologijų naudojimo nagrinėjant civilines ir administracines bylas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
pakeitimo“, TAR, 2020, Nr. 2020-22485.

1206 Atitinkamas rekomendacijas teismams Teisėjų taryba paskelbė 2020 m. kovo, spalio ir gruodžio mė-
nesiais.
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siję apribojimai labiau apčiuopiamą poveikį turėjo tik pirmosios instancijos teismų 
veiklai. Antra, atsižvelgiant į susiklosčiusios situacijos neįprastumą buvo tikimasi, 
kad su karantino režimu susiję apribojimai bus trumpalaikiai ir esminės įtakos civi-
linių bylų nagrinėjimo trukmei neturės. Taigi nors Teisėjų tarybos 2020 m. kovo 13 
d. paskelbtose rekomendacijose teismams1207 ir buvo siūloma karantino metu pagal 
galimybes žodinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose teismo posėdžius organi-
zuoti naudojant nuotolinio vaizdo priemones, šia galimybe civilinėse bylose iš esmės 
nebuvo naudojamasi, prioritetą teikiant paskirtų žodinių teismo posėdžių atidėjimui 
laukiant karantino pabaigos. Panaši reakcija į pirmuosius atitinkamoje valstybėje pa-
skelbtus karantinus buvo matoma ir kitų Europos valstybių teismuose1208. 

Su pandemijos laikinumu susijęs optimizmas truko neilgai. Jau artėjant 2020 m. 
rudeniui tapo aišku, kad kova su COVID-19 pandemija užtruks ilgiau nei tikėtasi, o 
su tuo susiję suvaržymai bent jau artimiausiu metu taps naująja realybe. Kartu tapo 
akivaizdu, kad teismams toliau laikantis laukimo taktikos tai neišvengiamai neigia-
mai paveiks tiek konkrečių bylų nagrinėjimo trukmę, tiek visą teismų darbą, atsi-
žvelgiant į besikaupiančių nenagrinėjamų bylų skaičių. 

2020 m. spalį Vyriausybei vėl paskelbus karantiną daugelyje savivaldybių, Tei-
sėjų taryba 2020 m. spalio 23 d. paskelbė atnaujintas rekomendacijas teismams1209, 
kuriose jau aiškiai nurodė teismo posėdžius organizuoti nuotoliniu būdu, aktyviai 
naudojantis teisės aktuose numatytomis galimybėmis proceso dalyvių dalyvavimą 
teismo posėdyje užtikrinti nuotoliniu būdu (centralizuota teismų sistemos vaizdo 
konferencine įranga, vaizdo konferencijų programomis (pvz., Zoom), taip pat pagal 
galimybes (šalims sutinkant) išplėsti rašytinio proceso taikymą, o teismo posėdžius 
atidėti tik nesant galimybės teismo posėdžius organizuoti nuotoliniu būdu, rašytine 
forma ar saugiu fiziniu būdu. Prioritetą teikti nuotoliniams teismo posėdžiams re-
komenduota ne tik savivaldybėse, kuriose paskelbtas karantinas, bet ir kitose savi-
valdybėse. 

2020 m. gruodžio 8 d., atsižvelgdama į teisinio reguliavimo pokyčius ir sudė-
tingėjančią epidemiologinę situaciją šalyje, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

1207  Lietuvos teismai, „Lietuvos teismų veikla sugriežtinus COVID-19 prevencijos priemones“, <https://
www.teismai.lt/lt/naujienos/teismu-sistemos-naujienos/lietuvos-teismu-veikla-sugrieztinus-co-
vid-19-prevencijos-priemones/7439>.

1208 Anne Sanders, „Video-Hearings in Europe Before, During and After the COVID-19 Pandemic“,Inter-
national Journal for Court Administration 12 (2) (2021), <http://doi.org/10.36745/ijca.379>.

1209 Lietuvos teismai, „Teisėjų tarybos rekomendacijos dėl teismų darbo organizavimo“, <https://www.
teismai.lt/lt/naujienos/teismu-sistemos-naujienos/teiseju-tarybos-rekomendacijos-del-teismu-dar-
bo-organizavimo/8097>.
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ministerijos suteiktus paaiškinimus dėl teismo posėdžių organizavimo, Teisėjų ta-
ryba pateikė patikslintas rekomendacijas dėl teismų darbo organizavimo ir palaikė 
būtinumą užtikrinti teismų veiklos tęstinumą naudojantis nuotolinio komunikavimo 
priemonėmis.1210 Pagal šias rekomendacijas, užtikrinant saugumą ir individualiai 
įvertinus galimybes bei poreikį organizuoti teismo posėdį byloje, teismo procesas 
organizuojamas teikiant prioritetą šioms posėdžių formoms: 1) rašytiniu būdu; 2) 
žodiniu nuotoliniu būdu; 3) žodiniu mišriu (nuotoliniu ir fiziniu) būdu; 4) žodi-
niu fiziniu būdu. Nesant galimybės teismo posėdžius organizuoti rašytiniu, žodiniu 
nuotoliniu, žodiniu mišriu (nuotoliniu ir fiziniu) ar žodiniu fiziniu būdu, suplanuoti 
žodiniai teismo posėdžiai atidedami ir planuojami pasibaigus karantino režimui, o 
švelnėjant karantino sąlygoms (karantinui dar nepasibaigus) persvarstoma galimybė 
grįžti prie bylos nagrinėjimo. 

Teisėjų tarybos rekomendacijomis pateikti ir kiti svarbūs išaiškinimai, susiję su 
nuotolinių teismo posėdžių vedimo tvarka, pavyzdžiui, bylą nagrinėjančių teisėjų 
buvimo vieta ir teismo procesui įprastų simbolių naudojimu nuotolinio teismo posė-
džio metu. Rekomendacijose nurodyta, kad nuotolinio teismo posėdžio metu visų ar 
dalies proceso dalyvių (įskaitant teisėjus (teisėjų kolegijos narius), teismo posėdžių 
sekretorius) buvimo vieta gali būti ne teismo posėdžių salėje. Siekiant išlaikyti ofi-
cialią teismo posėdžio aplinką, numatyta, kad posėdžiui pirmininkaujančio teisėjo 
darbo aplinkoje pagal galimybes turi būti atvaizduojami Lietuvos valstybės vėliavos 
ir herbo atributai, taip pat teisėjai nuotolinio teismo posėdžio metu dėvi mantijas ir 
ženklus su Lietuvos valstybės herbu, o advokatai ir prokurorai – mantijas. 

Pastebėtina, kad sprendimas, leidžiantis bylą nagrinėjantiems teisėjams nuoto-
linio teismo posėdžio metu būti ne teismo posėdžių salėje, nors visiškai pagrįstas ir 
pateisinamas pandemijos sąlygomis, ne visai atitinka šiuo metu galiojančio įstatymo 
raidę. CPK 154 straipsnio 2 dalis vienareikšmiškai nustato, kad teismo posėdžiai (o 
teismo posėdžio vieta neabejotinai laikytina bylą nagrinėjančio teismo buvimo vieta) 
vyksta teismo, nagrinėjančio bylą, patalpose, o kai teismas sudarytas iš teismo rūmų, 
– teismo rūmų, į kuriuos paskirti bylą nagrinėjantis teisėjas ar teisėjai, patalpose. O 
CPK 1752 straipsnio 1 dalyje numatyta tik tai, kad naudojant informacinių ir elektro-
ninių ryšių technologijas gali būti užtikrinamas proceso dalyvių dalyvavimas teismo 
posėdžiuose, t. y. ši norma vietos, kurioje vyksta pats teismo posėdis, nereglamen-
tuoja. Tiesa, pagal CPK 154 straipsnio 3 dalį yra galimos nurodytos taisyklės išimtys, 

1210 Lietuvos teismai, „Atnaujintos rekomendacijos teismams dėl darbo organizavimo“, <https://www.
teismai.lt/lt/naujienos/teismu-sistemos-naujienos/atnaujintos-rekomendacijos-teismams-del-dar-
bo-organizavimo/8288>.
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leidžiančios žodinį bylos nagrinėjimą vykdyti ir ne CPK 154 straipsnio 2 dalyje nu-
rodytose patalpose (išvažiuojamasis posėdis), tačiau net ir ši išimtis vargu ar apima 
bylą nagrinėjančių teisėjų buvimą skirtingose vietose. Suprantama, kad tuo metu, kai 
aptariamos teisės normos buvo priimtos, situacija, kai visi proceso dalyviai, įskaitant 
bylą nagrinėjančius teisėjus, prie teismo posėdžio jungiasi nuotoliniu būdu, buvo 
sunkiai įsivaizduojama, todėl pandemijos metu įgyta patirtis reikalauja grįžti prie 
sąvokos „teismo posėdžio vieta“ nuotoliniu būdu vykdomų teismo posėdžių atveju.

Remiantis 2020 m. Teismų veiklos apžvalgos duomenimis, Lietuvos teismuo-
se organizuotų nuotolinių teismo posėdžių skaičius visų kategorijų bylose, lyginant 
su 2019 m., išaugo 48 proc. ir siekė 3865. Be to, pirmą sykį nuo nuotolinių teismo 
posėdžių organizavimo Lietuvos teismuose pradžios nuotolinių teismo posėdžių 
organizavimo lyderiu tapo bendrosios kompetencijos – Vilniaus miesto apylinkės 
teismas, nuotoliniu būdu organizavęs net 805 posėdžius. Nemažai nuotolinių teismo 
posėdžių (305) organizuota ir Kauno apylinkės teisme, antrąją vietą užleidusiame 
Regionų apygardos administraciniam teismui (412 posėdžių)1211. Nors, kaip minėta, 
nuotolinių teismo posėdžių skaičius pagal atskiras bylų kategorijas apžvalgoje nėra 
išskirtas, atsižvelgiant į tai, kad BPK 8² straipsnis ir poįstatyminiai aktai, nustatantys 
baudžiamojo proceso veiksmų atlikimo nuotoliniu būdu tvarką, įsigaliojo tik 2021 
m. birželio 1 d.1212, galima daryti pagrįstą prielaidą, kad bendrosios kompetencijos 
teismuose 2020 m. laikotarpiu nuotoliniu būdu nagrinėtos bylos buvo kaip tik civi-
linės. 

2021 m. rugpjūčio 27 d. Teisėjų taryba, apibendrinusi esamą teisinį reglamenta-
vimą, teismų (įskaitant tarptautinių teismų) praktiką bei 2021 m. birželio 30 d. CE-
PEJ gaires dėl vaizdo konferencijų teismo procese1213, patvirtino rekomendacijas dėl 
nuotolinių teismo posėdžių organizavimo1214, kuriose, be konkrečių praktinių pata-
rimų teismams ir teismo proceso dalyviams, kaip turėtų būti vykdomas nuotolinis 
teismo procesas ir kokiu būdu jame dalyvauti, įtvirtintos ir svarbios principinės nuo-

1211 „Lietuvos teismų 2020 m. veiklos apžvalga“, https://www.teismai.lt/data/public/uploads/2021/03/
teismai2021-g.pdf.

1212 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 81, 210, 263, 269 ir 277 straipsnių pakeitimo ir 
Kodekso papildymo 82 straipsniu įstatymas, TAR, 2021, Nr. 9125; Vaizdo konferencijų technologijų 
naudojimo nagrinėjant baudžiamąsias bylas tvarkos aprašas, patvirtintas teisingumo ministro 2021 m. 
gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1R-183, TAR, 2021, Nr. 12252.

1213 „Guidelines on videoconferencing in judicial proceedings (CEPEJ(2021)4REV4)“ ,Strasbourg, 30 
June 2021,  https://rm.coe.int/cepej-2021-4-guidelines-videoconference-en/1680a2c2f4.

1214 Rekomendacijos dėl nuotolinių teismo posėdžių, patvirtintos Teisėjų tarybos 2021 m. rugpjūčio 27 d. 
protokoliniu nutarimu Nr. 13P-156-(7.1.2).
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tolinių teismo posėdžių organizavimo nuostatos. Numatyta, kad nuotoliniai teismo 
posėdžiai gali būti organizuojami tik įsitikinus, kad tokiu būdu bus užtikrintos visos 
būtinos procesinės garantijos ir kiekvieno byloje dalyvaujančio asmens teisė į teisin-
gą bylos nagrinėjimą, akcentuota būtinybė teismui prieinamomis organizacinėmis 
ir (ar) techninėmis priemonėmis užtikrinti nuotolinio teismo proceso viešumą, re-
komenduota planuojant nuotolinį teismo posėdį iš anksto nustatyti teismo proceso 
dalyviams terminą pateikti nuomonę raštu dėl galimybių bylą nagrinėti nuotoliniu 
būdu, o to nepadarius – teismo nutartyje, kuria skiriamas nuotolinis teismo posė-
dis, išaiškinti proceso dalyviams jų teisę nesutikti dėl bylos nagrinėjimo naudojant 
vaizdo konferencijų technologijas ir teisę dalyvauti teismo posėdyje fiziškai (orga-
nizuojant mišrų teismo posėdį). Taip pat išaiškinta, kad nuotolinis teismo posėdis 
vykdomas mutatis mutandis taikant teismo posėdžiui žodinio proceso tvarka taiko-
mas procesines taisykles, laikantis proceso įstatymuose nustatytų dalyvavimo teismo 
posėdyje reikalavimų ir bendrųjų etikos reikalavimų.

3.4.3. Pandemijos poveikis civilinio proceso teisei: ar nuotoliniai 
teismo posėdžiai civilinėse bylose iš išimties gali tapti taisykle? 

COVID-19 pandemijos nulemtas nuotolinių teismo posėdžių civilinėse bylose 
naudojimo išplėtimas neišvengiamai kelia klausimą, kiek tokia bylos nagrinėjimo 
forma gali būti laikoma pasiteisinusia ir kokia apimtimi bei sąlygomis ja gali būti 
toliau naudojamasi pandemijai pasibaigus. Atsižvelgiant į tai, kad pandemijos metu 
nuotoliniai teismo posėdžiai padėjo užtikrinti nenutrūkstamą teisingumo vykdymą, 
ir į šių priemonių potencialą spartinant civilinių bylų nagrinėjimą, didesnė nuoto-
linių teismo posėdžių naudojimo civiliniame procese plėtra iš pirmo žvilgsnio galė-
tų pasirodyti pakankamai viliojanti. Kita vertus, sprendžiant dėl nuotolinių teismo 
posėdžių civilinėse bylose organizavimo sąlygų ateityje būtina atsakyti į klausimą, 
ar pandemijos metu sukaupta patirtis išties leidžia tokią bylos nagrinėjimo formą 
laikyti visiškai adekvačia fizinio teismo posėdžio alternatyva. 

CEPEJ 2020 m. birželio 10 d. priimtoje deklaracijoje1215 atkreiptas dėmesys į 
pernelyg didelio susižavėjimo nuotolinių teismo posėdžių teikiamomis galimybėmis 
keliamas rizikas. Akcentuota, kad nors informacinių technologijų naudojimas sutei-

1215 CEPEJ declaration, „Lessons learnt and challenges faced by the judiciary during and after the CO-
VID-19 pandemic“, Strasbourg, 10 June 2020, https://rm.coe.int/declaration-en/16809ea1e2.
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kia galimybę nenutrūkstamai vykdyti teisingumą sveikatos krizės metu, šio reiškinio 
staigus atsiradimas ir nesaikingas naudojimasis informacinių technologijų teikia-
momis galimybėmis gali sukelti neigiamų padarinių. Komisijos vertinimu, siekiant 
sumažinti informacinių technologijų teismo procese diegimo riziką, šių priemonių 
naudojimas turi remtis aiškiu teisiniu pagrindu, ypatingą dėmesį skiriant šiuo aspek-
tu pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms. Be to, informacinių technologijų nau-
dojimo poveikis teisingumo vykdymui turėtų būti reguliariai vertinamas ir prireikus 
imamasi taisymo priemonių. 

Nors su pandemijos sąlygoto nuotolinių posėdžių apimties išplėtimu susijusi 
patirtis Europos valstybėse iš esmės buvo įvertinta teigiamai1216, netruko paaiškėti ir 
tai, kad iki pandemijos išsakyti nuogąstavimai dėl tokiu būdu vykdomo teismo pro-
ceso galimos neigiamos įtakos pagrindiniams civilinio proceso principams nebuvo 
visiškai be pagrindo. Lietuvoje, analizuojant nuotolinių teismo posėdžių patirtį pan-
demijos metu, atkreiptas dėmesys į papildomą stresą bylininkams, kurį gali sukelti 
nuotolinis bylos nagrinėjimas, galimas neigiamas poveikis teisėjų įvaizdžiui bei su-
vokiamam jų elgesio teisingumui, papildomą krūvį bylas nagrinėjantiems teisėjams, 
kuriems, palyginti su kontaktiniu nagrinėjimu, nuotolinių posėdžių metu atsiranda 
įvairių papildomų užduočių. Akcentuota skaitmeninio raštingumo problema, ypač 
tarp vyresnio amžiaus žmonių, asmenų tinkamo identifikavimo problema, vis dar 
nepakankamas teismų techninis pasirengimas vesti nuotolinius teismo posėdžius. 
Kartu pastebėta ir nuotolinio bylų nagrinėjimo nauda: taupomos išlaidos, laikas, 
sutrumpėja bylų trukmė, įveikiami tokie barjerai kaip drovumas bendrauti gyvai, 
finansinė nelygybė. Ypač akcentuota nuotolinių teismo posėdžių nauda verslui. Pa-
stebėtina, kad advokatų pozicija nuotolinių teismo posėdžių atžvilgiu civilinėse by-
lose Lietuvoje buvo kiek optimistiškesnė nei teisėjų – advokatų nuomone, daugelį 
civilinių bylų, ypač komercinius ginčus, galima nagrinėti nuotoliniu būdu, o teisėjų 
vertinimu, nuotoliniai posėdžiai civilinėse bylose tinkamesni parengiamajai teismo 
proceso stadijai, organizaciniams klausimams, atskiriems proceso veiksmams, ap-
klausoms atlikti, bet galimybės tokiu būdu bylą išnagrinėti iš esmės turi būti verti-
namos atsargiai.1217 Pasitaikė ir itin skeptiškų teisės praktikų vertinimų: teigta, kad 

1216 Anne Sanders, „Video-Hearings in Europe Before, During and After the COVID-19 Pandemic“, Inter-
national Journal for Court Administration 12 (2) (2021), <http://doi.org/10.36745/ijca.379>.

1217 „Ar įmanoma užtikrinti teisę į teisingą teismą nuotoliniu būdu?“, Teisė.Pro, <https://www.teise.pro/
index.php/2021/05/22/ar-imanoma-uztikrinti-teise-i-teisinga-teisma-nuotoliniu-budu/>; Laura Augy-
tė-Kamarauskienė, „Teismai ir advokatai prisitaikė prie pandemijos iššūkių: klientų interesų atsto-
vavimas ir teisių gynimas teisme per karantiną nesustoja – įsibėgėjo nuotoliniai teismų posėdžiai“, 
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nėra jokių tikrų argumentų, kodėl nuotolinis teismo posėdis gali būti labiau ar bent 
toks pat sąžiningas kaip ir gyvas1218, o nuotolinis bylų nagrinėjimas (tiesa, baudžia-
majame procese) buvo pavadintas net „procesiniu chuliganizmu“1219.

Kalbant apie nuotolinių teismo posėdžių civilinėse bylose privalumus ir trūku-
mus paminėtinas Jungtinėje Karalystėje 2020 m. gegužę atliktas nepriklausomas 
tyrimas, kuriam vadovavo Teisinio švietimo fondo tyrimų direktorė Natalie Byrom, 
padedama platesnės virtualios darbo grupės. Tyrime dalyvavo daugiau nei 1000 
аsmenų, daugiausia advokatų, dalyvavusių nuotoliniuose teismo posėdžiuose CO-
VID-19 pandemijos metu.1220 Tyrimo ataskaita buvo paskelbta 2020 m. birželio 5 
d.1221 Nors net 71,5 proc. šio tyrimo dalyvių nuotolinių teismo posėdžių patirtį įvar-
dijo kaip teigiamą ar labai teigiamą, paprašyti palyginti nuotolinius teismo posėdžius 
su įprastais žodiniais teismo posėdžiais dauguma tyrimo dalyvių nuotolinius teismo 
posėdžius pavadino  ne tokiais veiksmingais, apsunkinančiais tiesioginį dalyvavimą 
ir labiau varginančiais nei fiziniai teismo posėdžiai. Pastebėta, kad palankiau nuo-
tolinių teismo posėdžių patirtį vertino tie proceso dalyviai, kurių teismo posėdžiai 
vyko pandemijos pradžioje, o tai galbūt liudija augančius proceso dalyvių lūkesčius 
nuotolinių teismo posėdžių atžvilgiu ir mažesnį nei pandemijos pradžioje atlaidumą 
įvairiems kilusiems nesklandumams. Tarp kitų aplinkybių, turėjusių įtakos proceso 
dalyvių pasitenkinimui ar, priešingai, nepasitenkinimui nuotoliniais teismo posė-
džiais, įvardyta proceso dalyvių subjektinė sudėtis (pasitenkinimas buvo didesnis, 
jei teismo posėdyje dalyvavo tik proceso šalių advokatai, ir priešingai – mažesnis, 
jei be advokatų teismo posėdyje dalyvavo ir pačios šalys), ankstesnė nuotolinio da-
lyvavimo teismo posėdyje patirtis (tokios patirties jau turėję apklausos dalyviai savo 
patirtį teigiamai įvardijo dažniau, nei jos neturėję proceso dalyviai), posėdžio metu 

Verslo žinios, <https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2020/12/15/teismai-ir-advokatai-prisitaike-prie-pan-
demijos-issukiu-klientu-interesu-atstovavimas-ir-teisiu-gynimas-teisme-per-karantina-nesustoja--isi-
begejo-nuotoliniai-teismu-posedziai>.

1218 Tomas Čyvas, „Kauno advokatas: nuotoliniai teismo posėdžiai – blogis“, https://www.kaunieciams.lt/
kauno-advokatas-nuotoliniai-teismo-posedziai-blogis/.

1219 Mindaugas Povilanskas, „Nuotolinis teisiamasis posėdis: pažanga ar „procesinis chuligan-
izmas“, <https://www.teise.pro/index.php/2021/01/05/m-povilanskas-nuotolinis-teisiamasis-pose-
dis-pazanga-ar-procesinis-chuliganizmas/>.

1220 Courts and Tribunals Judiciary, „Update: Rapid Consultation – The impact of COVID-19 measures 
on the civil justice system“, <https://www.judiciary.uk/announcements/rapid-consultation-the-im-
pact-of-covid-19-measures-on-the-civil-justice-system/>.

1221 Courts and Tribunals Judiciary, „Civil Justice Council report on the impact of COVID-19 on civil 
court users published“, <https://www.judiciary.uk/announcements/civil-justice-council-report-on-the-
impact-of-covid-19-on-civil-court-users-published/>.
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kilę techniniai nesklandumai (apklausos dalyviai, kuriems dalyvaujant nuotoliniame 
teismo posėdyje buvo kilę techninių nesklandumų, buvo kur kas mažiau linkę savo 
patirtį vadinti teigiama), teismo posėdžio paskirtis (parengiamųjų teismo posėdžių 
dalyvių patirtis dažniau buvo teigiama nei teismo posėdžių, kuriuose byla nagri-
nėjama iš esmės, dalyvių patirtis), taip pat tai, ar teismo posėdyje dalyvavo daug 
asmenų, buvo sprendžiami sudėtingi ginčytini klausimai ir apklausiami liudytojai 
(šiais atvejais apklausos dalyviai nurodė nuotolinius teismo posėdžius esant nepa-
kankamai veiksminga fizinių teismo posėdžių alternatyva dėl ribotų galimybių ste-
bėti kūno kalbą, nedelsiant pateikti tikslinančius klausimus ir veiksmingai dalyvauti 
diskusijoje). 

Atsižvelgiant į tai, kad vienu esminių nuotolinių teismo posėdžių privalumų 
paprastai laikomas teigiamas poveikis proceso ekonomiškumui, įdomu ir kiek ne-
tikėta, kad tik apie 36 proc. aptariamo tyrimo dalyvių teigė, kad nuotoliniai teismo 
posėdžiai yra ekonomiškesnė alternatyva fiziniams teismo posėdžiams. Kitų tyrimo 
dalyvių vertinimu, sutaupytos kelionės į teismą išlaidos neatsvėrė laiko ir sąnaudų, 
reikalingų tinkamai pasiruošti nuotoliniam teismo posėdžiui. Kita vertus, vertinant 
šį iš pažiūros gan netikėtą rezultatą turi būti atsižvelgiama į tai, kad Jungtinėje Ka-
ralystėje bylų vedimas elektroniniu būdu iš esmės nėra pažengęs, todėl apklausos 
dalyvių akcentuotos pasirengimo nuotoliniam teismo posėdžiui sąnaudos iš esmės 
buvo siejamos su poreikiu skaitmenizuoti daugybę  procesinių dokumentų.

Panašiu laikotarpiu Jungtinėje Karalystėje vykdytos apklausos, kurioje dalyvavo 
daugiau nei 1500 teisėjų, nagrinėjusių bylas nuotoliniu būdu 2020 m. kovo 19–ge-
gužės 31 d. laikotarpiu1222, duomenys parodė, kad nuotolinis bylų nagrinėjimas lėmė 
tai, jog priimdami sprendimus tokiu būdu nagrinėtose bylose teisėjai buvo linkę la-
biau remtis rašytine bylos medžiaga, o ne žodiniais proceso dalyvių pasisakymais. 
Taip pat pastebėta, kad teisėjams neretai būdavo sunku nuspręsti, ar konkretus pro-
ceso dalyvis gali tinkamai pristatyti savo poziciją nuotoliniu būdu ir prireikus suteik-
ti jam reikiamą pagalbą, nes tariamas proceso dalyvių atsipalaidavimas prieš kamerą 
neretai iš tiesų maskuodavo baimę ir pažeidžiamumą. Be to, net ir esant sklandžiam 
interneto ryšiui teisėjams buvo sudėtinga ekrane stebėti visas proceso šalis vienu 
metu ir atsižvelgti į atitinkamus vaizdinius ženklus. Apklaustųjų teisėjų nuomone, 
nors kai kuriems proceso dalyviams nuotoliniai teismo posėdžiai dalyvavimą teismo 
posėdyje psichologiškai palengvino, tam tikroms asmenų grupėms, priešingai, tokia 

1222 Courts and Tribunals Judiciary, „Understanding the impact of COVID-19 on tribunal hearings“, https://
www.judiciary.uk/announcements/understanding-the-impact-of-covid-19-on-tribunal-hearings/.
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teismo posėdžio forma buvo akivaizdžiai psichologiškai sunkesnė. Tarp pastarųjų 
paminėti asmenys, kurių skaitmeninis raštingumas žemas, mažas pajamas gaunan-
tys asmenys, asmenys, kuriems teismo proceso kalba nėra gimtoji, taip pat asmenys, 
turintys psichikos sveikatos, klausos ar pažinimo sutrikimų. 

Aptartų tyrimų duomenys, kurie, kaip matyti, iš esmės sutampa su Lietuvoje 
išsakytais probleminiais nuotolinių teismo posėdžių vedimo aspektais, leidžia teig-
ti, kad žvelgti į nuotolinius teismo posėdžius kaip visais atvejais adekvačią fizinio 
teismo posėdžio civilinėse bylose alternatyvą šiandien būtų neatsakinga. Nors kai 
kurios iš paminėtų problemų (pavyzdžiui, techninių priemonių nepakankamumas, 
vis dar nepakankamas teisėjų gebėjimas naudotis vaizdo technologijomis, galimybių 
nagrinėti bylas elektroniniu būdu nebuvimas) yra tiesiogiai susijusios su nuotolinių 
teismo posėdžių kaip teisinio reiškinio naujumu ir bėgant laikui gali būti nesunkiai 
pašalinamos, kitų problemų (visuomenės skaitmeninio raštingumo lygio, nuotoli-
nio proceso netinkamumo kai kurioms asmenų grupėms ar mažesnio veiksmingu-
mo tam tikrų kategorijų bylose), akivaizdu, artimiausiu metu, o galbūt ir apskritai, 
išspręsti nepavyks. Pandemijos metu išryškėję nuotolinių teismo posėdžių formos 
trūkumai leidžia teigti, kad šia forma gali būti ir toliau sėkmingai naudojamasi atski-
riems parengiamiesiems veiksmams byloje atlikti, tačiau į teismo posėdžio, kuriame 
byla nagrinėjama iš esmės, vykdymą nuotoliniu būdu derėtų žvelgti atsargiau. Kaip 
tik teismo posėdžio, kuriame byla nagrinėjama iš esmės, metu visa apimtimi rea-
lizuojami svarbiausi tinkamo proceso principai, tokie kaip rungimasis, viešumas, 
tiesioginis dalyvavimas, šalių procesinis lygiateisiškumas, todėl būtent šioje proceso 
stadijoje kyla didžiausia grėsmė pažeisti proceso dalyvių procesines teises.

2021 m. birželio 30 d. CEPEJ gairėse dėl vaizdo konferencijų teismo procese1223 
pateikiamos šios esminės nuostatos, skirtos užtikrinti, kad organizuojant teismo po-
sėdžius nuotoliniu būdu nebūtų pažeidžiama EŽTK 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta 
teisė į tinkamą teismo procesą: 1) konkrečios valstybės teisės normose turi būti įtvir-
tintas aiškus teisinis pagrindas, leidžiantis organizuoti teismo posėdžius nuotoliniu 
būdu; 2) pagal įstatymo suteiktas galimybes teismui turi būti suteikta teisė nuspręsti, 
ar konkretus teismo posėdis gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu, atsižvelgiant 
į konkrečios bylos aplinkybes; 3) šalims turi būti sudaryta galimybė pateikti savo 
nuomonę dėl galimybės organizuoti teismo posėdį nuotoliniu būdu ir argumentuo-
tai prašyti dalyvauti teismo posėdyje fiziškai; 4) nuotolinio teismo posėdžio metu 

1223 „Guidelines on videoconferencing in judicial proceedings (CEPEJ(2021)4REV4)“, Strasbourg, 30 
June 2021,  https://rm.coe.int/cepej-2021-4-guidelines-videoconference-en/1680a2c2f4.
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turi būti be išimties laikomasi tinkamo teismo proceso garantijų, įskaitant teisės 
kreiptis į teismą veiksmingumą, proceso sąžiningumą, šalių procesinį lygiateisišku-
mą ir rungimosi principo tinkamą įgyvendinimą. 

Pandemijos metu sukaupta patirtis liudija, kad teisinė bazė, leidžianti, esant 
poreikiui, teismo posėdžius civilinėse bylose vykdyti nuotoliniu būdu, Lietuvoje iš 
esmės yra pakankama. Galiojantis teisinis reglamentavimas, teisę spręsti dėl nuoto-
linės teismo posėdžio formos paliekantis bylą nagrinėjančiam teismui, vertintinas 
teigiamai, nes, iš anksto neapribodamas tokio sprendimo jokiomis civilinių ginčų 
kategorijomis, leidžia teismui individualiai įvertinti tokios proceso formos tinkamu-
mą konkrečioje byloje. Atsižvelgiant į teisėjo procesinio nepriklausomumo principą, 
apimantį inter alia teismo savarankiškumą sprendžiant visus su nagrinėjama byla 
susijusius klausimus1224, manytina, kad bylą nagrinėjančio teisėjo teisė nuspręsti, ar 
nuotolinis procesas yra tinkama priemonė konkrečioje byloje, ir ateityje neturėtų 
būti varžoma nei įstatymo leidėjo siekio plėsti informacinių technologijų naudojimą 
teismo procesuose, nei byloje dalyvaujančių asmenų pageidavimo teismo posėdy-
je dalyvauti būtent nuotoliniu būdu. Siekdamas teisingo sprendimo byloje priėmi-
mo teisėjas visais atvejais turi išlaikyti galią nurodyti, kad šalys privalo asmeniškai 
pasirodyti teisme, reikalauti pateikti originalius dokumentus ir išklausyti liudytojus, 
o informacinės technologijos neturėtų kliudyti šioms teisėjų galioms1225. 

Lietuvos CPK grindžiamas socialiąja civilinio proceso teorija, numatančia akty-
vų bylą nagrinėjančio teisėjo vaidmenį kontroliuojant proceso eigą, užtikrinant pro-
ceso sąžiningumą ir šalių procesinį lygiateisiškumą1226. Teisėjo vadovavimo procesui 
principas įtvirtintas CPK 7–8 straipsniuose, CPK XII skyriaus pirmojo skirsnio ir 
kitose CPK normose. Vienareikšmiškai pastebėta, kad vedant teismo posėdį nuo-
toliniu būdu teisėjui sunkiau kontroliuoti proceso eigą, tinkamai jam vadovauti – ši 
aplinkybė neabejotinai labai reikšminga tuo atveju, kai bylos šalys nėra profesiona-
liai atstovaujamos ir neturi dalyvavimo teismo procese patirties. Taip pat pastebėta, 
kad neprofesionalūs proceso dalyviai kur kas dažniau nei profesionalūs advokatai 
yra linkę nuotoliniu būdu vykstantį teismo procesą vertinti kaip mažiau teisingą, o 

1224 Žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. kovo 10 d. sprendimą Nr. KT9-S6/2014 
„Dėl Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodžio 21 d. nutarimo nuostatų, susijusių su konstituciniu teisėjo 
ir teismų nepriklausomumo principu, išaiškinimo“. 

1225 CCJE nuomonė Nr. (2011)14 „Teisingumas ir informacinės technologijos“, https://rm.coe.in-
t/168074821b.

1226 Vytautas Nekrošius, Civilinis procesas: koncentruotumo principas ir jo įgyvendinimo galimybės (Vil-
nius: Justitia, 2002), 40.
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tai savo ruožtu gali turėti neigiamą poveikį visuomenės pasitikėjimui teismų veikla. 
Kaip tik bylą nagrinėjantis teismas turi geriausias galimybes įvertinti nurodytas rizi-
kas, spręsdamas dėl nuotolinio teismo posėdžio tinkamumo konkrečioje byloje. Dėl 
šios priežasties pasigirstančios diskusijos apie asmens teisę į nuotolinį teismo posė-
dį1227 tiek, kiek ši teisė galėtų būti pripažinta įpareigojančia bylą nagrinėjantį teismą, 
turėtų būti vertinamos itin atsargiai.

Vienas svarbiausių klausimų, susijusių su nuotolinių teismo posėdžių organiza-
vimu ateityje, yra tas, ar tokiai proceso formai turėtų būti gautas byloje dalyvaujančių 
asmenų sutikimas. Šio metu galiojančios CPK nuostatos, kitaip nei BPK 82 straips-
nio 2 dalis1228, minėta, tokios sąlygos tiesiogiai nenumato. Apie proceso dalyvių teisę 
nesutikti dėl bylos nagrinėjimo naudojant vaizdo konferencijų technologijas ir teisę 
dalyvauti teismo posėdyje fiziškai šiuo metu yra kalbama tik Teisėjų tarybos Reko-
mendacijose dėl nuotolinių teismo posėdžių organizavimo1229, kurios yra patariamo-
jo pobūdžio ir, nors būdamos neabejotinai autoritetingu gerosios praktikos šaltiniu, 
privalomai nesaisto civilines bylas nagrinėjančių teisėjų. Kita vertus, Rekomenda-
cijos vienareikšmiškai neatsako į klausimą, ar civilinių bylų proceso dalyvių teisė 
nesutikti su bylos nagrinėjimu naudojant vaizdo konferencijų technologijas, kaip ir 
atitinkama baudžiamojo proceso dalyvių teisė, turėtų būti laikoma absoliučia, t. y. 
besąlygiškai privaloma civilinę bylą nagrinėjančiam teismui1230.

Turbūt niekam nekiltų abejonių dėl to, kad proceso dalyvio nesutikimas daly-
vauti teismo posėdyje nuotoliniu būdu, kai tokį nesutikimą lemia svarbios priežas-
tys, pavyzdžiui, techninių galimybių dalyvauti teismo posėdyje naudojant teismo 
nurodytą konferencijų technologiją neturėjimas, nepakankamas skaitmeninis raš-

1227  „Ar įmanoma užtikrinti teisę į teisingą teismą nuotoliniu būdu?“, Teisė.Pro, <https://www.teise.pro/
index.php/2021/05/22/ar-imanoma-uztikrinti-teise-i-teisinga-teisma-nuotoliniu-budu/>.

1228 Pagal BPK 82 straipsnio 2 dalį šios dalies nuostatos netaikomos tais atvejais, kai prokuroras, nuken-
tėjusysis ir (ar) jo atstovas, kaltinamasis, jo atstovas pagal įstatymą ir (ar) gynėjas, civilinis ieškovas, 
civilinis atsakovas ir (ar) jų atstovai pateikia nesutikimą dėl bylos nagrinėjimo naudojant informacines 
ir elektroninių ryšių technologijas (vaizdo konferencijas), taigi nurodytų proceso dalyvių sutikimas yra 
būtina sąlyga nuotolinio teismo posėdžio organizavimui. 

1229 Rekomendacijos dėl nuotolinių teismo posėdžių, patvirtintos Teisėjų tarybos 2021 m. rugpjūčio 27 d. 
protokoliniu nutarimu Nr. 13P-156-(7.1.2).  

1230 Viena vertus, Rekomendacijų 3.7 punkte, numatančiame proceso dalyvių sutikimą kaip būtiną prie-
laidą nuotoliniam teismo posėdžiui organizuoti, nėra nuorodos į tai, kad šio punkto nuostatos taiky-
tinos tik tam tikrų kategorijų bylose. Kita vertus, Rekomendacijų 3.5 punkte pasisakant dėl proceso 
dalyvių teisės nesutikti dėl bylos nagrinėjimo naudojant vaizdo konferencijų technologijas, duodama 
nuoroda į BPK įtvirtintą teisinį reglamentavimą, aiškiai įtvirtinantį absoliučią tam tikrų proceso daly-
vių teisę nesutikti su nuotoline teismo posėdžio forma. 
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tingumas, klausos ar pažinimo sutrikimai, trukdantys tinkamai dalyvauti teismo po-
sėdyje nuotoliniu būdu, turėtų besąlygiškai lemti tokio proceso dalyvio teisę fiziškai 
dalyvauti žodiniame teismo posėdyje. Klausimų galėtų kilti tais atvejais, kai proceso 
dalyvis, nenurodydamas svarbių atsisakymo dalyvauti teismo posėdyje nuotoliniu 
būdu priežasčių, teikia pirmumą fiziniam dalyvavimui teismo posėdyje. Ar toks pro-
ceso dalyvio pageidavimas turėtų būti teismui privalomas, ar šiuo atveju prioritetas 
vis dėlto galėtų būti teikiamas bylos nagrinėjimo operatyvumui, ignoruojant tokią 
proceso dalyvio valią?

CEPEJ 2021 m. birželio 30 d. gairės dėl vaizdo konferencijų teismo procese nu-
mato, kad proceso dalyviui turėtų būti suteikiama teisė motyvuotai reikalauti daly-
vavimo teismo posėdyje fiziniu būdu, taip pat rekomenduojama įtvirtinti sprendi-
mo skirti nuotolinį teismo posėdį peržiūros galimybę1231. Taigi pagal minėtas gairių 
nuostatas įmanomos situacijos, kai bylą nagrinėjantis teismas dėl nuotolinio teismo 
posėdžio nusprendžia esant proceso dalyvio prieštaravimui (jei toks prieštaravimas, 
teismo vertinimu, nėra pakankamai motyvuotas). Kita vertus, aptariamos gairės 
rekomenduoja tik minimalius nuotolinio teismo proceso atitikties tinkamo teismo 
proceso reikalavimams standartus ir jokiu būdu neužkerta kelio valstybių nacionali-
nėje teisėje nustatyti aukštesnių proceso dalyvių procesinių garantijų.

Pastebėtina, kad, nepaisant to, jog CPK nuostatos, kaip minėta, neįtvirtina bylo-
je dalyvaujančių asmenų sutikimo kaip privalomos nuotolinio teismo posėdžio or-
ganizavimo civilinėje byloje sąlygos, teismų praktikoje net ir pandemijos metu šios 
sąlygos buvo laikomasi. Tokia praktika pripažintina visiškai pagrįsta. Pirma, galima 
tik pritarti teisės doktrinoje išsakytai pozicijai, kad bent jau tol, kol nuotoliniai teis-
mo posėdžiai nėra įprasti ir nelaikytini visiškai adekvačia įprasto žodinio proceso 
alternatyva, į šalių valią rengiant nuotolinius teismo posėdžius vis dėlto turėtų būti 
atsižvelgiama. Tik nuotoliniams teismo posėdžiams tapus įprastesniems galima būtų 
griežčiau vertinti šalies atsisakymo dalyvauti teismo posėdyje nuotoliniu būdu pa-
grįstumą1232. Atsižvelgiant į tai, jog nuotoliniai teismo posėdžiai Lietuvos civilinia-
me procese pradėti organizuoti tik prieš šešerius metus, o visuomenės skaitmeninis 
raštingumas, ypač vyresnio amžiaus grupėse, nėra didelis1233, manytina, kad laiky-

1231 CEPEJ Gairių 3 ir 4 punktai.
1232 Anne Sanders, „Video-Hearings in Europe Before, During and After the COVID-19 Pandemic“, Inter-

national Journal for Court Administration 12 (2) (2021), <http://doi.org/10.36745/ijca.379>.
1233 Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) 2020 m. atliktos apklausos duomenimis, vos pusė 

vyresnio amžiaus (nuo 50 metų) Lietuvos gyventojų savo skaitmeninius įgūdžius vertina gerai. 2020 
m. pradžioje penktadalis Lietuvos gyventojų buvo 65 metų ir vyresni. Plačiau žr. STRATA, „Senstanti 
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ti nuotolinį teismo posėdį „įprasta ir adekvačia alternatyva“ fiziniam teismo posė-
džiui Lietuvoje šiandien dar gerokai per anksti. Antra, šiuo metu galiojančio BPK 82 
straipsnio 2 dalis numato absoliučią teisę nesutikti dėl bylos nagrinėjimo naudojant 
vaizdo konferencijų technologijas ne tik kaltinamajam ar nukentėjusiajam, bet ir ci-
viliniam ieškovui, civiliniam atsakovui ir (ar) jų atstovams. Būtų gana sudėtinga pa-
grįsti siauresnių procesinių garantijų taikymą šiems asmenims vien tik dėl to, kad ci-
vilinis ieškinys konkrečiu atveju yra pareikštas baudžiamojoje, o ne civilinėje byloje.  

Šalių sutikimas nuotolinei proceso formai svarbus ir EŽTK 6 straipsnio garanti-
jų kontekste. Nors, kaip minėta, pagal EŽTT praktiką dalyvavimas teismo posėdyje 
vaizdo konferencijos būdu savaime nelaikytinas pažeidžiančiu EŽTK 6 straipsnį, tai, 
ar buvo gautas byloje dalyvaujančio asmens sutikimas tokiai posėdžio formai, nea-
bejotinai gali tapti svarbia aplinkybe vertinant, ar nuotoliniu būdu vykdomas proce-
sas atitiko tinkamo teismo proceso principus. Tokia išvada darytina, visų pirma, atsi-
žvelgiant į tai, kad pagal EŽTT praktiką asmuo turi teisę apskritai atsisakyti žodinio 
bylos nagrinėjimo garantijos. Be to, vertindamas, ar dalyvavimas teismo posėdyje 
vaizdo konferencijos būdu nepažeidė tinkamo teismo proceso principų, EŽTT, be 
kita ko, vertina ir tai, ar pareiškėjas ir jo advokatas teismo proceso metu įspėjo teismą 
dėl kilusių sunkumų, susijusių su tokia proceso forma.1234 

Šiandien jau niekam nekelia abejonių, kad kalbant apie teisingumo įgyvendinimą 
svarbus yra ne tik galutinis jo rezultatas (teisingas teismo sprendimas), bet ir pats 
teisingumo įgyvendinimo procesas. Asmuo yra linkęs ramiau priimti neigiamą teis-
mo išvadą tuo atveju, kai bylos nagrinėjimo procesas buvo skaidrus ir sąžiningas, 
kai buvo atsižvelgta į byloje dalyvaujančių asmenų poreikius, asmuo jautėsi tinka-
mai įsitraukęs į procesą ir turėjęs visas galimybes tinkamai išdėstyti savo poziciją.1235 
Minėta, kad reikalavimas vykdant nuotolinius teismo posėdžius laikytis tinkamo 
teismo proceso principų civilinio proceso teisės požiūriu, visų pirma, reiškia bū-
tinybę užtikrinti, kad informacinių technologijų naudojimas nepastatytų vienos iš 
proceso šalių į mažiau palankią padėtį nei kitos proceso šalies ir neapribotų jos ga-
limybių vienodomis sąlygomis įrodyti aplinkybes, kurios yra šalies reikalavimų ar 
atsikirtimų pagrindas. Tokia rizika neabejotinai gali kilti, jei vienos iš proceso šalių 

Lietuvos visuomenė“. Analitinė apžvalga, 2020, https://strata.gov.lt/images/tyrimai/2020-metai/zmo-
giskojo-kapitalo-politika/20200924-senstanti-lietuvos-visuomene.pdf.

1234 EŽTT 2006 m. spalio 5 d. sprendimas byloje Marcello Viola prieš Italiją, peticijos Nr. 45106/04, 74 
punktas.  

1235 Judicial College, „Good practice for remote hearings“, <https://www.judiciary.uk/wp-content/uplo-
ads/2020/03/Good-Practice-for-Remote-Hearings-May-2020-1.pdf>.
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galimybės yra apsunkintos dėl techninių (nėra tinkamos įrangos ar interneto ryšio), 
asmeninių (pavyzdžiui, regėjimo ar klausos negalios, trukdančios dalyvauti teismo 
posėdyje nuotoliniu būdu, nemokėjimo tinkamai naudotis ryšio technologijomis) 
ar kitų priežasčių. Ši aplinkybė, viena vertus, reiškia, kad proceso dalyvių sutikimas 
dėl nuotolinės teismo posėdžio formos ne visais atvejais turėtų būti teismo verti-
namas kaip savaime pakankama prielaida teismo procesą organizuoti tokiu būdu 
(toks sutikimas gali būti duotas, pavyzdžiui, baiminantis teismo reakcijos, pačiam 
proceso dalyviui neįvertinus savo pajėgumų byloje dalyvauti nuotoliniu būdu ir 
pan.), kita vertus, jei tokių asmenų dalyvavimas teismo posėdyje nuotoliniu būdu 
teismo vis dėlto būtų pripažintas tinkama alternatyva konkrečioje byloje, turėtų 
būti imamasi priemonių, kad jiems teismo posėdžio metu būtų suteikta reikiama 
techninė ir kitokia pagalba (tokią pagalbą kai kurioms byloje dalyvaujančių asmenų 
kategorijoms galėtų suteikti, pavyzdžiui, socialiniai darbuotojai, taip pat galėtų būti 
sudarytos galimybės proceso dalyviams prie nuotolinio teismo posėdžio jungtis iš 
jų gyvenamojoje vietovėje esančio teismo patalpų, padedant teismo darbuotojams). 

Ne mažiau svarbu, kad tinkama techninė pagalba nuotolinių teismo posėdžių 
metu būtų prieinama ir bylą nagrinėjantiems teisėjams. Techniniai nesklandumai, 
kurių nepavyksta operatyviai išspręsti, gali ne tik atgrasyti teisėjus nuo naudojimosi 
nuotolinių teismo posėdžių galimybe tais atvejais, kai ji būtų naudinga, bet ir sąlygo-
ti neigiamą proceso dalyvių patirtį, susijusią su bylą nagrinėjančio teismo „bejėgiš-
kumu“ ir nuolat trikdoma teismo posėdžio eiga. Be to, nepakankamas teismo gebė-
jimas išspręsti nuotolinio teismo posėdžio metu kylančius techninius nesklandumus 
galiausiai gali lemti, jog nebus pasiekti šia proceso forma siekiami tikslai, o teismo 
procesas taps tik sudėtingesnis ir ilgesnis. 

Pandemijos metu sukaupta patirtis jau šiuo metu leidžia išskirti bent keletą kri-
terijų, į kuriuos turėtų atsižvelgti teismas spręsdamas dėl nuotolinių teismo posėdžių 
civilinėse bylose galimybės. Pirmiausia tai bylos pobūdis, sudėtingumas, subjektinė 
proceso dalyvių sudėtis ir byloje dalyvaujančių asmenų skaičius. Nuotoliniais teismo 
posėdžiais galėtų būti plačiau naudojamasi bylose, kuriose abiem šalims atstovauja 
advokatai, kuriose daugiausia remiamasi rašytiniais dokumentais, taip pat nesudė-
tinguose komerciniuose ginčuose. Posėdžius, kuriuose byla nagrinėjama iš esmės, 
rengti nuotoliniu būdu turėtų būti vengiama tais atvejais, kai proceso šalys asmeniš-
kai dalyvauja teismo posėdyje, ypač jei jų skaitmeninis raštingumas yra menkas, taip 
pat tais atvejais, kai teismo posėdyje dalyvauja daug byloje dalyvaujančių asmenų, 
didele apimtimi remiamasi liudytojų parodymais, jei kilęs ginčas yra labai sudėtin-
gas, o bylos nagrinėjimo trukmė potencialiai ilga. Ypatingo atsargumo turėtų būti 
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imamasi tais atvejais, kai nagrinėjama byla yra susijusi su pažeidžiamomis visuome-
nės grupėmis, kurių galimybės nuotoliniu būdu dalyvauti nagrinėjant bylą gali būti 
ribotos, taip pat tose civilinėse bylose, kuriose pagal CPK nuostatas proceso dalyvių 
dalyvavimui žodiniame teismo posėdyje skiriamas ypatingas dėmesys.1236 Atsižvelg-
dami į toliau besiformuojančią teismų praktiką, ateityje turėsime apsispręsti, ar tiks-
linga įstatymu reglamentuoti civilinių ginčų kategorijas, kuriose nuotoliniai teismo 
posėdžiai bylai nagrinėti iš esmės neturėtų būti taikomi, ar teismo vykdoma kontrolė 
šioje srityje yra visiškai pakankama ir įstatymų leidėjo kišimasis šiuo klausimu nėra 
reikalingas. 

Apibendrinant sakytina, kad nors pandemijos metu įgyta patirtis parodė, kad 
nuotolinis teismo procesas civilinėse bylose yra įmanomas reiškinys, galintis tap-
ti puikia priemone siekiant užtikrinti teisingumo sistemos nenutrūkstamą funkci-
onavimą ypatingomis aplinkybėmis, neturėtų būti pamiršta, kad informacinių ir 
elektroninių ryšių technologijų diegimas teismuose yra tik priemonė proceso veiks-
mingumui ir spartai užtikrinti, o ne tikslas savaime. Todėl šia priemone turėtų būti 
naudojamasi tik tais atvejais, kai atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes ji gali 
prisidėti prie civilinio proceso tikslų ir principų įgyvendinimo, o ne juos apriboti ar 
paneigti. 

1236 Pavyzdžiui, pagal CPK 388 straipsnio 2 dalį atsakovo dalyvavimas teismo posėdyje yra būtinas na-
grinėjant bylą dėl tėvystės nustatymo, CPK 467 straipsnio 2 dalyje akcentuojama būtinybė teismo 
posėdyje apklausti asmenį, kurį prašoma pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje. 
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3.5. Teisės į teisminę gynybą civilinėse bylose 
įgyvendinimo COVID-19 pandemijos metu  

praktiniai aspektai

Dėl visuotinės COVID-19 pandemijos valstybėms teisės norminiais aktais iš 
esmės suvaržius dalį pamatinių asmens teisių ir laisvių dar labiau padidėjo teisės 
į teisminę gynybą svarba ir praktinė reikšmė. Kita vertus, įsigalėję judėjimo ir kiti 
ribojimai suvaržė ir teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, ypač civilinio proceso 
teisminio nagrinėjimo stadijoje, kur ilgą laiką vyravo gyvas žodinis teismo procesas. 
Teismai turėjo spręsti ir kitus teisinius iššūkius, kad užtikrintų asmens teisės į teis-
minę gynybą realumą ir veiksmingumą pandemijos metu. 

Ankstesnėse mokslo studijos dalyse analizuoti teisės į teisminę gynybą užtikri-
nimo ypatumai atskiruose teisminiuose procesuose iki COVID-19 pandemijos, jos 
metu ir pasibaigus pandemijai, didžiausią dėmesį skiriant teisės doktrinai, teisiniam 
reguliavimui ir teismų savivaldos sprendimams.

Šioje studijos dalyje nagrinėjami konkretūs teisės į teisminę gynybą civilinėse 
bylose įgyvendinimo atvejai, su kuriais susiduria teisingumą vykdantys Lietuvos 
teismai ir dalyvaujantys byloje asmenys, analizuojama, ar suinteresuotiems asme-
nims atskirais atvejais sudaromos tinkamos prielaidos įgyvendinti šią prigimtinę 
teisę esant visuotinai sudėtingai situacijai, ar šios teisės įgyvendinimo suvaržymai iš 
tiesų yra teisiškai neišvengiami ir būtini. 

3.5.1. Teisės į teisminę gynybą teisinė svarba EŽTT ir nacionalinių 
teismų praktikoje iki pandemijos ir jos metu

Prasidėjus COVID-19 pandemijai EŽTT, kaip ir nacionaliniai teismai, susidūrė 
su galimo asmenų teisės į teisminę gynybą pažeidimo / nepagrįsto suvaržymo dėl 
šios pandemijos klausimais, taip pat sprendė ginčus, kuriuose rėmėsi valstybių pozi-
cijomis dėl vakcinacijos pagrįstumo, organizavo bylų nagrinėjimą nuotoliniu būdu.

Neabejotinai teisiškai reikšmingiausias EŽTT sprendimas bus priimtas byloje 
Q ir R prieš Slovėniją, kurioje, be kita ko, sprendžiama ir dėl nacionalinių teismų 
pandemijos metu suvaržytos pareiškėjų teisės į teisminę gynybą pagrįstumo šeimos 
byloje. Spręsdamas, ar konkreti byla dėl nepilnamečių anūkų globos teisių po to, 
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kai jų tėvas nužudė motiną ir buvo nuteistas laisvės atėmimo bausme, Slovėnijos 
teismuose nebuvo nagrinėjama nepagrįstai ilgai vertinant Konvencijos 6 straipsnio 
1 dalies kontekste, EŽTT analizuos ir COVID-19 pandemijos įtaką galimam šios 
teisės pažeidimui. Valstybės atstovai pripažįsta, kad apribojimai, kurių prireikė dėl 
COVID-19 krizės, galėjo turėti neigiamą poveikį  bylų nagrinėjimui nacionaliniuose 
teismuose, tačiau pagal Slovėnijos nacionalinio proceso teisės normas ši byla CO-
VID-19 susijusių apribojimų laikotarpiais nepriskirta skubiai nagrinėtiniems atve-
jams. Slovėnijos vyriausybės atstovas paaiškino, kad per pirmąją pandemijos bangą 
(2020 m. kovo 16 d.–2020 m. gegužės 5 d.) teismuose bylos nagrinėtos tik itin ne-
atidėliotinais atvejais, o byla dėl globos skyrimo, kai vaikai laikinai yra su laikinais 
globėjais, nebuvo laikoma skubia byla, nes tai nesusiję su vaikų atidavimu į globą ar 
tokios globos vykdymu. Antrosios pandemijos metu teismai nagrinėjo visas, ne tik 
skubias, bylas, laikydamiesi rekomenduojamų sveikatos apsaugos gairių, tačiau nuo 
2020 m. lapkričio 16 d. iki 2021 m. sausio 31 d. teismų veikla vėl buvo apribota ir 
nagrinėtos tik neatidėliotinos bylos. Per šį laikotarpį neskubiai nagrinėtose bylose 
posėdžiai nevyko, išskyrus tuos, kurie vyko naudojant vaizdo ryšį. Teismų darbą ne-
abejotinai apsunkino ir padidėjęs sergamumas, karantinas ir kitos su krize susijusios 
kliūtys. Manytina, jog aplinkybė, kad valstybės įstatymų leidėjas vienos ar kitos kate-
gorijos bylos neįtraukė į skubiai nagrinėtinų bylų COVID-19 pandemijos metu sąra-
šą, savaime nesudaro pagrindo spręsti dėl pareiškėjų teisės į ginčo išnagrinėjimą per 
įmanomai trumpiausią laiką tinkamo užtikrinimo. Šioje byloje buvo sprendžiamas 
klausimas dėl silpniausių visuomenės narių – vaikų, netekusių tėvų globos, tolesnio 
teisinio likimo. Sprendžiant tokį klausimą vyrauja viešasis interesas. Teismine tvarka 
nagrinėjamo klausimo teisinis jautrumas savaime didina teismo teisinę pareigą itin 
operatyviai imtis visų įmanomų techninių, teisinių priemonių, kad būtų užtikrinta 
vaikų teisės į globą tinkama teisinė apsauga. Abejotina, ar šiuo konkrečiu atveju teis-
mai taip kontroliavo ir koordinavo procesą, kad užtikrintų pareiškėjų ir vaikų teisę į 
klausimo išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką.1237

EŽTT nagrinėjamose bylose žodiniai teismo posėdžiai pandemijos laikotarpiu 
organizuoti vaizdo konferencijos būdu (pavyzdžiui, nagrinėjant bylą dėl religijos 
laisvės 2021 m. sausio 27 d. posėdis teisme vyko minėtu vaizdo konferencijos būdu, 
o įrašas paskelbtas teismo tinklalapyje posėdžio dieną, 2021 m. gruodžio 10 d. spren-
dimo Abdi Ibrahim prieš Norvegiją1238), t. y. teisė būti išklausytam šiame tarptauti-

1237  Q ir R prieš Slovėniją, peticijos Nr. 19938/20. 
1238 Abdi Rahim v. Norway (GC), peticijos Nr. 15379/16, 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimas, 12 punktas.
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niame teisme įgyvendinta nuotoline forma. 
Teisės į teisminę gynybą teisinė reikšmė vis didėja, jos turinys (ypač atskiriant 

procesinę ir materialiąją dalis) evoliucionuoja, tačiau pati teisės šerdis nekinta, nes, 
be kita ko, remiasi nuoseklia EŽTT praktika, kuri grindžiama valstybės pareigos už-
tikrinti asmenų pamatinių teisių veiksmingumą tinkamu įgyvendinimu.

Teisės į teisminę gynybą svarba pandemijos laikotarpiu išsamiai analizuota ir 
JAV, kur ypač didelis dėmesys skirtas praktiniams teisės į teisminę gynybą įgyven-
dinimo aspektams, konkrečiai – asmens teisei gauti teisinę pagalbą civiliniuose gin-
čuose užtikrinti.1239

Lietuvos teismai civilinėse bylose iki pandemijos iš esmės daugeliu atvejų tinka-
mai taikė ir aiškino tarptautines ir nacionalines normas dėl teisės į teisminę gynybą 
standartų užtikrinimo. Tik itin retais atvejais teismai nepagrįstai suvaržydavo / apri-
bodavo šią prigimtinę teisę. 

Teisė į teisminę gynybą materialiąja prasme yra subjektinė teisė, priklausanti 
nuo materialiojo teisinio pobūdžio faktų. Materialinį teisinį suinteresuotumą bylos 
baigtimi turintis asmuo, įgyvendindamas teisę į teisminę gynybą, siekia, kad būtų 
sukurtos, pakeistos ar panaikintos jo teisės ir pareigos.1240 Atsakyti, ar asmuo turi 
šią teisę, galima tik nustačius visas bylos aplinkybes, ištyrus ir įvertinus bylos įro-
dymus, nustačius taikytiną teisės normą. Teismas į šį klausimą atsako priimdamas 
sprendimą. Įstatymas draudžia atsisakyti priimti ieškinį ar nutraukti bylą dėl mate-
rialiojo teisinio pobūdžio motyvų (pavyzdžiui, negalima atsisakyti priimti ieškinio 
motyvuojant reikalavimo teisės neturėjimu ar ieškinio senaties termino praleidimu). 
Tai svarbu teisei į ieškinio patenkinimą, o ne procesinei teisei į ieškinio pareiškimą. 
Toks teisinis reguliavimas siejamas su Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir EŽTK 
6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais teisės į teisminę gynybą prieinamumo ir universalu-
mo principais. Situacija, kai asmuo netenka galimybės savo civilinio pobūdžio teisių 
klausimą išspręsti teisme, gali prilygti su Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies (teisė į 
teisingą bylos nagrinėjimą) reikalavimais nesuderinamam teisingumo principo pa-
neigimui.1241

1239 „Access to justice in the age of Covid-19“. A roundtable report, September 2021, https://www.justice.
gov/ag/page/file/1445356/download.

1240 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. gegužės 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-143-248-
2020 49 punktas.

1241 EŽTT 2008 m. vasario 28 d. sprendimas byloje Tserkva Sela Sosulivka prieš Ukrainą, peticijos Nr. 
37878/02; 2011 m. birželio 21 d. sprendimas byloje Zylkov prieš Rusiją, peticijos Nr. 5613/04; Lietu-
vos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-353-690/2018 12 
punktas; 2021 m. rugpjūčio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-219-701/2021 110 punktas.
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Iškilus visuotinei pandemijos situacijai dėl COVID-19 viruso Lietuvos teismai 
civiliniuose ginčuose taip pat turėjo spręsti naujus iššūkius. Pasitaikė nemažai atve-
jų, kai teismai tiesiog „nureikšmino“ teisės į teisminę gynybą universalumą, svarbą, 
reikšmę kitų vertybių (greito bylos išnagrinėjimo) sąskaita. „Bylos uždarymas“ sa-
vaime nėra vertybė. Tai tik statistinį rodiklį sukuriantis rezultatas. Svarbiausia, jog 
bylos nagrinėjimo proceso metu nebūtų paneigta ta teisė, kuri yra visų kitų subjekti-
nių teisių gyvavimo garantija – teisė į teisminę gynybą.

3.5.2. Nauji iššūkiai ir teisės į teisminę gynybą veiksmingumo 
užtikrinimas Lietuvos teismuose pandemijos laikotarpiu 

Nepaisant ilgą laiko tarpą trukusios visuotinės pandemijos, atsakingos Lietuvos 
valdžios institucijos teisės norminiais aktais iš esmės tiesiogiai nesprendė su asmenų 
teisės į teisminę gynybą užtikrinimu bei įgyvendinimu civilinėse bylose susijusių 
klausimų. Su tuo susiję klausimai laikyti praktinio pobūdžio ir palikti teismų kom-
petencijai.

Pagrindiniai iššūkiai pandemijos laikotarpiu kilo ne pirmosiose proceso stadijo-
se – civilinės bylos iškėlimo ar pasirengimo bylai nagrinėti, o teisminio nagrinėjimo 
stadijoje, ypač sprendžiant dėl galimumo pakeisti žodinį teismo posėdį į rašytinį ar jį 
transformuoti į nuotolinį arba mišrų, kad būtų užtikrinta teisė į kuo greitesnį ginčo 
išsprendimą, taip pat įvairūs kiti procesiniai klausimai.

3.5.2.1. Teisingumas versus proceso sparta

Pandemijos ar jos metu paskelbto karantino laikotarpiu, kai kyla visuotinė grės-
mė sveikatai, iš esmės suvaržomas asmenų kontaktinis bendravimas. Ši visuotinė 
aplinkybė lemia neišvengiamą teismo proceso, ypač teismo žodinio posėdžio, su-
varžymus ir kelia papildomus klausimus dėl proceso formos galimo pakeitimo į ra-
šytinį, bylų nagrinėjimo atidėjimo galimumo / neišvengiamumo, žodinio proceso 
transformavimo į mišrų ar nuotolinį. Sprendžiant šiuos iššūkius susiduriama ir su 
paprastu praktiniu klausimu – toliau nagrinėti bylas, tik pakeitus teismo proceso 
formą ir tvarką, ar vis dėlto laikinai iš esmės nenagrinėti bylų, išskyrus neatidėlioti-
nus atvejus (karantino laikotarpiu). Teisine vertybine prasme tai yra klausimas, kam 
suteikti prioritetą – teisingumui ar proceso operatyvumui.  

Pandemijos laikotarpiu neišvengiamai susiduriama su praktiniais žodinio pro-
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ceso tinkamo realizavimo ir transformavimo ar pakeitimo rašytiniu iššūkiais, kitais 
aktualiais teisės į teisingą teismą įgyvendinimo aspektais. 

a) Žodinis versus rašytinis teismo procesas?

Civilinę bylą iš esmės nagrinėjant žodine tvarka dalyvaujantys byloje asmenys 
tiesiogiai dalyvauja tiriant kiekvieną įrodymą, pasisako dėl jų, užduoda klausimus, 
dėsto savo teisinę poziciją, įstatymo nustatyta tvarka pildo bylos medžiagą. Tokia 
tvarka išnagrinėtoje civilinėje byloje ne tik realizuojami pamatiniai civilinio proce-
so principai, bet ir kruopščiau ištyrus įrodymus nustatomos aplinkybės, kurios pa-
prastai labiau atitinka tikėtinos tiesos standartą. O nagrinėjant civilinę bylą rašytine 
tvarka suvaržomos asmens teisės tiriant įrodymus, t. y. susiaurinama asmens teisė į 
teisminę gynybą, apribojamas viešumo principas. Todėl net ir tuomet, kai atskirais 
atvejais civilinio proceso įstatymai įtvirtina rašytinį procesą teisminio nagrinėjimo 
stadijoje ar egzistuoja kitos įstatyme nustatytos sąlygos skirti rašytinį posėdį, teismui 
turi būti palikta teisė nuspręsti dėl žodinio teismo posėdžio paskyrimo.

Pandemijos laikotarpiu Lietuvos teismuose nagrinėtose civilinėse bylose (ypač 
po antrojo karantino) ypač pabrėžiama teisės į teisingą procesą svarba. Netinkamas 
asmens teisės būti išklausytam įgyvendinimas (nepagrįstai skiriant nuotolinius po-
sėdžius ar bylas išnagrinėjus rašytinio proceso tvarka) teismų pripažintas kaip abso-
liutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK1242 326 straipsnio 1 d. 4 p.).

Byloje dėl nuostolių atlyginimo priteisimo iš vadovo po tyčinio bankroto nusta-
tymo pripažinta, kad dėl teismo nutarties paskirti bylą nagrinėti rašytinio proceso 
tvarka ir ją išnagrinėjus pažeista atsakovo teisė į teisingą teismą po to, kai teismas 
2020 m. lapkričio 26 d. rezoliucija nustatė 5 dienų terminą pateikti argumentus, ko-
dėl byla negali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, o nesulaukęs šalių pozi-
cijos bylą nutarė nagrinėti rašytine tvarka. Dar daugiau, teismas iš esmės nemoty-
vuotai (nurodė, kad neturi kitokių galimybių ir iš esmės yra pasirengęs bylai) atmetė 
šalies prašymą naujai apsvarstyti bylos nagrinėjimo iš esmės formos klausimą ir 
paskirti žodinį nuotolinį posėdį byloje arba, nesant tokios galimybės, teismo posė-
dį organizuoti žodiniu nuotoliniu, žodiniu mišriu (nuotoliniu ir fiziniu) ar žodiniu 
fiziniu būdu, posėdį planuoti pasibaigus karantino režimui, o, švelnėjant karantino 
sąlygoms (karantinui dar nepasibaigus), vėl persvarstyti galimybę grįžti prie bylos 

1242 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, Valstybės žinios, 2002, Nr. 36-1340 (aktuali redak-
cija).
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nagrinėjimo, dalyvaujančius asmenis nedelsiant informuojant apie paskirtą teismo 
posėdžių datą ir laiką. Nors tai ir neturėjo esminės reikšmės, pagrįstai nustatytas ir 
dar vienas proceso pažeidimas – bylą paskirta nagrinėti rašytinio proceso tvarka 
neinformavus dalyvaujančių byloje asmenų apie jos nagrinėjimo laiką ir vietą. Iš-
plitęs teismo argumentas, su kuriuo sutiktina, kad teismų administracijos vadovai, 
atsižvelgdami į dėl COVID-19 priimtus teisės norminius aktus, priėmė įsakymus, 
kuriuose bylų nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka numatytas kaip prioritetinis ir 
labiausiai rekomenduotinas, tai nereiškia, kad ši teismo posėdžio forma gali ir turi 
būti teismo savaime pasirenkama bet kurioje byloje, ignoruojant ir nepaisant impe-
ratyviai CPK nustatytų tokio (rašytinio) proceso pasirinkimo sąlygų, reikalavimų ir 
tvarkos, be kita ko, neatsižvelgiant ir į dalyvaujančių byloje asmenų nuomonę ir jos 
pagrįstumą.1243

Byloje dėl valstybės institucijos įsakymų panaikinimo apeliantas (įmonė) ape-
liacine tvarka įrodė, jog pirmosios instancijos teismas nutartimi, neatsiklausęs daly-
vaujančių byloje asmenų nuomonės, nepagrįstai nusprendė, kad dėl karantino byloje 
neskirtinas žodinis teismo posėdis ir byla nepagrįstai nagrinėtina rašytinio proceso 
tvarka. Šioje byloje teisėjas 2020 m. lapkričio 13 d. rezoliucija, be kita ko, nurodė 
informuoti šalis apie tai, kad byla bus nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, jeigu 
nebus panaikintas karantinas, 2021 m. vasario 10 d. nutartimi nutarė bylą nagrinėti 
rašytinio proceso tvarka 2021 m. vasario 25 d. ir tą pačią dieną priėmė sprendimą. 
Kolegija pagrįstai sprendė, jog bet kurioje byloje turi būti paisoma imperatyviai CPK 
nustatytų tokio (rašytinio) proceso principų, nes jie kildinami iš aukščiausios tei-
sės.1244

Teisės būti išklausytam pažeidimas, turintis esminę reikšmę proceso teisingu-
mui, buvo nustatytas apeliacine tvarka ir byloje dėl kelio servituto nustatymo, kur 
pirmosios instancijos teismas 2020 m. gruodžio 28 d. nutartimi, įvertinęs pasiruo-
šimą bylai paruošiamųjų dokumentų būdu bei paskelbtą šalyje karantiną, paskyrė 
civilinės bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka ir ją 2021 m. kovo 24 d. spren-
dimu užbaigė.1245 O byloje dėl baudos už teismo sprendimo nevykdymą skyrimo 
apeliacine tvarka nuspręsta, jog pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai 

1243 Kauno apygardos teismo 2021 m. birželio 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2A-1502-298/2021 16, 
17, 20 punktai.

1244 Vilniaus apygardos teismo 2021 m. gegužės 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2A-1421-855/2021 
13.1, 20, 25 punktai.

1245 Vilniaus apygardos teismo 2021 m. liepos 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2A-1674-603/2021 20–
21 punktai.
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bylą išnagrinėjo rašytine forma. Byla pirmojo karantino metu vietoj paskirto žodinio 
posėdžio išnagrinėta rašytinio proceso tvarka (apylinkės teismo 2020 m. kovo 27 d. 
nutartimi žodinis teismo posėdis paskirtas 2020 m. kovo 30 d. ir perskirtas nagrinėti 
rašytinio proceso tvarka 2020 m. balandžio 16 d., atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. 
kovo 16 d. 00 min. Lietuvos Respublikoje buvo įvestas karantinas). Tokį procesinį 
sprendimą apeliacinės instancijos teismas grindė, jog paskelbus viešai apie pakeis-
tą bylos nagrinėjimo formą asmeniui buvo sudaryta galimybė iki posėdžio pateikti 
papildomus rašytinius paaiškinimus.1246 Sutikus su tokia apeliacinės instancijos teis-
mo išvada susidarytų ad absurdum situacija, nes bet kokią civilinę bylą, nagrinėtiną 
žodine tvarka, galima būtų dėl karantino tariamai teisėtai perskirti į rašytinį posėdį, 
suteikiant teisę pateikti papildomus įrodymus ir ją išnagrinėti už uždarų durų. Tai 
pažeistų pamatinius proceso principus, kurie saisto teisę aiškinantį teismą (CPK 3 
str. 1 d.). Be to, bylą nagrinėjant ir išnagrinėjus rašytine tvarka per se suvaržomas 
proceso viešumo principas, o tokio suvaržymo neišvengiamumą privalo ne tik nuro-
dyti, bet ir pagrįstai įrodyti teismas (valstybė).

Apeliacine tvarka nagrinėtoje byloje dėl vykdymo procese baudos skolininkui 
paskyrimo teismas sprendė, kad tai, jog žodinio proceso tvarka atidėta nagrinėti 
byla karantino metu (diena iki žodinio posėdžio) buvo perskirta nagrinėti rašytinio 
proceso tvarka ir kitą dieną išnagrinėta, savaime nereiškia asmens teisių nepagrįsto 
suvaržymo. Juo labiau, jog šalys turėjo laiko teikti įrodymus, o apeliantas nepagrin-
dė, kokios konkrečios teisės buvo suvaržytos bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvar-
ka.1247 Nesutiktina su tokia apeliacinės instancijos teismo teisine pozicija, išsakyta 
vertinant teismo procesinius veiksmus pirmojo karantino metu. Valstybė (teisminė 
valdžia) sukurta, kad tarnautų asmenims, o teisingumą vykdytų taip, jog asmenims 
būtų užtikrintos visos įmanomos, o ne tik minimalios teisinės garantijos. Teismas, 
spręsdamas bylą dėl vykdymo proceso metu antstolio pateikto prašymo skirti baudą 
asmeniui, t. y. priteisti iš jo, o vėliau išieškoti iš jo nuosavybės teise priklausančias 
lėšas, skolininko veiksmų / neveikimo teisėtumą vertina išimtinai pagal viešosios 
teisės (priverstinio vykdymo proceso) normas. Tokioje byloje teismas, vertindamas 
valstybės įgalioto asmens – antstolio (Antstolių įstatymo 2 str.) prašymo pagrįstumą, 
turi užtikrinti ne minimalias, o kiek realiai įmanoma maksimalias skolininko teisės į 
teisminę gynybą garantijas – tinkamai įteikti procesinius dokumentus, patikrinti, ar 

1246 Kauno apygardos teismo 2020 m. birželio 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2S-1102-924/2020 32 
punktas.

1247 Kauno apygardos teismo 2020 m. birželio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2S-1074-254/2020 21 
punktas.
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antstolis tinkamai bendravo su skolininku, ar tinkamai informavo jį apie vykdymo 
proceso eigą, atliekamus veiksmus bei priimamus sprendimus ir pan. Esant tokiai 
situacijai, kai skolininkas siekė žodinio proceso, teismas sudarė tokio proceso regi-
mybę (paskyrė žodinį posėdį) ir dieną iki posėdžio pakeitė ginčo išsprendimo formą 
į rašytinę, t. y. perkėlė ginčo išsprendimą in camera, teigti, jog skolininkas turėjo 
pakankamai laiko pateikti įrodymus, yra neteisinga, nesąžininga ir net neprotinga 
(CPK 3 str. 1 d.). Prieš vertindamas dalyvaujančių byloje asmenų procesinį elgesį 
teismas, visų pirma, turi įvertinti savo galimų procesinių veiksmų teisėtumą ir pri-
imamų procesinių sprendimų ar neveikimo galimus padarinius. Tuomet, kai pats 
teismas sukūrė teisėtą lūkestį asmenims, jog byla bus sprendžiama žodine tvarka ir 
paskirtą posėdžio dieną ji išnagrinėjama rašytinio proceso tvarka (apie tai priimant 
rašytinę nutartį dieną iki posėdžio), nėra faktinio ir teisinio pagrindo teigti, kad da-
lyvaujantis byloje asmuo nepasinaudojo įrodymų teikimo teise (ypač įvertinus, jog 
ginčas kildinamas iš viešosios teisės normų). Pats teismas ignoravo net ir minimalius 
teisės į teisminę gynybą reikalavimus, neatliko procesinių veiksmų, kurie būtų užti-
krinę teisinį aiškumą bei skaidrumą (dėl ginčo nagrinėjimo formos). Tokia teismo 
skuba negali būti pateisinama siekiu tiesiog išspręsti bylą. Teismas privalo kiekvieną 
ginčą dėl teisės išspręsti užtikrindamas kiek įmanoma maksimalias, o susiklosčius 
sudėtingai visuotinei situacijai, bent jau visuotinai pripažintas minimalias teisines 
garantijas, pirmiausia teisę būti realiai išklausytam procese dėl esminių proceso ir 
ginčo klausimų. 

Kito ginčo atveju apeliacine tvarka spręsta, jog teismo procesinis sprendimas 
per karantiną neatidėti bylos (iš vartojimo santykių) nagrinėjimo savaime nesudaro 
pagrindo konstatuoti teismo šališkumo. Šioje byloje 2021 m. vasario 17 d. priimta 
rezoliucija, kuria nutarta atmesti atsakovės atstovo prašymą dėl 2021 m. vasario 18 
d. teismo posėdžio atidėjimo. Teisėjų kolegija sprendė, kad nei Lietuvos Respubli-
kos sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. gruodžio 28 d. rekomendacijos dėl CO-
VID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių organizuojant teismų 
darbą, nei Teisėjų tarybos 2020 m. gruodžio 8 d. rekomendacijos dėl teismų darbo 
organizavimo karantino metu visiškai nepaneigė galimybės nagrinėti bylas. Aplin-
kybė, kad teismas paskyrė byloje teismo posėdį karantino metu ir atmetė prašymą 
dėl jo atidėjimo, savaime nereiškia teismo šališkumo ar suinteresuotumo bylos baig-
timi, taip pat teismo sprendimo neteisėtumo. Juolab kad teismas iki tol jau du kartus 
buvo atidėjęs posėdžius.1248 

1248 Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. birželio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2A-791-781/2021 
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Tuo atveju, kai teismas net ir pandemijos laikotarpiu nusprendžia pakeisti žodi-
nį bylos nagrinėjimą į rašytinę formą ir taip bylą išspręsti, turi būti nustatytos ne tik 
visos esminės teisės aktuose ar teismų praktikoje nustatytos sąlygos tokiam proce-
siniam sprendimui priimti (ypač asmenų tinkamai išreikštas sutikimas), tačiau – ir 
tai svarbiausia – teismas turi pateikti akivaizdžius duomenis, jog tokia skuba yra ne-
išvengiamai būtina, neegzistuoja alternatyvios galimybės, pavyzdžiui, bylą nagrinėti 
mišria tvarka arba nuotoline forma ar net atidėti bylos nagrinėjimą. Visais atvejais 
teismas neturėtų spręsti šio procesinio klausimo neišklausęs dalyvaujančių byloje 
asmenų nuomonės ir tinkamai neiš(si)aiškinęs vieno ar kito pasirinkimo padarinių. 
Asmens neprieštaravimas proceso formos (iš žodinės į rašytinę) pakeitimui papras-
tai neturėtų būti prilyginamas jo išduotam sutikimui. 

b) Teismo žodinio posėdžio transformacijos praktiniai sunkumai pandemijos lai-
kotarpiu

Prasidėjus visuotinei pandemijai daugelio Europos valstybių (Albanijos, Austri-
jos, Kroatijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Vengrijos, Airijos, Lenkijos, Portu-
galijos, San Marino, Serbijos, Švedijos, Šveicarijos, Ukrainos, Jungtinės Karalystės) 
teismai, remdamiesi naujai priimtais ar pakeistais vienos ar kitos teisinės galios nor-
miniais aktais, laikinai „eliminavo“ grynai žodinį civilinės bylos nagrinėjimą juos 
pakeisdami nuotoliniais posėdžiais, teismo posėdžių salėje nedalyvaujant nė vienam 
proceso dalyviui.1249

Šiuo laikotarpiu rekomendacijas dėl teismų darbo organizavimo priiminėjo 
Lietuvos teismų savivaldos aukščiausiasis organas Teisėjų taryba, kuri šias reko-
mendacijas ne kartą tikslino (tobulino), atsižvelgdama į tarptautinių atitinkamų 
organizacijų deklaracijas (rėmėsi CEPEJ priimtomis deklaracijos nuostatomis1250), 
Gairėmis (CEPEJ 2021 m. birželio 30 d. patvirtino gaires dėl vaizdo konferencijų 
teismo procese, toliau – Gairės)1251. Po antrojo karantino priimtose ir 2021 m. rug-
pjūčio 27 d. patvirtintose rekomendacijose teismams dėl nuotolinių teismo posėdžių 

32–33 punktai.
1249 Anne Sanders, „Video-Hearings in Europe Before, During and After the COVID-19 Pandemic“, Inter-

national Journal for Court Administration 12 (2) (2021), <http://doi.org/10.36745/ijca.379>. 
1250 CEPEJ declaration, „Lessons learnt and challenges faced by the judiciary during and after the 

COVID-19 pandemic“, Strasbourg, 10 June 2020, https://rm.coe.int/declaration-en/16809ea1e2.
1251 „Guidelines on videoconferencing in judicial proceedings (CEPEJ(2021)4REV4)“, Strasbourg, 30 

June 2021,  https://rm.coe.int/cepej-2021-4-guidelines-videoconference-en/1680a2c2f4.
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organizavimo (toliau – TT Rekomendacijos)1252 jau įtvirtintos nuostatos, susijusios 
su teisės į teisminę gynybą tinkamu užtikrinimu ir įgyvendinimu. Paskutinėje šių 
Rekomendacijų redakcijoje pateikiami aiškūs kriterijai dėl galimumo keisti žodinį 
teismo posėdį kita forma. Tiesa, vis dar aktualūs liko teisės į teisminę gynybą įgyven-
dinimo praktiniai aspektai, pavyzdžiui, jog tik remdamasis įstatymu bei jame įtvir-
tintais kriterijais teismas turi spręsti dėl nuotolinio posėdžio galimo paskyrimo, taip 
pat spręsti dėl teisės apeliacine tvarka peržiūrėti teismo nutarties paskirti nuotolinį 
posėdį teisėtumą (tokios rekomendacijos pateiktos Gairėse).

Teismo žodinio posėdžio perkėlimas į nuotolinę erdvę ar transformavimas į 
mišrų posėdį reikalauja tinkamo tiek teismo personalo, tiek dalyvaujančių byloje 
asmenų techninio pasirengimo, kelia papildomų neaiškumų. Praktikoje asmenų 
teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo (nepagrįsto) apsunkinimo atvejai pasitaikė 
teismams sprendžiant dėl žodinio posėdžio perkėlimo į nuotolinę erdvę ar posėdžio 
transformavimo į mišrų.

Vienoje iš teisme nagrinėtų civilinių bylų (joje skirtas mišrus posėdis, t. y. pro-
ceso dalyviai galėjo atvykti į teisme vykusį posėdį arba dalyvauti prisijungę nuo-
toline tvarka) painioje pagal faktines aplinkybes situacijoje apeliacinės instancijos 
teismas atmetė apeliantų argumentus, kad jie negalėjo atvykti į posėdį teisme, nes 
grįžę į Lietuvą turėjo karantinuotis, bei negalėjo teismo posėdyje dalyvauti nuotoli-
niu būdu. Teismas sprendė, jog atsakovai teikė ne vieną procesinį dokumentą teis-
mui, todėl turėjo galimybę pranešti teismui, kad negalės dalyvauti teismo posėdyje 
nuotoliniu būdu, be to, patys prisipažino, kad buvo tinkamai informuoti el. paštu, 
tik nurodė el. laišką pastebėję kitą dieną po posėdžio.1253 Tuo atveju, kai proceso 
dalyvio procesiniai veiksmai viso proceso metu balansuoja ties piktnaudžiavimo 
įvairiomis procesinėmis teisėmis riba, sudėtinga vieną epizodą vertinti atsietai nuo 
visumos. Tačiau pastebėtina, kad kiekvieną kartą teismas, parinkęs net ir mišrią by-
los nagrinėjimo formą – žodinę gyvai ir nuotolinę, turi itin kruopščiai vertinti savo 
priimtų procesinių sprendimų teisėtumą, visų pirma, pasitikrinti, ar pats tinkamai 
įvykdė išaiškinimo pareigą ir teisiškai tinkamai bei pakankamai pagrindė priimtus 
procesinius sprendimus ir tik tuomet vertinti proceso šalių procesinį elgesį būtent 
dėl nedalyvavimo posėdyje, atskleisti priežastis, nulėmusias tokią asmens laikyseną 
konkrečiu atveju.    

1252 Rekomendacijos dėl nuotolinių teismo posėdžių, patvirtintos Teisėjų tarybos 2021 m. rug-
pjūčio 27 d. protokoliniu nutarimu Nr. 13P-156-(7.1.2).  

1253 Klaipėdos apygardos teismo 2021 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-1194-524/2021 
37–50 punktai.
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Įdomi faktinė situacija susiklostė pirmąja instancija apygardos teisme 
nagrinėjant civilinę bylą tarp įmonių dėl pinigų priteisimo. Joje atsakovo atstovas 
likus dviem dienoms iki žodinio posėdžio pateikė prašymą (vėl) atidėti posėdį dėl 
jo nedarbingumo. Teismas likus dienai iki posėdžio telefonu (teismo darbuotojas) 
suderino su šalių atstovais poziciją dėl nuotolinio posėdžio ir el. paštu išsiuntė 
atstovams prisijungimo per zoom programėlę nuorodą, tačiau posėdis atidėtas at-
stovui, kuris anksčiau prašė jį atidėti dėl nedarbingumo neprisijungus dėl tariamai 
techninių priežasčių ir bylą nagrinėjančiai teisėjai pareiškus nušalinimą. Atmetus tei-
sėjos nušalinimo pareiškimą šalių atstovai informuoti apie kitą posėdžio datą (anks-
čiau nei po savaitės), o konkretūs nuotolinio prisijungimo duomenys išsiųsti asme-
nims (el. paštu). Atsakovas posėdyje nuotoline forma neprisijungė, byla išnagrinėta 
jam nedalyvaujant. Apeliantas įrodinėjo, kad „Telia Lietuva“ AB nesuteikė paslaugų 
pagal sutartį, todėl jis negalėjo prisijungti ir apie tai iki posėdžio informavo teismą. 
Įvertinusi tokią situaciją teisėjų kolegija nenustatė teisės į teisingą teismą pažeidimo, 
be kita ko, nurodžiusi, kad atsakovės atstovas yra profesionalus teisininkas (advoka-
tas), todėl jam keliami aukštesni rūpestingumo bei atidumo reikalavimai. Kolegijos 
vertinimu, advokatas turėjo pakankamai laiko išspręsti visas technines kliūtis, truk-
dančias dalyvauti teismo posėdyje nuotoliniu būdu (jeigu tokios kliūtys objektyviai 
egzistavo)  ar informuoti atsakovę apie priežastis, kliudančias vykdyti atstovavimo 
sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.1254 Suprantama, jog tokiu kaip analizuojamas 
atveju viską lemia faktinės aplinkybės. Tačiau pastebėtina, kad teisingumą vykdantis 
teismas (teisminė valdžia), o ne asmuo turi pateikti garantijas ir įrodyti buvus tin-
kamą teismo procesą. Teisėjui nusprendus savo iniciatyva pakeisti bylos nagrinėji-
mo formą iš grynai žodinio („gyvo“) proceso į vykdomą nuotoline forma („pusiau 
gyvą“), jam ir tenka našta ne tik teisiškai pagrįsti savo tokį pasirinkimą konkrečiais 
teisiniais argumentais (juos siejant ne tik su ekstremaliąja padėtimi, bet ir neišven-
giamumu, pagrindžiant jį), tačiau ir atlikus tokį pasirinkimą įsitikinti, jog nė vieno 
dalyvaujančio byloje asmens teisė į teisingą teismą (ypač teisė būti išklausytam žo-
džiu arba tiesiogiai, arba per atstovą) dėl to nebus pažeista, t. y. nenukentės šios teisės 
turinys ir apimtis. Tuo atveju, kai asmeniui procese atstovauja teisės profesionalas ir 
iki posėdžio teikia teismui duomenis apie negalėjimą dalyvauti posėdyje remdama-
sis teismo sukurtais prisijungimo kodais, t. y. dėl techninių kliūčių, teismas neturėtų 
ignoruoti tokio prašymo ir atmesti objektyvios negalėjimo prisijungti tikimybės bei 

1254 Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. birželio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2A-791-781/2021 
19–21 punktai.
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išnagrinėti bylą tokiam asmeniui nedalyvaujant. Juo labiau, jei tarp šio ir prieš tai 
buvusio posėdžio praėjo pakankamai neilgas laiko tarpas (savaitė), o ankstesniame 
posėdyje neprisijungęs atstovas teikė duomenis apie savo ligą bei taip pat informa-
vo apie iškilusias techninio pobūdžio kliūtis. Valstybė nepateikė pakankamai svarių 
duomenų, kad atliko visus įmanomus ir realius procesinius veiksmus, siekdama už-
tikrinti EŽTK 6 straipsnio pirmoje dalyje įtvirtintą garantiją dėl teisingo proceso.

Nuotoliniai teismo posėdžiai praktikoje plačiau galėtų būti naudojami pirmo-
sios instancijos teisme, kai ieškinys grindžiamas rašytiniais įrodymais, dispozityvio-
se nesudėtingose bylose, tam tikrose ypatingąja teisena nagrinėjamuose ginčuose, 
kai dalyvauja tik pareiškėjas ir reikalavimus grindžia rašytiniais įrodymais, taip pat 
kai dalyvaujantiems byloje asmenims atstovauja advokatai ir pan. Teismas turėtų tin-
kamai išklausyti dalyvaujančius byloje asmenis dėl tokios proceso eigos ir viena ar 
kita forma gauti jų sutikimą, o tam tikrais atvejais pasirinkti šią formą, kai per nusta-
tytą protingumo kriterijų atitinkantį terminą nereiškiami prieštaravimai dėl tokios 
bylos nagrinėjimo eigos ir tvarkos. Manytina, jog apeliacinės instancijos teisme nuo-
tolinis teismo posėdis neturėtų būti skiriamas, kai apeliacine tvarka yra ginčijamas 
bylos išnagrinėjimo nuotoliniame posėdyje teisėtumas, nebent pačios šalys sutiktų 
būti išklausytos tokia forma. Visais atvejais, esant kliūtims (ypač dėl prisijungimo 
techninių galimybių) teismas turėtų spręsti dėl mišraus posėdžio, taip pat išklausyti 
šalis dėl rašytinio posėdžio galimumo, išdėstyti konkrečius (ne)sutikimo su viena ar 
kita bylos nagrinėjimo forma teisinius argumentus ir tik tuomet nutarti dėl tolesnės 
proceso eigos. Pagal EŽTT išaiškinimus neeliminuojama ir dalyvaujančių byloje as-
menų procesinė pareiga įspėti teismą dėl kilusių sunkumų, susijusių su nuotolinės 
proceso formos įgyvendinimu.1255

c) Kiti praktiniai teisės į teisminę gynybą užtikrinimo klausimai civiliniame pro-
cese

Teisės į teisminę gynybą suvaržymo pandemijos laikotarpiu atvejai nagrinėti 
ir sprendžiant dėl ieškinio trūkumų nepašalinimo, įrodymų (ne)pateikimo ar (ne)
priėmimo, teisės į apeliaciją neįgyvendinimo per įstatymo nustatytą terminą, nega-
lėjimo paduoti procesinius dokumentus laiku ir kitus procesinius klausimus. Šeimos 
ginčuose padaugėjo materialiųjų teisinių reikalavimų dėl prievolių transformavimo. 

1255 EŽTT 2006 m. spalio 5 d. sprendimas byloje Marcello Viola prieš Italiją, peticijos Nr. 45106/04, 
74 punktai. 
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Suprantama, šiais atvejais viską lemia konkrečios bylų faktinės aplinkybės bei teismo 
kruopščiai užtikrinamas proceso teisėtumas.

Civilinės bylos iškėlimo stadijoje retai, bet pasitaikė, kai ieškovai teismo nutar-
ties dėl ieškinio trūkumų šalinimo nevykdymą grindė pandemijos situacija. Antai 
apeliacine tvarka nagrinėtoje dispozityvioje byloje teisingai akcentuojamas ieško-
vo įrodinėjimo naštos dėl negalėjimo pašalinti trūkumus „išlikimas“ ir pandemijos 
metu, ypač kai nagrinėjama byla yra elektroninė. Teismas nurodė, nepaisant to, kad 
ginčui aktualiu laikotarpiu galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 
14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbi-
mo“, kuriuo visoje šalies teritorijoje buvo paskelbtas karantinas, ieškovė galėjo sekti 
teismo procesą ir elektroninių ryšių priemonėmis pateikti teismui patikslintą ieš-
kinį ar prašymą pratęsti terminą trūkumams pašalinti.1256 Kitoje byloje apeliacine 
tvarka sprendžiant dėl teismo nutarties neatidėti žyminio mokesčio sumokėjimą už 
ieškinio nagrinėjimą. Akcentuojama, jog ieškovės atžvilgiu yra taikomos mokestinės 
pagalbos priemonės dėl COVID-19 ligos sukeltų padarinių. Viešai skelbiami Vals-
tybinės mokesčių inspekcijos duomenys patvirtina, kad ieškovė yra įtraukta į sąrašą 
juridinių asmenų, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19 
ligos. Įtraukimas į tokį sąrašą patvirtina, kad asmuo patiria (patyrė) neigiamą fi-
nansinį poveikį dėl pandemijos padarinių. Asmenims, įtrauktiems į minėtą sąrašą, 
taikomos mokestinės pagalbos priemonės – jie atleidžiami nuo delspinigių, nevyk-
domas mokesčių išieškojimas, teikiamos subsidijos, lengvatinės paskolos ir kita.1257

Tam tikrais atvejais pandeminės situacijos pradžioje nulemti technologi-
niai-žmogiškieji ištekliai sutrukdė dalyvaujančiam byloje asmeniui gauti laiku in-
formaciją iš savo advokato ir dėl to netinkamai (pavėluotai) įgyvendinti teisę į ape-
liaciją. Pavyzdžiui, apeliacinės instancijos teismo panaikinta pirmosios instancijos 
teismo nutartis neatnaujinti praleisto termino atskirajam skundui paduoti. Nors 
apeliacinės instancijos teismas sutiko, kad dėl advokatų kontoros – juridinio asmens 
darbuotojų žmogiškos klaidos gautos nutartys nebuvo laiku pastebėtos, registruotos 
ir perduotos konkrečiam advokatui (atstovui), įtakos pavėluotam ieškovės atstovo 
informavimui apie priimtas nutartis galėjo turėti šventinis laikotarpis, taip pat dėl 
Lietuvoje paskelbto karantino rekomenduojamas nuotolinis darbas. Teismo verti-
nimu, šioje nutartyje nurodytos aplinkybės nesudarė pagrindo vertinti ieškovės 

1256 Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. rugpjūčio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-850-790/2020 13 
punktas.

1257 Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. rugpjūčio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-609-330/2021 20 
punktas.
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atstovo veiksmų kaip aplaidžių, prieštaraujančių proceso operatyvumui, priešingai 
– ieškovės atstovas sąžiningai naudojasi procesinėmis teisėmis, ėmėsi reikalingų 
veiksmų procesinių dokumentų pateikimo terminų praleidimo priežastims nustaty-
ti (vėlavimo priežasčių nustatymas, siekiant tinkamai pagrįsti prašymą, galėjo turėti 
įtakos vėlesniam prašymo dėl procesinio termino atnaujinimo pateikimui), tinkamai 
pagrindė prašymą dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo ir nurodė, 
teismo vertinimu, objektyvias priežastis, galėjusias turėti įtakos praleistiems proce-
siniams terminams. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje nutartyje nuro-
dytos aplinkybės, tarp jų ir advokatų profesinės bendrijos administratorės klaida, 
neturėtų būti kliūtis ieškovei, kaip juridiniam asmeniui, sudariusiam su advokatų 
profesine bendrija teisinių paslaugų sutartį, pasinaudoti teise į apeliaciją.1258 Ape-
liacijos kaip sudėtinės teisės į teisminę gynybą, svarba akcentuota ir Konstitucinio 
Teismo jurisprudencijoje, kurioje pabrėžiama, jog pagal Konstituciją, inter alia  jos 
30 straipsnio 1 dalį, konstitucinį teisinės valstybės principą, teisė apskųsti pirmosios 
instancijos teismo baigiamąjį aktą bent vienos aukštesnės instancijos teismui, kad 
būtų užtikrinta galimybė ištaisyti galimas klaidas, yra neatsiejama konstitucinės 
teisės kreiptis į teismą ir teisės į tinkamą teismo procesą dalis.1259 Esant ekstremaliai 
(ir tuo metu visiškai naujai su tuo susidūrus) situacijai valstybėje, teismai klausimus 
dėl teisės į teisminę gynybą atskirų dalių suvaržymo, apribojimo ar juo labiau atė-
mimo turi spręsti lanksčiau taikydami proceso teisės normas, prioritetą suteikdami 
teisės į teisminę gynybą prieinamumui.

Sutiktina su kitoje apeliacine tvarka nagrinėtoje byloje padarytomis išvadomis 
dėl pagrindo nebuvimo atleisti apeliantą – įmonę nuo likusios mokėtinos žyminio 
mokesčio dalies ar atidėti šį mokestį esant karantinui (teismas nutartimi buvo atlei-
dęs nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo). Teismas nustatė, kad apeliantė savo 
procesinės pareigos pagrįsti prašyme dėstomas faktines aplinkybes leistinais rašy-
tiniais įrodymais neįvykdė, o vien jos prašyme nurodyti bendriausi duomenys apie 
karantino įvedimą Lietuvos Respublikos teritorijoje nesudaro pagrindo apeliantės 
siekiamam procesiniam sprendimui priimti.1260 Teisė į apeliaciją, nors ir yra suabso-
liutinama nacionalinėje teisėje, turi būti įgyvendinama laikantis galiojančių įstatymo 

1258 Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. gegužės 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-377-370/2020 26 
punktas.

1259 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2019 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. KT9-N3/2019 konsti-
tucinėje byloje Nr. 1/2018.

1260 Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. rugsėjo 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-840-464/2021 20, 
22 punktas.
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reikalavimų. Pandemijos visuotinumo faktas savaime visiškai neeliminavo mokes-
čių, įskaitant žyminio, mokėjimo ir neperkėlė įrodinėjimo naštos (apie savo sunkią 
finansinę padėtį) iš šio mokesčio siekiančios nemokėti įmonės valstybei.  

Byloje dėl nuostolių atlyginimo priteisimo spręsta dėl naujų įrodymų nepriėmi-
mo pagrįstumo. Šalis įrodinėjo, kad negalėjo pateikti įrodymų byloje dėl pandemi-
nės situacijos, todėl juos neva turėtų priimti ir tirti apeliacinės instancijos teismas 
kaip naujus įrodymus. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad 
pirmosios instancijos teismas dar 2020 m. spalio 15 d. pasiūlė pateikti statybos žur-
nalus, o prieš 2020 m. gruodžio 2 d. teismo posėdį savo poziciją dėl statybos darbų 
žurnalo atsakovė išreiškė tik baigiamojoje kalboje, kurioje nurodė, jog statybos žur-
nalai yra tik papildomas įrodymas, o byloje yra pakankamai įrodymų, patvirtinančių 
jos argumentus. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantė neįrodė, kaip situacija, susijusi 
su COVID-19 plitimu, galėjo turėti įtakos jos pareigai vykdyti pirmosios instancijos 
teismo įpareigojimą pateikti į bylą įrodymus – konkrečiai statybos žurnalus.1261

Byloje dėl teismo sprendimo pagrindu nustatyto sprendimo įvykdymo atgręžimo 
termino atnaujinimo pareiškėja įrodinėjo, kad jį praleido ir dėl pandemijos sukeltos 
situacijos bei judėjimo ribojimų. Teismai šios pozicijos iš esmės nepaneigė.1262 Dėl 
pandemijos metu nustatytų ar atsiradusių subjektinių teisių suvaržymų neigiamus 
padarinius patyrę teisės subjektai inicijavo teismo procesus. Antai tarp verslo 
subjektų padaugėjo ginčų dėl nuomos mokesčio priteisimo pandemijos laikotarpiu, 
tokio pobūdžio ginčus sprendė ir arbitražai, kurių sprendimai kvestionuoti įstatymų 
nustatyta tvarka.1263 Neišvengta ir atskirų iššūkių socialiai jautriais klausimais. Šei-
mos ginčuose teismai nustatė vaiko teisių pažeidimų dėl nepagrįstai vieno iš tėvų 
savavališkai apribotos vaiko teisės bendrauti su kitu tėvu, pavyzdžiui, nurodė: „Aki-
vaizdu, kad negalima lyginti situacijos, buvusios iki šalių dukrai pradėjus  lankyti 
mokykloje (duomenys neskelbtini)  klasę su dabartine situacija  (mokymosi krūvis 
neabejotinai padidėjo), todėl apeliantės argumentai dėl atsakovo neprieštaravimo 
šalių dukrai lankyti didelį būrelį skaičių praeityje yra nepagrįsti.“1264 Kasacinis teis-
mas vaikų bendravimo per karantiną su skyrium gyvenančiais tėvais pateikė tam 

1261 Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. gruodžio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2A-578-798/2021 
23, 30 punktas.

1262 Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. rugpjūčio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1428-555/2021.
1263 Pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje e2A-1023-

881/2021.
1264 Vilniaus apygardos teismo 2021 m. sausio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2S-52-933/2021 42 

punktas.
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tikrus apibendrinimus byloje, kurioje tėvų tarpusavio ginčai dėl bendravimo su vai-
kais tvarkos vyksta jau beveik dešimtmetį, o per karantiną ypač paaštrėjo ir vienas iš 
tėvų dėl pandemijos nulemtos finansinės padėties pablogėjimo (kaip vienas iš argu-
mentų) prašė teismo sumažinti išlaikymo vaikui dydį. Teismai pagrįstai gana kritiš-
kai vertino šį argumentą, nes tai susiję su laikinai susiklosčiusia padėtimi ir tik dėl 
dalies turtinės padėties – pajamų.1265 Padaugėjo ir ginčų dėl baudų vykdymo procese 
skyrimo už teismo sprendimų nevykdymą (ypač dėl teismų anksčiau nustatytos ben-
dravimo su vaiku tvarkos nevykdymo ar nesilaikymo1266). Šeimos teisės ginčuose ne-
apsieita ir be ieškinių dėl dovanojimo sutarčių tarp artimųjų giminaičių nutraukimo 
inicijavimo įrodinėjant, kad pandemijos laikotarpiu apdovanotasis asmuo nesirūpi-
no dovanotoju, nors pastarasis įrodinėjo, kad dėl ekstremalios situacijos prioritetą 
teikė ieškovo sveikatai, t. y. ne tiesioginiam bendravimui.1267 

1265 Panevėžio apygardos teismo 2021 m. rugsėjo 28 d. nutarties civilinėje byloje e2A-454-252/2021 57 
punktas. 

1266 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-157-916/2021.
1267 Kauno apygardos teismo 2022 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-176-886/2022.
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4.1. COVID-19 pandemijos iššūkis PSO valstybėms 
narėms: 2005 m. Tarptautinės sveikatos  

priežiūros taisyklės

2020 m. pradžioje kilusi COVID-19 pandemija – tai aplinkybė, apsunkinanti 
Tarptautiniame ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakte (TESKTP, Paktas) 
įtvirtintos žmogaus teisės turėti kuo geriausią fizinę ir psichinę sveikatą įgyvendi-
nimą. O Pasaulio sveikatos organizacijos pagrindinis tikslas, įtvirtintas organiza-
cijos konstitucijoje, ir yra siekti, kad ši žmogaus teisė būtų kuo geriau realizuota. 
Susiklosčius krizei sveikatos apsaugos sistemose tarptautiniu mastu, PSO ėmėsi jai 
prieinamų teisinių priemonių, t. y. pirmiausia priėmė rekomendacijas, kaip valsty-
bės turėtų elgtis tarptautinio masto ekstremaliosios visuomenės sveikatai situacijos 
metu. Vis dėlto valstybių praktika parodė, kad PSO rekomendacijų nebuvo laiko-
masi. Egzistuojančios teisės – 2005 m. Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių ir 
jų pagrindu skelbiamų rekomendacijų – bei valstybių praktikos ir jų nacionaliniu 
lygmeniu priimtų judėjimo laisvės suvaržymų neatitikimas kelia įvairių klausimų, 
kurie aptariami šiame mokslo studijos skyriuje. Pirmiausia aptariamas teisės į judė-
jimo laisvę suvaržymų, kuriuos PSO valstybės narės įvedė nacionaliniu lygmeniu, 
siekdamos suvaldyti COVID-19 ligos plitimą, poveikis 2005 m. Taisyklėms, o drauge 
ir žmogaus teisių apsaugai bei pareigai bendradarbiauti. Toliau nagrinėjamas CO-
VID-19 pandemijos poveikis PSO siekiamam tikslui subalansuoti dvi tarptautinės 
teisės saugomas vertybes: teisę į sveikatą ir teisę į judėjimo laisvę. Tam pasitelkiama 
Grocijaus momento doktrina ir apsvarstomi galimi pokyčiai tarptautinėje teisėje: a) 
apibrėžiant PSO priimamų teisinių instrumentų reikšmę ir vietą tarptautinės teisės 
šaltinių sąraše, b) pareigos bendradarbiauti sveikatos apsaugos srityje sampratai, c) 
teisiškai įpareigojančios sąvokos „pandemija“ įtvirtinimui.

4.1.1. Judėjimo laisvę varžančios teisinės priemonės kaip 
COVID-19 ligos plitimo valdymo įrankis

Susiklosčiusi pandemijos situacija aptariama dviem aspektais: a) kokių tarptau-
tinių teisinių priemonių ėmėsi PSO, kad būtų suvaldytas COVID-19 ligos plitimas 
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tarptautiniu mastu; ir b) kaip nacionaliniu mastu priimti valstybių teisiniai spren-
dimai, ribojantys teisę į judėjimo laisvę, koreliuoja su tarptautinėmis priemonėmis, 
skirtomis pasaulyje kilusiai krizei suvaldyti. Pirmu atveju nagrinėjamos PSO 2005 
m. Taisyklės ir jų pagrindu priimtos rekomendacijos, susijusios su teise į judėjimo 
laisvę. Antru atveju analizuojamas priimtų nacionalinių teisinių priemonių poveikis 
tarptautinei teisei ir krizės valdymui. 

4.1.1.1. PSO rekomendacijos dėl judėjimo laisvės COVID-19  
pandemijos metu

Nuo 2020 m. sausio 30 d. iki 2020 m. balandžio 30 d. priimti PSO sprendimai ir 
rekomendacijos, susiję su teise į judėjimo laisvę. Jie ir analizuojami toliau.

Vykstant antrajam PSO ekstremaliųjų situacijų komiteto susitikimui, 2020 m. 
sausio 30 d. buvo konstatuota, kad situacija dėl COVID-19 ligos yra TMEVSS, bei 
paskelbtos laikinosios rekomendacijos (terminą „laikinosios rekomendacijos“ api-
brėžia Taisyklių 15 straipsnis). PSO prašė valstybių neįvesti keliavimo apribojimų. 
Jeigu vis dėlto valstybės nuspręstų juos įvesti, privalėtų atsižvelgti į du dalykus: pir-
ma, kad apribojimai turi atitikti Taisyklių 3 straipsnį (vadinasi, turi būti gerbiamos 
pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės1268), antra, valstybės privalėtų informuoti PSO 
apie tokius apribojimus ir pagrįsti, kodėl jie taikomi. PSO teigė, kad peržiūrės valsty-
bių argumentus ir, esant poreikiui, paprašys iš naujo apsvarstyti priimtas priemones. 

Spaudos konferencijoje, vykusioje 2020 m. vasario 26 d., PSO generalinis 
direktorius perspėjo, kad nederėtų vartoti žodžio „pandemija“, kalbant apie CO-
VID-19 ligos plitimą, nes jis skleidžia nereikalingą paniką, veikiau tik ruoštis, 
kad pandemijos tikimybė egzistuoja ir gali kilti.1269 Po dienos, 2020 m. vasario 27 
d., PSO paskelbė rekomendacijas dėl tarptautinio keleivių ir krovinių judėjimo, 
atsižvelgiant į COVID-19 ligos plitimą. PSO pakartotinai prašė valstybių neįvesti 
apribojimų, susijusių su žmonių ir prekių judėjimu tarptautiniu mastu, ir pri-
minė ankstesnius tyrimus ir išvadas, kad tai neefektyvu ir gali sukelti problemų 

1268 Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės, 3(1)  str., < https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/
TAD/214bd130511811e5a4ad9dd3e7d17706?jfwid=rivwzvpvg >.

1269 World Health Organization, „WHO Director-General’s opening remarks at the mission briefing on 
COVID-19–26 February 2020“,  https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-
general-s-opening-remarks-at-the-mission- briefing-on-covid-19---26-february-2020 >.



511

IV SKYRIUS. Pandemijos poveikis tarptautinei teisei

kitose srityse.1270 Taip pat PSO paskelbė, kad iki minėtos dienos jau gavo infor-
maciją iš 38 valstybių narių, kad jos nacionaliniu lygmeniu yra priėmusios įvai-
raus pobūdžio teisės į judėjimo laisvę apribojimų: nuo vizų neišdavimo ir karan-
tino iki draudimų vykti į Kiniją ir atvykti iš Kinijos ar kitų paveiktų valstybių.1271 
Tų pačių metų kovo 11 d., spaudos konferencijos metu, PSO generalinis direktorius 
konstatavo, kad dabar COVID-19 ligos paplitimą jau galima vadinti pandemija. 

2020 m. kovo 12 d. PSO pateikė informaciją, kad 45 valstybės narės yra infor-
mavusios organizaciją, jog jos priėmė tam tikrus teisės į laisvą judėjimą apribojimus. 
Nevyriausybinė organizacija „Think Global Health“ tuo pačiu metu fiksavo net 96 
valstybių priimtas priemones, ribojančias minėtą teisę.1272 Panašu, kad 51 valstybė 
net nepranešė PSO apie įvestus nacionalinius apribojimus, nors: a)  2005 m. Taisy-
klės numato tokį reikalavimą, b) PSO 2020 m. sausį bei vasarį nuolat ragino valsty-
bes dalytis informacija apie nacionaliniu lygmeniu priimtus teisinius sprendimus dėl 
keliavimo apribojimų, c) pareiga bendradarbiauti apima ir įsipareigojimą informuoti 
tarptautinę organizaciją, elgiantis priešingai nei numato rekomendacijos. Išryškėjo  
galiojančių tarptautinės teisės normų ir praktinio kai kurių valstybių elgesio neati-
tikimas. 

Galiausiai PSO pakeitė savo pirminę poziciją dėl keliavimo apribojimų 2020 
m. balandžio pabaigoje, kai paskelbė naujas laikinąsias rekomendacijas. Rekomen-
dacijos pakeitė ankstesnes, galiojusias tris mėnesius. Naujosiose laikinosiose reko-
mendacijose imta teigti, kad galimi tam tikri proporcingi apribojimai nebūtinoms 
vietinėms ir tarptautinėms kelionėms, tačiau norint priimti sprendimus dėl šių apri-
bojimų, būtina reguliariai atlikti rizikos vertinimą, atsižvelgti į pandemijos evoliuciją 
bei nuolat atsirandančią naują mokslinę informaciją apie COVID-19.

Nuo 2020 m. balandžio pabaigos PSO nuolat skelbė pranešimus, susijusius su 
įvairiais keliavimo apribojimais, pakartotinai ragino valstybes dalytis informacija 
apie įvestus apribojimus su PSO1273, reguliariai persvarstyti taikomus keliavimo apri-

1270 World Health Organization, „Updated WHO advice for international traffic in relation to the out-
break of the novel coronavirus 2019-nCoV“, https://www.who.int/news-room/articles-detail/updat-
ed-who-recommendations-for-international-traffic-in-relation-to-covid-19-outbreak >.

1271 World Health Organization, „Updated WHO advice for international traffic in relation to the out-
break of the novel coronavirus 2019-nCoV“, https://www.who.int/news-room/articles-detail/updat-
ed-who-recommendations-for-international-traffic-in-relation-to-covid-19-outbreak >.

1272 „Travel Restrictions on China due to COVID-19“, < https://www.thinkglobalhealth.org/article/trav-
el-restrictions-china-due-covid-19 >.

1273 World Health Organization, „Statement on the fourth meeting of the International Health Regulations 
(2005) Emergency Committee regarding the outbreak of coronavirus disease (COVID-19)“,  < https://
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bojimus atsižvelgiant į taisyklių 43 straipsnį1274, nereikalauti iš keliaujančių asmenų, 
kad jie būtų paskiepyti1275, sumažinti finansinę naštą keliaujantiems, nereikalaujant 
iš jų mokėti už privalomą testavimą1276.

Vos tik paskelbus, kad COVID-19 ligos plitimas yra TMEVSS, PSO paskelbė 
rekomendacijas, kuriomis buvo siekiama šią situaciją suvaldyti tarptautiniu lygme-
niu. PSO prašė valstybių narių operatyviai teikti informaciją apie ligos paplitimą, jos 
charakteristikas ir valstybių atsakomuosius veiksmus, kad būtų galima koordinuoti 
procesą ir adekvačiai reaguoti į pasikeitimus bei naują mokslinę informaciją, fiksuo-
jamus duomenis, paaiškėjusius faktus. Iš rekomendacijų galima matyti, kad iš pat 
pradžių PSO nepritarė teisės į judėjimo laisvę apribojimams, o ir vėliau kėlė šios tei-
sės suvaržymui itin griežtus reikalavimus, nes šios teisės suvaržymas atneša skaudžių 
ilgalaikių neigiamų padarinių įvairiose visuomeninio gyvenimo srityse.

4.1.1.2. Nacionalinės teisinės priemonės, ribojančios teisę į judėjimo laisvę, ir 
tarptautinė teisė

2020 m. pradžioje, pradėjus plisti COVID-19 ligai, valstybės nacionaliniu ly-
gmeniu teisinėmis priemonėmis ėmė reguliuoti patekimą iš vienos šalies teritorijos 
į kitos šalies teritoriją. Kadangi valstybės turi užtikrinti, kad jų nacionalinės teisės 
aktai neprieštarautų tarptautiniams įsipareigojimams, kyla klausimas, į kokius tarp-
tautinės teisės įsipareigojimus būtina atsižvelgti norint jų nepažeisti, kai priimami 
judėjimo laisvę varžantys nacionalinės teisės aktai? Analizuojami trys galimi tarp-

www.who.int/news/item/01-08-2020-statement-on-the-fourth-meeting-of-the-international-health-
regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19) 
>.

1274 World Health Organization, „Statement on the fifth meeting of the International Health Regulations 
(2005) Emergency Committee regarding the coronavirus disease (COVID-19) pandemic“,  < https://
www.who.int/news/item/30-10-2020-statement-on-the-fifth-meeting-of-the-international-health-reg-
ulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic >

1275 World Health Organization, „Statement on the sixth meeting of the International Health Regulations 
(2005) Emergency Committee regarding the coronavirus disease (COVID-19) pandemic“, < https://
www.who.int/news/item/15-01-2021-statement-on-the-sixth-meeting-of-the-international-health-reg-
ulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic >.

1276 World Health Organization, „Statement on the seventh meeting of the International Health Regulations 
(2005) Emergency Committee regarding the coronavirus disease (COVID-19) pandemic“, < https://
www.who.int/news/item/19-04-2021-statement-on-the-seventh-meeting-of-the-international-health-
regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic >.
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tautinių ir nacionalinių teisinių priemonių nesuderinamumo atvejai, kurie turėtų 
destruktyvų poveikį pandemijos valdymui ir neigiamą poveikį tarptautinės teisės 
įgyvendinimui: 1) 2005 m. Taisyklių pažeidimas, 2) TPPTP pažeidimas, 3) pareigos 
bendradarbiauti (angl. obligation to cooperate) pažeidimas. 

a) 2005 m. Taisyklės: tikslas, teisinis statusas ir reikšmė COVID-19 pandemijos 
kontekste

COVID-19 liga sukėlė krizę, todėl natūralu, kad buvo ieškoma specializuotų 
tarptautinės teisės priemonių, kurios galėtų padėti ją suvaldyti. Toks įrankis pir-
miausia yra 2005 m. Taisyklės, todėl verta aptarti šio įrankio tikslą, teisinį statusą ir 
reikšmę. Taisyklės buvo priimtos 2005 m., o įsigaliojo 2007 m. birželio 15 d. Kodėl 
jos atsirado ir koks jų tikslas? Atsižvelgiant į vis didėjančias žmonių ir prekių tarp-
tautinio vežimo apimtis bei vis pasikartojančias visame pasaulyje plintančias ligas ir 
kitus pavojus sveikatai, PSO valstybės narės, remdamosi PSO konstitucija, nuspren-
dė priimti šį dokumentą. Pagrindinis Taisyklių tikslas yra „sustabdyti, kontroliuoti 
ligos plitimą tarptautiniu mastu, apsaugoti nuo to ir užtikrinti visuomenės sveikatos 
institucijų reagavimą tiek, kiek tai atitiktų ir ribotų riziką visuomenės sveikatai ir 
be reikalo netrukdytų tarptautinio vežimo ir prekybos“1277. Taigi 2005 m. Taisyklės 
priimtos siekiant subalansuoti dvi sritis – apsaugoti žmonių sveikatą ir drastiškai 
nepakenkti tarptautiniam vežimui bei prekybai.

Tarptautinėje bendruomenėje pripažįstama, kad valstybės turi suverenią teisę 
reguliuoti patekimą į savo teritoriją taip, kaip nusprendžia esant tinkamiausia. Iš pir-
mo žvilgsnio gali atrodyti keista, kodėl valstybės sutiko apriboti savo suverenią teisę 
reguliuoti patekimą į savo teritoriją. Tačiau tam buvo keletas priežasčių. Pirma, pa-
tirtis ir istorija parodė, kad įvairūs teisės į judėjimą apribojimai, įskaitant ir patekimo 
į valstybių teritoriją apribojimus, nėra efektyvūs ir veiksmingi, bandant suvaldyti 
anksčiau pasireiškusius virusų paplitimus. Tokią išvadą, remiantis moksliniais duo-
menimis, PSO yra padariusi ne kartą. Natūralu, kad ir COVID-19 pandemijos pra-
džioje PSO rėmėsi daugiamete patirtimi ir skelbė atitinkamas rekomendacijas. PSO 
2020 m. vasarį kartojo, kad keliavimo draudimai, įvedami asmenims, norintiems 
patekti į viruso paplitimo vietą, arba uždraudimas įvažiuoti į šalį, kai asmuo grįž-
ta iš teritorijos, kurioje yra paplitęs virusas, dažniausiai yra neefektyvi prevencijos 

1277 Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės, 2 str., < https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/214b-
d130511811e5a4ad9dd3e7d17706?jfwid=rivwzvpvg >.
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priemonė.1278 Antra, remiantis ankstesnių TMEVSS patirtimi ir vėliau atliktų tyrimų 
duomenimis, buvo akivaizdu, kad keliavimo draudimai ir teisės į judėjimo laisvę 
suvaržymai sukelia didžiules neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes (pavyz-
džiui, pagausėja rasinės diskriminacijos, ksenofobijos atvejų). Todėl kilus COVID-19 
pandemijai PSO vėlgi kartojo šią informaciją, sakydama, kad įrodyta, jog, ribojant 
žmonių ir prekių judėjimą ekstremalių visuomenės sveikatai situacijų metu, galimos 
nepageidautinos pasekmės: sutrikus logistikai, reikiami medikamentai, techninės 
priemonės ir net maisto produktai nebepasiekia pažeidžiamiausių žmonių grupių, 
sugriaunami prieš tai pelningai funkcionavę verslai, atsiranda kitų neigiamų ekono-
minių ir socialinių pasekmių.1279 Trečia, ekstremalių visuomenės sveikatai situacijų 
metu valstybės, baimindamosi, kad piliečiams  gali būti taikomi keliavimo apriboji-
mai ir tai sukeltų skaudžių neigiamų pasekmių bei atsilieptų kitose jų veiklos srityse, 
nebūdavo motyvuotos pranešti PSO apie jų jurisdikcijoje plintančius virusus.1280 O 
tokiais atvejais nevaldomas virusas tapdavo tarsi uždelsto veikimo bomba sveikatos 
apsaugai tarptautiniu mastu. Neturint informacijos apie realią situaciją, nelikdavo ir 
galimybės pasirengti gresiančiam pavojui, o tai neišvengiamai reiškė tik dar skau-
desnes pasekmes ir daugiau mirčių. Vien jau dėl šių trijų priežasčių PSO valstybės 
narės nusprendė apriboti savo suverenią teisę įvesti suvaržymus patekti į jų teritoriją 
esant TMEVSS. Tai atrodė racionalus sprendimas, atsižvelgiant į ankstesnes patirtis 
ir atliktus mokslinius tyrimus. 

Oficialiame PSO tinklalapyje nurodoma, kad 2005 Taisyklės yra teisiškai priva-
lomas tarptautinės teisės instrumentas, įpareigojantis 196 valstybes, iš jų 194 vals-
tybės yra PSO narės.1281 Daugelio mokslininkų darbuose minima, kad 2005 m. Tai-
syklės yra teisiškai įpareigojančios.1282 Pavyzdžiui, P. A. Villarrealas teigia, kad 2005 

1278 World Health Organization, „Updated WHO recommendations for international traffic in relation 
to COVID-19 outbreak“, 29 February, 2020, https://www.who.int/news-room/articles-detail/updat-
ed-who-recommendations-for-international-traffic-in-relation-to-covid-19-outbreak >.

1279 World Health Organization, „Updated WHO recommendations for international traffic in relation to 
COVID-19 outbreak“, 29 February, 2020,  < https://www.who.int/news-room/articles-detail/updat-
ed-who-recommendations-for-international-traffic-in-relation-to-covid-19-outbreak >.

1280 Ali Tejpar, Steven J. Hoffman, „Canada’s Violation of International Law during the 2014–16 Ebola 
Outbreak“, Cambridge University Press, 02 October 2017, < https://www.cambridge.org/core/jour-
nals/canadian-yearbook-of-international-law-annuaire-canadien-de-droit-international/article/cana-
das-violation-of-international-law-during-the-201416-ebola-outbreak/5B608CF070C86B411244D-
332DC71D7BF >.

1281 Pasaulio sveikatos organizacija. Dvi PSO asocijuotos narės – Puerto Rikas ir Tokelau; < https://www.
who.int/health-topics/international-health-regulations#tab=tab_1 >. 

1282 Roojin Habibi, Gian Luca Burci ir kt.,  „Do not violate International Health Regulations during the 
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m. Taisyklės yra netipinis teisinis instrumentas1283, nes tai ne tarptautinė sutartis, 
bet sutinka, kad tai teisiškai privalomas dokumentas1284. Kaip vertinti šių Taisyklių 
teisinę galią? Jeigu sutiktume su minėto mokslininko nuomone, kad tai nėra sutartis, 
kyla klausimas, iš kur atsiranda minėtas 2005 m. Taisyklių privalomumas? Prieš pa-
teikdami išvadas, autoriai siūlo atkreipti dėmesį į keletą svarbių aplinkybių, kurios, 
tikėtina, ir apsunkina vienareikšmio atsakymo suformulavimą dėl 2005 m. Taisyklių 
teisinio privalomumo ir valstybių priimtų teisės į judėjimo laisvę ribojimų naciona-
liniu mastu teisinio poveikio šioms Taisyklėms.

Pirma aplinkybė: tarptautinių organizacijų priimamų dokumentų santykis su 
tarptautinės teisės šaltiniais Tarptautinio Teisingumo Teismo statuto 38 straipsnio 
prasme. Vertinant istoriniu požiūriu, suprantama, kad, priimant minėtą straipsnį 
1945 m., jame įvardyti šaltiniai buvo suformuluoti remiantis išimtinai valstybių, 
kaip tuo metu dominuojančių tarptautinės teisės subjektų, veikla. Juk tarptautinių 
organizacijų steigimo bumas prasidėjo jau vėliau, po to, kai buvo priimtas TTT sta-
tutas, XX a. antroje pusėje. Per pastaruosius septynis dešimtmečius sparčiai augantis 
tarptautinių organizacijų skaičius, gausėjanti ir intensyvėjanti jų veikla ir priimami 
teisės dokumentai (rezoliucijos, rekomendacijos, gairės, taisyklės ir t. t.) jau turėjo 
ir toliau turės didelę įtaką tarptautinės teisės šaltinių vystymuisi, jų sampratai, gal 
net ir šaltinių sąrašo plėtimui. Per šį laikotarpį tarptautinės organizacijos rado būdą, 
kaip sukurti teisės dokumentų priėmimo procedūras ir priimti įpareigojančius ko-
lektyvinius sprendimus, kurie leidžia imtis veiksmų tarptautiniu mastu, nors šaltinių 
sąrašas TTT statuto 38 straipsnio prasme ir nepakito. Vadinasi, TTT statute įtvirtin-
ti tarptautinės teisės šaltiniai atspindi būtent tuo metu tarp valstybių egzistavusius 
bendradarbiavimo būdus (grįstus pirmiausia suvereniteto principu), kurie šiandien 
jau yra įgavę ir kitas formas bei kokybinį turinį dėl tarptautinių organizacijų veiklos. 

COVID-19 outbreak“,  < https://petrieflom.law.harvard.edu/resources/article/do-not-violate-the-inter-
national-health-regulations-during-the-covid-19-outbreak >; Lauren Tonti, „The International Health 
Regulation: The Past and The Present, But What Future?“, Harvard International Law Journal Blog, 
09. 04. 2020, < https://harvardilj.org/2020/04/the-international-health-regulations-the-past-and-the-
present-but-what-future/ >; Robert Frau, „Creating legal effects for the WHO’s International Health 
Regulations (2005)“ Völkerrechtsblog, 13 April 2016, < https://voelkerrechtsblog.org/creating-le-
gal-effects-for-the-whos-international-health-regulations-2005-which-way-forward/>.

1283 Pedro Villarreal, „COVID-19 Symposium: „Can They Really Do That?“. States’ Obligation under the 
International Health Regulations in Light of COVID-19 (Part I)“, Opinio Juris, 31. 03, 2020, < https://
iclrc.ru/files/pages/research/papers/ICLRC_COVID-19-and-International-Law-Issue-1-ENG.pdf >.

1284  Pedro Villarreal, „COVID-19 Symposium: „Can They Really Do That?“. States’ Obligation under the 
International Health Regulations in Light of COVID-19 (Part I), Opinio Juris, 31. 03, 2020, < https://
iclrc.ru/files/pages/research/papers/ICLRC_COVID-19-and-International-Law-Issue-1-ENG.pdf >.



516

Teisė ir COVID-19 pandemija

Antra aplinkybė: tarptautinių organizacijų priimamų teisės dokumentų įvairovė 
ir skirtinga jų teisinė reikšmė – nuo privalomų iki rekomenduojančių. Aptariamu 
atveju svarbūs trys dokumentai, kuriuos sąlygiškai galime vadinti trijų lygmenų tei-
siniu reglamentavimu: a) PSO konstitucija – steigiamoji sutartis, priimta 1946 m.; 
b) 2005 m. Taisyklės; ir c) PSO rekomendacijos. PSO konstitucija yra sutartis TTT 
statuto 38 straipsnio prasme ir įpareigoja visas 194 valstybes nares jos laikytis. Šios 
tarptautinės sutarties 21 straipsnis suteikia įgaliojimus Asamblėjai, esant poreikiui, 
priimti taisykles1285, kurios pagal PSO konstitucijos 22 straipsnį įsigalioja ir yra pri-
valomos visoms valstybėms narėms. Kiekviena valstybė narė gali pranešti generali-
niam sekretoriui, kad ji pasinaudoja savo teise į išlygą ir neketina taikyti Asamblėjos 
priimtų taisyklių.1286 Vis dėlto nė viena valstybė to nepadarė, visos prisiėmė įsipa-
reigojimus pagal 2005 m. Taisykles. Asamblėja jai suteiktais įgaliojimais pagal 21 
straipsnį per visą PSO egzistavimo laikotarpį pasinaudojo tik du kartus. Antrasis 
kartas ir buvo aptariamų 2005 m. Taisyklių priėmimas. Jomis valstybės narės turi 
vadovautis kaskart, kai iškyla TMEVSS. Manytina, kad būtent PSO konstitucijos 21 
ir 22 straipsniai suteikia teisinį pagrindą teigti, kad 2005 m. Taisyklės yra privalomos 
valstybėms narėms. O trečiasis teisinis instrumentas – rekomendacijos arba laiki-
nosios rekomendacijos – nėra privalomo pobūdžio dokumentas. PSO konstitucijos 
23 straipsnyje nurodoma, kad Asamblėja gali skelbti rekomendacijas valstybėms na-
rėms įvairiais klausimais, 2005 m. Taisyklių 43 straipsnio 2 dalies c punkte numaty-
ta, kad valstybės narės priimamus sprendimus dėl papildomų sveikatos priemonių 
taikymo grindžia PSO rekomendacijomis, o 2005 m. taisyklių 15 straipsnis numato 
laikinųjų rekomendacijų galimybę. Šios rekomendacijos, kaip jau buvo minėta, gali 
keisti viena kitą gana dažnai, priklausomai nuo besikeičiančios TMEVSS eigos. 

Turint omenyje abi aplinkybes, pritartina Tarptautinės teisės komisijos narių 
Roberto Jenningso ir Arthuro Wattso nuomonei, kad tarptautinių organizacijų vei-
kla ir priimami teisės dokumentai šiandien dar telpa į tradicinius rėmus, t. y. 38 
straipsnyje įtvirtintus tarptautinės teisės šaltinius, priskiriant juos arba prie tarptau-
tinės sutarties (nes steigiamasis tarptautinės organizacijos dokumentas yra tarptau-
tinė sutartis), arba prie tarptautinio papročio.1287 Taigi ir 2005 m. Taisyklės, priimtos 

1285 Constitution of the World Health Organization, 21 str. Angliška sutarties versija, < https://treaties.
un.org/doc/Treaties/1948/04/19480407%2010-51%20PM/Ch_IX_01p.pdf >.

1286 Constitution of the World Health Organization, 22 str. Angliška sutarties versija, < https://treaties.
un.org/doc/Treaties/1948/04/19480407%2010-51%20PM/Ch_IX_01p.pdf >.

1287 Robert Jennings, Arthur Watts, Oppenheim’s International Law, Vol. I, 9 ed. (New York: Longman, 
1996), 46.
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remiantis PSO konstitucijos 21 ir 22 straipsnių suteiktais įgaliojimais, ne tik yra tei-
siškai privalomos PSO valstybėms narėms, bet ir galėtų būti priskirtos tarptautinės 
teisės šaltiniams TTT statuto 38 straipsnio prasme. 196 valstybių sprendimas patvir-
tinti Taisykles, kai kiekviena iš jų turėjo teisę daryti išlygą ir nesilaikyti šių Taisyklių, 
bet to nepadarė, leidžia kalbėti apie opinio juris buvimą, o Taisyklių taikymas kas-
kart, kai pasireiškia TMEVSS, rodo ir jų nuolatinį taikymą praktikoje. 

Nors 2005 m. Taisyklės yra teisiškai įpareigojančios, deja, jose nenumatytas 
sankcijų mechanizmas. Vadinasi, pažeidus bet kurį Taisyklių straipsnį, valstybei na-
rei nenumatytos jokios konkrečios sankcijos. Manytina, kad tai sumažina šio įrankio 
efektyvų poveikį – valstybės žino, kad jokių greitų sankcijų už pažeidimus nesulauks. 
Vis dėlto tarptautinė atsakomybė už 2005 m. Taisyklių pažeidimus atsiranda ben-
drąja tvarka, pagal Valstybių atsakomybės už tarptautinės teisės pažeidimus straips-
nių projektą1288, kur teigiama, kad tarptautinės teisės pažeidimu laikomas bet kokios 
tarptautinės teisės normos pažeidimas: „valstybė įvykdo tarptautinės teisės pažei-
dimą, kai jos veika, pasireiškianti veikimu ar neveikimu <...> (b) yra šios valstybės 
tarptautinio įsipareigojimo pažeidimas.“1289 

2005 m. Taisyklių 43 straipsnyje nurodoma, kokių papildomų sveikatos priežiū-
ros priemonių valstybės gali imtis, ir kartu nubrėžiamos gairės, kokios priemonės 
būtų laikomos perteklinėmis. Taisyklių 3(1) ir 32 straipsniuose kalbama apie papil-
domų sveikatos priežiūros priemonių įgyvendinimui keliamus reikalavimus – bū-
tinybę jas įgyvendinti gerbiant žmogaus teises ir pagrindines laisves. Kaip aiškinti 
ir taikyti minėtus straipsnius praktikoje? Deja, nėra nei autoritetingo komentaro, 
nei teismų sprendimų, kuriais galėtume pasiremti. Autoriai, norėdami išsiaiškinti, ar 
bandant suvaldyti pandemiją valstybių nacionaliniu lygmeniu priimtos teisinės svei-
katos priežiūros priemonės, susijusios su teisės į judėjimo laisve apribojimais, veikė 
išvien ir koordinuotai su PSO taikytomis tarptautinėmis teisinėmis priemonėmis, t. 
y. tarptautiniais įsipareigojimais pagal 43 straipsnį, o taip pat ir 3 bei 32 straipsnius, 
remiasi praktika iš kitų tarptautinės teisės sričių. 2005 m. Taisyklių 43 straipsnio 
atveju pasiremiama PPO SSFPT gausia jurisprudencija, o 2005 m. Taisyklių 3 ir 32 
straipsnių atvejais – TPPTP ir Žmogaus teisių komiteto komentarais.

1288 Responsibility of States for internationally wrongful acts, 2 str., UNGA, 8 January, 2008, A/RES/62/61, 
< https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf>.

1289 Responsibility of States for internationally wrongful acts, 2 str., UNGA, 8 January, 2008, A/RES/62/61,  
< https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf>.
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b) 2005 m. Taisyklės: 43 straipsnio 2 dalis

Nuostata teigia, kad valstybė, reaguodama į ekstremaliąją visuomenės sveika-
tai situaciją, gali nacionaliniu lygmeniu priimti sprendimą dėl papildomų sveikatos 
priežiūros priemonių taikymo, jeigu „<...> savo sprendimą grindžia: a) moksliniais 
principais, b) turimais moksliniais rizikos visuomenės sveikatai įrodymais <…> ir c) 
bet kokiomis esamomis konkrečiomis PSO gairėmis ar patarimais“1290. Visi trys rei-
kalavimai privalo būti įgyvendinti, kad valstybės priimtas sprendimas būtų laikomas 
teisėtu ir atitinkančiu tarptautinius įsipareigojimus pagal 2005 m. Taisykles. Toliau 
analizuojamas išvardytų trijų reikalavimų turinys.

Moksliniai principai ir moksliniai įrodymai

PSO kontekste nėra teisinio apibrėžimo, kas yra laikoma 43 straipsnio 2 dalies 
a) punkte minimais „moksliniais principais“ arba b) punkte minimais „moksliniais 
įrodymais“ bei kokie kriterijai jiems keliami. Siekiant išsiaiškinti šių sąvokų turinį, 
galima atsižvelgti į PPO praktiką ir ją taikyti pagal analogiją. Sutarties dėl sanitarinių 
ir fitosanitarinių priemonių taikymo 2.2 straipsnyje taip pat kalbama apie „moksli-
nius principus“ ir „mokslinius įrodymus“. Nors lietuviškame šios sutarties vertime 
nelieka dviejų minėtų terminų, tik bendrai įvardijamas reikalavimas, kad „sanita-
rinė ar fitosanitarinė priemonė <...> būtų moksliškai pagrįsta“1291, angliškos sutar-
ties versijos 2.2 straipsnyje įtvirtinamos identiškos sąvokos „moksliniai principai“ 
ir „moksliniai įrodymai“1292, todėl analogija šių terminų atžvilgiu tarp PPO sutarties 
2.2 straipsnio ir PSO Taisyklių 43 straipsnio 2 dalies galima (lietuviškas vertimas, 
vartojant terminą „moksliškai pagrįsta“, šiuo atveju netikslus, gali klaidinti ieškant 
atitinkamos jurisprudencijos, painioti aiškinant pačią sutartį, todėl, autorių nuomo-
ne, neturėtų būti vartojamas). Tai patvirtina ir gausi PPO jurisprudencija – PPO 
kolegijų ir Apeliacijos komiteto praktika, kurioje aptariamas „mokslinių principų“ ir 
„mokslinių įrodymų“ turinys.

Pavyzdžiui, Australia-Salmon byloje PPO kolegija vertino, o vėliau Apeliacijos 

1290 Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės, 43 (2)(a) ir 43 (2)(b) str., < https://e-seimas.lrs.lt/portal/
legalAct/lt/TAD/214bd130511811e5a4ad9dd3e7d17706?jfwid=rivwzvpvg >.

1291 Lietuviška sutarties versija, 2.2 str., < https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/079ddb-
cc-07b5-4b8d-9f8f-4ea5780d1e48/language-lt >.

1292 Pasaulio prekybos organizacija. Angliška sutarties versija, < https://www.wto.org/english/res_e/publi-
cations_e/ai17_e/sps_art2_jur.pdf >.
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komitetas tokiai nuomonei pritarė, kad, jeigu atitinkama sanitarinė priemonė pri-
imta prieš tai neatlikus rizikos vertinimo, galima daryti apibendrinančią išvadą, kad 
tokia sanitarinė priemonė nepagrįsta moksliniais principais ir neparemta moksli-
niais įrodymais.1293 Remiantis analogija, galima daryti išvadą, kad valstybėms, prii-
mančioms papildomas sveikatos priežiūros priemones pagal Taisyklių 43 straipsnio 
2 dalį, prieš tai būtina atlikti rizikos vertinimą dėl tokių priemonių priėmimo. Kitaip 
tariant, prieš teisiškai įtvirtindama judėjimo laisvės apribojimą, valstybė privalo at-
likti rizikos vertinimą, pasitelkdama mokslinius metodus. 

Japan-Apples byloje PPO kolegija pateikė „mokslinių įrodymų“ apibrėžimą ir 
nurodė, kad tai yra „įrodymai, surinkti moksliniais metodais“1294. Anot PPO kolegi-
jos, „mokslinių įrodymų“ sąvoką apima ir įrodymus, kad tam tikra rizika gali atsiras-
ti, ir įrodymus, kad atitinkami reikalavimai ar apribojimai, kuriuos ketinama priimti, 
gali sumažinti arba eliminuoti tą riziką1295. Atitinkamai COVID-19 atveju visos PSO 
valstybės narės turėjo įvertinti duomenis, surinktus moksliniais metodais, apie viru-
so plitimą – greitį, plitimo būdus ir pan., taip pat ir tai, ar nacionaliniu mastu priimti 
teisiniai apribojimai sumažins riziką. Kiekviena valstybė narė tai darė jai prieinamais 
būdais ir pasirinktomis priemonėmis.

Iš PPO jurisprudencijos galima matyti, kad tais atvejais, kai galima rizika yra 
pagrįsta moksliniais įrodymais, valstybėms suteikiama plati diskrecija priimant 
sprendimus dėl įvairių priemonių taikymo. US-Poultry (China) byloje PPO kole-
gija pasisakė, kad „moksliniai įrodymai privalo turėti aiškią (angl. rational) sąsają 
su planuojamomis taikyti priemonėmis, būti pakankami, kad matytųsi planuoja-
mų priemonių efektyvumo ir norimos suvaldyti rizikos ryšys bei būti būtini rizikai 
vertinti“1296. O EC-Hormones byloje Apeliacijos komitetas įvardijo, kad „atsakingos 
valstybės imasi apdairių ir prevencinių veiksmų, kai rizikos padariniai yra nepatai-
somi, pavyzdžiui, atimantys gyvybę ar žalojantys žmonių sveikatą“1297. Taigi nėra 
reikalavimo išsamiems, visapusiškiems moksliniams tyrinėjimams, kaip ir reikala-
vimo rasti geriausią įmanomą rizikos suvaldymo priemonę ir pagrįsti jos taikymą 
moksliniais įrodymais. Pakanka mokslinių įrodymų, kurie parodo, jog nacionaliniu 
lygmeniu patvirtintos priemonės tikrai sumažins riziką.

1293  World Trade Organization, Appellate Body, Australia-Salmon, 137–138 punktai; World Trade Organi-
zarion Panel, Australia-Salmon, 8.52 punktas.

1294  World Trade Organization, Panel, Japan-Apples, 8.92 punktas.
1295  World Trade Organization, Panel, Japan-Apples, 8.92 punktas.
1296  World Trade Organization, Panel, US-Poultry (China).
1297  World Trade Organization, Panel, EC-Hormones, 124 punktas.
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Gausią ir nuoseklią PPO jurisprudencijos praktiką patvirtina ir Urugvajaus 
Raunde išsakyta JAV pozicija, kad „mokslinis užtikrintumas yra retas ir dauguma 
mokslinių išvadų priklauso nuo to, koks mokslinis požiūris bus pasirinktas“1298. Jai 
pritaria ir kitos valstybės bei šios srities mokslininkai.1299 

Atsižvelgiant į tarptautinius dokumentus ir egzistuojančią praktiką, galima teig-
ti, kad itin aukštų ar labai konkrečių metodologinių reikalavimų sąvokoms „moks-
liniai principai“ ir „moksliniai įrodymai“ nėra. Iš valstybės negali būti reikalaujama 
remtis tam tikra moksline doktrina, net jeigu ji yra vyraujanti ir labiausiai paplitusi. 
Valstybė pati nusprendžia, kokiais moksliniais įrodymais ji vadovausis priimdama 
sprendimus. Teisiškai reikšminga tai, kad Taisyklių 43 straipsnio 2 dalies a) ir b) 
punktų reikalavimas pagrįsti nacionalinėje teisėje įtvirtintas priemones „moksliniais 
įrodymais“ ir „moksliniais principais“ gali būti laikomas įgyvendintu tada, kai vals-
tybė, pirma, atliko rizikos vertinimą pasitelkdama jai priimtinus mokslinius meto-
dus ir, antra, yra aiškus tiesioginis ryšys tarp valstybės pasirinktų priemonių ir nu-
matomos rizikos sumažinimo.

PSO gairės ir patarimai

Trečiasis reikalavimas, įtvirtintas Taisyklių 43 straipsnio 2 dalies c punkte, nu-
rodo, kad valstybės savo sprendimus dėl priimamų papildomų priemonių grindžia 
„bet kokiomis esamomis konkrečiomis PSO gairėmis ar patarimais“1300. Vadinasi, 
kiekviena valstybė, prieš priimdama sprendimus dėl priemonių, ribojančių judėjimo 
laisvę, mažiausiai, ką privalėjo padaryti, tai susipažinti su PSO rekomendacijomis 
ir jas svarstyti. Jeigu valstybė net nesvarstė esamų PSO rekomendacijų, toks elgesys 
neabejotinai reikštų 43 str. 2 d. c) pnk. pažeidimą. Autoriai laikosi nuomonės, kad 
analizuojamas 2005 m. Taisyklių tekstas valstybes įpareigoja apsvarstyti esamas PSO 
rekomendacijas turint omenyje ir geros valios principą.

Kokios yra PSO rekomendacijos, kai valstybes ištinka pandemijos? Įprasta ir 
nuosekli PSO praktika TMEVSS atvejais – raginimas valstybėms neįvesti priemo-

1298 Statement of Administrative Action, Pub. L. No 103-465, 108, < https://www.govinfo.gov/content/
pkg/STATUTE-108/pdf/STATUTE-108-Pg4809.pdf >.

1299 Comments to the Appellate Body of the World Trade Organization Concerning European Communities 
– Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), (31 October 1997), 5–9, < https://www.
earthjustice.org/sites/default/files/library/references/WTO-20Beef-20Appeal.pdf >.

1300 Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės, 43(2)(c) str., < https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/
TAD/214bd130511811e5a4ad9dd3e7d17706?jfwid=rivwzvpvg >.
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nių, kurios apsunkina ir varžo judėjimo laisvę. Kaskart, kai PSO vadovas paskelb-
davo, kad tam tikras virusas yra TMEVSS, tą pačią dieną jis ir (arba) PSO komitetas 
ekstremaliųjų situacijų klausimais paskelbdavo ir rekomendacijas, kad valstybės ne-
turėtų įvesti priemonių, kurios apribotų judėjimo laisvę. Taip XXI a. buvo Ebolos, 
zikos, Kivu Ebolos pandemijų atvejais. Lygiai tokia pat praktika buvo taikoma ir 
tada, kai tarptautiniu mastu pradėjo plisti COVID-19 liga. 2020 m. sausio 30 d., kai 
COVID-19 buvo įvardytas kaip TMEVSS, PSO komitetas rekomendavo valstybėms 
neįvesti jokių keliavimo ar prekybos apribojimų.1301 Ši PSO rekomendacija galiojo 
tris mėnesius: nuo minėtos datos, 2020 m. sausio 30 d., iki trečiojo PSO komiteto 
susitikimo, kuris įvyko tų pačių metų balandžio 30 d.1302

Vis dėlto per tuos tris mėnesius didžiosios dalies pasaulio valstybių praktika 
buvo absoliučiai priešinga minėtai PSO rekomendacijai. Valstybės ėmėsi radikalių 
laisvo judėjimo teisės suvaržymų. Pavyzdžių sąrašas labai ilgas, todėl pateikiame tik 
keletą iliustracijų iš skirtingų žemynų: JAV paskelbė, kad nuo kovo 12 d. neįsileidžia 
lėktuvų iš 26 Europos valstybių1303, Australija nuo 2020 m. kovo itin griežtai apribo-
jo judėjimo teisę ir iki 2021 m. gruodžio 31 d. neleido iš Australijos išvykti jos pi-
liečiams ir nuolatiniams gyventojams1304, Indonezija paskelbė neįsileisianti asmenų, 
atvykstančių iš Kinijos ar per Kiniją1305, Lietuvos Vyriausybė nuo 2020 m. kovo 16 
d. iki birželio 16 d. paskelbė karantiną ir uždarė sienas į ją atvykstantiems užsienio 
piliečiams bei uždraudė išvykti iš jos teritorijos Lietuvos piliečiams1306.

Kaip vertinti tokią daugumos pasaulio valstybių praktiką, priešingą PSO reko-
mendacijoms, o kartu ir konkrečiai Taisyklių 43 str. 2 d. c) pnk. nuostatai? Kitas 
klausimas, ar sprendimo pagrindimas remiantis PSO gairėmis reiškia tik įsiparei-
gojimą rekomendacijas apsvarstyti (turint galimybę absoliučiai jas atmesti ir elgtis 
visiškai priešingai nei rekomendacijos numato), ar vis dėlto tai reiškia ir privalomą 
įpareigojimą atsižvelgti į jų turinį? Egzistuoja skirtingi požiūriai ir, be abejo, tiek 

1301 World Health Organization, <https://www.who.int/teams/ihr/ihr-emergency-committees/
covid-19-ihr-emergency-committee >.

1302 World Health Organization, < https://www.who.int/news/item/01-05-2020-statement-on-the-third-
meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-out-
break-of-coronavirus-disease-(covid-19) >.

1303  < https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51846923 >.
1304 < https://apnews.com/article/asia-pacific-australia-lifestyle-travel-coronavirus-pandemic-a1d239e-

80be05c8cf393ec67d1b6cce2 >.
1305 < https://www.reuters.com/article/us-china-health-indonesia/indonesia-to-stop-flights-to-and-from-

china-amid-coronavirus-epidemic-idUSKBN1ZW09T >.
1306 https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/324497/lithuania-government-closes-borders-to-forei-

gn-nationals-march-16-update-2 >.
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vieno, tiek kito požiūrio šalininkai rastų argumentų savo pozicijai apginti, ką reiškia 
„savo sprendimą grindžia“1307, pasitelkę teksto aiškinimo taisykles ir praktiką iš skir-
tingų tarptautinės teisės šakų. Matyt, pateikti vienareikšmį atsakymą būtų sunku, 
nes būtina atsižvelgti į konkrečias situacijas ir jų aplinkybes. Ar valstybė, remdamasi 
geros valios principu, tikrai nuodugniai apsvarstė PSO gaires? Ar PSO rekomen-
dacijos buvo bendrinio pobūdžio, o gal skirtos konkrečiai valstybei ir raginančios 
atšaukti jos jau taikomas priemones kaip neefektyvias ir prieštaraujančias esminiams 
PSO tikslams? Autoriai linkę manyti, kad pagal šiuo metu galiojančią tarptautinę 
teisę bendro pobūdžio rekomendacijas pakanka apsvarstyti. Detaliai šie klausimai 
nagrinėjami leidinio 4.1.3.1. poskyryje.

c) 2005 m. Taisyklės: 43 straipsnio 1 dalis

Taisyklių 43 straipsnio 1 dalis numato du apribojimus valstybių priimamoms 
papildomoms sveikatos priežiūros priemonėms. Teigiama, kad valstybės, reaguoda-
mos į tarptautinio masto ekstremaliąją visuomenės sveikatai situaciją, atsižvelgda-
mos į savo tarptautinius įsipareigojimus, gali priimti ir įgyvendinti sveikatos prie-
žiūros priemones, kurios „<...> neturi labiau varžyti tarptautinio vežimo ir neturi 
būti labiau invazinės ar nepageidaujamos asmenims, nei pagrįstai galimos alterna-
tyvios priemonės, kuriomis būtų galima pasiekti tam tikrą sveikatos priežiūros ly-
gį“1308. Du esminiai reikalavimai, kuriuos valstybės privalo įgyvendinti, pasirinkda-
mos priemones: a) nesuvaržyti1309 labiau nei galimos alternatyvios priemonės ir b) 
nebūti labiau invazinės ar nepageidaujamos1310 nei alternatyvios priemonės. Norint 
suprasti šių reikalavimų turinį galima pasitelkti PPO praktiką, paaiškinančią SSFPT 
5.6 straipsnį1311, kuriame taip pat teigiama, kad „<...> priemonės nebūtų ribojančios 
prekybą daugiau negu reikia tam, kad galima būtų pasiekti atitinkamą sanitarinės ir 
fitosanitarinės apsaugos lygį“1312. Nors lietuviškuose sutarčių vertimuose vartojamos 
skirtingos sąvokos (atitinkamai „neturi labiau varžyti“ Taisyklių 43 straipsnio 1 da-

1307  Angliškoje dokumento versijoje based on.
1308 Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės, 43 (1), < https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/

TAD/214bd130511811e5a4ad9dd3e7d17706?jfwid=rivwzvpvg >.
1309 Angliškoje sutarties versijoje restrictiveness.
1310 Angliškoje sutarties versijoje invasiveness or intrusiveness.
1311 Sutartis dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių taikymo, 5.6 str.,  <https://eur-lex.europa.eu/le-

gal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21994A1223(05)&from=EN >.
1312 Sutartis dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių taikymo, 5.6 str.,   <https://eur-lex.europa.eu/le-

gal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21994A1223(05)&from=EN >.
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lies atveju ir „nebūtų ribojančios“ SSFPT 5.6 straipsnio atveju), angliškuose sutarčių 
tekstuose vartojamas tas pats terminas restrictive, o gausi PPO jurisprudencija deta-
liau atskleidžia šį terminą ir minimo straipsnio turinį. 

PPO Apeliacijos komitetas ne kartą yra aiškiai pasisakęs, kad kiekviena valstybė 
pati turi teisę nuspręsti, koks yra jos siekiamas sanitarinės apsaugos lygis. Tai tik 
konkrečios valstybės pasirinkimas, o ne PSO Kolegijos ar Apeliacijos komiteto1313 
sprendimas. Apeliacijos komitetas US/Canada-Continued Suspension byloje nurodė, 
kad SSFPT 5.6 straipsnis netgi įpareigoja valstybę aiškiai apsibrėžti, koks yra jos sie-
kiamas apsaugos lygis.1314

Taikant analogiją, aptariamu COVID-19 atveju konkrečiai valstybei būtų svar-
bu nusistatyti, kokio sveikatos priežiūros lygio ji siekia. Kiekvienos valstybės teisė 
spręsti, ar jos tikslas „nė vieno užsikrėtimo per parą“, o gal jos siekis „ne daugiau nei 
100 užsikrėtimo atvejų per parą“ – valstybių dydžiai, gyventojų skaičiai, ekonominės 
ir socialinės padėties ženkliai skiriasi, todėl ir išsikelti tikslai nevienodi. Svarbu tik 
tai, kad siekiamas sveikatos priežiūros lygis būtų aiškiai apibrėžtas ir ne žemesnis nei 
rekomenduoja PSO. Natūralu, kad kuo tikslas ambicingesnis, tuo taikomos priemo-
nės jam pasiekti bus griežtesnės ir labiau ribojančios. Iš čia sąvokų vertinimo relia-
tyvumas ir galimas, atrodytų, skirtingas teisinis įvertinimas, kai skirtingus tikslus 
turinčios valstybės taiko tas pačias priemones. Vienu atveju tai bus pateisinamos 
priemonės, nes jos padeda pasiekti numatytą tikslą, kitu atveju jos bus perteklinės, 
nes užsibrėžtas tikslas nebuvo toks ambicingas, o jam pasiekti pakaktų ir mažesnių 
suvaržymų. Kitaip tariant, siekiamas tikslas ir pasirinktos priemonės jam pasiekti 
turi būti tinkamos ir adekvačios. Taigi teismai, vertindami, ar konkrečios valstybės 
priemonės nesuvaržė teisės į judėjimo laisvę labiau nei galimos alternatyvos, arba 
ar nebuvo labiau invazinės, pirmiausia turėtų atsižvelgti į valstybės užsibrėžtą tikslą 
(t. y. siekiamą sveikatos priežiūros lygį) ir įvertinti, ar pasirinktos priemonės tikrai 
būtinos tokiam tikslui pasiekti ir ar nebuvo galima jo pasiekti taikant mažesnius ap-
ribojimus.

Kitas svarbus momentas – remiantis PPO praktika ir taikant ją pagal analogiją, 
šioje situacijoje įrodinėjimo našta teisme tektų tai šaliai, kuri teigia, kad valstybės 
pasirinktos priemonės varžo ar yra labiau invazinės nei kitos galimos alternatyvios 
priemonės.1315 Tokiai proceso šaliai, remiantis minėta byla ir taikant ją pagal analo-
giją, reikėtų įrodyti tris dalykus: a) kokios konkrečiai yra tos kitos priemonės ir kad 

1313  World Trade Organization, Appellate Body, Australia-Salmon, 199 punktas.
1314  World Trade Organization, Appellatte Body, US/Canada- Continued Suspension, 523 punktas.
1315  World Trade Organization, Appellate Body, Australia-Salmon, 194 punktas.
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jos yra prieinamos (t. y. buvo prieinamos tuo metu), b) kad alternatyvios priemonės 
pasiekia tą sveikatos apsaugos lygį, kurį valstybė išsikėlė kaip savo tikslą, c) kad alter-
natyvios priemonės yra kur kas mažiau varžančios nei tos priemonės, kurių valstybė 
ėmėsi ir kurios ginčijamos kaip pažeidžiančios Taisyklių 43 straipsnio 1 dalį.

Pažymėtina, kad, taikydami analogiją ir darydami išvadas, konkrečiose situa-
cijose teismai turėtų būti atidūs ir atsižvelgti bei kruopščiai įvertinti konteksto skir-
tumus, esančius tarp Taisyklių 43 str. 1 d. ir SSFPT 5.6 straipsnių. Pirma, priimant 
2005 m. Taisykles, buvo iškeltas tikslas subalansuoti kelias sritis: sveikatos apsaugą, 
ekonominę apsaugą ir žmogaus teisių apsaugą, o SSFPT tokio pirminio tikslo neturi. 
Antra, PSO paskelbė gaires, raginančias nevaržyti teisės į judėjimo laisvę, o SSFPT 
tokių rekomendacijų nebuvo paskelbusi. 

d) 2005 m. Taisyklės: 3 straipsnio 1 dalis ir 32 straipsnis

Dar viena nuostata, įtvirtinanti bendresnio pobūdžio reikalavimus valsty-
bių įvedamiems judėjimo apribojimams, atsispindi Taisyklių 3 straipsnio 1 dalyje 
ir 32 straipsnyje, kur teigiama: „Šios Taisyklės įgyvendinamos gerbiant žmonių 
orumą, teises ir pagrindines laisves.“1316 Iš esmės 3 str. 1 d. nuostata reikalauja, kad 
valstybių įvedami suvaržymai nepažeistų žmogaus teisių, o 32 straipsnis numato, 
kad su keliautojais turi būti elgiamasi pagarbiai, atsižvelgiant į jų poreikius: maisto, 
vandens, bagažo apsaugos, tinkamo apgyvendinimo, teisės gauti informaciją jiems 
suprantama kalba, tinkamo medicininio gydymo, tinkamos pagalbos, jeigu asmuo 
yra izoliuotas karantine, ir t. t.1317 Valstybės pagal 32 straipsnį prisiėmė tarptauti-
nius įsipareigojimus tinkamai pasirūpinti keliaujančiais asmenimis, jeigu jiems 
taiko atvykimo ar išvykimo ribojimus, todėl privalo jų laikytis.  

Per prasidėjusią COVID-19 pandemiją valstybių priimti ribojimai savo ap-
imtimi, mastu ir suvaržymais beprecedenčiai, todėl ir diskusijų apie galimus pa-
čius įvairiausius žmogaus teisių suvaržymus ir jų teisėtumą apstu. Nuo tiesiogiai 
apribotos teisės į judėjimo laisvę suvaržymo iki debatų apie galimą teisės į psi-
chinę sveikatą plačiu mastu pažeidimų, kol visos pastangos buvo mestos į fizinės 
sveikatos išsaugojimą; nuo papildomų ribojimų teisei į privačią nuosavybę iki 

1316 Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės, 3 (1), < https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/214b-
d130511811e5a4ad9dd3e7d17706?jfwid=rivwzvpvg >.

1317 Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės, 32, < https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/214b-
d130511811e5a4ad9dd3e7d17706?jfwid=rivwzvpvg >.
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galimo teisės į mokslą pažeidimo ir t. t. Tačiau šio tyrimo tikslas nėra aptarti tai-
kytų priemonių poveikį visų žmogaus teisių įgyvendinimui. Atsižvelgiant į dar-
bo objektą (2005 metų Taisyklės, valstybių veiksmų atitiktis joms ir COVID-19 
poveikis šioje srityje), toliau aptariamos PPO rekomendacijos dėl keliavimo ap-
ribojimų ir su jais tiesiogiai susijusios žmogaus teisės – judėjimo laisvės įgyven-
dinimas.

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas ir poveikis žmogaus teisių apsaugai 
COVID-19 pandemijos metu

Tarptautinių teismų praktikos, susijusios su teisės į judėjimo laisvę apribo-
jimais, priimtais dėl COVID-19 pandemijos, tyrimo atlikimo metu dar nebu-
vo. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra gavęs peticiją, susijusią su šia teise1318, 
tačiau minėtu atveju ieškovas kelia kelių teisių pažeidimų klausimus, todėl kol 
kas neaišku, kiek išsamiai bus aptarta teisė į judėjimo laisvę. Judėjimo laisvės 
suvaržymus Lietuvoje COVID-19 pandemijos metu išsamiai analizavo Lyra Ja-
kulevičienė.1319 Autoriai trumpai aptaria teisę iš universalaus lygmens perspekty-
vos, kiek tai aktualu visoms PSO valstybėms narėms, priėmusioms sprendimus 
nacionaliniu lygmeniu varžyti teisę laisvai judėti, galiojant priešingoms PSO re-
komendacijoms. 

TPPTP 12 straipsnio 1 dalis numato, kad „kiekvienas asmuo, teisėtai esantis 
kurios nors valstybės teritorijoje, turi teisę joje laisvai judėti ir laisvai pasirinkti 
savo gyvenamąją vietą“1320, o 12  straipsnio 2 dalyje teigiama, kad „kiekvienas 
asmuo turi teisę išvykti iš bet kurios šalies, taip pat ir iš savosios“1321. Tačiau tre-
čiojoje straipsnio dalyje aiškiai nurodoma, kad šios dvi teisės nėra absoliučios 
ir gali būti ribojamos, jeigu tokius ribojimus „<...>  numato įstatymas ir kurie 
būtini <...> gyventojų sveikatai <...> arba kitų asmenų teisėms ir laisvėms apsau-
goti ir kurie yra suderinami su kitomis šiame Pakte pripažintomis teisėmis“1322. 

1318  Magdic v. Croatia (no. 17578/20).
1319 Lyra Jakulevičienė, „Judėjimo laisvės suvaržymai Lietuvoje per COVID-19 pandemiją tarptautinės 

teisės požiūriu“, iš Lietuvos teisė 2020: esminiai pokyčiai, I dalis: COVID-19 pandemijos sprendimai: 
teisiniai, valdymo ir ekonominiai aspektai (Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2020), 67–76.

1320  Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas, 12 (1) str., Valstybės žinios, 2002, Nr. 77-3288.
1321  Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas, 12 (2) str., Valstybės žinios, 2002, Nr. 77-3288.
1322  Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas, 12 (3) str., Valstybės žinios, 2002, Nr. 77-3288.
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Akivaizdu iš valstybių veiksmų ir pasisakymų, kad judėjimo ribojimus jos įvedė 
siekdamos apsaugoti a) gyventojų gyvybę ir sveikatą, įskaitant pažeidžiamiausias 
visuomenės grupes, ir b) pačią sveikatos apsaugos sistemą nuo galimos griūties 
ir visiško nefunkcionavimo. Vadinasi, įvairūs pribojimai turėtų būti pripažįstami 
kaip teisėti, nebent būtų įrodyta, kad tie ribojimai nesuderinami su kitomis Pakte 
pripažįstamomis teisėmis. Tai daugiaplanis klausimas apie įvairių Pakte įtvirtintų 
teisių pusiausvyrą, reikalaujantis atskiros išsamios studijos. 

Dar viena svarbi 12 straipsnio dalis, kad „niekam negali būti savavališkai 
atimta teisė atvykti į savąją šalį“1323. Dėl šios nuostatos kyla du klausimai. 

Pirma, kaip reikia suprasti sąvoką „savoji šalis“1324? ŽTK savo komentare nu-
rodė, kad „savoji šalis“ yra platesnė sąvoka nei vien tik pilietybės valstybė.1325 
Komentare teigiama, kad „savoji šalis“ asmenims be pilietybės reiškia tam tikrą 
šalį, jeigu jie joje jau gyvena kurį laiką. Leidimą gyventi tam tikroje šalyje turintys 
asmenys taip pat tą šalį gali laikyti „savąja šalimi“. Asmenys, turintys specialių ir 
intensyvių ryšių su konkrečia šalimi ir todėl nelaikomi tiesiog paprastais svetim-
šaliais, taip pat gali vadinti tą šalį „savąja šalimi“.1326 Kitaip tariant, sąrašas nėra 
baigtinis ir konkrečiu atveju turėtų būti vertinama, ar asmeniui ta šalis yra „savoji 
šalis“.

ŽTK komentare nėra tiksliai įvardijama, kaip būtų, pavyzdžiui, su leidimą 
gyventi turinčio asmens šeimos nariais, kurie neturi tokio leidimo? Ar jų neįleidimas 
į konkrečios valstybės teritoriją dėl valstybės priimtų apribojimų būtų laikomas 12 
str. 4 d. pažeidimu, nes ir jie gali savo šeimos nario pilietybės valstybę laikyti „savąja 
šalimi“? Arba ar valstybės pilietis ar pilietė, kurio / kurios žmona ar vyras nėra tos 
valstybės pilietis, turėtų būti įleidžiamas į atitinkamą valstybę pagal šį straipsnį? 
Manytina, kad atsižvelgiant į komentare išsakytus požymius ir į tai, kad nėra 
baigtinio sąrašo, kas gali laikyti šalį „savąja šalimi“, tų asmenų, kurie turi pilietybę 
ar leidimą gyventi konkrečioje šalyje, šeimos nariai taip pat turėtų būti įleidžiami į 
šalies teritoriją. Vadinasi, valstybės, kurios pandemijos metu įvedė apribojimus ir 
neįsileido į savo teritoriją tokių asmenų, turėtų būti atsakingos už TPPTP 12 str. 4 

1323 Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas, 12 (4) str., Valstybės žinios, 2002, Nr. 77-3288.
1324  Angliškoje sutarties versijoje his own country.
1325  Žmogaus teisių komitetas, komentaras Nr. 27, 20 punktas,  < https://www.refworld.org/

pdfid/45139c394.pdf >.
1326 Žmogaus teisių komitetas, komentaras Nr. 27, 20 punktas,  < https://www.refworld.org/

pdfid/45139c394.pdf >.
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d. pažeidimą. Labai tikėtina, kad jeigu teismus pasieks situacijos, kuriose asmenys 
susidūrė su minėtais apribojimais, bus priimti sprendimai, kad TPPTP 12 str. 4 d. 
buvo pažeistas. 

Aptartos situacijos, kai vienas šeimos narys turi valstybės pilietybę ar leidimą 
gyventi ir laisvai kerta konkrečios valstybės sieną, o kiti tos pačios šeimos nariai 
neturi tokios pilietybės ar leidimo, todėl negali patekti į tą šalį, reikštų ir teisės į 
šeiminį gyvenimą pažeidimą pagal TPPTP 17 str. 1 d., kuriame numatoma, kad 
„niekas neturi patirti savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ar šeimyninį 
gyvenimą<...>“1327. Sąvoka „šeima“, kaip nurodoma komentare, turi būti supran-
tama plačiausia prasme, kaip tai numato konkrečios šalies nacionaliniai teisės 
aktai.1328

Antra, 12 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad šio straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvir-
tintos teisės gali būti ribojamos, o apie 4 dalies ribojimą neužsimenama. Toks teisės 
išskyrimas parodo jos svarbą. ŽTK komentare teigia, kad jokiais būdais ši teisė ne-
gali būti savavališkai atimta.1329 Tačiau kyla klausimas, ar tuo atveju, jeigu asmeniui 
tam tikrą ribotą laiko periodą neleidžiama įvažiuoti į „savąją šalį“, būtų laikoma, kad 
teisė atvykti buvo „savavališkai atimta“? Komentare teigiama, kad jeigu apskritai 
įmanomas toks ribojimas dėl kažkokių itin išskirtinių aplinkybių, tai labai mažai 
situacijų galėtų būti prilyginamos šioms aplinkybėms. Be to, toks ribojimas turėtų 
būti protingas.1330 Taigi 12 str. 4 d. įtvirtintos teisės atžvilgiu įmanomos tik itin retos 
ir labai ribotos išimtys, dėl kurių egzistavimo ir pats ŽTK nusiteikęs gana skeptiškai, 
skirtingai nei 12 str. 1 d. ir 12 str. 2 d. atvejais. 

Reziumuojant sakytina, kad pertekliniai teisės į judėjimo laisvę suvaržymai, ku-
rie viršija TPPTP numatytų teisės ribojimų apimtis, neatitinka PSO rekomendacijų 
ir atitolsta nuo pagrindinio 2005 m. Taisyklių tikslo, skatina teisinio neapibrėžtumo 
būseną. Kuo daugiau tokių situacijų, tuo didesnis visuomenės nusivylimas ir nepasi-
tenkinimas, vedantis į teisinį nihilizmą ir skatinantis protestus įvairiomis formomis, 
o tai neprisideda prie efektyvaus kilusios krizės valdymo.

1327 Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas, 17 (1) str., Valstybės žinios, 2002, Nr. 77-3288.
1328 Žmogaus teisių komitetas, komentaras Nr. 16, 5 punktas,  < https://www.refworld.org/do-

cid/453883f922.html >.
1329 Žmogaus teisių komitetas, komentaras Nr. 27, 21 punktas, < https://www.refworld.org/pd-

fid/45139c394.pdf >.
1330 Žmogaus teisių komitetas, komentaras Nr. 27, 21 punktas, < https://www.refworld.org/pd-

fid/45139c394.pdf >.
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Pareiga bendradarbiauti tarptautinėje teisėje ir jos poveikis pandemijos valdymui

Pareiga bendradarbiauti šiame kontekste gali būti suprantama dvejopai: ir kaip 
valstybės narės pareiga bendradarbiauti su tarptautine organizacija, ir kaip valstybės 
narės pareiga bendradarbiauti su kitomis šios organizacijos valstybėmis narėmis. Iš 
kur kyla ši pareiga? Toliau aptariama: a) galimi pareigos bendradarbiauti šaltiniai ir 
b) pareigos bendradarbiauti turinys. 

Pareigos bendradarbiauti tarptautinėje teisėje šaltiniai

Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas įtvirtina ir 
„<…> kiekvieno žmogaus teisę turėti kuo geriausią fizinę bei psichinę sveika-
tą“1331, ir pareigą bendradarbiauti įgyvendinant šią teisę kaip ir visas kitas Pakte 
įtvirtintas teises1332. Pagrindinis PSO tikslas, įtvirtintas organizacijos konstitu-
cijos 1 straipsnyje, yra toks pat – dėti visas pastangas, kad žmonės turėtų kuo 
geresnę sveikatą.1333 Kitaip tariant, ši didžiulė tarptautinė organizacija veikia tam, 
kad įgyvendintų TESKTP įtvirtintą prigimtinę žmogaus teisę. Siekti minėto tiks-
lo ignoruojant tarptautinį bendradarbiavimą būtų labai sunku.

TESKTP šalims kylanti pareiga bendradarbiauti yra minima Pakto 2 str. 1 
d., kur teigiama: „Kiekviena valstybė, šio Pakto Šalis, įsipareigoja tiek savo pa-
stangomis, tiek pasinaudodama tarptautine pagalba ir bendradarbiavimu, ypač 
ekonomikos ir technikos srityse, imtis, kiek daugiausia leidžia jos ištekliai, visų 
atitinkamų, svarbiausia, teisinių priemonių, kad šiame Pakte pripažįstamos teisės 
palaipsniui būtų visiškai įgyvendintos.“ ŽTK apie pareigą bendradarbiauti ir jos 
svarbą nuolat pasisako savo komentaruose: 1990 m. komentare Nr. 21334, komenta-
re Nr. 31335, 1997 m. komentare Nr. 71336, 2000 m. komentare Nr. 141337, 2002 m. 

1331 Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas, 12 (1) str., Valstybės žinios, 2002, Nr 
77-3290.

1332 Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas, 2 (1) str., Valstybės žinios, 2002, Nr. 
77-3290.

1333 Pasaulio sveikatos organizacijos konstitucija, 1 str., < https://apps.who.int/gb/bd/pdf_files/BD_49th-
en.pdf >.

1334 Žmogaus teisių komitetas, komentaras Nr. 2,  < https://www.refworld.org/docid/47a7079f0.html >.
1335 Žmogaus teisių komitetas, komentaras Nr. 3,  <https://www.refworld.org/pdfid/4538838e10.pdf>.
1336 Žmogaus teisių komitetas, komentaras Nr. 7, < https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html >.
1337 Žmogaus teisių komitetas, komentaras Nr. 14, < https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf >.
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komentare Nr. 151338. Komitetas teigia, kad pareiga bendradarbiauti valstybėms 
kyla ir iš JT Chartijos 55 ir 56 straipsnių, taip pat iš tarptautinės teisės principų 
bei iš Pakto kaip sutarties.1339 Taigi pareiga bendradarbiauti valstybėms tarpu-
savyje tarptautinėje teisėje egzistuoja. Ji kyla iš minėtų tarptautinių sutarčių ir 
iš bendrojo tarptautinės teisės bendradarbiavimo principo. Principas tiesiogiai 
reglamentuoja valstybių bendradarbiavimo niuansus, įtvirtindamas bendra-
darbiavimo pareigą tarptautinei bendrijai svarbiose srityse bei palikdamas ben-
dradarbiavimo pasirinkimo laisvę valstybių nuožiūra. Ši pareiga, atsižvelgiant į 
valstybių veiksmus ir esamą praktiką, pripažįstama kaip pareiga elgtis (angl. obli-
gation of conduct), o ne pareiga pasiekti rezultatą (angl. obligation of result). Vis 
dėlto toks tarptautinių įsipareigojimų skirstymas neatsispindi galutinėje Valsty-
bių atsakomybės už tarptautinius teisės pažeidimus straipsnių projekto versijoje, 
todėl bet kokio tarptautinio įsipareigojimo pažeidimas yra ir tarptautinės teisės 
pažeidimas. Tai daugiau pareigos charakteristika, kylanti iš kontinentinės teisės 
tradicijos, bet neturinti įtakos valstybių atsakomybei atsirasti tarptautinėje tei-
sėje.1340 Vadinasi, pažeidus pareigos bendradarbiauti principą, valstybėms kyla 
tarptautinė atsakomybė.

Pareiga bendradarbiauti teikiant pagalbą nelaimių atveju įtvirtinta ir Tarp-
tautinės teisės komisijos 2016 m. Asmenų apsaugos nelaimių metu straipsnių 
projekte.1341 Projekto 7 straipsnyje numatoma, kad šio Projekto taikymo konteks-
te valstybės turi bendradarbiauti ir tarpusavyje, ir su Jungtinių Tautų Organizaci-
ja, taip pat ir su Raudonuoju Kryžiumi bei kitomis organizacijomis.1342 Tarptau-
tinės teisės komisija pareigą bendradarbiauti vadina „fundamentalia pareiga ir 
kelrodžiu principu“1343, taip pat nurodo, kad pareiga bendradarbiauti yra „aiškiai 

1338 Žmogaus teisių komitetas, komentaras Nr. 15, < https://www.refworld.org/pdfid/4538838d11.pdf >.
1339 Žmogaus teisių komitetas, komentaras Nr. 3, 14 punktas, < https://www.refworld.org/pdfid/45-

38838e10.pdf >.
1340 Pierre M. Dupuy, „Revieving the difficulties of codification: on Ago’s cassification of obligations of 

means and obligations of result in relation to state responsibility“, European Journal of International 
Law 10, 2 (1999), < https://www.semanticscholar.org/paper/Reviewing-the-difficulties-of-codifica-
tion%3A-on-of-Dupuy/9918d486012ccf776d427e720de12f706e3424e6 >.

1341 Jungtinių Tautų Organizacija, Draft articles on the protection of persons in the event of disasters, 
2016, < https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/6_3_2016.pdf >.

1342  Jungtinių Tautų Organizacija, Draft articles on the protection of persons in the event of disasters, 
2016, < https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/6_3_2016.pdf >.

1343  Jungtinių Tautų Organizacija, Draft articles on the protection of persons in the event of disasters, 2016, 
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įtvirtintas tarptautinės teisės principas“, numatytas įvairiuose tarptautinės teisės 
dokumentuose1344. AANMSP ne tik numato bendrą pareigą bendradarbiauti, bet 
atskirame straipsnyje detalizuoja ir galimas bendradarbiavimo formas, pavyz-
džiui, humanitarinė pagalba, tarpusavio komunikacijos stiprinimas, dalijimasis 
moksline informacija, medicininiais ir techniniais ištekliais.1345  

2016 m. Projektas yra Tarptautinės teisės komisijos, kuri vykdo dvejopą 
funkciją – kodifikuoja egzistuojančią tarptautinę paprotinę teisę ir identifikuo-
ja pažangią jos evoliuciją, darbo rezultatas, todėl vien tik remdamiesi šiuo do-
kumentu kategoriškai negalėtume teigti, kad įtvirtinta pareiga bendradarbiauti 
yra susiformavęs tarptautinis paprotys. Vis dėlto vertinant visumą – egzistuojan-
čių tarptautinių dokumentų, įvirtinančių šią pareigą, gausą, Tarptautinės teisės 
komisijos pasisakymus ir komentarus, tarptautinių teismų praktiką, valstybių 
veiksmus ir mokslininkų darbus, galima konstatuoti, kad pareiga bendradarbiau-
ti yra įtvirtinta tarptautinėse sutartyse ir egzistuoja kaip savarankiškas tarptauti-
nės teisės principas. 

Kalbant apie valstybės narės bendradarbiavimą su tarptautine organizacija, 
kuriai ji priklauso, pareiga bendradarbiauti yra dar akivaizdesnė. Juk valstybė 
PSO narė arba yra organizacijos steigėja, arba prisijungia prie jos steigimo su-
tarties, vadinasi, atsiranda pareiga bendradarbiauti jau ir sutarties pagrindu. Pa-
čioje PSO konstitucijoje pareiga bendradarbiauti įtvirtinta tiek preambulėje, tiek 
straipsniuose1346, o 2005 m. Taisyklės turi būti įgyvendinamos vadovaujantis JT 
Chartija ir PSO konstitucija1347. Apie pareigą organizacijai ir jos narei bendradar-
biauti pasisakė ir Tarptautinis Teisingumo Teismas savo Patariamojoje nuomo-
nėje dėl Egipto ir PSO sudarytos sutarties. TTT teigė, kad vien jau pats faktas, jog 
Egiptas yra PSO valstybė narė, reiškia, kad ir Egiptui, ir pačiai PSO kyla abipusė 

8 str., 1 komentaras, < https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/6_3_2016.pdf 
>.

1344 Jungtinių Tautų Organizacija, Draft articles on the protection of persons in the event of disasters, 
2016, 7 str., 1 komentaras, < https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/6_3_2016.
pdf >.

1345 Jungtinių Tautų Organizacija, Draft articles on the protection of persons in the event of disasters, 2016, 
8 str., < https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/6_3_2016.pdf >.

1346 Pasaulio sveikatos  organizacijos konstitucija, < https://apps.who.int/gb/bd/pdf_files/BD_49th-en.pdf 
>.

1347 Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės, 3 (3) str., < https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/
TAD/214bd130511811e5a4ad9dd3e7d17706?jfwid=rivwzvpvg >.
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pareiga bendradarbiauti.1348 TTT taip pat nurodo, kad yra pareiga bendradar-
biauti laikantis geros valios principo, kad būtų pasiekti tarptautinės organizacijos 
konstitucijoje numatyti tikslai.1349 Tokia pareiga, anot Teismo, įtvirtinta įvairiuo-
se tarptautinės teisės šaltiniuose: a) ir bendrojoje tarptautinėje teisėje, b) ir PSO 
konstitucijoje, c) ir konkrečios valstybės (šiuo atveju Egipto) bei tarptautinės or-
ganizacijos dvišaliuose susitarimuose.1350

Lygiai taip pat pareigą bendradarbiauti tarptautinei organizacijai ir  valstybei 
narei supranta ir vienas žymiausių tarptautinių organizacijų teisės srities tyrinė-
tojų C. F. Amerasinghe. Jis atkreipia dėmesį, kad pats tarptautinės organizacijos 
įsteigimo tikslas ir yra bendradarbiavimas. Pagrindinis narystės įsipareigojimas 
yra bendradarbiauti, siekiant tarptautinės organizacijos tikslų.1351

Pareigos bendradarbiauti turinys

Jeigu pareiga bendradarbiauti egzistuoja ir jos šaltiniai taip pat aiškūs, kyla 
klausimas, koks yra pareigos bendradarbiauti turinys? Bandant jį atskleisti gali-
ma remtis esamais TTT sprendimais, atskirų teisėjų nuomonėmis ir doktrina.

1980 m. PSO vadovo prašymu, TTT pateikė Patariamąją nuomonę dėl su-
tarties, sudarytos tarp PSO ir Egipto, išaiškinimo. Tuomet Teismas, komentuo-
damas situaciją, susiklosčiusią tarp Egipto ir PSO, išskyrė, kad pareiga bendra-
darbiauti apima pareigą konsultuotis tarpusavyje, laikantis geros valios principo, 
ir pareigą dalyvauti derybose, laikantis geros valios principo.1352 Be to, Teismas 
pabrėžia, kad pareiga bendradarbiauti svarbi tam, kad būtų įgyvendinti tikslai ir 
siekiai, įtvirtinti organizacijos konstitucijoje.1353

Kita aptariamu klausimu aktuali byla – 2014 m. TTT sprendimas Whaling 
in the Antarctic tarp Australijos ir Japonijos.1354 Šioje byloje buvo sprendžiamas 
ginčas tarp minėtų valstybių, kurios abi buvo Tarptautinės konvencijos dėl ban-

1348  WHO Agreement Case, 1980, ICJ, 43 punktas.
1349  WHO Agreement Case, 1980, ICJ, 49 punktas.
1350  WHO Agreement Case, 1980, ICJ, 48 punktas.
1351  Chittharanjan Felix Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International Organizations 

(Cambridge: CUP, 2005), 179.
1352  WHO Agreement Case, 1980, ICJ, 49 punktas.
1353  WHO Agreement Case, 1980, ICJ, 49 punktas.
1354  Whaling in the Antarctic, Judgement, 2014, ICJ.
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ginių medžioklės reguliavimo (TKBMR)1355 šalys narės. Australija siekė įrodyti, 
kad Japonija pažeidė kai kurias Tarptautinės banginių medžioklės komisijos1356 
rekomendacijas. Teismas teigė, kad minėtos rekomendacijos, įtvirtintos Komi-
sijos priimamose rezoliucijose, nėra teisiškai įpareigojančios1357, tačiau taip pat 
pastebėjo, kad TKBMR šalys narės turi pareigą bendradarbiauti (angl. duty to 
co-operate) su Komisija ir tinkamai atsižvelgti (angl. due regard) į rekomendaci-
jas1358. Teismo sprendime minima, kad Japonija pati pripažino, jog ji turi parei-
gą tinkamai atsižvelgti į rekomendacijas.1359 Japonija savo rašytinėje pozicijoje 
teigė, kad ji mano, jog net ir tais atvejais, kai dokumentas neturi privalomosios 
galios, egzistuoja pareiga atsižvelgti į tarptautinės organizacijos rekomendacijas, 
vadovaujantis geros valios principu, bei paaiškinti tarptautinei organizacijai, ko-
dėl ji elgiasi kitaip nei numatyta rekomendacijoje.1360  Galiausiai Teismas priėmė 
sprendimą, kad Japonija pažeidė tarptautinę teisę, nes jos elgesys buvo nesude-
rinamas su jos pareiga tinkamai atsižvelgti į Komisijos rezoliucijose pateiktas re-
komendacijas.1361

Tokia Teismo pozicija rekomendacijų atžvilgiu nėra pastarųjų dešimtmečių 
naujiena. Teisėjas Herschas Lauterpachtas dar 1955 m. savo atskirojoje nuomo-
nėje teigė, kad tarptautinių organizacijų (turimos omenyje vyriausybinės orga-
nizacijos) rekomendacijos gali sukurti tam tikras teisines pareigas.1362 Teisėjas 
kvestionuoja teisę ignoruoti rekomendacijas ir jų nesvarstyti, sakydamas, kad 
nors ir menkos, lanksčios ar netobulos, bet vis dėlto jos yra teisinės pareigos.1363 
Jo išvada aiški – nėra įpareigojimo vykdyti rekomendacijos, tačiau tikrai yra tei-
sinė pareiga tinkamai atsižvelgti ir apsvarstyti rekomendaciją, pasitelkiant geros 
valios principą.1364 Lygiai tokią pat poziciją atskirojoje nuomonėje išreiškė ir kitas 

1355  Tarptautinė konvencija dėl banginių medžioklės reguliavimo, Valstybės žinios, 2008, Nr. 137-5388.
1356  Komisija įsteigta pagal Tarptautinę konvenciją dėl banginių medžioklės reguliavimo.
1357  Whaling in the Antarctic, Judgement, 2014, ICJ, 46 punktas.
1358  Whaling in the Antarctic, Judgement, 2014, ICJ, 83 punktas.
1359  Whaling in the Antarctic, Judgement, 2014, ICJ, 80 punktas.
1360  Whaling in the Antarctic, Counter-Memorial of Japan, 2014, ICJ, 8.63 punktas.
1361  Whaling in the Antarctic, Judgement, 2014, ICJ, 144 punktas.
1362 Voting Procedure on Questions relating to Reports and petitions concerning the Territory of South 

West Africa, Separate Opinion of Judge Lauterpacht, p. 118.
1363 Voting Procedure on Questions relating to Reports and petitions concerning the Territory of South 

West Africa, Separate Opinion of Judge Lauterpacht, p. 118, 119.
1364 Voting Procedure on Questions relating to Reports and petitions concerning the Territory of South 

West Africa, Separate Opinion of Judge Lauterpacht, p. 118, 119.
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teisėjas – norvegas H. Klaestadas. Jis teigė, kad Jungtinių Tautų narė turi pareigą 
apsvarstyti, atsižvelgiant į geros valios principą, rekomendaciją, kurią priėmė Ge-
neralinė Asamblėja, ir informuoti ją, kokį priėmė sprendimą ir kaip elgsis klausi-
mu, aptariamu rekomendacijoje.1365

Anot C. F. Amerasinghe, gal ir nėra bendros pareigos elgtis pagal tarptauti-
nės organizacijos rekomendacijas, tačiau egzistuojanti pareiga bendradarbiauti, 
laikantis geros valios principo, neleidžia tokių rekomendacijų ignoruoti. Mažų 
mažiausiai pareiga bendradarbiauti apima pareigą apsvarstyti rekomendacijas, 
nepamirštant geros valios principo.1366 Mokslininkas mano, kad valstybė, kuri 
apsvarsčiusi rekomendaciją mato, kad negali elgtis taip, kaip joje nurodoma, turi 
pareigą pasikonsultuoti su tarptautine organizacija, kokiais kitais būdais ji sieks 
prisidėti prie organizacijos tikslų įgyvendinimo.1367 

Apibendrinant aptartus šaltinius, galima teigti, kad pareiga bendradarbiauti 
apima: a) pareigą apsvarstyti tarptautinės organizacijos rekomendaciją, b) parei-
gą konsultuotis su tarptautine organizacija, c) pareigą organizuoti ir vykdyti de-
rybų procesą, jeigu atsiranda skirtingos nuomonės, d) pareigą pranešti tarptauti-
nei organizacijai, jeigu ketinama nevykdyti jos rekomendacijos. Visa tai turi būti 
atliekama pasitelkiant geros valios principą. Manytina, šis principas yra kertinės 
svarbos. Jeigu svarstymas, konsultacijos ar derybos būtų atliekamos tik formaliai, 
labai tikėtina, kad rezultatas nebūtų pasiektas. 

Žinoma, tai nėra išsamus ir baigtinis sąrašas, pateikiantis pareigos 
bendradarbiauti formas. Jų gali būti įvairių. O suminėti pavyzdžiai tik dar kartą 
iliustruoja tarptautinių organizacijų rekomendacijų svarbą, užtikrinant pareigos 
bendradarbiauti tinkamą vykdymą. Terminą „rekomendacija“ čia pirmiausia reikėtų 
suprasti ne kaip teisės akto pavadinimą, o kaip patarimą ar gaires elgtis tam tikru 
būdu konkrečioje situacijoje. Dokumentas, kurį priima atitinkamas tarptautinės 
organizacijos valdymo organas, gali vadintis įvairiai: rezoliucija (angl. resolution), 
patarimas (angl. advice), gairės (angl. guidance) ir t. t. Svarbu pats dokumento 
turinys ir tikslas. 

1365 Voting Procedure on Questions relating to Reports and petitions concerning the Territory of South 
West Africa, Separate Opinion of Judge Klaestad, p. 88.

1366 Chittharanjan Felix Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International Organizations 
(Cambridge: CUP, 2005), 179.

1367 Chittharanjan Felix Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International Organizations 
(Cambridge: CUP, 2005), 179.
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Reziumuojant šią tyrimo dalį, galima konstatuoti šiuos pastebėjimus. Pirma, 
tarptautinės teisės lygiu mėginta suvaldyti pandemiją, pasinaudojant jau turimu 
specializuotu teisiniu įrankiu – 2005 m. Taisyklėmis ir jų pagrindu PSO skelbia-
momis ir nuolat atnaujinamomis rekomendacijomis. 

Antra, 2005 m. Taisyklės yra privalomo teisinio pobūdžio, tačiau jos nenumato 
jokio sankcijų mechanizmo, kas nutiks tuo atveju, jeigu valstybės narės nesilaikys 
šio dokumento. Taigi tarptautinės atsakomybės iš valstybių, pažeidusių 2005 m. Tai-
sykles, kitos valstybės narės teoriškai galėtų reikalauti, pavyzdžiui, TTT, remiantis 
tarptautinės atsakomybės taisyklėmis, bet ne PSO institucijose, remiantis šios orga-
nizacijos taisyklėmis. Tikėtina, kad tai, jog nėra sankcijų mechanizmo, sumenkino 
2005 m. Taisyklių galimybę daryti poveikį COVID-19 krizės valdymui.

Trečia, rekomendacijų turinys per trumpą laiką nuo COVID-19 ligos plitimo 
pradžios kito. Iš pradžių PSO mėgino remtis ankstesnėmis TMEVSS patirtimis ir 
nuolat kartojo, kad judėjimo laisvė neturi būti apribojama, o vėliau rekomendacijose 
pripažino, kad tokios priemonės gali būti taikomos ir laikytinos efektyviomis būti-
nais atvejais. Vis dėlto PSO rekomendacijos, neturėdamos privalomos teisinės galios, 
nesukėlė reikšmingo pokyčio valstybių narių elgsenoje ir netapo esminiu įrankiu 
sveikatos krizei valdyti. 

Ketvirta, analizė rodo, kad tarptautinėje teisėje pareiga bendradarbiauti egzis-
tuoja. Vis dėlto COVID-19 pandemijos metu paaiškėjo, kad valstybės labiau linku-
sios padėti viena kitai konkrečiais veiksmais (pavyzdžiui, Vokietijos pagalba Italijai, 
siunčiant reikiamų medicininių priemonių už 163 mln. eurų ar priimant pacientus 
iš Italijos1368, Šveicarijos pagalba Nepalui, Serbijai, Graikijai1369), o ne įgyvendinti 
bendradarbiavimą su tarptautine organizacija, nuolat nuosekliai teikiant informa-
ciją PSO1370. Taigi pareiga bendradarbiauti buvo įgyvendinama tam tikra apimtimi 
ir padėjo konkrečiais atvejais išspręsti valstybėse narėse susidariusias ekstremalias 
lokalias situacijas. 

Penkta, atlikus analizę, išryškėjo akivaizdus tarptautinės teisės naudojamo pan-
demijos valdymo įrankio (2005 m. Taisyklių ir jų pagrindu priimamų rekomendaci-
jų) ir valstybių pandemijai valdyti pasirinkto įrankio (nacionalinių teisinių priemo-
nių, ribojančių teisę į judėjimo laisvę įvedimo) neatitikimas. Pats neatitikimo faktas 

1368 https://www.politico.eu/article/germany-to-send-face-masks-to-italy-to-help-deal-with-coronavi-
rus/ >; https://www.independent.co.uk/news/world/europe/coronavirus-germany-italy-france-hospi-
tal-treatment-covid-19-a9440906.html >.

1369  < https://reliefweb.int/report/world/covid-19-switzerland-strengthens-international-cooperation >.
1370  < https://www.thinkglobalhealth.org/article/travel-restrictions-china-due-covid-19 >.
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turi destruktyvų poveikį krizės valdymui, nes visą pasaulį apimanti krizė reikalauja 
koordinuoto atsako, o PSO ir nacionalinių valstybių taikomos teisinės priemonės 
nebuvo suderintos. Šis neatitikimas kelia daug praktinių ir teisinių klausimų. Žvel-
giant praktiškai, tokia situacija skatina abejones ir teisinį nihilizmą įvairiais lygme-
nimis: tiek vyriausybėms (neaišku, ar priimant sprendimus pasitikėti bendro po-
būdžio PSO rekomendacijomis, ar elgtis kaip dauguma valstybių regione, ar ieškoti 
savo autentiško krizės valdymo būdo nacionaliniu lygmeniu ir pan.), tiek privatiems 
subjektams (nepasitikėjimas savo vyriausybėmis, protestai prieš priimtus apriboji-
mus, teisinis neaiškumas dėl nuolat besikeičiančių ir skirtingų teisinių reikalavimų 
įvairiose pasaulio šalyse, apsunkinančių verslo subjektų veiklą, ir pan.). Teisininkai 
mokslininkai ir praktikai ėmė svarstyti, ar valstybių praktika pažeidžia tarptautinę 
teisę ir ar atsiranda tarptautinė atsakomybė už tai, o gal pasikeitusi valstybių praktika 
reiškia paradigmos pasikeitimą. Pandemijos poveikį teisei išsamiau aptariame 4.1.2. 
skyriuje.

4.1.2. Paradigmos keitimosi galimybės: Grocijaus  
momento doktrina

COVID-19 pandemija veikė kaip tam tikros radikalios aplinkybės – neįpras-
ta ir nepažįstama situacija, į kurią pateko viso pasaulio valstybės ir jų gyvento-
jai. Nors ir anksčiau PSO bei tarptautinė bendruomenė jau buvo susidūrusios su 
pandemijomis, dėl savo masto tai buvo beprecedentė situacija. Įprasta, kad, esant 
naujai patirčiai, atsiranda ir nauji sprendimai, kartais net iš esmės keičiamas 
teisinis reguliavimas. Šiuo požiūriu verta aptarti paradigmos keitimosi teoriją, 
pavadintą Grocijaus momentu, ir įvertinti, ar COVID-19 pandemija buvo tokia 
radikali, kad lemtų paradigmos pasikeitimą reguliuojant tarptautinius santykius, 
susijusius su sveikatos apsauga ir tarptautiniu bendradarbiavimu.

Šioje tyrimo dalyje pirmiausia aptariamas Grocijaus momento doktrinos turinys 
ir pateikiami charakteringiausi šios doktrinos pritaikomumo praktikoje pavyzdžiai. 
Antra, analizuojamas šios doktrinos galimas pritaikymas tarptautinei sveikatos 
apsaugai ir tarptautinių organizacijų teisei, vertinant COVID-19 ligą kaip aplin-
kybę, lėmusią reikšmingus pasikeitimus tarptautiniu mastu.
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4.1.2.1. Grocijaus momento doktrina ir jos turinys

Teisinėje sąmonėje gajus įsitikinimas, kad tarptautinio papročio formavima-
sis yra ilgalaikis procesas, kuris turi pasikartoti daug metų, kad tam tikrą taisyklę 
galėtume vadinti susiformavusia ir įgijusią lex lata statusą tarptautinėje teisėje. 
Pavyzdžiui, prancūziškoje jurisprudencijoje dažnai nurodoma, kad tarptauti-
niam papročiui susiformuoti reikia bent 40 metų, o vokiškoje doktrinoje pagei-
dautinas 30 metų terminas.1371 Vis dėlto 2018 m. Tarptautinės teisės komisijos 
paskelbtame Išvadų dėl tarptautinės paprotinės teisės identifikavimo projekte 
teigiama, kad praktika turi būti bendra, turint omenyje, kad ji yra pakankamai 
paplitusi ir vienoda1372, o toliau nurodoma: „2. Jei praktika yra bendra, trukmės 
kriterijus nebūtinas.“1373  Taigi Tarptautinės teisės komisija daro išvadą, kuri atsi-
spindi ir mokslininkų darbuose, aptariant vieną iš esminių tarptautinio papročio 
charakteristikų – trukmę, kad ji nėra būtinas tarptautinio papročio elementas.1374  
TTT North Sea Continental Shelf byloje taip pat pasisakė, kad kartais tarptautinės 
paprotinės normos gali susiformuoti neįprastai greitai ir kad trukmė nėra truk-
dis pripažinti naujai įsitvirtinusią taisyklę, jeigu tik valstybių praktika atitinkamu 
klausimu yra vienoda, nors ir negausi.1375

Terminą „Grocijaus momentas“ pirmasis pasiūlė R. Falkas 1985 m.1376 Vėliau 
įvairūs mokslininkai šį terminą pasiskolino ir vartojo skirtinguose kontekstuose. 
Galiausiai M. P. Scharfas 2010 m. pirmąkart publikavo darbą, kuriame šiuo terminu 
ir pavadino analizuojamą doktriną.1377 

1371 Michael P. Scharf, Customary International Law in Times of Fundamental Change (Cambridge: CUP, 
2013), 58.

1372 Jungtinių Tautų Organizacija, „ILC, Draft Conclusions on identification, 2018, Conclusion 8.1“, 
<https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_13_2018.pdf >.

1373 Jungtinių Tautų Organizacija, „ILC, Draft Conclusions on identification, 2018, Conscusion 8.2 „Pro-
vided that the practice is general, no particular duration is required“ < https://legal.un.org/ilc/extsin-
struments/english/commentaries/1_13_2018.pdf >.

1374 Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed. (Oxford: OUP, 2003), 7; Malcom N. 
Shaw, International law, 5th ed. (Cambridge: CUP, 2012), 72.

1375 North Sea Continental Shelf, ICJ, 1969, 71, 73, 74 punktai.
1376 Richard Falk, The Grotian Moment in International Law: a Contemporary Perspective (California: 

Avalon Publishing, 1985).
1377 Michael P. Scharf, „Seizing the “Grotian Moment”: Accelerated Formation of Customary International 

Law in Times of Fundamental Changes“,  Cornell International Law Journal (43, 3 (2010), < https://
www.researchgate.net/publication/41505360_Seizing_the_Grotian_Moment_Accelerated_Forma-
tion_of_Customary_International_Law_in_Times_of_Fundamental_Change >. Nuodugniai su Groci-
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Grocijaus momento doktrina yra apie tarptautinių paprotinių teisės normų for-
mavimąsi, kai toks formavimąsis vyksta neįprastai sparčiai dėl tam tikrų fundamen-
talių pasikeitimų, naujų aplinkybių atsiradimo. M. P. Scharfas analizuoja greitesnį 
tarptautinio papročio susiformavimą, kai procesą paskatina išoriniai veiksniai. Vi-
sai nesvarbu, ar tai technologiniai-moksliniai pasikeitimai, ar visuotinai plintantis 
moralinis nuosmukis, pasireiškiantis nusikaltimais žmoniškumui.1378 Mokslininkas 
teigia, kad, be įprastų dviejų papročio elementų (opinio juris ir praktikos), naujai 
atsirandančių tarptautinių paprotinių normų greitesniam susiformavimui svarbus ir 
trečiasis veiksnys – tam tikros susiklosčiusios unikalios aplinkybės, fundamentalūs 
pasikeitimai.1379 Kaip tik trečiasis veiksnys ir leidžia suprasti, kad greitesnis tarptauti-
nio papročio susiformavimas gana retas ir autentiškas reiškinys. Kadangi COVID-19 
pandemija yra neįprastas ir unikalus reiškinys dėl savo pobūdžio, masto ir poveikio, 
vienaip ar kitaip paveikęs visą civilizuotą pasaulį ir jo gyventojus, verta patyrinėti 
ir apsvarstyti, ar šis reiškinys tapo arba gali tapti inspiracija esminiams tarptautinės 
teisės pokyčiams PSO veiklos srityje.

Kaip teigia pats doktrinos autorius, Grocijaus momentas nėra doktrina, pri-
statanti absoliučiai naują požiūrį. Greičiau tai tiesiog fenomeno, kuris egzistuoja 
mažiausiai nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, doktrininis įvardijimas ir susiste-
minimas.1380 

Šios doktrinos nereikėtų painioti su momentinio papročio (angl. instant cus-
tom) koncepcija, pasiūlyta B. Chengo dar 1982 m.1381 Momentinio papročio kon-
cepcija nėra Grocijaus momento doktrina ir tai galima matyti iš keleto esminių 
skirtumų. Pirma, Grocijaus momentas apibūdina greitesnį papročio formavimą-
si, priešingai nei momentinis paprotys, kuris kalba apie akimirksniu atsiradusį 
tarptautinį paprotį.1382 Antra, norint konstatuoti, kad greitai susiformavo naujas 

jaus momento doktrina galima susipažinti autoriaus darbuose: Michael P. Scharf, Customary Inter-
national Law in Times of Fundamental Change, (Cambridge: CUP, 2013); Michael P. Scharf, Milena 
Sterio, Paul R. Williams, The Syrian Conflict’s Impact on International Law (Cambridge: CUP, 2020).

1378 Michael P. Scharf, Customary International Law in Times of Fundamental Change (Cambridge: CUP, 
2013), 212.

1379 Michael P. Scharf, Customary International Law in Times of Fundamental Change (Cambridge: CUP, 
2013), 211.

1380  ichael P. Scharf, Customary International Law in Times of Fundamental Change (Cambridge: CUP, 
2013), 220.

1381 Bin Cheng, „United Nations Resolutions on Outer Space: Instant International Customary Law?“, 
International Law: Teaching and Practise (London, 1982).

1382 Michael P. Scharf, Customary International Law in Times of Fundamental Change (Cambridge: CUP, 
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tarptautinis paprotys pagal Grocijaus momento doktriną, nepakanka remtis vien 
tik JT GA rezoliucijomis ar tarptautinių teismų sprendimais, kaip momentinio 
papročio atveju. Grocijaus momento doktrina reikalauja bent minimalios egzis-
tuojančios valstybių praktikos. Tokia praktika gali atsirasti tiek iki JT GA rezo-
liucijų ar tarptautinių teismų sprendimų, tiek po jų, tačiau, pavyzdžiui, vien vals-
tybių balsavimas Generalinėje Asamblėjoje priimant rezoliucijas nėra laikomas 
pakankamu įrodymu naujam papročiui atsirasti1383, kaip tai būtų momentinio 
papročio atveju.

4.1.2.2. Praktiniai Grocijaus momento doktrinos pritaikymo pavyzdžiai

Doktrinos kūrėjas kartu su 2018 m. kadenciją baigusiu TTT teisėju C. 
Greenwoodu atrinko šešis, jų nuomone, ryškiausius praktinius pavyzdžius, 
iliustruojančius Grocijaus momento doktrinos esmę. Trumpai aptarsime šiuos 
pavyzdžius, kad galėtume identifikuoti jų bendrą vardiklį ir galimą pritaikymą 
COVID-19 pandemijos atveju.

    Pirmasis pavyzdys susijęs su Niurnbergo tribunolu ir po šio proceso atsi-
radusiomis naujomis tarptautinės teisės normomis, susijusiomis su individualia 
baudžiamąja atsakomybe ir universalia jurisdikcija. Iki Niurnbergo tribunolo, 
pradėjusio savo darbą 1945 m. lapkričio 20 d., galiojo aiški tarptautinės teisės 
nuostata, kad valstybė savo teritorijoje su savo piliečiais daro tai, ką nori, ir tai 
yra tik jos vienos vidaus reikalas. Po dešimt mėnesių trukusio proceso, 1946 m. 
rugsėjo 1 d., paskelbtas tarptautinio tribunolo sprendimas, pagal kurį 19 iš 22 
aukšto rango nacių lyderių pripažinti kaltais, tapo paradigmos pasikeitimo simboliu. 
Nuo tada tapo aišku, kad, pirma, tarptautinė teisė gina individus nuo valdžioje 
esančių pareigūnų vykdomų nusikaltimų žmoniškumui, karo nusikaltimų ir ge-
nocido ir, antra, kad tarptautinėje teisėje atsiranda individuali baudžiamoji at-
sakomybė asmenims, įvykdžiusiems minėtus nusikaltimus.1384 Tribunolas veikė 
ne visus metus, priėmė sprendimus keliasdešimtyje bylų, taikė taisykles, kurių 

2013), 219.
1383 Michael P. Scharf, Customary International Law in Times of Fundamental Change (Cambridge: CUP, 

2013), 219.
1384 Michael P. Scharf, Customary International Law in Times of Fundamental Change (Cambridge: CUP, 

2013), 67.
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anksčiau netaikė joks tarptautinis teismas. Žvelgiant iš tarptautinės paprotinės 
teisės perspektyvos, valstybių praktika buvo labai ribota (Niurnbergo chartijos 
dalyvės – keturios valstybės, vėliau prisijungė dar 19 valstybių), o Niurnbergo 
principus Generalinė Asamblėja paskelbė praėjus vos metams nuo Antrojo pa-
saulinio karo1385, ir tai taip pat yra trumpas laiko tarpas tarptautiniam papročiui 
susiformuoti. Niurnbergo procesas iliustruoja Grocijaus momento doktrinos 
esmę – kaip atsiradus tam tikroms neįprastoms aplinkybėms (vykdomi žiaurūs ir 
plataus masto nusikaltimai), priimami greiti ir ryžtingi sprendimai (pasitelkiant 
universalią jurisdikciją buvę aukšto rango vyriausybės pareigūnai atsako indivi-
dualiai už įvykdytus nusikaltimus). 

Antrasis atvejis, kurį galima apibūdinti kaip Grocijaus momento doktrinos 
atspindį – buvusio JAV prezidento H. S. Trumano 1945 m. proklamacija dėl ište-
klių, esančių jūros dugne ir jos gelmėse, greta JAV krantų. Iki tol dauguma vals-
tybių keletą šimtmečių (nuo H. Grocijaus Mare Liberum) laikėsi principo, kad te-
ritorinė jūra tęsiasi tris mylias. Egzistavo aiškus požiūris, kad kiekviena pakrantės 
valstybė kontroliuoja siaurą ruoželį teritorinės jūros, kurios atžvilgiu taikomas 
valstybės suverenitetas, o toliau driekiasi atviroji jūra, prieinama visiems.1386 Ta-
čiau 1945 m. rugsėjo 28 d. JAV prezidentas paskelbė proklamaciją, kurioje tei-
giama, kad ištekliai, esantys JAV kontinentiniame šelfe, priklauso JAV. Nė viena 
valstybė tokiam naujam ir radikaliam požiūriui neprieštaravo.1387  Per penkerius 
metus nuo proklamacijos paskelbimo dar trisdešimt jūrinių valstybių pasekė JAV 
pavyzdžiu ir paskelbė, kad jos turi teisę į išteklius, esančius kontinentinio šelfo 
zonoje1388, o H. Lauterpachtas konstatavo, kad tai yra itin greitai susiformavęs 
naujas paprotys1389. Vėliau, 1969 m., TTT North Sea Continental Shelf1390 byloje 
patvirtino, kad kartais paprotys gali susiformuoti labai greitai, ir savo sprendi-

1385 Michael P. Scharf, Customary International Law in Times of Fundamental Change (Cambridge: CUP, 
2013),67.

1386 Michael P. Scharf, Customary International Law in Times of Fundamental Change (Cambridge: CUP, 
2013), 107.

1387 Michael P. Scharf, Customary International Law in Times of Fundamental Change (Cambridge: CUP, 
2013), 115.

1388 Michael P. Scharf, Customary International Law in Times of Fundamental Change (Cambridge: CUP, 
2013), 121.

1389 Michael P. Scharf, Customary International Law in Times of Fundamental Change (Cambridge: CUP, 
2013), 107.

1390 North Sea Continental Shelf, ICJ, 47 punktas.
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me paminėjo Trumano proklamaciją kaip tarptautinio papročio, kad kiekviena 
valstybė turi kontinentinį šelfą ir ten esantys ištekliai priklauso jai, susiformavi-
mo atskaitos tašką. Kokios pasikeitusios aplinkybės lėmė šį pokytį jūrų teisėje? 
Technologijų pažanga (tampa įmanoma išgauti po vandeniu esančius išteklius) 
ir ekonominė būtinybė (po Antrojo pasaulinio karo valstybės išgyvena finansinį 
nuosmukį, atsiranda didžiulis naftos, dujų, kitų išteklių poreikis). Valstybės ima 
reikšti pretenzijas į naują erdvę, iš kurios gali gauti finansinę naudą, o tas preten-
zijas stengiasi įtvirtinti nauju tarptautinės teisės papročiu. 

Trečiuoju atveju aptariamas pavyzdys susijęs su kosmoso teise. Šiuo atveju 
įvyksta fundamentalus pokytis, vėlgi susijęs su technologijomis: žmonija pradeda 
vykdyti veiklą dar nepažintoje teritorijoje – kosmose. Kosmoso amžiaus inaugu-
racija įvyksta 1957 m. spalio 4 d., kai Sovietų Sąjunga paleidžia pirmą pasaulyje 
palydovą „Sputnik“. Iki tol neegzistavo jokios tarptautinės teisės taisyklės, skir-
tos veiklai kosmose reguliuoti. O jau 1963 m. JT GA priima deklaraciją, kurioje 
įvardija principus, reguliuojančius valstybių veiklą atvirame kosmose. Nors vals-
tybių praktika šioje srityje buvo labai ribota, TTT teisėjas M. Lachsas pasisakė, 
kad 1963 m. deklaraciją laikyti tiesiog rekomendacija būtų sudėtinga, veikiau tai 
instrumentas, kuris buvo priimtas kaip teisiškai įpareigojantis.1391 Vėlgi, nepaisant 
minimalios valstybių praktikos šioje sferoje ir trumpo laiko tarpo, susiformavo 
paprotinės normos, reguliuojančios šią sritį.1392

Ketvirtoji iliustracija – Prosecutor v. Tadič byla ir jos sprendime įtvirtinti 
humanitarinės tarptautinės teisės pokyčiai. Tarptautinio baudžiamojo tribunolo 
buvusiai Jugoslavijai įkūrimo išvakarėse, 1993 m., Raudonojo Kryžiaus komite-
tas nurodė, kad atsakomybė už karo nusikaltimus kyla tik tuo atveju, jeigu jie yra 
įvykdyti tarptautinio karinio konflikto metu.1393 Tais pačiais metais abejonę, ar 
už šiuos nusikaltimus galėtų kilti atsakomybė vidaus ginkluoto karinio konflikto 
atveju, išreiškė ir JT Karo nusikaltimų buvusioje Jugoslavijoje ekspertų komisi-
ja.1394 Tačiau šioje byloje buvo priimtas sprendimas, vadinamas revoliuciniu, kad 

1391 Michael P. Scharf, Customary International Law in Times of Fundamental Change  (Cambridge: CUP, 
2013), 124.

1392 Michael P. Scharf, Customary International Law in Times of Fundamental Change (Cambridge: CUP, 
2013), 137.

1393 Michael P. Scharf, Customary International Law in Times of Fundamental Change (Cambridge: CUP, 
2013), 139.

1394 Michael P. Scharf, Customary International Law in Times of Fundamental Change (Cambridge: CUP, 
2013), 149.
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vis dėlto tarptautinė atsakomybė kyla ir už vidaus ginkluoto karinio konflikto 
metu padarytus nusikaltimus žmoniškumui. Kokios aplinkybės lėmė šį, vadina-
mą revoliuciniu, sprendimą? Praėjus keliems mėnesiams po to, kai žlugo Sovietų 
Sąjunga, Europoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, vyko genocidas – pirmąkart nuo 
Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Tuo metu Rusija pasiskelbė perimanti Sovietų 
Sąjungos teises ir užėmė nuolatinės narės Saugumo Taryboje vietą kartu su gali-
mybe naudotis veto teise. Pirmąkart po Šaltojo karo paralyžiaus Saugumo Taryba 
ėmė funkcionuoti ir kaip niekada gausiai priiminėti rezoliucijas – tai buvo trum-
pas bendradarbiavimo periodas, pasireiškęs kaip niekada daugybe priimtų rezo-
liucijų. Tokiu būdu pavyko priimti ir sprendimą dėl Tarptautinio baudžiamojo 
tribunolo buvusiai Jugoslavijai įsteigimo. O pirmoji tribunolo byla – Prosecutor 
v. Tadič tapo lūžio tašku, įtvirtinusiu naują tarptautinį paprotį.1395

Penktasis pavyzdys – pareigos ginti (R2P) doktrina ir klausimas dėl humani-
tarinės intervencijos teisėtumo tam tikromis aplinkybėmis. Nuo Vestfalijos tai-
kos sutarties suverenitetas buvo neginčijamas valstybės požymis, derantis su JT 
Chartijoje įtvirtintu nesikišimo į kitos valstybės vidaus jurisdikciją principu.1396 
Taip pat įtvirtintas ir jėgos nenaudojimo principas1397, kuris leidžia tik dvi išimtis: 
savigyną pagal 51 straipsnį ir JT Saugumo Tarybos autorizavimo atveju pagal 42 
straipsnį. Deja, JT Saugumo Tarybos leidimas nebuvo gautas humanitarinės in-
tervencijos pagrindu 1994 m. įsiveržti į Ruandą ir sustabdyti ten vykdomą geno-
cidą. Dėl tokios egzistuojančios teisės tuo metu žuvo apie 800 000 žmonių. 1999 
m. NATO ėmėsi veiksmų – 78 dienas trukusio bombardavimo, kad būtų sustab-
dytas kitas genocidas, kurį vykdė Serbija Kosovo albanų atžvilgiu. Ž žvelgiant iš 
tarptautinės teisės perspektyvos, ar NATO turėjo teisinį pagrindą taip elgtis? Tuo 
metu Didžioji Britanija, Kanada, Belgija ir kitos valstybės pasisakė už šią ope-
raciją, nes, tuometinio Didžiosios Britanijos ministro pirmininko T. Blairo žo-
džiais tariant, tai buvo mūšis ne dėl NATO, ne dėl teritorijos, o dėl žmonijos.1398 
JT generalinis sekretorius K. Annanas 2000 m. Tūkstantmečio ataskaitoje (angl. 
Millennium Report) kalbėdamas apie humanitarinę intervenciją kėlė klausimą – 

1395 Michael P. Scharf, Customary International Law in Times of Fundamental Change (Cambridge: CUP, 
2013), 140.

1396 Jungtinių Tautų Chartija, 2 (7) str., Valstybės žinios, 2002. Nr. 15-557.
1397 Jungtinių Tautų Chartija, 2 (4) str., Valstybės žinios, 2002. Nr. 15-557.
1398 Michael P. Scharf, Customary International Law in Times of Fundamental Change (Cambridge: CUP, 

2013), 161
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jeigu humanitarinė intervencija yra nesuderinama su suverenitetu, tai kaip tada 
tarptautinė bendruomenė turėtų atsakyti į masinius žmonių teisių pažeidimus, 
tuos, kurie vyko Ruandoje ar Srebrenicoje?1399 Po tokių įvykių ir pasisakymų 
buvo įkurta Tarptautinė intervencijos ir valstybės suvereniteto komisija1400, kuri 
2001 m. pateikė ataskaitą K. Annanui. Ataskaitoje buvo įvardytas terminas R2P 
ir kriterijai, kada humanitarinė intervencija yra teisėta ir galima.1401 Galbūt R2P 
doktrina dar nėra iki galo susiformavęs paprotys, tačiau įvykiai Ruandoje ir Sre-
brenicoje tapo tomis aplinkybėmis, kurios paskatino paradigmos kaitą: peržiūrė-
ti suvereniteto sampratos ribą ir nelaikyti humanitarinės intervencijos (neautori-
zuotos JT Saugomo Tarybos) neteisėtu suvereniteto pažeidimu tuo atveju, kai ji 
vykdoma turint tikslą išgelbėti žmonių gyvybes nuo masinių žudymų.

Šeštasis pavyzdys iliustruoja teisės į savigyną prieš nevalstybinius subjektus 
susiformavimą. Istoriškai individuali arba kolektyvinė teisė į savigyną pagal JT 
Chartijos 51 straipsnį buvo galima tik tuo atveju, jeigu prieš valstybę įvykdoma 
ginkluota ataka ir jei ją įvykdo kita valstybė arba subjektai, kurių veiksmai pagal 
tarptautinę teisę yra priskirtini kitai valstybei. Po 2001 m. rugsėjo 11 d. „Al-Qaedos“ 
teroristinės atakos prieš Pasaulio prekybos centrą, JAV kreipėsi į JT Saugumo 
Tarybą su pranešimu, kad prieš JAV buvo įvykdyta ginkluota ataka ir ji ketina imtis 
savigynos pagal JT Chartijos 51 straipsnį. Pirmą kartą istorijoje buvo pasitelktas 
ir NATO sutarties 5 straipsnis, kuriame numatyta, kad ataka prieš vieną NATO 
narę reiškia ataką prieš jas visas. JT Saugumo Taryba, reaguodama į įvykį, priėmė  
rezoliuciją Nr. 1368, kuri pasmerkė 9/11 ataką ir pripažino savigynos teisę šiuo 
konkrečiu atveju. Jau spalio 7 d. JAV pradėjo atakas prieš „Al-Qaedą“, kurios buvo 
nukreiptos į karinius taikinius, esančius Afganistano teritorijoje. Kaip teigia M. 
P. Scharfas, galbūt trūksta dar vienos situacijos, kur valstybės praktika įrodytų, 
jog savigyna prieš nevalstybinius subjektus kitos valstybės teritorijoje yra galima 
(kai ta valstybė nenori ar negali sustabdyti tokių ginkluotų atakų), tačiau 9/11 
buvo atskaitos taškas, nuo kurio egzistuojanti paradigma ėmė keistis.1402 Naujos 

1399 Michael P. Scharf, Customary International Law in Times of Fundamental Change (Cambridge: CUP, 
2013), 166.

1400 „International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)“, < https://www.idrc.ca/en/
book/responsibility-protect-report-international-commission-intervention-and-state-sovereignty >.

1401 „International Commission on Intervention and State Sovereignty: The Responsibility to Protect“, 
4.19, 4.32, 4.43 paragrafai (2001), < https://www.idrc.ca/en/book/responsibility-protect-report-inter-
national-commission-intervention-and-state-sovereignty >.

1402 Michael P. Scharf, Customary International Law in Times of Fundamental Change (Cambridge: CUP, 
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aplinkybės, konkrečiai, pasikeitęs grėsmės šaltinis, kai pavojų valstybei gali kelti 
ne tik ginkluota kitos valstybės jėga, bet ir gerai organizuotos, finansuojamos, 
treniruojamos ir ginkluotos nevalstybinės struktūros, lėmė tai, kad ir savigynos 
samprata taip pat ėmė keistis.

Visi pateikti pavyzdžiai iliustruoja, kad naujo tarptautinio papročio greitas 
formavimasis gali vykti įvairiose tarptautinės teisės srityse, jeigu tik susiklosto 
tam tikros unikalios aplinkybės, reikalaujančios naujo teisinio reguliavimo.

   4.1.3. Grocijaus momento doktrinos pritaikymas, vertinant 
COVID-19 pandemiją kaip aplinkybę, lėmusią reikšmingus 

pasikeitimus tarptautiniu mastu

4.1.3.1. Grocijaus momento doktrinos pritaikymas PSO ir kitų tarptautinių 
organizacijų priimamų teisės aktų statusui ir atskiro šaltinio atsiradimui

COVID-19 pandemija tapo priežastimi, raginančia persvarstyti klausimus, ky-
lančius tarptautinių organizacijų srityje. Diskusijos dėl 2005 m. Taisyklių statuso 
ir gana atsainaus valstybių požiūrio į jų pagrindu priimtas rekomendacijas skati-
na grįžti prie bendro klausimo – tarptautinių organizacijų priimamų teisinių ins-
trumentų reikšmės, o šio tyrimo atveju konkrečiai prie PSO priimamų sprendimų 
ir būtent 2005 m. Taisyklių vietos tarptautinės teisės šaltinių sąraše. Oppenheim’s 
International Law teigiama, kad TTT statuto 38 straipsnis negali būti vertinamas 
kaip baigtinis tarptautinės teisės šaltinių sąrašas, tinkamas visiems laikams.1403 Tuo 
metu, kai 38 straipsnis buvo priimtas, pagrindiniai tarptautinės teisės subjektai buvo 
valstybės, tačiau per pastarąjį pusšimtį metų tarptautinės organizacijos ėmė vaidinti 
svarbų vaidmenį kaip įtakingi, plačiai veikiantys ir gerai matomi tarptautinės teisės 
subjektai. Jų indėlis egzistuojančių tarptautinės teisės šaltinių atžvilgiu neabejotinai 
svarus.1404

2013), 206.
1403 Robert Jennings, Arthur Watts, Oppenheim’s International Law, Vol. I, ninth ed. ( New York: Long-

man, 1996), 45.
1404 Rosalyn Higgins, „Development of International Law throught the Political Organs of the United 

Nations“; London: OUP, 1963; Hanna Bokor-Szego. The Role of the United Nations in International 
Legislation, Amsterdam, Oxford, and New York: North-Holland Publishing Co., 1978; Louis Henkin, 
International Organization and the Rule of Law, Summer, 1969, Vol. 23, No. 3, The United States 
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Tarptautinėje teisėje įprasta, kad tarptautinės organizacijos priima sprendimus, 
kurie privalomi jų valstybėms narėms. Tradiciškai laikoma, kad tarptautinės orga-
nizacijos teisę kuriančios galios apsiriboja tik vidiniais organizacijos klausimais1405 
(klasikinis pavyzdys – privalomo pobūdžio JT GA rezoliucijos, kuriose priimami 
sprendimai dėl biudžeto, remiantis JT Chartijos 17 straipsniu). Tačiau besiplėtojanti 
pastarųjų dešimtmečių praktika rodo, kad organizacijų sprendimai gali turėti povei-
kį ir gerokai platesniu mastu.1406 Tai iliustruoja daugybė praktinių pavyzdžių: nuo JT 
įkurto Tarptautinio baudžiamojo tribunolo Ruandai arba įkurto Tarptautinio bau-
džiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai, kurių sprendimai tiesiogiai palietė atskirus 
asmenis, o ne tik valstybes nares, iki PPO sprendimų ar PSO sprendimų, turinčių 
reikšmingą įtaką tiek juridiniams asmenims, tiek daugeliui fizinių asmenų visame 
pasaulyje. Tokiai padidėjusiai priimamų sprendimų įtakai, peržengiančiai vien tik 
vidinius vienos tarptautinės organizacijos reikalus ar procedūras, reikšmės turi ir tai, 
kad PSO narėmis yra praktiškai visos pasaulio valstybės. 

Praktika rodo, kad PSO, kaip ir kitos tarptautinės organizacijos, dar iki CO-
VID-19 pandemijos susikūrė metodus ir procedūras, kaip savo viduje priimti įpa-
reigojančius instrumentus, kurie teisiškai privalomi tokių organizacijų valstybėms 
narėms.1407 Tai yra vienas iš specifinių bruožų, kaip tarptautinės organizacijos ne tik 
prisitaikė veikti, bet ir netiesiogiai darė poveikį esamų tarptautinės teisės šaltinių 
formavimuisi. 

Matyt, vertėtų įsiklausyti į pastebėjimą, kad TTT statuto 38 straipsnis negali 
būti laikomas baigtiniu tarptautinės teisės šaltinių sąrašu visiems laikams.1408 Iki 
COVID-19 pandemijos dėl vis didėjančios tarptautinių organizacijų įtakos jau buvo 
matyti, kad atsiranda naujų privalomų teisinių instrumentų (kad ir minėtas 2005 m. 
Taisyklių pavyzdys), kurie nelengvai telpa į TTT statuto 38 straipsnio šaltinių rėmus. 
Tai sukelia teorines ir praktines diskusijas dėl tokių teisinių instrumentų statuso, pri-
valomumo valstybėms narėms, jų aiškinimo taisyklių ir t. t. Tikėtina, kad COVID-19 
pandemija suteiks akceleruojantį poveikį ir šiuo klausimu. Vis dėlto pandemija dar 

and International Organization: The Changing Setting (Summer, 1969), pp. 656-682; Jose E. Alvarez, 
International Organizations as Law-makers. Oxford: OUP, 2005. 

1405 José E. Alvarez, International Organizations as Law-makers (Oxford: OUP, 2005), 120–121.
1406 Jan Wouters, Philip de Man, „International Organizations as Law-makers“, Leuven Centre for Global 

Governance Studies, 2009, p. 8.
1407 Robert Jennings, Arthur Watts, Oppenheim’s International Law, Vol. I, 9 ed. (New York: Longman, 

1996), 47.
1408 Robert Jennings, Arthur Watts, Oppenheim’s International Law, Vol. I, 9 ed. (New York: Longman, 

1996), 45.
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nesibaigė, todėl tiksliai įvertinti būsimas aplinkybes ir visuomeninio gyvenimo po-
kyčius bei nustatyti, ar bus poreikis per gana trumpą laiką įvesti naują tarptautinės 
teisės šaltinį, kol kas būtų objektyviai sudėtinga ir pernelyg spekuliatyvu. Ateitis pa-
rodys, ar klasikinio šaltinių sąrašo papildymas kristalizuosis iš lėto, kaip tai būdinga 
daugumai tarptautinių papročių, ar vis dėlto susiformuos greitai, kaip tai aprašoma 
Grocijaus momento doktrinoje. 

4.1.3.2. Grocijaus momento doktrinos pritaikymas pareigai bendradarbiauti 
sveikatos apsaugos srityje

2020 m., vos tik prasidėjus pandemijai, atsirado mokslininkų, kurie apskritai 
ėmė neigti pareigos bendradarbiavimo tarptautinėje teisėje egzistavimą.1409 Moks-
lininkė R. M. Essawy analizuoja valstybių pareigą bendradarbiauti ir teigia, kad nei 
TESKTP, nei JT Chartija, nei Tarptautinės teisės komisijos nuomonė, nei 2016 m. 
AANMSP, nei JT rezoliucijos nėra pakankamas įrodymas, kad pareiga bendradar-
biauti tarptautinėje teisėje egzistuoja. Ji daro išvadą, kad nėra pareigos bendradar-
biauti, remdamasi tuo, kad trūksta valstybių aiškios pozicijos ir opinio juris raiškos 
pavyzdžių, o valstybių pasyvumas šios pandemijos atveju, anot jos, tik dar kartą pa-
tvirtina, kad tokia pareiga neegzistuoja.1410 

Vis dėlto šio tyrimo autoriai tokiai pozicijai pritarti negali ir situaciją mato kitaip 
dėl keleto priežasčių. Pirma, jau anksčiau aptarti galimi pareigos bendradarbiauti 
šaltiniai ir nustatyta, kad tokia pareiga įtvirtinta ne tik įvairiuose tarptautiniuose do-
kumentuose, bet ir tarptautinėse sutartyse. Taigi vien jau pacta sunt servanda princi-
pas įpareigoja bendradarbiauti valstybes JT nares pagal JT Chartiją, o valstybes PSO 
nares pagal šios organizacijos konstituciją. Be to, kaip jau autoriai nurodė anksčiau, 
TTT patvirtino egzistuojant tokią pareigą, aptardamas Egipto kaip organizacijos na-
rės ir PSO pareigą bendradarbiauti. Antra, jeigu būtų kvestionuojamas pareigos ben-
dradarbiauti kaip tarptautinio papročio egzistavimas, būtų galima diskutuoti, ieškoti 
valstybių opinio juris įrodymų, bet tokia diskusija COVID-19 pandemijos atveju būtų 
labiau teorinio akademinio pobūdžio, nei duotų praktinės naudos, nes PSO tikrosio-
mis narėmis yra 194 šalys, o asocijuotomis narėmis dar 2 šalys (Puerto Rikas ir Toke-

1409 Rana M. Essawy, „The Legal Duty to Cooperate amid COVID-19: A Missed Opportunity?“, <https://
www.ejiltalk.org/the-legal-duty-to-cooperate-amid-covid-19-a-missed-opportunity/>.

1410 Rana M. Essawy, „The Legal Duty to Cooperate amid COVID-19: A Missed Opportunity?“, <https://
www.ejiltalk.org/the-legal-duty-to-cooperate-amid-covid-19-a-missed-opportunity/>.
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lau)1411, vadinasi, visų jų pareiga bendradarbiauti kyla iš tarptautinės sutarties. Beje, 
puikų pavyzdį apie opinio juris paieškas pateikė buvusi TTT teisėja R. Higgins.1412 Ji 
teigia, kad nerastume pasaulyje valstybės, kuri prieštarautų teiginiui, jog tarptautinė 
teisė draudžia kankinimus. Valstybės pritaria, kad tai yra tarptautinis paprotys ir net 
jus cogens norma. Tačiau tuo pat metu Amnesty International pateikia duomenis, 
kad didžioji dalis valstybių sistemingai vykdo kankinimus. Pavyzdžiui, 1990 m. duo-
menimis, iš 179 tuometinių JT narių net 104 valstybės vykdė kankinimus prieš savo 
piliečius. R. Higgins retoriškai ir su ironijos gaidele klausia: jei pritarsime požiūriui, 
kad tarptautinės teisės taisyklės nevykdymas turi tiesioginę įtaką jos egzistavimui, ar 
galime daryti išvadą, kad paprotinė teisė kankinimų nedraudžia?1413 Atitinkamai ir 
šiuo atveju negalime vienareikšmiškai teigti, kad vienoks ar kitoks valstybių elgesys 
eliminuoja teisinę pareigą, kuri dešimtmečiais yra įtvirtinta tarptautinėse sutartyse, 
tarptautinių teismų praktikoje, Tarptautinės teisės komisijos darbuose. Norėtųsi, kad 
politiniai valstybių lyderiai gebėtų rasti daugiau sąlyčio taškų ir bendradarbiavimas 
būtų efektyvesnis, glaudesnis, greitesnis, bet negalima daryti išvados, kad pareiga 
bendradarbiauti neegzistuoja vien todėl, kad netenkina šios pareigos vykdymo ko-
kybė. Trečia, būtina žvelgti į įvykius chronologine seka. Negalime daryti išvados, kad 
1945 m. JT Chartija arba 1966 m. Paktai, būdami tarptautinės sutartys, neįtvirtina 
pareigos bendradarbiauti todėl, kad per 2020 m. pandemiją valstybės nebendradar-
biavo viena su kita ar su PSO tokiu mastu ir apimtimi, kokių iš jų tikėjosi akademi-
nės bendruomenės, verslo sektorius ar visuomeninės organizacijos. Tai būtų panašu 
į siekį retrospektyviai paneigti tarptautines sutartis, remiantis valstybių veiksmais ar 
neveikimu pandemijos metu. 

Taigi ar galime teigti, kad pareiga bendradarbiauti tarptautinėje teisėje šiuo 
metu išgyvena kardinalius pokyčius, kuriems poveikį turėjo COVID-19? Pirma, iš 
valstybių elgesio ir prisiimamų sutartinių tarptautinių įsipareigojimų akivaizdu, kad 
iki COVID-19 pandemijos valstybės nuolat praeityje išreiškė norą bendradarbiauti 
tiek tarpusavyje, tiek su tarptautinėmis organizacijomis. Taip pat ir pačios pripaži-
no, kad jos turi pareigą bendradarbiauti (Japonijos atvejis 2014 m. Whaling in the 
Antarctic byloje). Antra, prasidėjus COVID-19 ligos plitimui tarptautiniu mastu, 
valstybių veiksmai kiek pasikeitė. Dauguma jų neįgyvendino pirminių PSO reko-

1411 Pasaulio sveikatos organizacija, < https://apps.who.int/gb/bd/pdf_files/BD_49th-en.pdf#page=6 >.
1412 Rosalyn Higgins, Problems & Process: International Law and How we Use it (Oxford: OUP, 2007), 

20.
1413 Rosalyn Higgins, Problems & Process: International Law and How we Use it (Oxford: OUP, 2007), 

20.
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mendacijų, susijusių su teisės į judėjimo laisvę nevaržymu. Tačiau svarbiausia ne tai, 
kad rekomendacijos nebuvo įgyvendintos, o aptariant pareigą bendradarbiauti tei-
siškai reikšminga tai, ar valstybės rekomendacijas svarstė nacionaliniu lygmeniu ir 
ar informavo PSO apie sprendimus nesilaikyti rekomendacijų ir įvesti apribojimus 
minėtai teisei. Tais atvejais, kai valstybės to nepadarė (o tokių atvejų buvo daugiau 
nei keliasdešimt, kaip minėta anksčiau), jau galima konstatuoti, kad buvo įvykdytas 
pareigos bendradarbiauti pažeidimas. 

Ar tai gali būti įrodymas, kad ekstremaliosios situacijos atveju valstybės vis dėl-
to  nepasitiki PSO ir nenori jai perduoti tokių plačių įgaliojimų ir sprendimo teisės 
dėl patekimo į jų teritorijas ribojimo? Galbūt taip atrodo iš pirmo žvilgsnio, tačiau 
siūlytina apsvarstyti ir kitokį požiūrį – kad tai tęstinis procesas, o valstybių reakcijos 
ir elgesys tai tik patvirtina. Jeigu valstybės kardinaliai keistų savo požiūrį į PSO prii-
mamus sprendimus bei jų teisinę galią ir norėtų išsižadėti 2005 m. priimtų Taisyklių 
bei jų įpareigojimų, per 2020 m. ir pirmąją 2021 m. pusę jau būtų apie tai pranešu-
sios (tiesa, 2020 m. gegužės 29 d. tuometinis JAV prezidentas D. Trumpas paskelbė, 
kad nuo 2021 m. liepos 6 d. šalis išstos iš PSO, tačiau pasikeitus JAV prezidentui šie 
planai buvo atšaukti).1414 Net ir toks pirminis D. Trumpo pasisakymas labiau galėtų 
būti vertinamas kaip požiūris vieno asmens, nors ir užimančio labai svarbų postą, o 
ne visuomeninę poziciją atspindintis ketinimas, nes daug JAV akademinių, politinių 
ir teisinių lyderių pasisakė prieš tokį žingsnį.1415 Tai, kad neturime nė vieno tokio 
valstybių praktikos pavyzdžio, taip pat yra iškalbingas faktas.

Kai valstybės ima nebesilaikyti tarptautinės teisės taisyklių, kyla klausimas, kas 
toms taisyklėms atsitinka? Jeigu tai vyksta sistemingai ir nuosekliai, įprastai tai reiš-
kia, kad kinta paradigma ir formuojasi naujos tarptautinės teisės taisyklės. Ar parei-
gos bendradarbiauti pažeidimai, kurie buvo matomi COVID-19 ligos plitimo metu, 
yra pakankamas pagrindas teigti, kad valstybės atsisakys pareigos bendradarbiauti 
sveikatos apsaugos srityje tarptautiniu mastu? Manytina, kad tokio radikalaus pasi-
keitimo nebus ir tokią išvadą galima pagrįsti dviem praktiniais pastebėjimais. Pirma, 
valstybės iš įvairių žemynų jau dabar rodo norą dar glaudžiau bendradarbiauti tarp-
tautinės sveikatos apsaugos srityje.1416 Antra, minėti valstybių veiksmai COVID-19 
ligos plitimo atveju galėtų būti vertinami tiesiog kaip pirminė reakcija ir chaotiškas 
mėginimas kontroliuoti situaciją savo jurisdikcijoje, susidūrus su iki tol nežinoma 
grėsme ir todėl nežinant, kaip ją tinkamai valdyti, o ne kaip valstybių praktikos ir 

1414  <https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31527-0/fulltext >.
1415  <https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31527-0/fulltext >.
1416  Jungtinių Tautų Organizacija, < https://news.un.org/en/story/2021/03/1088652>. 
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opinio juris demonstravimas, kad valstybės sąmoningai nusprendė pandemijų atve-
jais daugiau niekada nebendradarbiauti su PSO. Nors iš pirmo žvilgsnio valstybių 
veiksmai, prieštaraujantys jų pačių prisiimtiems įsipareigojimams, galėjo būti pana-
šūs į naujos tarptautinės taisyklės formavimosi užuomazgas, įvertinus visas aplin-
kybes ir valstybių veiksmų motyvus, galima daryti išvadą, kad šiuo atveju Grocijaus 
momento doktrina nebūtų taikoma, nes nematyti, kad būtų greitai susiformavusi   
nauja tarptautinė teisės norma.

4.1.3.3.Grocijaus momento doktrinos pritaikymas apibrėžiant  
sąvoką „pandemija“

PSO 2020 m. kovo 11 d. paskelbė, kad COVID-19 yra pandemija. Tačiau jokia-
me tarptautiniame teisiškai įpareigojančiame dokumente nėra pandemijos apibrėži-
mo. Tai reiškia, kad nėra aiškių kriterijų, kada situacija gali būti skelbiama pandemija 
ir kokias tai sukuria teisines pasekmes valstybėms bei pačiai PSO. Manytina, kad tai 
vienas iš esminių trūkumų, neleidžiančių sėkmingai kovoti su pandemijomis tarp-
tautiniu lygiu ir apsunkinančių PSO pastangas suvaldyti tarptautines krizes sveika-
tos apsaugos srityje.

2005 m. Taisyklės įtvirtina sąvoką „tarptautinio masto ekstremali visuomenės 
sveikatai situacija“, tačiau Taisyklėse nėra sąvokos „pandemija“. COVID-19 atveju, 
chronologine seka analizuojant PSO veiksmus, susijusius su šiomis sąvokomis, ga-
lima išskirti tris faktus: a) PSO generalinis direktorius 2020 m. sausio 30 d. situaciją 
įvardija kaip TMEVSS, b) 2020 m. vasario 26 d. PSO generalinis direktorius paskel-
bia, kad COVID-19 yra ne pandemija, o tik pandemijos grėsmė, c) 2020 m. kovo 11 
d. PSO generalinis direktorius prilygina situaciją pandemijai. Kyla bent du klausi-
mai: pirma, koks santykis tarp minėtų dviejų sąvokų: TMEVSS ir pandemijos; antra, 
kas pasikeitė, per 14 dienų, kad COVID-19 imta vadinti pandemija?

Atsakant į pirmą klausimą trumpai, galima teigti, kad visos pandemijos yra 
TMEVSS, bet ne visos TMEVSS yra pandemijos. Žvelgiant detaliau skiriasi: a) sąvo-
kų teisinis privalomumas, b) savokų tikslai, c) valstybių reakcija į PSO generalinio 
direktoriaus situacijos įvardijimą viena ar kita sąvoka. TMEVSS yra apibrėžta 2005 
m. Taisyklių 1 straipsnyje kaip „ypatingas atvejis, kuris <...>: (i) kelia riziką visuome-
nės sveikatai kitose valstybėse dėl ligos plitimo tarptautiniu mastu ir (ii) potencialiai 
reikalauja koordinuoto tarptautinio reagavimo“1417. O pandemijos apibrėžimą gali-

1417  Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės, 1 str., < https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/214b-
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me rasti tik PSO teisiškai neprivalomose gairėse, kur teigiama, kad „gripo virusas A 
(influenza A virus) plinta perduodamas iš žmogaus žmogui ir lemia plačius papli-
timo proveržius visuomenėse. Toks virusas turi potencialą staigiai paplisti pasauli-
niu mastu, sukeldamas pandemiją“1418. Apibrėžimas abstraktus ir neaiškus, paremtas 
praeities pandemijų charakteristikomis, kai šis virusas buvo laikomas tikėtiniausiu 
galimos pandemijos šaltiniu. Kalbant apie sąvokų tikslus, deklaravimas, kad situacija 
yra TMEVSS, turi tikslą informuoti tarptautinę bendruomenę, kad vienoje valsty-
bėje yra akivaizdus ligos paplitimas, keliantis susirūpinimą, ir kad tai gali kelti ri-
ziką ir kitoms valstybėms. Stengiamasi identifikuoti potencialią grėsmę iš karto ir 
užkirsti kelią jos paplitimui tarptautiniu mastu – prevencinis tikslas. Pateiktas PSO 
pandemijos apibrėžimas turi tikslą konstatuoti faktą remiantis tuo, kas jau yra įvykę 
ir vyksta (duomenys ir faktai), o ne rizikos analize. Taigi sąvokos turi sąlyčio taškų, 
tačiau iš esmės veikia skirtinguose lygmenyse ir turi skirtingus tikslus. Dar vienas 
įdomus skirtumas – valstybių reakcijos į PSO pranešimus, kad COVID-19 sukelta si-
tuacija yra TMEVSS arba pandemija. Valstybės kur kas operatyviau reagavo ir ėmėsi 
griežtesnių priemonių, kai PSO paskelbė, kad situacija yra pandemija – tai galima 
matyti iš pačių valstybių pasisakymų ir veiksmų, kurių jos ėmėsi.1419 Tai ir puikus 
pavyzdys, kaip teisinio privalomumo neturintis teisės aktas (minėtos gairės, kuriose 
PSO apibūdina, kas yra pandemija) sukelia didesnį poveikį nacionaliniu lygmeniu 
nei teisiškai įpareigojantis dokumentas.

Iš lentelės matyti, kad atsakyti į antrą klausimą (kas pasikeitė per 14 dienų, kai 
COVID-19 ligos paplitimas imtas vadinti pandemija) vienareikšmiškai negalima, 
nes nėra aiškaus kriterijaus, kada situaciją jau galima vadinti pandemija. Remiantis 
duomenimis, kuriuos paskelbė PSO, P. A. Villarrealas pateikė susistemintą medžia-
gą1420:

d130511811e5a4ad9dd3e7d17706?jfwid=rivwzvpvg >.
1418 Pasaulio sveikatos organizacija, „Pandemic Influenza Risk Management“, 2017, < https://apps.who.

int/iris/handle/10665/259893 >.
1419 „The Oxford Compendium of National Legal Responses to Covid-19“, OUP, 2021, < https://lexat-

las-c19.org/about/ >.
1420 Pedro A. Villareal, „Pandemic: building a legal concept for the future“, Washington University Global 

Studies Law Review 20 (2021):,  < https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3845044 >.
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 5 lentelė: Covid-19 ligos ir mirčių nuo jos paplitimas

COVID-19 duomenys Situacija nėra pande-
mija (2020-02-26)

Situacija yra pandemija 
(2020-03-11)

Patvirtinti užsikrėtimo 
atvejai 81 109 118 319

Mirtys 2 762 4 292
Paveiktos šalys 38 114
Paveikti žemynai (iš 7) 6 6

Palyginus informaciją matyti, kad per 14 dienų didžiausias pasikeitimas įvy-
ko būtent paveiktų šalių skaičiaus atžvilgiu. Liga per tokį trumpą laiką paplito net 
76 šalyse. Ir nors užsikrėtimo ir mirčių atvejų taip pat daugėjo, jų skaičius nebuvo 
didesnis kartais. Apibrėžiant pandemiją dėl vieno yra sutariama – geografinio pa-
plitimo svarbos. Tam tikras ligos paplitimas vadinamas pandemija tuomet, kai liga 
pasklinda tarptautiniu mastu.1421 Tiesa, nėra konkretaus skaičiaus (paveiktų šalių, 
žemynų, užsikrėtusių asmenų ar mirčių), nuo kurio būtų galima atsispirti ir pasakyti, 
kad dabar tai jau atitinka kriterijų „tarptautinis mastas“. Lentelėje matyti, kad abiem 
atvejais liga buvo paplitusi net šešiuose žemynuose, tačiau PSO pirmu atveju CO-
VID-19 nelaikė pandemija, o antruoju situaciją jau įvardijo šiuo terminu. Dėl kitų 
galimų kriterijų, kurie galėtų būti pandemijos apibrėžime, nėra bendro sutarimo: 
kas svarbiau – kiekybiniai ar kokybiniai parametrai, ligos plitimo greitis ar padari-
nių žmogaus sveikatai sudėtingumas bei mirtingumas.1422 COVID-19, skirtingai nei 
kitos XXI a. pandemijos, pasižymi ir labai sparčiu plitimo greičiu, ir sunkiomis pase-
kmėmis žmogaus sveikatai. Vadinasi, kad ir kokiu siūlomu parametru remtumėmės, 
COVID-19 visais atvejais atitiktų galimą / svarstomą pandemijos apibrėžimą. 

Kaip šiuo atveju būtų galima pritaikyti Grocijaus momento doktriną? Iki CO-
VID-19 ligos paplitimo tarptautinėje teisėje nebuvo teisiškai privalomo sąvokos 
„pandemija“ apibrėžimo. Tiesa, diskusijų dėl apibrėžimo turinio kildavo kaskart, kai 
dalyje pasaulio valstybių pasireikšdavo įvairių pandemijų, tačiau jos niekada nesi-
baigė teisiškai įpareigojančios sąvokos įtvirtinimu. Atitinkamai nebuvo aišku, kokios 
teisinės pareigos atsiranda valstybėms ir pačiai PSO, kai konstatuojama, kad tam 

1421 Pedro A. Villareal, „Pandemic: building a legal concept for the future“, Washington University Global 
Studies Law Review 20 (2021): 3, < https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3845044 >.

1422 Pedro A. Villareal, „Pandemic: building a legal concept for the future“, Washington University Global 
Studies Law Review 20 (2021): 3, < https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3845044 >.
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tikra situacija yra pandemija: koks turėtų būti veiksmų planas, ką reikėtų ir ko ne-
reikėtų daryti. O nesant išankstinio veiksmų plano, kaip suvaldyti tarptautinę krizę, 
būtų naivu tikėtis greito ir sklandaus pandemijos suvaldymo ir efektyvių rezultatų. 
Tokiu atveju pasekmės būna priešingos – nevaldoma krizė vienoje srityje perauga 
į chaosą ir kitose visuomeninio gyvenimo srityse, o tai ir galima šiuo metu matyti 
valstybių gyvenime. COVID-19 pandemija tapo ta neįprasta aplinkybe, paveikusia 
valstybes ir jų gyventojus bei privertusia tarptautines organizacijas ir pasaulio vy-
riausybes ieškoti sprendimų ir susitarimų, kaip gyventi ir veikti šiomis naujomis są-
lygomis. Todėl 

2021 m. kovo 30 d. PSO generalinis direktorius drauge su grupe valstybių, tokių 
kaip Albanija, Čilė Kosta Rika, Europos Taryba, kuriai priklauso 47 valstybės, Fid-
žis, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Indonezija, Italija, Kenija, Olandija, Norvegija, 
Portugalija, Korėjos Respublika, Rumunija, Ruanda, Senegalas, Serbija, Pietų Afri-
kos Respublika, Ispanija, Tailandas, Trinidadas ir Tobagas, Tunisas, Didžioji Brita-
nija ir Ukraina, pristatė idėją apie naujos tarptautinės sutarties, kuri padėtų geriau 
valdyti ateityje tokio tipo pandemijas, atsiradimą.1423 Šiandien tai dar tik planas ir 
negalime konstatuoti, kad taip tikrai bus. Tačiau tikėtina, kad šios sutarties sėkmės 
atveju galėtų būti išspręsta ir „pandemijos“ termino problema, ir kitos iš to kylančios 
problemos. Jeigu taip ir įvyks, galėsime kalbėti apie dar vieną Grocijaus momento 
doktrinos pavyzdį, tik šįkart sveikatos apsaugos srityje, kai didelio masto neįprastos 
aplinkybės lemtų ne tik naujos sąvokos ir jos turinio, bet ir naujų tarptautinių teisi-
nių taisyklių susiformavimą per neįprastai trumpą laiką, kai tam pritaria maždaug 
trečdalis pasaulio valstybių.

1423  Jungtinių Tautų Organizacija, < https://news.un.org/en/story/2021/03/1088652>.
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4.2. Privalomoji vakcinacija kaip pandemijų valdymo 
priemonė ir jos teisėtumo klausimai tarptautinės  

teisės požiūriu

COVID-19 epidemija – ne pirmoji epidemija, su kuria susiduria žmonija, bet 
turbūt pirmoji, kurios efektyvios kontrolės atsakas sukurtas taip greitai. Viso pa-
saulio intelektiniai ir moksliniai pajėgumai, skirti vakcinoms sukurti, per stebėtinai 
trumpą laiką pasiūlė aibę preparatų, leidžiančių palengvinti ir iš dalies valdyti nau-
jąją pandemiją. Tačiau kad šie instrumentai galėtų būti pasitelkti, reikalingas ir efek-
tyvus vakcinacijos procesas, sukuriantis vadinamąjį „kolektyvinį imunitetą“. Kaip 
matome ir iš Lietuvos pavyzdžio, įgyvendinti šį tikslą nėra paprasta ne tik dėl logis-
tinių priežasčių, bet ir dėl to, kad vakcinavimosi sprendimas priklauso nuo individo. 
Vakcinavimas laikomas medicinine intervencine procedūra, o jai reikalingas asmens 
sutikimas. Kaip tik dėl šio „sutikimo“ ir vyksta nuolatinis ginčas, t. y. kokiu būdu 
tokį sutikimą teisėta gauti. Demokratinėse valstybėse (skirtingai nuo autoritarinių ir 
totalitarinių) asmuo negali būti vakcinuojamas taikant tiesioginę prievartą. Vis dėlto 
epidemijų prevencijos ir valdymo atvejais asmenys, atsisakantys vakcinacijos, jau se-
niai patiria įvairius apribojimus – nuo negalėjimo naudotis tam tikromis viešosiomis 
paslaugomis (pvz., leisti vaikų į ugdymo įstaigas) iki finansinių nuostolių – baudų 
mokėjimo, taip skatinant asmenis vakcinuotis. 

Šis klausimas buvo iškilęs ir COVID-19 pandemijos kontekste. Iliustratyvus 
tokių ribojimų, nukreiptų epidemijai valdyti ir vakcinavimuisi skatinti, pavyzdys yra 
vadinamieji COVID pasai, kuriuos įsivedė nemažai valstybių, pavyzdžiui, Izraelis, 
Italija, Prancūzija, Lietuva ir kt. Kaip kitas tikslines priemones galima paminėti ir 
konkrečius pavyzdžius, bylojančius apie korporatyvinį, regioninį ar net valstybinį 
lygmenį, tarkime, Lietuvos kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys pareiškė, kad 
nesivakcinuotų karių tarnybos galimybės bus apribotos (neskiepyti kariai negalės 
dalyvauti tarptautinėse pratybose, misijose, vykti į užsienį tobulinti kvalifikacijos)1424, 
Pandžabo provincijoje (Indijoje) vietos vyriausybė nusprendė blokuoti asmenų, ku-
rie nenori vakcinuotis, mobiliųjų telefonų SIM korteles1425. Vienas didžiausių JAV 

1424 „Lietuvos kariuomenės vadas: tarnybos galimybės neskiepytiems kariams bus apribotos“, lrt.lt, https://
www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1428004/lietuvos-kariuomenes-vadas-tarnybos-galimybes-neskiepy-
tiems-kariams-bus-apribotos.

1425 „Punjab govt decides to block SIM cards of people refusing vaccines“, dawn.com, https://www.dawn.
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bankų „JP Morgan“ uždraudė komandiruotes nevakcinuotiems darbuotojams1426 ir 
kt. Šiuos ir panašius netiesioginės prievartos ir ribojimų pasitelkimo atvejus, siekiant 
gauti asmens sutikimą vakcinuotis, šioje studijos dalyje ir vadinsime privalomąja 
vakcinacija. Pasaulio sveikatos organizacijos politikos dokumentas1427 (angl. policy 
paper) taip apibūdina privalomąją vakcinaciją: tai – privertimas asmens vakcinuotis, 
taikant tiesioginį arba netiesioginį grasinimą įvesti apribojimus, jeigu asmuo tokiam 
nurodymui nepaklus. Taip pat nurodoma, kad privalomoji vakcinacija nėra prie-
vartinė ta prasme, kad asmuo nėra prieš savo valią fiziškai vakcinuojamas arba jam 
taikomos baudžiamosios sankcijos. 

Vis dėlto privalomosios vakcinacijos klausimai neatsiejami ir nuo bendrųjų vak-
cinacijos klausimų, nes privalomoji vakcinacija yra tarsi paskutinė priemonė, kuria 
siekiama visuomenės imunizacijos epidemijų atveju. Taigi norint įvertinti privalo-
mosios vakcinacijos reguliavimą, teisėtumą ir kitus aspektus, būtina išsiaiškinti ir 
bendruosius vakcinavimo reguliavimo klausimus.

Dalis visuomenės vakcinaciją sutinka su baime, prie to prisideda ir gausus mela-
gingų naujienų ir sąmoningos dezinformacijos apie vakcinas srautas, nepakankamos 
žinios, netinkama komunikacija, bendras nepasitikėjimas vienu ar kitu produktu ar 
reiškiniu. Taip pat nuo pirmųjų vakcinų laikų XIX a. pradžioje žinomas vakcinaci-
jos priešininkų judėjimas, kuris apskritai ginčija vakcinacijos naudą. Vakcinacijos 
priešininkų judėjimas (vadinamieji „antivakseriai“), išpopuliarėjęs vis labiau į gy-
venimą skverbiantis socialiniams tinklams ir dalijimosi įvairia informacija greičiui, 
sukėlė rūpesčių dėl ligų, kurios buvo vykusiai kontroliuojamos ir išvengiama epide-
minių protrūkių (pvz., tymų). 2019 m. tymų epidemija Europoje (susirgimų tymais 
skaičius, anot PSO, ėmė sparčiai didėti nuo 2009 m.), dideli protrūkiai kitose šalyse 
parodė, kad skiepų atsisakymas gali tapti rimta visuomenės sveikatos problema.1428  

Taigi šios mokslo studijos dalies tikslas dvejopas. Pirma, atskleisti teisės poveikį 
pandemijai – aptarti, kaip preventyviai ir faktiškai kontroliuojant pandemijas regu-

com/news/1628625?fbclid=IwAR0t6Ry1v6FHeRl7I9cPk-osBxmlZoHiESyGx-6n4DYZGU2R-
2Sc25aPtIoA.

1426 „JPMorgan bans business travel for unvaccinated U. S. employees – memo“, Reuters.com, https://
www.reuters.com/business/aerospace-defense/jpmorgan-bans-business-travel-unvaccinated-us-em-
ployees-memo-2021-10-04/.

1427 „COVID-19 and mandatory vaccination: Ethical considerations and caveats“, Policy brief, 13 April 
2021, p. 1,  https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy-brief-Mandatory-vac-
cination-2021.1.

1428 „Skiepų baimė Europoje sukėlė tymų epidemiją“, Pasveik.lt, https://www.pasveik.lt/lt/sveika-
tos-ir-medicinos-naujienos/skiepu-baime-europoje-sukele-tymu-epidemija/9634/.
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liuojama vakcinacija ir privalomoji vakcinacija tarptautinėje teisėje ir ar privalomoji 
vakcinacija, nustatoma kai kurių valstybių teisės aktais, pažeidžia tarptautinę teisę, 
konkrečiai – tarptautinės žmogaus teisių apsaugos normas, susijusias su individo 
teise į kūno neliečiamumą, privataus gyvenimo gerbimą, lygybę įstatymui, nedis-
kriminavimą ir kt. Antra, patikrinti, ar COVID-19 pandemija sąlygojo kokybiškai 
naują teisinį reguliavimą ir ar galima kalbėti apie tai, kad formuojasi tarptautinis 
paprotys, leidžiantis privalomąją vakcinaciją. Šiems klausimams atskleisti pasitel-
kiame įvairius tarptautinius dokumentus, valstybių nacionalinę praktiką, jų teismų 
sprendimus ir galiausiai Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą byloje Vavrička 
v. Čekija kaip pirmąjį atvejį, kai privalomosios vakcinacijos klausimai buvo spren-
džiami tarptautiniame teisme.

Pirmiausia aptariama, kaip tarptautiniai dokumentai reguliuoja vakcinacijos ir 
imunizacijos klausimus ir kokias rekomendacijas ar įpareigojimus jie pateikia vals-
tybėms. Toliau nagrinėjama valstybių teisminė praktika, kuri yra puikus atspindys, 
kaip valstybės vykdo imunizacijos politiką ir kokie ginčai dėl jos kyla (aptariame 
JAV ir Europos Tarybos teisinės erdvės valstybes). Tuomet išanalizuojame EŽTT 
sprendimą; ketvirtoje dalyje aptariame pamažu gausėjančią nacionalinę praktiką 
dėl COVID-19 vakcinacijos skatinimo ir privalomosios vakcinacijos atvejų, taip pat 
mėginame atsakyti į klausimą, ar COVID-19 pandemija turėjo poveikį esminiams 
privalomosios vakcinacijos teisinio reguliavimo pokyčiams. 

4.2.1. Tarptautiniai dokumentai vakcinacijos klausimais

Tarptautinių dokumentų vakcinavimo klausimais nėra gausu. Žinoma, galima 
klausti, kodėl taip yra, tačiau atsakymas, tikėtina, gana akivaizdus: medicinos klau-
simai daugiausia yra palikti nacionalinei valstybių kompetencijai, nes valstybės ge-
riausiai gali juos išspręsti, valdydamos vietos išteklius, nors tarptautinė pagalba visa-
da svarbi ir reikalinga (pvz., nors Afrikoje vis kyla mirtino viruso Ebolos protrūkių, 
jie paprastai suvaldomi vietoje). Be to, pandemijų plitimo greitis ir efektas yra susijęs 
ne tik su ligos pobūdžiu, bet ir su bendru žmonių tarptautinio mobilumo lygiu, ku-
ris pastaruosius dešimtmečius nepaprastai išaugo, o tarptautiniai dokumentai nėra 
greitai nei  parengiami, nei priimami. 

 Taigi paprastai analizuojant tarptautinius dokumentus vakcinavimo klausi-
mais galima išskirti dviejų tipų šaltinius: pirma, bendruosius dokumentus, susijusius 
su teise į sveikatos apsaugą bei sveiką aplinką, epidemijų ir kitų ligų kontrole; antra,  
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išvestinius dokumentus (komentarus, nuomones, instrukcijas); trečia,  specializuotų 
organizacijų dokumentus, kurie jau gali būti skirti konkrečioms kontrolės priemo-
nėms, taip pat ir privalomosios vakcinacijos klausimams. 

4.2.1.1. Bendrieji šaltiniai 

Bendruosius šaltinius vakcinavimo klausimais galima grupuoti į universalius ir 
regioninius. Pirmiausia čia paminėtinas Jungtinių Tautų ekonominių ir socialinių 
teisių paktas1429, kurio 12 straipsnyje įtvirtinta, kad visos pakto dalyvės pripažįsta 
kiekvieno žmogaus teisę turėti kuo geriausią fizinę ir psichinę sveikatą, o šios teisės 
įgyvendinimo priemonės taip pat apima priemones, tokias kaip „kūdikių mirtin-
gumo mažinimas, epideminių, endeminių bei kitokių ligų profilaktika, gydymas ir 
kontrolė bei sudarymas sąlygų, užtikrinančių visiems medicinos paslaugas ir medi-
cininę priežiūrą susirgus“. 

Įvairiuose regioniniuose dokumentuose taip pat yra nuostatų, kad valstybės turi 
pareigą užtikrinti fizinę ir psichinę sveikatą, kaip antai, Afrikos žmogaus ir tautų 
teisių chartijos1430 16 straipsnyje, viena vertus, nurodoma, kad kiekvienas individas 
turi teisę džiaugtis fizine ir psichine sveikata, kita vertus, pabrėžiama, kad valstybės 
privalo imtis priemonių, kurios užtikrintų gyventojų sveikatą. 

Žmogaus teisių Islame (Kairo) deklaracijos1431 39 straipsnyje taip pat nurodo-
ma bendroji valstybių pareiga rūpintis visuomenės ir individų sveikata, nemokama 
pirmine pagalba ir medicinos pagalbos teikimu nediskriminuojant, o šio straipsnio 
antroje dalyje atskiru punktu išskirta ligų prevencija ir gydymas, kad būtų suma-
žintas mirtingumas. Minėtuose dokumentuose – pačios plačiausios, bendriausios, 
principinės nuostatos, suformuluojančios gaires, kurių turinys vėliau detalizuojamas 
įvairiais kitais dokumentais ir valstybių praktika.  

Ligų kontrolei ir prevencijai dėmesio skiria ir Jungtinių Tautų vaiko teisių kon-
vencija1432, 24 straipsnyje įtvirtinanti platesnę ir detalesnę vaiko sveikatos apsaugos 
apimtį – čia, be kita ko, nurodoma ir pareiga mažinti vaikų ir kūdikių mirtingumą, 
suteikti medicininę pagalbą, kovoti su ligomis, taip pat valstybės įpareigojamos imtis 

1429 Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas, Valstybės žinios, 2002-08-02, Nr. 77-
3290.

1430 African (Banjul) Charter on Human and Peoples’ Rights, adopted 27 June 1981, OAU Doc. CAB/
LEG/67/3 rev. 5, 21 I. L. M. 58 (1982), https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=49. 

1431 Cairo Declaration on Human Rights in Islam A/CONF.157/PC/62/Add.18, 9 June 1993.
1432 Vaiko teisių konvencija, Valstybės žinios, 1995-07-21, Nr. 60-1501.
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veiksmingų priemonių panaikinti įprastines praktikas, darančias neigiamą poveikį 
vaikų sveikatai. Afrikos vaiko deklaracija1433 šias nuostatas 14 straipsnyje ne tik at-
kartoja, bet ir išplečia, įtraukdama pareigą mažinti kūdikių ir vaikų mirčių skaičių, 
detalizuodama pareigą, kad tėvams ir visuomenei turi būti suteikiama kuo daugiau 
informacijos apie vaikų maitinimą ir ligų prevenciją, taip pat akcentuojamas nevy-
riausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių vaidmuo. 

Kaip matome, šiuose dokumentuose nekalbama tiesiogiai apie vakcinaciją, ta-
čiau juose įtvirtinamos bendrosios nuostatos, kad valstybė turi pareigą užtikrinti 
teisę į sveikatos priežiūrą, o kituose dokumentuose dar patikslinamas tokios parei-
gos turinys, pavyzdžiui, užtikrinama, kad valstybė imsis epideminių, endeminių ir 
panašių ligų prevencijos, gydymo ar valdymo priemonių. Vakcinacija, kaip ne kartą 
pastebėta (žr. toliau apie PSO dokumentus), yra vienas iš epideminių ligų kontrolės 
būdų, be to, vaidina svarbų vaidmenį mažinant vaikų ir kūdikių mirtingumą, tad 
būtent taip šie dokumentai yra susiję su vakcinacijos klausimais.

Be minėtų dokumentų bendrųjų nuostatų, taip pat svarbu paminėti, kad na-
grinėjant vakcinacijos (ir ypač privalomosios) klausimus svarbūs ir tie dokumentai, 
kuriuose nekalbama apie teisę į sveikatos apsaugą, tačiau kurie taip pat turi tam tikrų 
elementų, pritaikomų vakcinacijos klausimo situacijoje, t. y. kai kyla skirtingų teisių 
ir laisvių konfliktas. 

Jungtinių Tautų tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas1434, Amerikos 
žemyno žmogaus teisių konvencija ir daug kitų tarptautinių sutarčių dėl žmogaus 
teisių turi bendrą nuostatą, kad tam tikros žmogaus teisės gali būti ribojamos, jeigu 
jų įgyvendinimas kenkia visuomenės sveikatai. TPPTP sveikatos pagrindu leidžia 
riboti minties, sąžinės ir religijos laisvę (18 straipsnis) bei įsitikinimų ir saviraiškos 
laisvę (19 straipsnis), lygiai taip pat ir EŽTK 8 (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo 
gerbimą), 9 (minties, sąžinės ir religijos laisvė), 10 (saviraiškos laisvė), 11 (asociacijų 
laisvė) straipsniai leidžia taikyti tokius ribojimus. Kitaip tariant, ir neigiamasis, ribo-
jamasis reguliavimas tampa svarbus tuomet, kai nagrinėjamos teisės, kurių įgyven-
dinimas gali būti susijęs su vakcinacija ar jos atsisakymu. Kaip tik šiais pagrindais 
remiantis pandemijos metu vyko gana plataus masto nesivakcinuojančių asmenų 
galimybių ribojimo politika: jiems buvo keliami papildomi reikalavimai siekiant pa-
tekti į tam tikras vietas, naudotis tam tikromis paslaugomis  motyvuojant grėsme 
visuomenės sveikatai, nes tokiu atveju tampa sunkiau kontroliuoti epideminės ligos 

1433 African Charter on the Rights and Welfare of the Child, OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990), https://
www.achpr.org/public/Document/file/English/achpr_instr_charterchild_eng.pdf. 

1434 Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas, Valstybės žinios, 2002-08-02, Nr. 77-3288.
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plitimą ir drauge skatinama vakcinuotis. 
Apibendrinant galima teigti, kad bendrųjų tarptautinių dokumentų nuostatos 

vakcinavimo klausimais yra labai bendro pobūdžio ir tik išsamesnė jų analizė per 
antrinius (išvestinius) dokumentus bei taikymas gali aiškiau atskleisti teisinį turinį 
poveikio pandemijos kontekste. 

4.2.1.2. Antriniai tarptautiniai dokumentai

Jau minėtą TPPTP prižiūrintis Jungtinių Tautų Ekonominių, socialinių ir kultū-
rinių teisių komitetas bendrajame komentare Nr. 141435 atkreipė dėmesį, jog TESTP 
12 straipsnio 2 dalyje numatyta ligų prevencijos, gydymo ir kontrolės pareiga taip 
pat apima ir imunizavimo programų vykdymą ir išplėtimą, o specialūs valstybių įsi-
pareigojimai – taip pat ir imunizacijos programas, skirtas didžiausioms infekcinėms 
ligoms (16, 36 komentaro punktai), be to, visuomenės imunizavimas nuo sunkių 
infekcinių ligų sudaro esminę valstybių pareigą (komentaro 44 punktas). Apžvelg-
damas įvairių valstybių praktikas, šis komitetas ne kartą akcentavo preventyvios 
vakcinacijos pareigą (užtikrinant imunizacijos lygį ir taip apsisaugant nuo epide-
mijų) įvairių valstybių, kuriose vakcinacijos lygis buvo nepakankamas, atžvilgiu.1436 
Vadinasi, šis komentaras suponuoja, kad teisė į sveikatos apsaugą apima ir valstybės 
pareigą rūpintis gyventojų vakcinavimu ir imunizavimu, siekiant kuo aukštesnio jo 
lygio.

Atitinkamai Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetas, prižiūrintis ir aiškinantis  
Vaiko teisių konvencijos nuostatas, bendrajame komentare Nr. 15 nurodė1437, kad 
Konvencijos 24 straipsnyje įtvirtinti įsipareigojimai, konkrečiai – aukščiausi sveika-
tos standartai ir esamų technologijų taikymas, apima teisę į universalias imunizaci-
jos nuo įprastinių vaikų ligų galimybes, be to, nuolatinėse valstybių praktikų apžval-
gose pabrėžiamas poreikis vakcinuoti vaikus taip mažinant mirtingumą ir kovojant 
su epideminėmis ligomis. 

1435 General Comment No. 14 (2000), The right to the highest attainable standard of health (Article 12 of 
the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), 11 August 2000, E/C.12/2000/4.

1436 Observations of 7 June 2010 on Kazakhstan (E/C.12/KAZ/CO/1), § 4), 13 December 2013 on Egypt 
(E/C.12/EGY/CO/2-4), § 21); Observations of 13 June 2014 on Ukraine (E/C.12/UKR/CO/6), § 19).

1437 General Comment No. 15 (2013) on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable 
standard of health (Article 24). 17 April 2013 (CRC/C/GC/15).
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4.2.1.3. Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentai

Pasaulio sveikatos organizacija ne viename dokumente yra pabrėžusi vak-
cinacijos svarbą, jos efektyvumą ir reikalingumą (pvz., rezoliucijos WHA58.15, 
WHA61.15). 2012 m. gegužės 26 d. rezoliucija buvo patvirtintas „Globalus vakci-
nacijos veiksmų planas 2011–2020“1438, kuriame akcentuoti 6 principai: valstybės 
atsakomybė; bendradarbiavimas ir partnerystė (vyriausybės, bendruomenių ir indi-
vido); lygios galimybės; integracija į sveikatos sistemą; imunizavimo sistemos tvaru-
mas ir inovacijos1439, iškelti 6 strateginiai tikslai: pirma, imunizacija turi būti supran-
tama kaip vienas iš valstybės prioritetų; antra, individai ir bendruomenės supranta 
vakcinacijos svarbą ir imunizacijos reikalavimas yra jų teisė ir atsakomybė; trečia, 
imunizacijos nauda taikytina visiems gyventojams; ketvirta, stipri imunizacijos bū-
klė yra integrali gerai funkcionuojančios sveikatos apsaugos sistemos dalis; penkta, 
imunizavimo programoms yra suteikiamas tvarus finansavimas, kokybė ir inovaty-
vios technologijos; šešta, nacionalinės, regioninės ir globalios mokslinės taikomo-
sios inovacijos padidina imunizacijos naudą1440. Pastebėtina, kad šis planas akcen-
tuoja trejopą veikimą: valstybinį, bendruomeninį, individualų. Jo tikslas taip pat yra 
skatinti visuomenės sąmoningumą, neperkeliant visko vien tik ant valstybės pečių. 

Šis planas iškėlė ir konkrečius tikslus dėl konkrečių ligų suvaldymo ar net 
išnaikinimo (kaip antai – poliomielito, kurį tikėtasi įveikti iki 2018 m.), taip pat plane 
akcentuota, kad būtų laikoma, jog valstybė pasiekė tikslą, jeigu 2020 m. nacionalinis 
imunizacijos lygis būtų 90 proc., o bet kurio administracinio vieneto – 80 proc. visų 
vakcinų, numatytų nacionalinėje imunizavimo programoje. Šį globalų vakcinacijos 
planą taip pat lydėjo ir regioniniai planai – Afrikos, Azijos, Europos ir kt. 

Žinoma, šis planas buvo rengtas dar nieko nežinant apie būsimą COVID-19 
pandemiją, tad jame neminimi imunizacijos klausimai COVID-19 kontekste, tačiau 
konkrečiai apie COVID-19 nekalbama ir naujajame Pasaulio sveikatos asamblėjos 
dokumente – rezoliucijoje WHA73(9), „Imunizacijos darbotvarkė 2030“1441, kuria-
me formuluojami papildomi tikslai ir akcentuojami papildomi vakcinacijos princi-

1438 Resolution No. WHA65.17, 26 May 2012. 
1439 World Health Organization, Global Vaccine Action Plan 2011–2020, (2013), 23, <https://www.who.

int/publications/i/item/global-vaccine-action-plan-2011-2020>.
1440 World Health Organization, Global Vaccine Action Plan 2011–2020 (2013), 31, <https://www.who.int/

publications/i/item/global-vaccine-action-plan-2011-2020>..
1441 World Health Organization, Immunization Agenda 2030. A global strategy to leave no one behind 

(2020), https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/strategy/ia2030/ia2030-draft-4-
wha_b8850379-1fce-4847-bfd1-5d2c9d9e32f8.pdf?sfvrsn=5389656e_66&download=true.
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pai, kaip antai, kad vakcinacijos procesai turi būti orientuoti į žmogų, kad valsty-
bė turi prižiūrėti šį procesą ir prisiimti atsakomybę, pagrįsti bendradarbiavimu ir 
paremti duomenimis (mokslu). COVID-19 pandemija šiame dokumente minima 
pirmiausia kaip rūpestis, kuris svarbus ne tik pats savaime, bet ir dėl įtakos esamai 
situacijai, pvz., tai, kad dėl sveikatos sistemų apkrovimo kenčia kitos imunizacijos 
programos1442, bet neabejotinai atsakas į ją patenka į dokumento skyrių, kuriame 
aptariama protrūkių kontrolė.  

Nepaisant to, prasidėjus pandemijai PSO tapo svarbiausia institucija, koordinuo-
jančia tarptautinį bendradarbiavimą. 2020 m. gegužės 19 d. rezoliucijos WHA73.1 
„Atsakymas į COVID-19“ 6 punkte nurodoma, kad PSO pripažįsta ekstensyvią 
imunizaciją (COVID-19 atveju) kaip visuotinį viešąjį gėrį sveikatai, užkertant ke-
lią, sustabdant ir sulaikant pandemiją, vos tik saugios, kokybiškos, efektyvios, priei-
namos ir įperkamos vakcinos bus pagamintos.1443 Tos pačios rezoliucijos 4 punkte 
kviečiama valstybes dalytis technologijomis ir žiniomis, reikalingomis pandemijai 
suvaldyti, o 7 punkto 12 dalyje specialiai pabrėžiama privataus ir valstybinio sekto-
riaus bendradarbiavimas kuriant vakcinas, diagnostikas ir terapeutines praktikas bei 
poreikį šiomis žiniomis dalytis su PSO. 2021 m. PSO generalinio direktoriaus atas-
kaitoje apie minėtos rezoliucijos įgyvendinimą vakcinacija aptariama kartu su kitais 
atsako į pandemiją klausimais, tačiau iš esmės vakcinacijos klausimai arba paliekami 
valstybėms, arba aptariami kaip PSO organizuojamos pagalbos valstybėms, kurios 
negali įpirkti vakcinų, kontekste (COVAX iniciatyva).1444 

2021 m. balandžio 13 d. PSO paskelbė dokumentą „COVID-19 ir privalomoji 
vakcinacija: etiniai klausimai ir grėsmės“.1445 Tai nėra teisinis dokumentas, bet vis 
dėlto jis atspindi PSO poziciją, ne kartą išsakytą privalomojo vakcinavimo klausimu, 
kaip antai, kad privalomoji vakcinacija gali būti tik paskutinė priemonė, jeigu nepa-
vyksta įtikinti skiepytis savanoriškai. Be to, sprendimai dėl privalomosios vakcina-
cijos turi būti paremti geriausiais įmanomais mokslo įrodymais, taip pat atliekami 
sveikatos priežiūros institucijų skaidriai, teisingai, nediskriminuojant ir dalyvaujant 

1442 World Health Organization, Immunization Agenda 2030. A global strategy to leave no one behind 
(2020), 6

1443 Resolution No. WHA73.1, 19 May 2020. 
1444 World Health Organization, Update on implementation of resolution WHA73.1 (2020) on the 

COVID-19 response. Report by the Director-General. A74/15 17 May 2021, <https://apps.who.int/gb/
ebwha/pdf_files/WHA74/A74_15-en.pdf>.

1445 „COVID-19 and mandatory vaccination: Ethical considerations and caveats“, Policy brief, 13 April 
2021, https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy-brief-Mandatory-vaccina-
tion-2021.1. 
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visoms pusėms, kurias gali paveikti šis procesas.1446 
Apibendrinant galima pateikti kelis svarbius aspektus. Pirma, nors tarptautiniai 

dokumentai neretai mini infekcinių ir kitų ligų kontrolę, vakcinacijos klausimai tie-
siogiai minimi tik rezoliucijose ar kituose antriniuose dokumentuose, vadinasi, arba 
interpretaciniuose, arba soft law šaltiniuose. Be to, absoliuti dauguma šių paminė-
jimų pirmiausia yra susijusi su bendruoju vakcinacijos (imunizavimo) poreikiu ir 
poveikiu, kuris išreiškiamas kaip siektinas tikslas, tačiau visos priemonės paliekamos 
valstybių rankose.   

Vis dėlto taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad visuose iš aptartų tarptautinių do-
kumentų vakcinacija suprantama kaip sudėtinė teisės į sveikatos apsaugą dalis, ak-
centuojamas jos teigiamas vaidmuo, valstybės raginamos siekti kuo aukštesnės imu-
nizacijos, pabrėžiami vakcinacijos privalumai. Vaiko teisių atveju kalbama ir apie 
vaikų teisę į vakcinaciją (taigi valstybei sukuriama pareiga). Kita vertus, nė vienas šių 
dokumentų neįtvirtina vakcinacijos privalomumo. 

4.2.1.4. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos dokumentai

2021 m. sausio 27 d. Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja priėmė Rezoliu-
ciją Nr. 23611447, kurioje išdėstė Asamblėjos požiūrį į COVID-19 vakcinas ir vakci-
naciją, jos etinius, teisinius ir praktinius aspektus. Šioje rezoliucijoje aptariami tokie 
klausimai kaip vakcinų saugumas ir jo priežiūra, vakcinų paskirstymas, vakcinavimo 
skatinimas, vakcinacija ir vaikai. Tyrime nagrinėjamų klausimų atžvilgiu Rezoliu-
cijos 7.3.1 punkte nurodoma, jog „piliečiai turi būti informuojami, kad vakcinacija 
nėra privaloma ir kad nė vienas neturi būti verčiamas politiniu, socialiniu ar kitokiu 
spaudimu vakcinuotis, jeigu jis to daryti nenori“, o punkte 7.3.2 reikalaujama „už-
tikrinti, kad niekas nebūtų diskriminuojamas dėl to, kad nebuvo vakcinuotas dėl 
sveikatos priežasčių arba nenoro vakcinuotis“, punkte 7.5.2 taip pat nurodoma, kad 
„vakcinacijos sertifikatai turi būti naudojami tik vertinant vakcinų efektyvumą, gali-
mą šalutinį poveikį ir kitus neigiamus atvejus“. Taigi ši rezoliucija gana aiškiai pasi-
sako prieš privalomąją vakcinaciją COVID-19 atveju.

1446 „COVID-19 and mandatory vaccination: Ethical considerations and caveats“, Policy brief, 13 April 
2021, p. 4, https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy-brief-Mandatory-vacci-
nation-2021.1.

1447 „COVID-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations“, 27 January 2021. Res. No. 2361,  < 
https://pace.coe.int/en/files/29004/html#>.
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4.2.2. Valstybių jurisprudencija dėl privalomosios vakcinacijos iki 
COVID-19 pandemijos

Kaip žinoma, tarptautinė teisė – savarankiška teisės sistema, valstybių teisę ver-
tinanti kaip faktą, o ne kaip tarptautinės teisės normą tol, kol ši norma tampa svarbi 
tarptautiniame kontekste, t. y. bylojanti apie valstybės tarptautinę teisinę poziciją. 
Tad nors valstybių teisės aktai ar jų teismų praktika nėra tarptautinis teisės šaltinis, 
tai gali būti valstybės opinio juris įrodymas, klausimui kylant į tarptautinį lygmenį, 
valstybei formuojant savo tarptautinę teisinę poziciją. 

Daug valstybių turi nacionalinius teisės aktus, skirtus vakcinacijai ir visuomenės 
imunizacijai, tačiau aptarti juos visus – ne šios studijos dalies uždavinys, be to, to 
daryti nėra ir prasmės, nes jų svarbą galime aptarti remdamiesi teismų praktika, kuri 
patikrina tokių aktų reikalingumą ir teisėtumą. Verta pastebėti ir tai, kad neretai na-
cionaliniuose teismuose nagrinėjamos bylos iškelia labai svarbius ginčus, virstančius 
net konstitucinio lygmens ginčais, atskleidžiančiais svarbias bendrąsias nuostatas, 
kuriomis remiamasi vakcinavimo ir imunizavimo procesuose.  

Valstybės įvairiomis priemonėmis skatina gyventojus vakcinuotis: pirmiausia 
švietimu, sudarydamos palankias sąlygas, teikdamos nemokamas vakcinas, vykdy-
damos įvairiausias viešųjų ryšių, komunikacines kampanijas. Vis dėlto neretai tokių 
priemonių neužtenka, ir valstybės ima taikyti dalinę prievartą arba net prievartą, t. y. 
nevakcinuotiems asmenims apribojamos jų galimybės, nesuteikiamas pasirinkimas 
ir kt., o totalitarinėse valstybėse individo net neklausiama. Pavyzdžiui, Sovietų Są-
jungoje gal ir buvo formali galimybė atsisakyti skiepų, bet ji buvo netikroviška, tad 
skiepyti ir vaikai, ir suaugusieji (pvz., kariai, siunčiami tarnauti į specifinius regio-
nus).  

Teisiniai ir net konstituciniai ginčai dėl privalomosios vakcinacijos – anaiptol 
ne naujas reiškinys. Jiems iliustruoti pasirinktos JAV ir Europos Tarybos teisinės er-
dvės valstybės, atsižvelgiant į JAV medicininį-technologinį potencialą, į vaidmenį 
pasaulyje, demokratinę prigimtį, o Europos Tarybos – dėl to, kad demokratinėms  
valstybėms iškyla kitų problemų negu autoritarinėms ar diktatūrinėms valstybėms, 
kuriose teisės viršenybės principas negalioja arba įtvirtintas tik formaliai. Be to, ši ju-
risprudencija mus nuosekliai veda prie EŽTT, kuriame spręsta byla Vavrička ir kiti v. 
Čekijos Respublika (toliau – Vavrička byla)1448 yra pirmoji tarptautinė tokio pobūdžio 
byla dėl privalomosiosios vakcinacijos.  

1448 Vavrička and others v. The Czech Republic (Application nos. 47621/13). Judgment. Grand Chamber, 8 
April 2021.
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4.2.2.1. Jungtinės Amerikos Valstijos ir privalomoji vakcinacija

Jungtinėse Amerikos Valstijose šiuolaikiniai įstatymai dėl privalomojo mokinių 
vakcinavimo atsirado dar XX a. septintame ir aštuntame dešimtmečiuose kaip tie-
sioginis atsakas į tymų epidemijas1449, tačiau privalomosios vakcinacijos istorija yra 
dar senesnė. 1827 m. Bostonas tapo pirmuoju miestu, reikalaujančiu vakcinacijos 
vaikams nuo raupų, besimokantiems valstybinėse mokyklose. 1904 m. jau vienuo-
lika iš keturiasdešimt penkių tuometinių valstijų JAV turėjo privalomosios vakci-
nacijos reikalavimus, ir, kaip minėta, pirmiausia tai buvo nukreipta prieš raupus. 
Vis dėlto privalomosios vakcinacijos sklaidos procesas nebuvo spartus: visose JAV 
valstijose panašūs reikalavimai atsirado tik apie 1980-uosius.1450

Kadangi JAV teisinė sistema yra paremta nuolatine teismų kontrole, netruko 
atsirasti ir bylų, susijusių su privalomąja vakcinacija, pasiekusių ir JAV Aukščiausiąjį 
Teismą. 1905 m. byloje Jacobson v. Massachusetts teismas patvirtino bendrąjį priva-
lomojo vakcinavimo teisėtumą kaip valstybės rūpinimosi viešąja tvarka (angl. police 
powers) išraiškos būdą. Šioje byloje ieškovas Jacobsonas ginčijo jam paskirtos bau-
dos už vakcinavimosi nesilaikymą teisėtumą. Suaugę asmenys, atsisakę vakcinuotis, 
visi buvo baudžiami. Ieškovas argumentavo, kad privertimas vakcinuotis tokiu būdu 
yra nesuderinamas su individo laisve, nes jis atsisakė vakcinuotis dėl jo giminei bū-
dingų stiprių šalutinių reakcijų į vakcinas. JAV Aukščiausiasis Teismas šioje byloje 
nurodė, kad privalomosios vakcinacijos įstatymai nepažeidžia individo laisvės, nes 
individuali laisvė, kai gresia didelis pavojus, gali būti apribota, pritaikant pagrįstus 
apribojimus, kai to reikalauja visuomenės interesai. Beje, šioje byloje kitos ieškovo 
pusės pateikti argumentai buvo gana analogiški tiems, kurie naudojami ir šiais lai-
kais – vakcinų keliama žala ir šalutinis poveikis.1451 

Panašiai buvo spręsta ir kita byla – Zucht v. King1452 (1922 m.). Šioje byloje Teis-
mas patvirtino Jacobson bylos sprendimą, nors aplinkybės buvo šiek tiek kitokios: 
šiuo atveju atsisakymas vakcinuoti vaikus reiškė, kad jiems nebus leista mokytis vals-
tybinėje mokykloje ar bet kurioje kitoje ugdymo įstaigoje. Byloje Prince v. Massachu-
setts (1944 m.) JAV Aukščiausiasis Teismas taip pat nurodė, kad tėvų teisė spręsti dėl 

1449 Stephanie Awanyai, „In defense of California’s mandatory child vacctional law: California courts 
should not depart from established precedent“, Loyola of Los Angeles Law Review 2 (50) (2019): 398.

1450 Ervin Chemerinsky, Michele Goodwin, „Compulsory Vaccination Laws Are Constitutional“, North-
western University Law Review 3 (110) (2016): 596.

1451 Jacobson v. Massachusetts, 197 U. S. 11 (1905),  https://supreme.justia.com/cases/federal/us/197/11/.
1452 Zucht v. King, 260 U. S. 174 (1922), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/260/174/.
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vaikų auginimo nėra absoliuti, jeigu yra valstybės poreikis apsaugoti vaiko sveikatą, 
kaip nutinka vakcinavimo atveju.1453 

Tiesa, įvairių JAV valstijų vakcinavimo įstatymai (vakcinacijos reguliavimas yra 
valstijų, o ne federalinės kompetencijos klausimas1454) numatė ir išimčių, pavyzdžiui, 
dėl tikėjimo, numatant reguliavimą, skirtą tik valstybinėms mokykloms ar įstaigoms 
ir pan., tad diskusija dėl jų nuolat atsinaujindavo. Ypač aktyviai ši diskusija atsinau-
jino Kalifornijoje 2015 m., kai po JAV kilusios tymų epidemijos šioje valstijoje buvo 
priimtas įstatymas (S. B. 277), panaikinęs nemedicinines išimtis dėl vakcinavimo, 
įskaitant ir išimtį dėl asmeninių pažiūrų (tikėjimo) (angl. personal belief) vakcina-
cijos visiems vaikams, nesvarbu, kokią mokyklą ar vaikų priežiūros įstaigą lanky-
tų – valstybinę ar privačią. Šis įstatymas atnaujino ginčus, kuriuos inicijavo prieš 
vakcinas pasisakančių asmenų grupės, kaip kad byloje Whitlow v. California1455. Ta-
čiau Kalifornijos valstijos teismai šį teisės aktą palaikė, regis, byla JAV Aukščiausiojo 
Teismo nepasiekė.1456 Pagrindinis ieškovų argumentas šįsyk buvo ne vakcinų žala ar 
panašūs argumentai, o lygiateisiškumo pažeidimas, implikuojant netgi segregaciją. 
Teismas atmetė šiuos argumentus ir galiausiai konstatavo, jog „teisė į mokslą, kad ir 
kokia fundamentali būtų, nėra labiau šventa nei bet kuri kita pamatinė teisė, kuri su-
teikia būdą valstybei užtikrinti piliečių saugumą ir sveikatą, ypač mokinių“. Teismas 
taip pat nurodė, jog „išimties dėl asmeninių pažiūrų panaikinimas yra būtinas arba 
tinkamai sukurtas, kad būtų pasiekti SB 277 tikslai“1457. Paminėtina ir tai, kad SB 277 
reikalavimus nustatė ne vienos kokios nors ligos atžvilgiu, o 10 įprastai vakcinomis 
kontroliuojamų ligų. 

Taigi jau iki COVID-19 pandemijos JAV buvo įtvirtinta ir teisiškai patikrinta 
privalomojo vakcinavimo sistema, kiek tai susiję su smarkiai užkrečiamomis infek-
cinėmis ligomis, pirmiausia kenkiančiomis vaikams.

1453 Prince v. Massachusetts, 321 U. S. 158 (1944), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/321/158/.
1454 Plačiau žr. „State and Federal Authority to Mandate COVID-19 Vaccination“, April 2, 2021, p. 5, 

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46745.
1455 Whitlow v. California CASE NO. 16cv1715 DMS (MDD),  https://www.leagle.com/decision/inadvfd-

co170615000096.
1456 Stephanie Awanyai „In defense of California’s mandatory child vacctional law: California courts 

should not depart from established precedent“, Loyola of Los Angeles Law Review 2 (50) (2019): 396.
1457 Platesnį komentarą žr. Dorit Reiss, „California Court of Appeal Rejects Challenge to Vaccine Law“, 

https://blog.petrieflom.law.harvard.edu/2018/07/30/california-court-of-appeal-rejects-challenge-to-
vaccine-law/.
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4.2.2.2. Konstitucinė jurisprudencija dėl vakcinacijos Europoje iki  
COVID-19 pandemijos 

Ne viena Europos valstybė yra nustačiusi vienokios ar kitokios apimties vak-
cinacijos pareigą dėl tam tikrų infekcinių ar kitų ligų. Žinoma, pirmiausia tai yra 
susiję su jau minėtomis vadinamosiomis „vaikiškomis ligomis“, tačiau kai kur tarp 
jų patenka ir tuberkuliozė, ir hepatitas B, ir kitos ligos. Vis dėlto pastaruoju metu 
išryškėjo tendencija, kad bendras vakcinacijos lygis Europoje krinta, įvairiose šaly-
se taip pat įvyko ligų protrūkių, tad vakcinavimo pareigos buvo sugriežtintos, o tai 
paskatino ne vieną bylą, įskaitant ir konstitucinės priežiūros institucijose. Šias bylas 
EŽTT apibendrino Vavrička byloje. Nagrinėjant šias bylas atsiskleidžia bendrosios 
tendencijos dėl Europos teismų požiūrio į vakcinaciją ir jos privalomąjį pobūdį. 

Prancūzija

2015 m. kovo 20 d. Prancūzijos Konstitucinė Taryba priėmė sprendimą, kuriuo 
išnagrinėjo Kasacijos teismo užklausą dėl preliminaraus sprendimo.1458 Kasacijos 
teismas klausė, ar Prancūzijos viešosios sveikatos kodekse numatyta mažų vaikų 
privalomoji vakcinacija nuo difterijos, tymų ir poliomielito atitinka konstituciją. 
Ieškovai teigė, kad privalomoji vakcinacija kelia grėsmę sveikatai ir taip pažeidžia 
konstitucinius sveikatos apsaugos principus. Konstitucinio teismo sprendime nuro-
dyta, kad prieštaravimo konstitucijai nėra, nes šiomis kodekso nuostatomis siekiama 
kovoti su trimis labai rimtomis ir užkrečiamomis ligomis (9 punktas), be to, vakcina-
cija privaloma tik tuomet, jeigu nėra medicininių kontraindikacijų. Tad šios kodekso 
nuostatos, skirtos individų ir visuomenės sveikatai apsaugoti, paremtos mokslinėmis 
žiniomis, todėl Konstitucinė Taryba neturi pagrindo jomis abejoti ir, neturėdama 
tinkamos specialiosios kompetencijos, negali nuspręsti, ar tą patį tikslą būtų galima 
pasiekti kitomis priemonėmis, tačiau konstatuoja, kad įstatyme (kodekse) numatyti 
reikalavimai nėra akivaizdžiai netinkami atsižvelgiant į siekiamą tikslą (10 punktas). 

Italija

Pirmosios bylos Italijos Konstituciniame Teisme1459 dėl vakcinavimo (Nr. 

1458 Decision no. 2015-458 QPC of 20 March 2015Mr and Mrs L. [Compulsory vaccination], < https://
www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/2015/2015458QPC.htm>.

1459 Bylos aptariamos pagal Vavrička and others v. The Czech Republic (Application nos. 47621/13). Judg-
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307/1990 ir 118/1996) buvo susijusios su įstatymu, kuris numatė privalomąją 
vakcinaciją dėl poliomielito. Tačiau teismas nekonstituciniu pripažino ne pačią pareigą 
vakcinuotis, o tai, kad įstatyme nebuvo numatyta kompensacija tiems asmenims, 
kurių sveikatai vakcinacija pakenkė (ir tai nebuvo neatsargios kaltės rezultatas). 1992 
m., padarius atitinkamus įstatymo pakeitimus, Teismas įstatymą vertino iš naujo ir 
pabrėžė, kad dabar įstatymų leidėjas nustatė pusiausvyrą, suteikdamas prioritetą 
kolektyvinės sveikatos aspektui, tačiau liko neišspręsta problema dėl kompensacijos 
asmenims, kurie patyrė sveikatos sutrikimų iki įsigaliojant įstatymui, numatančiam 
kompensaciją.  

2017 m. lapkričio 22 d. Italijos Konstitucinis Teismas priėmė dar vieną sprendi-
mą dėl privalomosios vakcinacijos konstitucingumo. Šią bylą lėmė tai, kad Italija po 
sustiprėjusių tymų protrūkių priėmė sprendimą, kad privalomai asmenys bus vak-
cinuojami  ne nuo keturių, o nuo  dešimt ligų, taip pat ji nustatė draudimą nevakci-
nuotiems vaikams lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas bei įtvirtino administraci-
nes baudas už vakcinavimo pareigos nesilaikymą. Šis įstatymas buvo apskųstas kaip 
galbūt pažeidžiantis konstitucinę individualios autonomijos garantiją. Atmesdamas 
skundą, Konstitucinis Teismas argumentavo, kad naujas įstatyminis reguliavimas 
yra pagrįstas preventyviuoju vakcinacijos pobūdžiu (žr. anksčiau aptartą PSO vak-
cinų planą) bei kritiškai nukritusiu kai kurių ligų imunizacijos lygiu Italijoje ir sie-
kiant efektyviai užkardyti infekcines ligas. Taip pat pabrėžta, kad įstatymų leidėjas, 
nustatydamas tokį reguliavimą, veikė laikydamasis atsargumo principo, apimančio 
ir preventyvų vakcinavimą, ir jis yra fundamentalios svarbos visuomenės sveikatos 
požiūriu. Teismas taip pat akcentavo, kad nors 6 vakcinos iš rekomenduotų tapo 
privalomos, tai nekeičia vertinimo esmės, ir toks sprendimas yra pagrįstas moksli-
niais duomenimis (kartu buvo paminėta, kad nėra pagrindo atsižvelgti į kai kuriuos 
populiariosios nuomonės apie vakcinas aspektus, kurie nepagrįsti moksliškai). Be 
to, nurodyta, kad draudimas lankyti pradinio ugdymo įstaigas ar galimos baudos už 
vakcinavimo pareigos nesilaikymą nėra skiriamos iškart, kad numatytos procedū-
ros, kai tėvai ar globėjai supažindinami su situacija, vakcinavimo būtinumu ir pan. 
Teismas taip pat pabrėžė, jog saugant sveikatą ir taikant vakcinaciją, kaip jau yra 
įtvirtinta jurisprudencijoje, reikalinga suderinti individo (įskaitant teisės pasirinkti 
gydymą) ir bendruomenės, visuomenės interesus. Taip pat pabrėžta, kad pasirinki-
mo laisvė nereiškia, kad galima rinktis sprendimus, potencialiai keliančius grėsmę 
mažamečiams vaikams. Taip pat nurodyta, kad įstatymas numato kompensacijos 

ment. Grand Chamber, 8 April 2021, 106–112 punktai.
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mechanizmą, jeigu vakcinacija sukeltų neigiamas pasekmes sveikatai. Dėl visų išvar-
dytų argumentų įstatymas pripažintas neprieštaraujančiu konstitucijai.

2018 m. kilo dar vienas konstitucinis ginčas, jis buvo spręstas 2017 m. lapkri-
čio 22 d. byloje Nr.  268/2018. Jame grįžta prie kompensacijų temos – ar turi būti 
kompensacijos galimybė, jeigu vakcina yra ne privaloma, o tik rekomenduojama? 
Konstitucinis teismas pripažino, kad nėra kokybinio skirtumo, ar vakcinacija yra 
privalom, ar rekomenduojama, nes ji siekia tų pačių tikslų tomis pačiomis priemo-
nėmis – užkirsti kelią infekcinėms ligoms. Taigi ir tai, kad nėra kompensacijos už 
rekomenduojamą vakciną, jeigu ji padaro žalą asmeniui ir tame nėra neatsargumo, 
prieštarauja konstitucijai.  

Apibendrinant Italijos patirtį, galima pasakyti, kad šiais dviem klausimais buvo 
siekiama užtikrinti teisingumo ir naudingumo visuomenei pusiausvyrą: viena ver-
tus, pripažįstama valstybės teisė numatyti privalomąją vakcinaciją infekcinių ir kitų 
ligų atžvilgiu, kita vertus, užtikrinama, kad, jeigu vakcinacija sukeltų nenumatytą 
žalą, asmuo turėtų galimybę gauti kompensaciją. 

Slovėnija 

Analogiškus klausimus teko spręsti ir Slovėnijos Konstituciniam Teismui.1460 
2004 m. vasario 12 d. sprendime Nr. U-I-127/01 Teismas patvirtino, kad Slovėnijoje 
taikoma privalomoji vakcinacija nuo įprastinių vaikiškų ir kai kurių kitų ligų neprieš-
tarauja konstitucijai, tačiau nustatė, kad įstatymuose yra spragų dėl individualios tei-
sės atsisakyti vakcinacijos esant medicininėms kontraindikacijoms. Kaip ir  Italijoje, 
teismas nustatė, kad būtinai įstatyme turi būti numatyta teisė gauti kompensaciją, 
jeigu asmuo patyrė sveikatos žalą dėl žalingų vakcinacijos pasekmių. Teismas pa-
brėžė, kad tokį reikalavimą kelia solidarumo principas, kuriuo paremta privalomoji 
vakcinacija, tad sudėtinis jo elementas turi būti žalos kompensavimo mechanizmas. 

Jungtinė Karalystė

Privalomosios vakcinacijos kontekste paminėtina ir Jungtinės Karalystės prece-
dentinė byla EWCA Civ 664.1461 Šioje byloje buvo ginčijamas valstybės globos insti-

1460 Bylos aptariamos pagal Vavrička and others v. The Czech Republic (Application nos. 47621/13). Judg-
ment. Grand Chamber, 8 April 2021, 126–127 punktai.

1461 Re H (A Child) (Parental Responsibility: Vaccination), [2020] EWCA Civ 664), the judgment of the 
Court of Appeal of 22 May 2020, https://www.familylaw.co.uk/docs/font/re-h-(a-child-parental-re-
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tucijų iš šeimos paimto kūdikio (9 mėnesių) vakcinavimas, nors tėvai prieš tai pro-
testavo. Kūdikio tėvai ne tik buvo nusistatę prieš vakcinaciją, bet taip pat nenorėjo 
gimusio vaiko registruoti valstybės institucijose, ginčydami bet kokią valstybės ju-
risdikciją šeimos ir kūdikio atžvilgiu, remdamiesi dar 1666 m. priimtu teisės aktu.1462 
Vis dėlto kūdikį  perėmė valstybė, paskirdama globą, ir jis buvo vakcinuotas. 

Šiame sprendime svarbiausi momentai yra šie: pirma, konstatuojama, kad vaiko 
vakcinavimas laikytinas kaip atitinkantis geriausius jo interesus sveikatos požiūriu, 
jeigu nėra medicininių kontraindikacijų. Antra, globos institucijos turi teisę priimti 
sprendimą dėl vakcinavimo, net jeigu tėvai nesutinka. Trečia, nors ir dera atsižvelgti 
į tėvų požiūrį, tėvų požiūrio „tvirtumas“ negali būti lemiama sprendimo priežastis, 
nebent tai rimtai paveiktų kūdikio gerovę. Teismas taip pat atsisakė perduoti bylą 
aukštesniam teismui ir konstatavo, kad rutininė, įprastinė vakcinacija nėra laikytina 
„rimta“ ar „sunkia“ priežastimi, dėl kurios bylą reikėtų perduoti kitai instancijai. 

Taigi šiuo atveju teismas ne tik pripažino privalomąją vakcinaciją teisėta, bet ją 
vertino ir kaip pareigą, atspindinčią geriausius kūdikio interesus.

Šiaurės Makedonija ir Moldova

Šiaurės Makedonijos (tuo metu – buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija 
(angl. FYR Macedonia) Konstitucinis Teismas byloje U. Br. 30/2014 2014 m. spalio 8 
d. sprendimu1463 taip pat sprendė klausimą dėl privalomojo vakcinavimo nuo įpras-
tinių vaikiškų ir kai kurių kitų infekcinių ligų. Spręsdamas bylą, Teismas nurodė, kad 
tėvų atsisakymas vakcinuoti vaikus kelia grėsmę ne tik vaikų sveikatai, bet ir kitiems 
visuomenės nariams, kurie negali būti vakcinuojami dėl medicininių kontraindika-
cijų. Teismo manymu, vaiko sveikatos interesai yra aukštesni už tėvų pasirinkimo 
laisvę. Atitinkamai Teismas konstatavo, kad teisėtos yra priemonės, kurių valstybė 
ėmėsi siekdama vakcinacijos, kaip antai, baudos už pareigos nesilaikymą ir draudi-
mas nevakcinuotiems vaikams lankyti pradinio ugdymo įstaigas. Be to, papildomai 
atkreiptas dėmesys, kad į pradinio ugdymo įstaigas vaikai atvyksta iš labai skirtingų 
aplinkų ir vietų, todėl toks draudimas visiškai pagrįstas, nes apsaugo nuo didesnės 
infekcijų plitimo rizikos, ypač kai kalbame apie vaikų priežiūros institucijas, moky-
klas ir kitas mokymo įstaigas. Labai panašus sprendimas buvo priimtas ir Moldovoje 

sponsibility-vaccination)-2020-ewca-civ-664.pdf?sfvrsn=e6e3d178_2.
1462 [2020] EWFC 4, Case No: ZE19C00253, https://www.bailii.org/ew/cases/EWFC/HCJ/2020/4.html.
1463 Bylos aptariamos pagal Vavrička and others v. The Czech Republic (Application nos. 47621/13). Judg-

ment. Grand Chamber, 8 April 2021, 101–105; 116–118 punktai.
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(Nr. 26, 2018 m. spalio 30 d.). Kalbant apie draudimą nevakcinuotiems asmenims 
lankyti ikimokyklinio / pradinio ugdymo įstaigas jame sakoma, kad toks draudimas 
taip pat nepažeidžia konstitucijos dėl jau minėtų priežasčių, be to, tėvai turi galimybę 
rinktis kitą ugdymo būdą (pvz., ugdyti namuose), o į argumentą, kad tokiems vai-
kams sumažėjo socialinio gyvenimo galimybės, teismas atsakė, kad socialinis priva-
tus gyvenimas nėra teisės į privataus gyvenimo gerbimą esminis akcentas. 

Serbija 

Byloje Nr. IUz-48/2016 Serbijos Konstitucinis Teismas priėmė sprendimą1464, 
kuriuo analizavo privalomosios vakcinacijos atitiktį ne tik Serbijos konstitucijai, bet 
ir jos tarptautinėms sutartims, įskaitant EŽTK. Teismas, įvertindamas būtinumo 
demokratinėje visuomenėje kriterijų, atkreipė dėmesį, kad, panašiai kaip ir Italijo-
je, 2015 m. fiksuotas didžiausias imunizacijos nuosmukis per pastaruosius dešimt 
metų, o tai didina epidemijos tikimybę. Atsižvelgiant į tai, kiekvienas asmuo turi 
pareigą gerbti visuomeninį interesą (visuomenės imunizaciją nuo epideminių ligų 
traktuojant kaip visuomeninio intereso išraišką) ir nekenkti kitų sveikatai. Teismas 
taip pat nepripažino, kad draudimas nevakcinuotiems vaikams lankyti ugdymo įs-
taigas yra diskriminacija. Teismo nuomone, kadangi vakcinacijos pareiga taikoma 
visiems vaikams, nebent to neleistų daryti medicininės kontraindikacijos, nevakci-
nuoti vaikai nėra tapačioje situacijoje, kad tai būtų galima pripažinti diskriminacija. 

Lietuva

Lietuvos atvejis yra šiek tiek kitoks, nes iki šiol (2021 m. gruodžio 31 d.) Kons-
titucinis Teismas nesprendė privalomosios vakcinacijos klausimo, vis dėlto verta pa-
minėti ir jį, nes byla, spręsta Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme1465, 
yra labai panašaus pobūdžio ir joje buvo pasitelkti panašūs argumentai, naudoti kitų 
valstybių konstitucinėje jurisprudencijoje. Šioje LVAT byloje tuomečiai Lietuvos 
Respublikos Seimo nariai D. Mikutienė, G. Tamošiūnas, V. Gailius ir A. Stancikienė 
kreipėsi prašydami įvertinti, ar Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymas, 
kuriuo buvo įvesti higienos normų pakeitimai, kurių pagrindu buvo neleidžiama 
nuo tymų, raudonukės ir poliomielito nepaskiepytiems vaikams lankyti ikimoky-

1464 Bylos aptariamos pagal Vavrička and others v. The Czech Republic (Application nos. 47621/13). Judg-
ment. Grand Chamber, 8 April 2021, 122–124 punktai.

1465  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. liepos 5 d. byla Nr. I-6-662/2016. 
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klinio ugdymo įstaigų (taigi įtvirtinančioms privalomąją vakcinaciją nuo šių ligų), 
neprieštarauja inter alia konstituciniam asmenų lygiateisiškumo ir konstituciniam 
teisinės valstybės principams.1466 

Išnagrinėjęs šią bylą LVAT padarė išvadą, kad privalomosios vakcinacijos regu-
liavimas higienos normomis (t. y. antrinio lygio poįstatyminiais aktais) neatitinka 
konstitucinio teisinės valstybės principo, kuris apima ir teisės aktų hierarchijos bei 
teisinės sistemos darnos principus.1467 Savo sprendime LVAT gausiai rėmėsi EŽTT 
praktika (susiklosčiusia dar iki Vavrička bylos dėl asmens teisių ribojimo asmens 
sveikatos srtityje) ir konstatavo, kad toks ribojimas turi būti nustatytas įstatymu. 
Teismas nurodė, jog „poįstatyminiu teisės aktu negalima pakeisti įstatymo ir sukurti 
naujų bendro pobūdžio teisės normų, inter alia – ir naujų asmens teisių ribojimų, 
o įstatymuose įtvirtinta Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencija leisti Visuo-
menės sveikatos saugos reglamentus (higienos normas) ar bendro pobūdžio pareiga 
ikimokyklinio ugdymo mokyklose sudaryti sąlygas vaikų sveikatai išsaugoti ir sti-
printi savaime galimybės nukrypti nuo šio teisės aktų hierarchijos principo turinio 
elemento nesudaro ir priimti naujas, ribojančio pobūdžio poįstatyminio teisės aktų 
lygmens nuostatas, Sveikatos apsaugos ministerijos neįgalina“1468. Šio sprendimo pa-
grindu atitinkami poįstatyminiai aktai buvo panaikinti ir vakcinacija Lietuvoje liko 
tik savanoriška.  

Čekija

Čekijos Konstitucinio Teismo sprendimas1469 dėl privalomosios vakcinacijos 
buvo įžanga į jau minėtą Vavrička bylą EŽTT. Čekijos Konstituciniame Teisme 
keliose bylose ieškovai skundė Čekijoje egzistuojančią privalomojo vakcinavimo 
sistemą, jos reguliavimą poįstatyminiais teisės aktais, kai už vakcinacijos pareigos 
nesilaikymą gali būti skiriama administracinė nuobauda, taip pat apribota galimybė 
vaikus ugdyti ikimokyklinio ugdymo įstaigose (žr. toliau). Ieškovai pateikė įvairius 
argumentus, bet labiausiai ji buvo susijusi su Oviedo konvencija (Konvencija dėl 
žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje, toliau – 

1466 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. liepos 5 d. bylos Nr. I-6-662/2016 1–6 punktai. 
1467 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. liepos 5 d. bylos Nr. I-6-662/2016 53 punktas. 
1468 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. liepos 5 d. bylos Nr. I-6-662/2016 32 punktas.
1469 Bylos aptariamos pagal Vavrička and others v. The Czech Republic (Application nos. 47621/13). Judg-

ment. Grand Chamber, 8 April 2021, 90–93 punktai.



571

IV SKYRIUS. Pandemijos poveikis tarptautinei teisei

Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencija1470) ir jau minėta nuostata, kad privalo-
masis vakcinavimas galbūt pažeidžia žmogaus teisę į apsisprendimą dėl medicinos 
procedūrų, kad vakcinavimas turi būti paremtas asmeniniu sprendimu, o ne objek-
tyviais duomenimis, kad atsisakydami vakcinuoti savo vaikus tėvai taip saugo juos 
nuo žalingo vakcinų poveikio, be to, valstybė neprisiima atsakomybės dėl šalutinio 
vakcinos poveikio arba pakenkimo sveikatai. Tad buvo teigiama, kad nėra teisingos 
pusiausvyros tarp visuomenės intereso ir individo teisių, bet Konstitucinis Teismas 
sprendimuose šiuos argumentus atmetė. 

2015 m. sausio 27 d. sprendime Nr. Pl. ÚS 19/14 Teismas nurodė, jog privalomo-
sios vakcinacijos reguliavimas visiškai atitiko nacionalinės įstatymų leidybos kompe-
tenciją, o teisės aktas buvo pakankamai aiškus ir suprantamas, detaliai apibrėžiantis 
antrinio teisės akto detales. Tokia tvarka suteikė galimybę reaguoti į epidemiologinę 
situaciją pagal poreikį ir atsižvelgiant į medicinos bei farmakologijos žinias. Konsti-
tucinis Teismas taip pat sutiko, kad privalomoji vakcinacija yra intervencija į asmens 
fizinę neliečiamybę ir teisę į privatų ar šeimos gyvenimą. Dėl šios priežasties vakci-
navimo pareiga buvo lydima saugiklių, skirtų galimam piktnaudžiavimui sumažinti, 
taip pat galimybės sustabdyti šią medicininę intervenciją, jeigu ji neatitinka tam ti-
krų sąlygų. Kadangi šioje byloje buvo nagrinėjamas asmens teisių apribojimas, kuris 
realizuojamas paskiriant baudą, Konstitucinis Teismas tokį apribojimą analizavo per 
įprastinius bet kurios kitos žmogaus teisės ribojimo kriterijus ir nusprendė, kad a) 
ribojimas turi būti pagal įstatymą, ir ribojimas šį kriterijų atitiko, nes nagrinėjamu 
atveju įstatymo sąvoka apima ir antrinius teisės aktus; b) ribojimas turi siekti teisė-
to tikslo, kaip ir šiuo atveju – sveikatos apsaugos; c) ribojimas turi būti būtinas, ir 
jis toks buvo, kaip parodė nacionalinių ir tarptautinių ekspertų pateikti duomenys: 
vakcinacija dėl tam tikrų infekcinių ligų yra rekomenduotina, ir visuomenės sveika-
tos apsaugos poreikis nusveria ieškovų, nusiteikusių prieš vakcinaciją, argumentus. 
Teismas taip pat obiter dictum pastebėjo, kad jeigu už vakcinavimo tvarkos nesilai-
kymą skiriamos baudos, turi būti sukurta ir kompensavimo sistema, kaip yra kitose 
valstybėse, tokiems atvejams, jeigu vakcinavimas sukeltų žalą sveikatai.

2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendime Nr. III. ÚS 3311/12, taip pat susijusiame su 
baudos skyrimu už vakcinavimo pareigos nevykdymą, Konstitucinis Teismas taip 
pat pasisakė dėl įsitikinimų ir sąžinės laisvės santykio su privalomąja vakcinacija. 
Šiuo atveju Teismas atkreipė dėmesį, kad teisė turėti įsitikinimus turėtų būti supran-
tama ne kaip paprastas nenoras vakcinuotis, kilęs savarankiškai studijuojant knygas 

1470  Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencija, Valstybės žinios, 2002-10-09, Nr. 97-4258.
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ir šaltinius, dėl vienokių ar kitokių nuostatų, o bendroji nuomonė nesivakcinuoti ne-
gali būti laikoma kaip unikali arba konstituciškai pagrįstas pagrindas atsisakyti vak-
cinacijos.1471  Iš šio pasisakymo galima spręsti, kad Konstitucinis Teismas neatmetė 
galimybės, kad vakcinacijos atsisakymas gali būti paremtas fundamentalia autono-
mija (pvz., dėl priklausymo tam tikrai religijai ar pan.).1472 Ši teisė buvo komentuo-
jama ir 2015 m. gruodžio 22 d. sprendime Nr. I. ÚS 1253/14. Jame Teismas pasisakė, 
kad, norint remtis šia teise, reikia atkreipti dėmesį į šiuos aspektus: 1) konstitucinę 
reikalavimų svarbą tikėjimo (įsitikinimų) ir sąžinės laisvės kontekste; 2) priežasčių, 
kuriomis remiasi ieškovas, svarbą; 3) ieškovo nuoseklumą ir įtikinamumą; 4) socia-
linį poveikį, kurį šis prieštaravimas turėtų specifinėje byloje. Tačiau Teismas taip pat 
pastebėjo, kad šis pagrindas gali būti taikomas tik kaip išimtis ir negali tapti bendrąja 
taisykle.1473 

Taigi ieškovai visose šiose bylose pralaimėjo ir Čekijos Konstitucinis Teismas 
patvirtino, kad privalomoji vakcinacija, sudarant nepalankias sąlygas jos nesilaikan-
čiam asmeniui, yra teisėtas būdas užtikrinti visuomenės imunizaciją nuo tam tikrų 
infekcinių ir kitų ligų.

Apibendrindami šią Europos valstybių konstitucinės jurisprudencijos analizę, 
galime konstatuoti, kad visose aptartose valstybėse laikomasi daugiau mažiau vie-
nodo požiūrio ir pripažįstama, kad a) privalomoji vakcinacija yra individo laisvės 
ribojimas, todėl jai pateisinti būtini svarbūs pagrindai, kaip antai, tinkamas ribojimo 
reguliavimas, konkuruojančios teisės svarba (šiuo atveju – asmens neliečiamybė ir 
šeimos bei privataus gyvenimo gerbimas prieš visuomenės teisę į sveiką aplinką), 
kompensacijų mechanizmas, jeigu vakcinacija sukeltų neigiamas pasekmes sveika-
tai. Visais minėtais atvejais Konstituciniai Teismai suteikė pirmenybę visuomenės 
sveikatai, iš principo neginčydami privalomosios vakcinacijos galimybės, tačiau nu-
statydami griežtus jos vertinimo kriterijus.  

4.2.3. Privalomosios vakcinacijos klausimas EŽTT:  
Vavrička ir kiti v. Čekijos Respublika

2021 m. balandžio 8 d. EŽTT Didžioji kolegija priėmė jau minėtą sprendimą 
byloje Vavrička ir kiti v. Čekijos Respublika. Tai – pirmasis ir kol kas vienintelis EŽTT 

1471  Vavrička and others v. The Czech Republic, 30 punktas.
1472  Vavrička and others v. The Czech Republic, 92 punktas.
1473  Vavrička and others v. The Czech Republic, 93 punktas.



573

IV SKYRIUS. Pandemijos poveikis tarptautinei teisei

sprendimas (2021 m. gruodžio 31 d.), susijęs su privalomosios vakcinacijos klausi-
mais, leidžiantis daryti prielaidą, kad privalomosios vakcinacijos reguliavimo klausi-
mas iš nacionalinės srities pereina ir į tarptautinį jurisprudencinį lygmenį. 

EŽTT spręsta Vavrička byla yra susijusi su jau minėtu Čekijos Respublikos įsta-
tymuose numatytu privalomu vaikų iki 15 metų vakcinavimu nuo įprastinių „vai-
kiškų“ ligų: tymų, difterijos, kokliušo, kiaulytės, stabligės, hepatito B, poliomielito, 
raudonukės, o tam tikroms vaikų grupėms – ir pneumokokinės infekcijos.1474 Pa-
gal Čekijos įstatymus už vaikų vakcinavimą yra atsakingi tėvai arba globėjai, be to, 
už vakcinavimo pareigos nevykdymą jiems gali būti taikomos sankcijos (įstatymas 
numato baudą), be to, nevakcinuotiems vaikams, kaip nurodo įstatymai ir poįstaty-
miniai aktai, neleidžiama lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Šioje EŽTT byloje 
buvo sujungtos 6 peticijos, jų aplinkybės šiek tiek skiriasi, bet pagrindiniai skundai 
buvo susiję su atvejais, kai a) pareiškėjas Vavrička buvo nubaustas administracine 
nuobauda (110 Eur) už tai, kad nevykdė vakcinavimo pareigos savo vaikų atžvilgiu; 
b) pareiškėjų vaikai nebuvo įleisti į ikimokyklinio ugdymo įstaigas (taip pat atkreip-
tinas dėmesys, kad kai kurie pareiškėjai falsifikavo medicininius dokumentus dėl 
vakcinavimo, siekdami, kad  vaikai būtų įleisti į ikimokyklinio ugdymo įstaigas1475). 
Šie ieškovai išnaudojo visas Čekijos teismų sistemos galimybes, visose bylose buvo 
priimti galutiniai sprendimai, o paties ieškovo Vavričkos byloje – netgi Čekijos 
Konstitucinio teismo sprendimas, patvirtinęs įstatymų ir kitų teisės aktų, nustatan-
čių privalomąją vakcinaciją, konstitucingumą (aptarta anksčiau). 

Vis dėlto ieškovai pateikė peticijas EŽTT, remdamiesi pirmiausia EŽTK 8 
straipsniu,  ginančiu privataus gyvenimo neliečiamybę. Šiame straipsnyje nurodo-
ma, kad privataus gyvenimo neliečiamybė yra gerbiama ir kad „valstybės instituci-
jos neturi teisės apriboti naudojimosi šiomis teisėmis, išskyrus įstatymų nustatytus 
atvejus ir kai tai būtina demokratinėje visuomenėje valstybės saugumo, visuomenės 
saugos ar šalies ekonominės gerovės interesams, siekiant užkirsti kelią viešosios tvar-
kos pažeidimams ar nusikaltimams, taip pat žmonių sveikatai ar moralei arba kitų 
asmenų teisėms ir laisvėms apsaugoti“. Ieškovai, pasiremdami šiuo straipsniu, teigė, 
kad privalomoji vakcinacija bei administracinių priemonių ėmimasis prieš asmenis, 
nevykdančius vaikų vakcinacijos (jau minėtos baudos paskyrimas, draudimas leisti 
vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigas), neatitinka šių išimčių. 

EŽTT Didžiosios kolegijos sprendime nurodoma, kad Teismas įvertino, jog ši 

1474  Vavrička and others v. The Czech Republic, 76 punktas.
1475  Vavrička and others v. The Czech Republic, 33 punktas.
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byla kelia svarbius Konvencijos aiškinimo klausimus, juolab nė viena iš šalių tam ne-
prieštaravo1476, taigi Teismas įvertino šią bylą kaip galinčią turėti poveikį tolimesnei 
jurisprudencijai. Be to, į šią bylą trečiosiomis šalimis (Čekijos vyriausybės pusėje) 
įstojo Prancūzija, Vokietija, Lenkija, Slovakija, o ieškovų pusėje – keletas nevyriau-
sybinių organizacijų: Čekijos Vakcinomis pažeistų pacientų asociacija (Společnost 
pacientů s následky po očkování, z. s.), tarptautinė NVO Europos teisės ir teisingumo 
centras (ECLJ), NVO „ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou vo-
lbu v očkování, z. s.“, NVO Europos forumas vakcinų stebėjimui (European Forum 
for Vaccine Vigilance), įsteigtas Liuksemburge ir teigiantis, kad vienija 35 valstybių 
atstovus. 

Išnagrinėjęs šią bylą, EŽTT esminėje sprendimo dalyje (atmetus jurisdikcijos 
ginčijimo aspektus) akcentavo šiuos svarbius momentus.

Pirmiausia, Teismas apsibrėžė, kad bylos esmė yra vakcinacijos pareiga bei pa-
sekmės, kai ji nevykdoma (nepaisant to, kad ieškovai kėlė tik klausimą dėl paskirtos 
baudos ir nepriėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas teisėtumo)1477, taigi Teismas 
problemą formulavo plačiau. Teismas sutiko, kad privalomoji vakcinacija, kaip ne-
savanoriška medicininė intervencija, yra teisės į privataus gyvenimo gerbimą, kaip 
tai apibrėžta Konvencijos 8 straipsnyje, ribojimas, nors ir šioje situacijoje nė vienam 
iš ieškovų atstovaujamų asmenų tokia vakcinacija nebuvo įvykdyta, tačiau teisinio 
reguliavimo sudaryta situacija (ypač baudos paskyrimas) laikytina tokia intervenci-
ja.1478 Tad pagrindinis klausimas iškilo dėl ribojimo pagrindimo, kurio pakankamai 
nepagrindus EŽTK leistinais ribojimo kriterijais, būtų galima konstatuoti EŽTK 8 
straipsnio pažeidimą. 

Taigi jau cituotas EŽTK 8 straipsnis numato tradicinius kriterijus – tai, kad tei-
sės ribojimai turi būti nustatyti įstatymu ir būtini demokratinėje visuomenėje valsty-
bės saugumo, visuomenės saugos ar šalies ekonominės gerovės interesams, siekiant 
užkirsti kelią viešosios tvarkos pažeidimams ar nusikaltimams, taip pat žmonių svei-
katai ar moralei arba kitų asmenų teisėms ir laisvėms apsaugoti. Kaip jau minėjo-
me, analogiški ribojimo kriterijai yra įtvirtinti ir kitose tarptautinėse sutartyse, pvz., 
TPPTP. 

Išanalizavęs pareigos vakcinuoti reguliavimą Čekijos teisinėje sistemoje, Teis-
mas konstatavo, kad formalioji reguliavimo pusė („ribojimų nustatymas įstatymu“) 
yra tinkama (nors ieškovai tai ginčijo, nes dalis reguliavimo buvo atlikta poįstaty-

1476  Vavrička and others v. The Czech Republic, 163 punktas.
1477  Vavrička and others v. The Czech Republic, 260–261 punktai.
1478  Vavrička and others v. The Czech Republic, 264 punktas.
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miniais aktais), tuo pat patvirtindamas ir Čekijos Konstitucinio Teismo sprendimus 
(aptarti anksčiau).

Vis dėlto EŽTK sprendime įdomesnė ir svarbesnė yra minėtų 8 straipsnio nu-
matytos teisės ribojimo kriterijų analizė, t. y. tų kriterijų, pagal kuriuos galima įver-
tinti vakcinacijos privalomumo elementą. Analizuodamas šiuos kriterijus, Teismas 
pateikė tokias įžvalgas.  

Pirmiausia ribojimo teisėto tikslo kriterijus. Dėl šio kriterijaus Teismas pritarė, 
kad vyriausybė tinkamai apibrėžė tikslą, kuris yra apsaugoti nuo ligų, galinčių rimtai 
pakenkti sveikatai. Šiuo tikslu saugomi ir tie asmenys, kurie vakcinuojami, ir tie, 
kurie negali būti vakcinuojami dėl medicininių kontraindikacijų, todėl gali būti pa-
žeidžiami, priklausomai nuo visuomenės imunizacijos lygio.1479 

Antrasis kriterijus – dėl ribojimo būtinumo demokratinėje visuomenėje. Čia 
Teismas pirmiausia, remdamasis ankstesne jurisprudencija, akcentavo nacionali-
nės valstybės įgaliojimus spręsti šiuos klausimus ir taip pat nurodė, kad sveikatos 
apsaugos politika yra nacionalinių jurisdikcijų teisė, nes jos geriausiai gali įvertinti 
prioritetus, išteklius ir socialinį poreikį.1480 Aptardamas šios bylos situaciją, Teismas 
pabrėžė, kad egzistuoja EŽTK valstybių dalyvių konsensusas, kuriam pritaria ir tarp-
tautinės organizacijos, kad vakcinacija yra viena sėkmingiausių ir efektyviausių in-
tervencijų sveikatos sistemoje kontroliuojant epidemines ligas ir kad valstybės turi 
siekti kuo aukštesnio vakcinacijos lygio savose populiacijose.1481 Vis dėlto siekdamos 
šio tikslo valstybės elgiasi įvairiai ir taikomų priemonių apimtis varijuoja nuo visiš-
kai rekomendacinio vakcinacijos pobūdžio iki teisinės pareigos vakcinuoti vaikus. 
Čekijos Respublika ir dar kelios valstybės, įstojusios trečiosiomis šalimis (Prancūzi-
ja, Lenkija, Slovakija), yra griežtosios politikos pusėje, ir šiuo metu pastebima ten-
dencija tokią politiką plėsti (Vokietija, Prancūzija). Pabrėžta, kad neseniai Vokietijos 
teisėje įtvirtintus pakeitimus lydėjo intensyvūs visuomeniniai ir parlamento debatai 
ir kad debatai turėtų būti vertinami ne vien iš prieštaraujančių vakcinacijai pers-
pektyvos, bet taip pat ir iš pareigos apsaugoti sveikus visuomenės narius, ypač tuos, 
kurių sveikata priklauso nuo vakcinacijos lygio.1482 

Kalbėdamas apie rimtą visuomeninę  būtinybę, Teismas pabrėžė, kad jau pati 
EŽTK įpareigoja valstybę imtis tinkamų priemonių apsaugoti gyvybę ir sveikatą as-
menų, esančių jos jurisdikcijoje, o ekspertiniai duomenys aiškiai rodo, jog tai, kad 

1479  Vavrička and others v. The Czech Republic, 272 punktas.
1480  Vavrička and others v. The Czech Republic, 274 punktas.
1481  Vavrička and others v. The Czech Republic, 277 punktas.
1482  Vavrička and others v. The Czech Republic, 278–279 punktai.



576

Teisė ir COVID-19 pandemija

mažėja vakcinuotų asmenų, kelia pavojų ir visuomenės, ir pavienių asmenų sveika-
tai, taigi Čekijos Respublikos įvesta vakcinavimo pareiga atitinka rimtos visuomeni-
nės būtinybės kriterijų.1483

Trečiasis tinkamų ir pakankamų priežasčių kriterijus – Teismas nagrinėjo aukš-
čiausius sveikatos apsaugos standartus ir pažymėjo, kad valstybės turi pareigą vaikų, 
taip pat ir vaikų, kaip visuomenės grupės, interesus iškelti kaip pagrindinius, kai 
kalbama apie poveikį jų sveikatai ir vystymuisi, ir pripažino, kad Čekijos įstatymais 
numatyta ir įgyvendinta pareiga paremta tinkamomis ir pakankamomis priežasti-
mis, tokiomis kaip vakcinacijos lygio palaikymas, leidžiantis apsaugoti ir tuos visuo-
menės narius, kurie negali būti vakcinuojami dėl papildomų indikacijų.1484  

Ketvirtasis proporcingumo kriterijus – itin svarbus kriterijus, lemiantis medici-
ninės intervencijos pagrįstumo vertinimą. Teismas atkreipė dėmesį, kad, nepaisant 
privalomumo, vakcinavimo pareiga pagal Čekijos įstatymus nėra absoliuti – išimtys 
galimos dėl meningokokinės infekcijos (10-oji vakcina), taip pat vaikams, kurie turi 
kontraindikacijų, dėl kurių vakcinuotis negali. Be to, pabrėžiama, kad bylos aplinky-
bėse nėra priverstinės vakcinacijos (tai suprantant kaip vakcinos suleidimą asmeniui 
tiesioginės prievartos būdu), yra tik sankcijos už vakcinacijos pareigos nevykdymą. 
Bauda, paskirta Vavričkai, buvo baudų dydžio skalės apačioje ir negali būti vertina-
ma kaip per daug sunki. Be to, ieškovai turėjo visas teisines galimybes naudotis tei-
sinės gynybos priemonėmis iki pat Konstitucinio Teismo ir jų bylos buvo peržiūrė-
tos individualiai ir kruopščiai. Taip pat pastebima, kad ieškovai nesugebėjo pagrįsti 
savo kaltinimų, kad sveikatos priežiūros sistema, sprendžianti dėl vakcinavimo, yra 
neskaidri, priklausoma nuo farmacijos įmonių, Teismas taip pat atmetė ieškovo ar-
gumentus dėl vakcinų nesaugumo, remdamasis statistiniais ir mokslo duomenimis, 
be to, atkreipdamas dėmesį, kad yra galimybė gauti kompensaciją, jeigu vis dėlto 
vakcinos padarė žalos. Teismo taip pat neįtikino ieškovų argumentai, kad vaikų neį-
leidimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigas padarė jiems esminę žalą, nes iš jų nebuvo 
atimtos visos galimybės asmeniškai, socialiai ir intelektualiai augti, nors ir sudėtin-
gesnėmis sąlygomis, nes jų tėvai nusprendė nesilaikyti vakcinavimo pareigos. Be to, 
šis poveikis nebuvo nuolatinis – net ir nevakcinuoti vaikai buvo įleisti į pradines 
mokyklas.1485 

Taigi apibendrindamas Teismas taip pat pasisakė, kad jo kompetencija buvo ne 
ginčyti pasirinktą Čekijos reguliavimo būdą, o įvertinti, ar pasirinktas būdas atiti-

1483  Vavrička and others v. The Czech Republic, 281–284 punktai.
1484  Vavrička and others v. The Czech Republic, 285–289 punktai.
1485  Vavrička and others v. The Czech Republic 290–309 punktai.
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ko valstybei leistiną pasirinkimo laisvės kriterijų (angl. margin of appreciation). Tuo 
remdamasis Teismas nenustatė 8 straipsnio pažeidimo.1486 

Teismas taip pat vertino, ar pagrįstas ieškovo teiginys, jog pagal EŽTK 9 straips-
nį buvo pažeista asmens teisė į tikėjimo laisvę, tačiau pastebėjo, kad asmeninis nei-
giamas požiūris į vakcinavimą, paremtas visiškai subjektyviomis prielaidomis apie 
jos būtinumą ir tinkamumą, neatitinka „tikėjimo“ supratimo pagal 9 straipsnį, taip 
pat atkreipė dėmesį į tai, kad nuo tam tikrų ligų du iš ieškovų savo vaikus vis dėlto 
skiepijo. Tad šią ieškinio dalį, įskaitant ir dar kelias, Teismas pripažino nepagrįsta.1487 

Didžiosios kolegijos sprendimui nepritarė tik teisėjas Wojtyczekas, jis pateikė 
prieštaraujančią atskirąją nuomonę. Teisėjas Lemmensas, nors ir balsavo kaip dau-
guma, pateikė papildomąją nuomonę. Wojtyczeko nuomonė, be abejo, yra kritiška, 
kad Teismas neišlaikė procedūrinio teisingumo reikalavimų, tačiau taip pat jis kri-
tikuoja ir kai kuriuos pasirinktus Teismo argumentus, pvz., jo manymu, valstybės 
veikimo laisvė, kai kalbame apie intervenciją į vaikų sveikatą, turėtų būti ypač siaura, 
tad Teismas turėjo atskirai analizuoti medžiagą dėl skirtingų vakcinų ir kokį tai daro 
poveikį asmens pasirinkimui, kaip pagrindinę problemą keldamas tezę, „ar pride-
damoji vertė, sukurta įsipareigojimo (vakcinacijos), pateisina pasirinkimo laisvės 
apribojimą“1488. 

Tad apibendrindami galime teigti, kad EŽTT pripažino, kad privalomoji vak-
cinacija, kai privalomumas suprantamas kaip nepalankių aplinkybių sudarymas 
asmenims, nenorintiems vakcinuotis, neprieštarauja EŽTK, kai jis yra pagrįstas 
visuomenės sveikatos apsaugos būtinybe, kuri vertinama pagal medicinos mokslo 
konsensusą, ir tinkamai įtvirtintas teisėje bei atitinka valstybei suteiktos leistinos 
pasirinkimo laisvės apimtį (angl. margin of appreciation) taikant teisių ir laisvių ri-
bojimus.

4.2.4. „Kovidinė“ jurisprudencija: JAV ir Europa

Valstybės, siekdamos padidinti vakcinuotų asmenų skaičių, taip pat valdyti CO-
VID-19 epidemijos plitimą, nuo 2021 m. ėmė įvesti vadinamuosius COVID pasus, 
t. y. vakcinuotų, persirgusių arba atlikusių testą asmenų pažymėjimus, kurie atve-

1486  Vavrička and others v. The Czech Republic, 310 punktas.
1487  Vavrička and others v. The Czech Republic, 334–337 punktai.
1488 Dissenting Opinion of Judge Wojtyczek, in Vavrička and others v. The Czech Republic (Application 

nos. 47621/13). Judgment. Grand Chamber, 8 April 2021.
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ria daugiau galimybių lankytis renginiuose, žmonių susibūrimo vietose, kai kurio-
se valstybėse – ir prekybos centruose ar maitinimo įstaigose bei naudotis viešuoju 
transportu. Šių priemonių įvedimas daugeliu atvejų sukėlė nemenkus visuomeninius 
protestus, JAV – įtampą tarp federalinės ir valstijų valdžios, taip pat dėl jų konstitu-
cingumo teko pasisakyti teismams. Pasirodė ir pirmieji teismų sprendimai, kurių 
pamažu vis gausėja. 

Jungtinės Amerikos Valstijos

2021 m. vasarą JAV Aukščiausiąjį Teismą galėjo pasiekti ir pirmoji konstitu-
cinio pobūdžio byla Klaassen v. Trustees of Indiana University dėl privalomosios 
vakcinacijos COVID-19 kontekste. Ši byla jau buvo perėjusi dvi teismines instancijas 
– federalinį apygardos teismą ir Septintosios apskrities federalinio teismo apeliaciją. 
Pirmosios instancijos teismas skundą atmetė, apeliacinis teismas atmetimą patvirtino. 
Bylos esmė buvo tokia: Indianos universitetas pareikalavo, kad studentai, personalas 
ir kiti darbuotojai pasiskiepytų nuo COVID-19, grasindamas rimtomis sankcijomis 
(kad nutrauks studijas, pašalins iš darbo ir kt.) ir sudarydamas nedaug išimčių 
(alergija ar kitos medicininės išimtys, religinių įsitikinimų išimtis, sprendimas stu-
dijuoti tik nuotoliniu būdu). Ieškovai argumentavo, kad tokie ribojimai pažeidžia 
daugybę teisės principų ir reikalavimų, pirmiausia studentų teises, kad draudimo 
apimtys neproporcingos, teisę į asmens kūno neliečiamumą ir gydymo pasirinkimą, 
kad kyla vakcinų šalutinio poveikio grėsmė ir t. t. Vis dėlto šie argumentai neįtikino 
net žemesnių instancijų teismų, ir, pasiremiant jau minėta ankstesne mūsų aptar-
ta jurisprudencija (Jacobs v. Massachusets, kt.), skundas buvo atmestas. Apeliacinio 
teismo argumentacijoje akcentuota, kad vakcinacijos reikalavimas nekelia konstitu-
cinių problemų (remiamasi jau minėta Jacobson v. Massachusets), tuo pripažįstant, 
kad dėl COVID-19 susiklosčiusi situacija nėra kuo nors ypatingesnė nei dėl kitų 
infekcinių ligų, tokių kaip raupai, antra, Indianos universitetas numatė tinkamas iš-
imtis, ir didžiajai ieškovų daliai ši išimtis taikoma (dėl religinių įsitikinimų), jie tik 
privalės periodiškai testuotis ir nešioti kaukes, be to, skirtingai nuo Jacobs bylos, kur 
buvo reikalaujama visų asmenų vakcinacijos, čia vakcinacijos reikalauja tik universi-
tetas, tad žmogus turi pasirinkimą rinktis kitą kelią (pvz., kitą universitetą).1489 Taip 
pat apeliacinio teismo sprendime yra anglosaksiškai sistemai būdingas neformaliojo 

1489 Klaassen v. Trustees of Indiana University. United States Court of Appeals for the Seventh Circuit. 
No. 21-2326, 2 August 2021, <https://media.ca7.uscourts.gov/cgi-bin/rssExec.pl?Submit=Dis-
play&Path=Y2021/D08-02/C:21-2326:J:Easterbrook:aut:T:op:N:2741753:S:0>. 
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stiliaus intarpas, kurį verta pacituoti: „Pirmoji pataisa [JAV Konstitucijos pataisa, 
garantuojanti tikėjimo, saviraiškos, susirinkimų ir peticijos teisę – aut. past.] reiškia, 
kad valstija negali nustatyti, kam ką skaityti ar rašyti, tačiau valstijos universitetas iš 
studentų gali reikalauti skaityti ir rašyti tai, ko studentai nenori. Studentas privalo 
perskaityti, ką jam liepia profesorius, nors studentas gali laikyti tą knygą eretiška; 
studentas taip pat privalo rašyti esė ar laikyti egzaminus <...>. Studentas, kurio už-
duotis buvo išanalizuoti nihilizmo vaidmenį F. Dostojevskio „Demonuose“, tačiau 
kuris pateikė esė apie Jago motyvaciją „Otele“ [W. Shakespeare’o – aut. past.], susi-
maus. Tad jeigu universitetas turi teisę reikalauti atsisakyti nuosavybės [kitaip ta-
riant – susimokėti už mokslą – aut. past.] bei reikalauti skaityti ar rašyti tai, ką reikia, 
sunku įžvelgti didesnę problemą dėl medicininių sąlygų, kurios padeda studentams 
išlikti saugiems, kol mokosi.“ Kaip jau minėta, ieškovai po šio sprendimo kreipėsi į 
JAV Aukščiausiąjį Teismą, tačiau Teismas šios bylos nagrinėti nesiėmė, jis buvo at-
mestas vieno teisėjo sprendimu1490 kitiems neprieštaraujant ir nepateikiant papildo-
mos argumentacijos, taigi galima daryti prielaidą, jog Aukščiausiasis Teismas pritarė 
apygardos ir apeliacinio teismo argumentams ir papildomų problemų nematė. Tikė-
tina, kad šis sprendimas gali paskatinti daug drąsesnį įvairių institucijų reikalavimą 
darbuotojams vakcinuotis.

Prancūzija

Prancūzijos Konstitucinė Taryba 2021 m. rugpjūčio 5 d. priėmė sprendimą, kad 
COVID pasas yra tinkama priemonė valdyti epideminę situaciją.1491 Konstitucinė 
Taryba ėmėsi šios bylos dėl to, kad į ją kreipėsi visos valdžios šakos: ministras pirmi-
ninkas, 60 parlamento narių ir 60 senatorių. Dalį ginčo sudarė klausimai, tiesiogiai 
nesusiję su sveikatos pasu (taip šis dokumentas vadinamas Prancūzijoje), kaip antai 
– įstatymo pataisų priėmimo procedūra, galiojimas skirtingose Prancūzijos terito-
rijose. O dėl sveikatos paso vertinimo aplinkybės buvo šios: Konstitucinei Tarybai 
buvo iškelti klausimai, ar sveikatos paso platesnis taikymas (pvz., pasilinksminimo 
vietos ar viešasis transportas) nesukuria pagrindo diskriminacijai, ar tai nepažeidžia 
teisės į susirinkimus ir netgi įmonių teisių. Daugumoje situacijų Konstitucinė Taryba 
nusprendė, kad sveikatos pasas nepažeidžia Prancūzijos konstitucijos. Spręsdamas 

1490 Kreipimosi atmetimą žr.  <https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/
html/public/21a15.html>. 

1491 Decision no. 2021-824 DC of 5 August 2021, < https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/deci-
sion/2021/2021824DC.htm>.
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dėl skundo, kad sveikatos pasas galbūt prieštarauja lygybės įstatymui principui, Ta-
ryba nurodė, jog lygybės principas nedraudžia įstatymų leidėjui skirtingas situacijas 
vertinti skirtingai arba nesilaikyti lygybės principo dėl viešųjų interesų, jeigu skir-
tingas vertinimas yra tiesiogiai susijęs su įstatymo, nustatančio reguliavimą, siekia-
mu tikslu. Kaip tokio reguliavimo pavyzdys pateikiama situacija, kai apribojamas 
žmonių patekimas į prekybos centrus. Sprendime pažymima, jog prekybos centrai 
skiriasi nuo kitų prekybos vietų epidemijos plitimo požiūriu, taigi šis reguliavimas 
paremtas skirtinga situacija, kuri atitinka įstatymo tikslą. Atitinkamai nurodoma, 
jog kadangi patekimui taikomi skirtingi dokumentai (sveikatos pasas, persirgimo 
pažymėjimas, testavimo rezultatas, kt.), skirtingai nevertinami ir tie asmenys, kurie 
negalėjo pasinaudoti vakcinacija iki įsigaliojant įstatymui arba kurie buvo vakcinuo-
ti vakcina, nepatvirtinta Europos medicinos agentūros (52 pnk.), taip pat jog šiuos 
dokumentus gali tikrinti tik teisėsaugos pareigūnai arba prekybos ar paslaugų vietų 
valdytojai ir šis tikrinimas galimas tik netaikant jokios diskriminacijos (54 pnk.)1492, 
šiais argumentais remiantis skundas dėl lygybės principo (įmonių ir asmenų) pažei-
dimo atmetamas.   

Kitas skundo argumentas buvo susijęs su tuo, kad įstatymo reikalavimai (svei-
katos pasų tikrinimas) tariamai sukelia daug papildomų rūpesčių verslui, reikalauja 
didelių žmogiškųjų ir finansinių išteklių, be to, numatomos ir baudos už šių reikala-
vimų nevykdymą, ir taip pažeidžiama teisė užsiimti verslu. Į tai Konstitucinė Taryba 
atsakė, kad tam tikrų apribojimų nustatymas verslui, siekiant kontroliuoti epidemiją 
ir taip apsaugoti konstitucinę sveikatos apsaugos vertybę, yra pagrįstas bei nelaikyti-
nas neproporcingu, nes tam nereikia daug išteklių (61–63 pnk.). Dėl baudų skyrimo 
pažymėta, kad pirmiausia taikomos įspėjamosios priemonės, kuriose nurodoma, kas 
turi būti padaryta, ir tam duodamas 24 valandų laikotarpis, tik neatsižvelgus į nuro-
dymą ir nepašalinus trūkumų vieta gali būti uždaryta daugiausia 7 dienoms, tačiau 
turi būti atidaryta, vos tik valdytojas pašalins trūkumus. Ir tik tada, jeigu valdytojas 
gauna 3 ir daugiau įspėjimų per 45 dienas, jam gali būti skiriama bauda ar bausmė 
(laisvės atėmimas iki vienų metų). Konstitucinė taryba tokį baudų ir kontrolės me-
chanizmą laiko proporcingu pagal veiką ir nepažeidžiančiu bausmės proporcingu-
mo principo.1493 

Dar viena situacija, spręsta šio kompleksinio skundo metu, buvo įstatymo nuos-
tata, reikalaujanti, kad tam tikrų įmonių darbuotojai bei valstybės tarnautojai turėtų 

1492  Decision no. 2021-824 DC of 5 August 2021, 49–54 punktai.
1493  Decision no. 2021-824 DC of 5 August 2021, 61–68 punktai.
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sveikatos pasus, norėdami patekti į darbo vietą, o pasų neturėjimas gali reikšti dar-
bo santykių suspendavimą ir kartu pajamų praradimą, taip pat buvo skundžiama, 
jog sveikatos paso neturėjimas sudaro sąlygas nutraukti terminuotus ir „paskyrimo“ 
kontraktus.  Teigiama, kad tokie ribojimai galbūt pažeidžia teisę į darbą, lygybės 
principą ir lygias teises siekti darbo viešajame sektoriuje. Konstitucinė taryba pa-
stebėjo, kad iš tiesų skirtingas darbo sutartis turinčių asmenų traktavimas pažei-
džia lygybės principą, tačiau bendrasis reikalavimas pateikti sveikatos pasą – ne, nes, 
panašiai kaip su prekybos centrais, siekiama teisėto konstitucinio tikslo, numatytos 
įvairios galimybės (vakcinavimo, persirgimo, testavimo pažymos), taip pat suspen-
davimas numatomas daugiausia trims dienoms, po kurių darbdavys ne tik privalo 
išsiaiškinti su darbuotoju situaciją, bet ir yra sudaryta galimybė perkelti darbuotoją 
į kitas pareigas (pvz., nuotolinis darbas), be to, darbuotojas turi teisę sugrįžti į darbą 
vos tik gavęs atitinkamą dokumentą.1494 Taigi iš principo Prancūzijos Konstitucinė 
Taryba patvirtino, kad sveikatos pasas nepažeidžia Prancūzijos konstitucijos.  

Ispanija

Ginčą dėl COVID paso sprendė ir Ispanijos Aukščiausiasis Teismas. Sprendi-
mas buvo susijęs su Andalūzijos regiono Aukščiausiojo Teismo sprendimu, kuriuo 
šis Teismas nepritarė Andalūzijos regiono vyriausybės sprendimui įvesti COVID 
pasą naktinio pasilinksminimo vietoms (sulaukusi daug kritikos, ypač iš pramogų 
industrijos, dėl planuojamos priemonės regiono vyriausybė pati kreipėsi į teismą). 
Regiono teismas argumentavo keliais pagrindais1495: teismas atkreipė dėmesį, kad 
toks reguliavimas gali pažeisti teisę į privatumą, tačiau šis pažeidimas nelaikytinas 
rimtu, nes apie pusę Ispanijos gyventojų jau yra visiškai pasiskiepiję nuo COVID-19, 
tačiau vis tiek laikytinas netinkama priemone, nes jis suvienodina vakcinacijos pa-
žymėjimo ir neigiamo koronaviruso testo galią, nors jie nurodo skirtingus apsaugos 
lygius. Žinant, kad net ir vakcinuoti arba persirgę asmenys gali tapti viruso nešio-
tojais, teismas mano, kad neatsakyta, kaip tokia priemonė „apsaugotų nuo viruso 
perdavimo iš tų, kurie atėjo į pasilinksminimo įstaigą tik su PGR ar antigenų testu, 
tik patvirtinančiu, jog testo atlikimo metu testuojamasis nenešiojo aktyvaus viruso, 
o ne tai, kad jis turi imunitetą virusui“. Teismas taip pat atmetė regiono vyriausybės 
teiginį, kad priemonė yra būtina, nes nebuvo pakankamai įrodymų, kad didelė dalis 

1494 Decision no. 2021-824 DC of 5 August 2021, 72–86 punktai.
1495 Court rules against Andalusia’s Covid pass for nightlife venues, https://english.elpais.com/soci-

ety/2021-08-09/court-rules-against-andalusias-covid-pass-for-nightlife-venues.html. 
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penktosios bangos susirgimų kilo naktinio pasilinksminimo įstaigose.
Ispanijos Aukščiausiasis Teismas, dar kartą išanalizavęs Andalūzijos regiono 

vyriausybės ir kitų institucijų argumentus, skundžiant Andalūzijos Aukščiausiojo 
Teismo sprendimą, patvirtino pastarąjį, konstatuodamas, kad vyriausybės pateikti 
argumentai nepakankamai įrodo poreikį taikyti šias priemones, kurios riboja fun-
damentalias privatumo ir nediskriminavimo teises, vertinant, kaip šie ribojimai įga-
lintų pasiekti norimus ir būtinus tikslus, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją.1496  

Be to, Ispanijos Aukščiausiasis Teismas pritarė Andalūzijos Aukščiausiajam 
Teismui, kad nebuvo pakankamai pagrįsta tai, kad nenurodyta taikomų priemonių 
trukmė ir priežiūros trūkumas, o nurodymas, kad tai „priklauso nuo pandemijos 
plėtros“, yra nepakankamas. Be to, priemonės taikomos visai Andalūzijai, jos gy-
ventojams ir savivaldybėms, nepriklausomai nuo atvejų skaičiaus ir be sąsajos su 
sveikatos situacija ir jos raida.1497 

Taip pat dalis apeliacijos buvo susijusi su įstatymų teisinės galios klausimais, t. 
y. kokiu įstatymu turi būti reguliuojami šie ir panašūs ribojimai (paprastu įstatymu 
ar organiniu įstatymu)1498, tačiau šis klausimas nebuvo esminis (ir buvo jau spręstas 
ankstesnėse bylose).  

Taigi apibendrinant galima konstatuoti, jog Ispanijos teismai regioninės vyriau-
sybės norą taikyti priemones atmetė ne dėl to, kad jos per se prieštarautų Ispanijos 
konstitucijai ar teisės principams, o dėl to, kad vyriausybė nesugebėjo šių priemonių 
tinkamai ir išsamiai pagrįsti bei numatyti saugiklius. Kitaip tariant, teismai akcen-
tavo pagrįsto poreikio pagrindimo elementą kaip pagrindinį kriterijų kalbant apie 
galimus ribojimus.  

Slovėnija

2021 m. gruodžio 6 d. Slovėnijos Konstitucinis Teismas priėmė sprendimą by-
loje Nr. U-I-210-211499, kurioje įvairios valstybės tarnautojų profesinės sąjungos gin-
čijo vyriausybės sprendimą įvesti privalomąją vakcinaciją valstybės tarnautojams. 
Savo sprendime Teismas nurodė, kad toks reikalavimas vakcinuotis savo prigimtimi 
prilygsta darbo sąlygų reguliavimui, o šis turi būti vykdomas pagal Darbo sąlygų 

1496 Roj: STS 3260/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3260, <https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocu-
ment/5774c96862c0f7ef/20210827>, p. 7.

1497 Roj: STS 3260/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3260, p. 8.
1498 Roj: STS 3260/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3260, p. 6.
1499 Nr. U-I-210-21, https://www.us-rs.si/odlocba-ustavnega-sodisca-st-u-i-210-21-z-dne-29-11-2021/.
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įstatymą ir Infekcinių ligų įstatymą, kuris ir nustato įvairias skiepų, įskaitant ir priva-
lomus, rūšis (kitaip tariant, įstatymas turi būti papildytas nauja vakcinacijos rūšimi). 
Konstitucinio Teismo nuomone, vyriausybės sprendimas buvo priimtas nesilaikant 
šių įstatymų nuostatų, todėl šio sprendimo dalis, numatanti privalomąją vakcina-
ciją, nesuderinama su Slovėnijos konstitucijos 120 straipsnio 2 dalimi („Adminis-
tracinės įstaigos atlieka savo darbą nepriklausomai, laikydamosi Konstitucijos ir 
įstatymų“1500). Tačiau, kaip pažymima Teismo pranešime spaudai, šiame sprendime 
Konstitucinis Teismas nesprendė, kaip būtų teisiškai vertinama ši priemonė (priva-
lomoji vakcinacija), jeigu ji būtų paremta tinkamu teisiniu pagrindu, taip pat Teismo 
sprendimas nereiškia, jog darbuotojų vakcinavimas kaip sąlyga, būtina dirbti vals-
tybės tarnyboje, laikytina neadekvačia (neproporcinga) priemone (nesorazmeren 
ukrep – sl.).1501 Taigi Slovėnijos Konstitucinis Teismas nepaneigė galimybės taikyti 
privalomąją vakcinaciją, tačiau nurodė, kad tai turi būti daroma laikantis teisės aktų 
hierarchijos ir sistemingumo. 

1500 Constitution of the Republic of Slovenia. Official Gazette of the Republic of Slovenia Nos. 33/91-I, 
42/97, 66/2000, 24/03, 69/04, 68/06, and 47/13, <https://www.us-rs.si/media/constitution.pdf>.

1501 Nr. U-I-210-21, https://www.us-rs.si/odlocba-ustavnega-sodisca-st-u-i-210-21-z-dne-29-11-2021/.
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Pirmame mokslo studijos skyriuje analizuota, kokių teisinių iššūkių pandemijos 
valdymo metu kilo siekiant užtikrinti teisės viršenybę ir kaip jie buvo sprendžiami. 
Svarstyta, kaip pandemija paveikė teisinių režimų taikymą ir kokį poveikį turėjo es-
minių konstitucinių ir tarptautinių reikalavimų taikymui, ypač dėl žmogaus teisių 
ribojimo. 

Vertinant konstitucinius iššūkius, kilusius taikant pandemijos valdymo prie-
mones, Europos valstybių konstitucinių teismų jurisprudencijos analizė parodė, 
kad pagrindinė konstitucinių teismų užduotis, sprendžiant pandemijos inspiruotas 
konstitucinės justicijos bylas, yra rasti tinkamą visuomenės sveikatos užtikrinimo ir 
žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo pusiausvyrą. Atsidūrus naujos, nežinomos 
grėsmės akivaizdoje įprastinės konstitucinės pusiausvyros tarp individo ir visuome-
nės interesų paieškos svarstyklės ne kartą sviro visos visuomenės pusėn, įvertinus 
teigiamą taikomų ribojimų poveikį saugant asmenų sveikatą ir gyvybę, kuris atsver-
davo ribojimų griežtumą. Šiuo aspektu buvo akcentuojama tiek valstybių pozityvioji 
pareiga nedelsiant imtis veiksmų dėl plintančios užkrečiamos ligos suvaldymo, sie-
kiant apsaugoti žmonių sveikatą ir gyvybę, fizinį ir psichinį integralumą, tiek atski-
ro individo pareiga elgtis atsakingai, paisant teisėtų visuomenės sveikatos apsaugos 
interesų. 

Konstitucinių teismų sprendimai, kuriuose kovos su pandemija priemonių bū-
tinumas derinamas su teisinės valstybės ir teisės viršenybės reikalavimais, yra trūks-
tama pandemijos teisinio reguliavimo mozaikos dalis, kurią atsakingai ir atsargiai 
dėlioja konstitucinės kontrolės institucijos. Europos valstybių konstituciniai teismai, 
spręsdami dėl su pandemija susijusio teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai, rė-
mėsi tiek klasikinėmis žmogaus teisių ribojimus leidžiančiomis konstitucinės dokt-
rinos nuostatomis, tiek formulavo naujas, tik pandemijos teisiniam reguliavimui 
vertinti taikomas taisykles, kurių nuo šiol privalės laikytis sprendimus priimančios 
valstybės institucijos:

1. Net pandemijos sukeltos grėsmės vienai svarbiausių konstitucinių vertybių 
– teisei į sveikatą – akivaizdoje konstituciniai teismai principingai laikėsi esminių 
klasikinių konstitucinių standartų, ypač kai tekdavo spręsti vykdomosios valdžios 
institucijų įgaliojimų ribų klausimus. Konstitucinėje jurisprudencijoje pabrėžta par-
lamento įsitraukimo į ribojimų nustatymą būtinybė, ne kartą nurodyta, kad atitin-
kamų kompetencijų delegavimas vykdomosios valdžios institucijoms bus teisėtas tik 
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tada, kai tai leidžia Konstitucija, o įstatymuose įtvirtintas pavedimas dėl konkrečių 
pandemijos valdymo priemonių parinkimo yra aiškus, konkretus, pakankamai deta-
lus. Vertinant žmogaus teisių ir laisvių ribojimus nulėmusias priemones, pažymėtina, 
kad konstitucinėje jurisprudencijoje akcentuojama proporcingumo principo svarba, 
be to, atkreiptas dėmesys į tai, kad žmogaus teises ir laisves ribojančios priemonės 
gali būti taikomos tik laikinai, jų taikymo laikotarpis turi būti apibrėžtas iš anksto.

2. Formuluodami naujas, pandemijos teisiniam reguliavimui vertinti taikomas 
taisykles, konstituciniai teismai, šalia klasikinio žmogaus teisių ir laisvių ribojimų 
vertinimo testo, rėmėsi ir mokslinių duomenų pagrįstumo kriterijumi, t. y. reikalavo 
moksliniais duomenimis paremto griežtų žmogaus teises ribojančių sprendimų pa-
grindimo ir adekvataus grėsmę visuomenės sveikatai keliančios situacijos vertinimo. 
Taip pat konstitucinėje jurisprudencijoje pažymėta ir tai, kad pandemijai suvaldy-
ti skirtas teisinis reguliavimas gali būti nustatomas vadovaujantis iki tol daugiausia 
aplinkos apsaugos teisėje taikytu atsargumo principu, kuris pateisina preventyvių 
priemonių nustatymą tais atvejais, kai siekiama ne suvaldyti pandemijos padarinius, 
o užkirsti kelią jiems atsirasti, taip sudarant prielaidas išvengti potencialios žalos 
konstitucijos saugomoms vertybėms. 

Spręsdami dėl Konstitucijai prieštaraujančių teisės aktų sukeltų padarinių, kons-
tituciniai teismai pakankamai plačiai rėmėsi teisės aktų teisėtumo prezumpcija, reiš-
kiančia, kad kol teisės aktas nėra nuginčytas, jis yra teisėtas ir galiojantis, taigi galioja 
ir jo sukelti padariniai. Tokiu būdu buvo sudarytos prielaidos užkirsti kelią nesibai-
giantiems ieškiniams dėl galimo valstybės valdžios institucijų nustatytais žmogaus 
teisių ir laisvių suvaržymais padarytos žalos atlyginimo. 

Užsienio valstybių konstitucinėje jurisprudencijoje suformuota doktrina dėl 
pandemijos valdymo priemonių turėtų remtis ir Lietuvos Respublikos Konstituci-
nis Teismas, spręsdamas nagrinėjimo laukiančias konstitucinės justicijos bylas, ku-
riose ginčijamas pandemijos teisinio reguliavimo konstitucingumas. Konstitucinis 
Teismas turėtų vertinti, ar atitinkamais teisės aktais nustatyti judėjimo laisvės, tei-
sės į darbą suvaržymai, pareiga apsispręsti dėl vakcinacijos arba patirti atsisakymo 
skiepytis ribojimus nustatyti laikantis iš Konstitucijos kylančių reikalavimų. Šiose 
konstitucinės justicijos bylose turėtų būti ne tik taikomas proporcingumo testas, bet 
ir tikrinama, ar nustatant atitinkamą teisinį reguliavimą buvo remiamasi mokslu pa-
grįstais kriterijais, ar atsargumo principas, nulėmęs tam tikrų priemonių pasirinki-
mą, nepaneigė ribojamų žmogaus teisių ir laisvių esmės.

Vertinant administracinio teisinio reguliavimo ir režimų transformaciją CO-
VID-19 pandemijos metu, nustatyta, kad skiriamasis vieno ar kito režimo įvedimo 
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bruožas yra visuomeninių santykių apsaugojimo tikslai ir visuomenės rimties su-
trikdymo mastas, keliantis grėsmę visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai. Siekiant 
apsaugoti visuomenę nuo didelių pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai 
arba išvengti žmonių žūties, sužalojimų ar didelių turtinių nuostolių, keliančių grės-
mę visuomenės sveikatai, saugumui bei gyvybei, būtina įvesti nepaprastosios padė-
ties režimą. O siekiant apsaugoti visuomenę nuo nežinomos kilmės užkrečiamųjų 
ligų sukėlėjų paplitimų arba ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, taip pat pavojingų 
užkrečiamųjų ligų protrūkių ar epidemijų, tinkamiausias yra karantino režimas. 
Kaip tik paminėtos aplinkybės turėtų būti pagrindas įvesti vieną ar kitą režimą, nes 
teisinis reguliavimas ir suformuota praktika nenustato aiškių pagrindų atskyrimo 
kriterijų, kokiais atvejais tikslinga yra skelbti nepaprastąją padėtį, o kokiais – karan-
tino režimą.

Kilusi pandemija sąlygojo valdžios subjektus apsispręsti, kokį teisinį reguliavi-
mą (režimus) įtvirtinti Lietuvoje. Nepaprastosios padėties režimas turėtų būti įve-
damas tik susiklosčius labai rimtoms, ekstraordinarinėms aplinkybėms, kai grėsmė 
kyla konstitucinei santvarkai ar visuomenės rimčiai bei saugumui. Įvedus nepapras-
tąją padėtį, apribojamos, suvaržomos  esminės žmogaus teisės ir laisvės, įtvirtintos 
Konstitucijoje. Paskelbimo procesas gali užtrukti, nes jis reikalauja detalesnės dis-
kusijos, aptarimo, o tai gali atsiliepti reagavimo į susiklosčiusią pandeminę situaciją 
operatyvumui. Be to, nepaprastosios padėties režimas gali būti skelbiamas pakanka-
mai ilgam 6 mėnesių terminui, o tai gali kelti abejonių dėl žmogaus teisių ir laisvių 
apribojimo termino pagrįstumo. Ir nors pandemijos metu, tikėtina, buvo prielaidos 
skelbti ir nepaprastąją padėtį, pasirinktas švelnesnis, karantino režimas, todėl povei-
kis žmogaus teisių įgyvendinimo suvaržymams buvo mažesnis. Kartu pastebėtina, 
kad administracinių režimų reguliavimas dėl pandemijos iš esmės nepakito, išskyrus 
kai kurių institucijų funkcijų išsiplėtimą, kuris, tikėtina, bus ilgalaikis. 

Lyginant ŽULPKĮ ir NPĮ įtvirtintų apribojimų, draudimų mastą ir kiekį konsta-
tuotina, kad valdžios subjektai, siekdami suvaldyti COVID-19 pandemiją, tinkamai 
pasirinko įvesti karantino režimą. Tuo metu nebuvo poreikio drastiškai apriboti ar 
drausti asmens teises ar laisves, o tai galėjo įvykti paskelbus nepaprastąją padėtį.

Vertinant COVID-19 pandemijos situaciją valdančių subjektų sistemos trans-
formacijas Lietuvoje pastebėtina, kad, vadovaujantis pandemijos metu galiojusiu 
teisiniu reguliavimu, tarp valdžios institucijų ir visuomenės  susiklostė „Vadovauk 
ir kontroliuok“  modelio santykiai. Tačiau, kaip parodė COVID-19 pandemijos val-
dymo praktika, turėtų būti derinami abu „Vadovauk ir kontroliuok“ ir „Problemų 
sprendimo“ modeliai, t. y. visuomenei ar jos nariams turi būti aktyviai leidžiama 
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dalyvauti pandemijos valdymo situacijoje, todėl teisės aktuose turėtų būti apibrėžtas 
jų teisinis statusas, teisės ir pareigos.

CSĮ pakeitimo įstatymo pakeitimais, padarytais pandemijos metu, buvo ne tik 
praplėsta viešojo administravimo subjektų kompetencija, bet ir įtvirtinti didesni as-
menų teisių ir laisvių apribojimai ekstremaliųjų situacijų atvejais. Civilinės saugos 
subjektams platesni įgaliojimai riboti asmenų teises ir laisves įstatymu buvo suteikti 
tik nuo 2020 m. gegužės 1 d. Vadinasi, nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gegužės 
1 d. Vyriausybės nutarimais „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskel-
bimo“ negalėjo būti ribojamos atskiros asmenų teisės ir laisvės, įtvirtintos Konstitu-
cijoje ir kituose įstatymuose. Taigi pandemijos pradžioje priimti skubūs Vyriausybės 
sprendimai sudarė sąlygas ignoruoti esminius konstitucinius reikalavimus dėl tam 
tikrų teisių ir laisvių suvaržymo.

COVID-19 pandemija lėmė, kad keičiant teisės aktus nepaisyta ir kai kurių tei-
sėkūroje taikytinų principų, tokių kaip konsultavimasis su visuomene. Vis dėlto toks 
poveikis buvo trumpalaikis, ir iš dalies galima pateisinti konsultavimosi su visuo-
mene stygių, nes reikėjo skubiai, operatyviai reaguoti į besikeičiančią padėtį, greitai 
priimti sprendimus. Vis dėlto operatyviai, nesikonsultuojant su visuomene priim-
ti sprendimai turi būti teisėti (neprieštarauti aukštesnės galios teisės aktams), vieši 
(turi būti sudaromos galimybės susipažinti su jų projektais, priėmimo aplinkybėmis, 
motyvais), kad ateityje būtų išvengiama reguliavimo klaidų.

Administracinės atsakomybės taikymo kontekste COVID-19 pandemijos metu 
nustatyta, kad kito teisinis reguliavimas plečiant veikų, už kurias taikoma adminis-
tracinė atsakomybė, sąrašą tiesiogiai su pandemija susijusiomis veikomis. Naujų 
ANK įtvirtintų teisės normų pagrindu pradėta formuoti nauja teismų praktika. Ši 
praktika leis vertinti asmenų veiksmus, kaip jie laikosi reikalavimų, ir ateities pande-
mijų metu. Nors praktika nėra itin gausi, ji išryškino keletą administracinės atsako-
mybės taikymo pandemijos metu tendencijų.

Už nusižengimą, numatytą ANK 45 str., atsakomybėn gali būti traukiami ne tik 
fiziniai asmenys, bet ir įmonių vadovai. Praktikoje buvo kilę neaiškumų, pagal kurią 
ANK 45 str. dalį turi būti kvalifikuojama asmens veika. Taip pat yra pasitaikę atve-
jų, kai pareigūnai, asmenį traukdami administracinėn atsakomybėn pagal ANK 45 
straipsnio 4 dalį, neįsigilindavo į visas bylos aplinkybes, į tai, ar asmuo dėl sveikatos 
problemų gali dėvėti kaukę.

Asmenys pagal ANK 506 str. 41 d buvo traukiami atsakomybėn už tai, kad ne-
silaikė karantino metu įvestų teisių ir laisvių apribojimų, juos kvestionavo. Asme-
nys buvo traukiami ne tik dėl reikalavimų, susijusių su karantino režimo draudimų, 
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apribojimų ar pareigų nevykdymu, bet dėl visų kitų teisėtų pareigūno reikalavimų 
nevykdymo karantino metu. Be to, analizuojant teismų praktiką dėl ANK 506 str. 
41 d. bei ANK 45 str. 4 d. taikymo, pastebėta, jog kvalifikuojant asmens veiklą pagal 
ANK 45 str. 4 d. asmuo dažnai traukiamas atsakomybėn ir pagal ANK 506 str. 41 d. 

Dažniausiai asmenys pagal ANK 526 str. 3 d. atsakomybėn buvo traukiami už 
burną ir nosį dengiančių kaukių nedėvėjimą (pavyzdžiui, negalima buvo nusiimti 
kaukės dar prieš patenkant į kavinės teritoriją ar laukiant maisto, nors vėliau šioje ka-
vinės teritorijoje valgant ir galima būti be kaukės arba viešajame transporte negalima 
buvo nedėvėti nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės).

Tyrime įvertinta valstybių praktika dėl žmogaus teisių ribojimų pagal tarptauti-
nę teisę, susijusių su COVID-19 pandemijos suvaldymo priemonių taikymu, parodė, 
kad valstybėms palikta plati diskrecijos laisvė dėl ribojimų nepaprastosios padėties 
ar kito specialaus režimo metu lėmė, kad valstybių praktika COVID-19 sukeltos 
pandemijos kontekste buvo labai įvairi tiek dėl įvesto režimo formos, turinio, tiek dėl 
ribojimų taikymo. 33 pasaulio valstybės nusprendė įsivesti nepaprastąją padėtį ir in-
formuoti atitinkamas tarptautines organizacijas dėl nukrypimų nuo įsipareigojimų 
pagal žmogaus teisių instrumentus, dalis valstybių, įsivedusių nepaprastąją padėtį, 
jos tarptautiniu lygiu nedeklaravo, kai kurios valstybės įvedė kito pobūdžio teisinius 
režimus (pavyzdžiui, pavojingą situaciją, epideminę situaciją, krizinę situaciją ir kt.).

Skyrėsi valstybių ne tik taikyti ribojimai ir įvesti režimai, bet ir jų teisinis pa-
grindas. Nors daugumos ES valstybių narių konstitucijos numato galimybę įvesti ne-
paprastąją padėtį, dalis valstybių nusprendė nepasinaudoti šiomis nuostatomis, bet 
remdamosi įstatyminiu pagrindu įvesti specialiuosius režimus ir taikyti ribojimus. 
Daugelyje valstybių įtvirtinta stabdžių ir atsvarų sistema, siekiant išlaikyti įgaliojimų 
pasiskirstymą valdžios institucijoms net ir nepaprastosios padėties metu, tačiau pan-
demijos kontekste matoma tendencija, kad parlamentams liko antraplanis vaidmuo, 
paliekant vyriausybėms laisvę imtis iniciatyvos greitai įvesti nepaprastąsias priemo-
nes COVID-19 krizei įveikti.

Teisės ir laisvės, dėl kurių dažniausiai nukrypstama įvedus nepaprastąją padėtį, 
ir taip suteikia galimybę nuolatiniams ribojimams pagal tarptautinę teisę, pavyzdžiui, 
teisės į privataus gyvenimo ir šeimos gerbimą, susirinkimų ir asociacijų laisvės. Todėl 
valstybės, kurios COVID-19 pandemijos metu neįvedė nepaprastosios padėties, vis 
dėlto buvo linkusios naudotis įprastiniais leidžiamais žmogaus teisių ribojimais. Be 
to, EŽTT, net ir esant paskelbtai nepaprastajai padėčiai, pirmiausia vertins, ar taikytos 
priemonės buvo leidžiamos pagal atitinkamus straipsnius, tai reiškia, kad Teismas gali 
pripažinti nebūtinu vertinti paties nukrypimo nuo įsipareigojimų teisėtumo. 
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Lietuvos Respublika COVID-19 sukeltos pandemijos metu nebuvo įvedusi 
nepaprastosios padėties ir nepasinaudojo tarptautinių žmogaus teisių dokumentų 
nuostatomis dėl nukrypimų nuo įsipareigojimų. Todėl Lietuvoje taikytus ribojimus 
reikia vertinti per nuolatinių ribojimų, kuriuos leidžia EŽTK, TPPTP ir Chartijoje 
įtvirtintos konkrečios teisės, prizmę ir keliamų sąlygų (teisėtumo, būtinumo ir pro-
porcingumo) atitikimą. 

Mokslo studijos pirmame skyriuje taip pat įvertintas pandemijos poveikis ir 
konkrečios žmogaus teisių sutarties – EŽTK įgyvendinimui. EŽTT priimtų spren-
dimų, susijusių su COVID-19 pasekmėmis, analizė leidžia konstatuoti, kad EŽTK ir 
jos papildomų protokolų įgyvendinimas valstybėse Konvencijos dalyvėse nesustojo 
ir COVID-19 pandemijos metu. Lygiai taip pat nesustojo ir Teismo vykdoma vals-
tybių prisiimtų įsipareigojimų pagal Konvenciją įgyvendinimo priežiūra, kurią šis 
Teismas įgyvendina pagal Konvencijos 19 straipsnį. Tai iliustruoja ir akivaizdus fak-
tas, kad individai ir toliau naudojasi EŽTK ir jos protokoluose įtvirtintais žmogaus 
teisių užtikrinimo mechanizmais, teikdami EŽTT individualias peticijas pagal Kon-
vencijos 34 straipsnį. Dauguma EŽTT pateikiamų peticijų yra susijusios su Konven-
cijoje garantuojamų pilietinių teisių ir laisvių galimais pažeidimais (asmens laisvės 
ir neliečiamybės tariamais pažeidimais, kišimusi į asmenų privatų gyvenimą ar as-
mens neliečiamumą, religijos ar asociacijų laisvių suvaržymais). Aktualu ir tai, kad ir 
COVID-19 pandemijos metu individai gana aktyviai (aktyviau nei iki pandemijos) 
šiam Teismui teikė prašymus taikyti laikinąsias priemones. Tačiau šiuo atveju EŽTT 
išryškėjo tendencija, kad COVID-19 pandemijos metu individai, kuriems apribota 
laisvė, į EŽTT daugiau kreipėsi dėl to, kad, kaip minėta, EŽTT imtųsi priemonių, 
jog jie būtų paleisti iš savo sulaikymo vietų, ir / arba Teismas nurodytų priemones, 
kurių turėtų imtis valstybės, siekdamos apsaugoti šių asmenų sveikatą, esant užsi-
krėtimo COVID-19 virusu pavojui, o ne aiškiai nurodė tam tikras išimtines aplin-
kybes, kurios pateisintų laikinųjų priemonių taikymą. Iki COVID-19 pandemijos 
besikreipiančiųjų dėl minėtų priemonių taikymo prašymai gana dažnai buvo susiję 
su asmenų išsiuntimu iš tam tikros valstybės, siekiant sustabdyti tokį išsiuntimą dėl 
tikėtinos grėsmės jo gyvybei ar sveikatai arba gresiančių kankinimų Konvencijos 3 
straipsnio pagrindu asmeniui toje valstybėje, į kurią jis yra išsiunčiamas.  

Be to, EŽTK ir jos protokolų taikymą valstybėse COVID-19 pandemijos metu 
patvirtina ir tai, kad EŽTT ir toliau aiškina EŽTK ir jos papildomuose protokoluose 
įtvirtintus žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos standartus, valstybėms ir 
toliau primindamas svarbiausius joms keliamus reikalavimus, tarp jų, be kita ko, yra 
ir valstybių pareiga pranešti apie pagal EŽTK leidžiamus nukrypimus nuo šių vals-



591

IŠVADOS

tybių prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų pagal Konvenciją esant jose paskelbtai 
nepaprastajai padėčiai (taip pat ir karo atveju) pagal Konvencijos 15 straipsnį. 

Šioje studijoje išnagrinėti EŽTT nutarimai dėl nepriimtinumo aiškiai rodo, kad 
dauguma teikiamų peticijų, susijusių su COVID-19 valdymo priemonių taikymu 
valstybėse, neatitiko Konvencijoje nustatytų priimtinumo kriterijų dažniausiai dėl 
to, kad, viena vertus, pareiškėjams sunku įrodyti, kaip asmeniškai jie buvo paveik-
ti šių priemonių, kurių ėmėsi valstybės, siekdamos suvaldyti pandemiją ir jos ke-
liamą grėsmę visos visuomenės saugumui ir gyventojų sveikatai. Kita vertus, ir šių 
nepriimtinų prašymų kontekste išryškėjo ir gali būti toliau plėtojama asmens teisė į 
sveikatos apsaugą (ir atitinkamą jos lygį) (Konvencijos 8 straipsnio kontekste), kuri 
tapo ypač aktuali COVID-19 pasaulinės pandemijos sąlygomis (nors pati Konvenci-
ja tokios teisės tiesiogiai negina). Nors kol kas nagrinėtose situacijose sunku įžvelgti 
Teismo požiūrį į šią teisę ir jos tolesnę plėtotę, vis dėlto EŽTT Didžiosios kolegijos 
sprendimas Vavřička ir kiti prieš Čekijos Respubliką byloje leidžia teigti, kad Teismas 
gali (bet, aišku, neprivalo) remtis savo išplėtotais kriterijais, pagal kuriuos jis vertino 
privalomo skiepijimo atitiktį Konvencijos principams. Taigi lieka tik laukti būsimos 
EŽTT teisinės pozicijos bylose dėl privalomo skiepijimo nuo COVID-19 viruso ir 
tolesnės šių kriterijų ir principų plėtotės remiantis Konvencija. 

Be to, išnagrinėtieji EŽTT sprendimai, kuriuos pateikė skirtingos asmenų grupės 
(įskaitant įvairių profesijų atstovus), rodo ir tai, kad nemažai peticijų EŽTT teikia ir 
socialiai jautrių asmenų grupės (įkalintieji, sulaikytieji, sergantys tam tikra liga, taip 
pat vyresnio amžiaus asmenys, neįgalūs asmenys ir kt.), kurių pažeidžiamumas kri-
zės metu dar padidėja. Ypač dažnai skundžiamasi dėl sulaikymo, įkalinimo sąlygų, 
medicininių paslaugų prieinamumo COVID-19 pandemijos sąlygomis, todėl tikė-
tina, kad pandemija labiausiai paveikė kaip tik šių Konvencijos ginamų teisių įgy-
vendinimą. Palyginus minėtų asmenų grupių prašymus su tais prašymais, kuriuos 
pateikė asmenys, nepriklausantys socialiai jautrių asmenų kategorijoms, matyti, kad 
pastarieji sąlygiškai retai skundėsi judėjimo laisvės galbūt neteisėtais ir nepagrįstais 
apribojimais. 

EŽTT valstybėms narėms komunikuotų prašymų analizė leidžia tikėtis, kad 
aiškinant Konvencijos 3 straipsnį, turint omenyje COVID-19 pandemijos sąlygas, 
EŽTT gali būti dar labiau išplėtota valstybių pozityvių įsipareigojimų jurispruden-
cija.

Nors EŽTT iš esmės priimti sprendimai (angl. on the merits) kol kas yra tik pa-
vieniai, galime matyti tam tikros tendencijos kontūrus – kad tarptautiniai teismai, 
tarp jų ir EŽTT, balansuodami tarp asmens privačių interesų ir visuomenės saugu-
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mo bei gyventojų teisės į sveikatos apsaugą, renkasi viešąjį interesą ir jo prioritetą, 
t. y. yra linkę pateisinti valstybių pasirinktas įvairias priemones, kurių jos ėmėsi ko-
vodamos su COVID-19 pandemija ir jos pasekmėmis. Aišku, tai yra itin preliminari 
išvada, nes šios studijos rengimo metu buvo priimti tik patys pirmieji sprendimai dėl 
bylų esmės ar peticijų priimtinumo. Ateinantys metai bus labai reikšmingi siekiant 
įvertinti COVID-19 pandemijos poveikį Teismo jurisprudencijai ir žmogaus teisių 
apsaugos standartams, taip pat ir atitinkamų taisyklių ar principų (kriterijų), kuriais 
remdamasis EŽTT spręs su pandemija susijusias bylas, formulavimui. Kai bus išna-
grinėta daugiau bylų, susijusių su COVID-19 taikytų priemonių teisėtumu, jų būti-
numu ir proporcingumu, šioje studijoje daromas išvadas galima bus patvirtinti arba 
paneigti, todėl šios turėtų būti vertinamos tik kaip preliminarios. 

Kita galima išvada ir jau matoma tendencija – EŽTT linkęs nagrinėti bylas, rem-
damasis konkrečiuose Konvencijos straipsniuose nurodytais teisėtais naudojimosi 
žmogaus teisėmis apribojimo pagrindais, t. y. vadinamaisiais klasikiniais pagrindais 
(pavyzdžiui, 8–11 straipsnių antrosiose dalyse nustatytais pagrindais), neformuluo-
damas naujos, specialios jurisprudencijos dėl COVID-19 bylų. Tikėtina, kad tokia 
EŽTT jurisprudencijos kryptis išliks ir ateityje. Nors galbūt EŽTT išplėtos ir naujų 
krypčių ar tam tikrų kriterijų arba nustatys tam tikrą Konvencijos 15 straipsnio taiky-
mo praktiką, kuri būtų susijusi būtent su COVID-19 pandemijos, dėl kurios nemažai 
valstybių Konvencijos dalyvių paskelbė tam tikrus specialius režimus – nepaprastą-
sias ar net ypatingąsias padėtis ir karantinus, priemonėmis. Kol kas negalima pada-
ryti išvados (nes nėra EŽTT praktikos), ar skirtingai (ir jeigu taip, tai kaip) EŽTT 
taiko Konvencijoje garantuojamų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
standartus, pavyzdžiui, tais atvejais, kai valstybės nustato tam tikrus specialius reži-
mus valstybės viduje, bet apie įvestus žmogaus teisių apribojimus nepraneša Europos 
Tarybos generaliniam sekretoriui pagal Konvencijos 15 straipsnį, ir tais atvejais, kai 
valstybės, nustatydamos tam tikras pandemijos nulemtas žmogaus teises ribojančias 
priemones, apie tokias priemones informuoja Europos Tarybą minėto Konvencijos 
15 straipsnio nustatyta tvarka. Į šį klausimą bus galima atsakyti tik ateityje. 

Be to, tikėtina ir tai, kad COVID-19 bylų atveju dėl privalomo vakcinavimo 
EŽTT toliau plėtos savo ankstesnėse bylose suformuotus standartus privalomo skie-
pijimo srityje. 

Neabejojama, kad patirtis atkeliauja ir iš ankstesnių krizių, įskaitant 2008 m. 



593

IŠVADOS

ekonomikos krizę1502, pamokų1503 – visos šios patirtos krizės turėjo poveikį teisės vir-
šenybės principui, o drauge ir pagrindinių teisių įgyvendinimui. Vis dėlto norėtųsi, 
kad šis poveikis, kurio ilgalaikiškumas neabejotinas COVID-19 krizės sąlygomis1504, 
kiek jis buvo, yra ar bus neigiamas, būtų kuo švelnesnis EŽTK ar kitų tarptautinių 
sutarčių įgyvendinimo tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse požiūriu. Pažymėtina, 
kad EŽTK paskirtis – tinkamas Konvencijos įgyvendinimas valstybėse Konvencijos 
dalyvėse, o kaip EŽTT pabrėžė Karner prieš Austriją byloje1505, Konvencija skirta 
ne tik tam, kad būtų suteiktos individualios priemonės, bet ir tam, kad būtų spren-
džiami klausimai, susiję su viešosios politikos pagrindais bendrojo intereso labui, 
keliant bendruosius žmogaus teisių apsaugos standartus ir plėtojant žmogaus teisių 
jurisprudenciją Konvencijos valstybių bendruomenėje.

Viena iš COVID-19 pandemijos metu išryškėjusių tendencijų buvo minkštosios 
teisės (angl. soft law) instrumentų platus taikymas. Taigi mokslo studijoje svarstyta, 
ar pandemija lėmė nusistovėjusių teisinių instrumentų taikymo paradigmų pasikei-
timą. Tai, kad būtent soft law aktais pirmiausia sureaguota į naują beprecedenčio 
masto pasaulį sukrėtusią sveikatos krizę, neturėtų stebinti. Būtent formaliai privalo-
mosios teisinės galios neturintys soft law aktai pasižymi reaktyvumu, adaptyvumu ir 
priėmimo procedūros paprastumu, galimybe lengvai juos pakeisti, pasikeitus situa-
cijai. Kaip tik to ir reikėjo, pasaulyje ėmus sparčiai plisti koronavirusui. Ir pats pan-
demijos egzistavimo konstatavimo faktas įtvirtintas net ne minkštosios teisės, o aps-
kritai netgi ne teisės akte. Pasaulio sveikatos organizacijos generalinio direktoriaus 
įžanginė kalba, pasakyta 2020 m. kovo 11 d. spaudos konferencijoje dėl COVID-19, 
daugeliui valstybių ir jų teisėkūros institucijų tapo tuo signalu ir atspirties tašku, 
nuo kurio prasidėjo privalomosios teisinės galios teisės aktų priėmimas. Šis spaudos 
pranešimas dažniausiai minimas nacionalinių teisės aktų travaux préparatoires. PSO 
periodiškai išleidžiamos rekomendacijos ir jose siūlomos nustatyti konkrečios prie-
monės tapo gairėmis ne vienos valstybės įstatymų nuostatoms. Net ir nenumatant 
jokių sankcijų dėl PSO rekomendacijose išdėstytų taisyklių nesilaikymo, valstybės, 

1502 FRA (2010), FRA: Fundamental rights protection for persons living with HIV must be ensured, Press 
release, 16 July 2010.

1503 FRA (2013), The European Union as a Community of values: safeguarding fundamental rights in times 
of crisis, Luxembourg, Publications Office, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-safeguard-
ing-fundamental-rights-in-crisis_en.pdf. 

1504 „Human rights protection in the time of the pandemic: new challenges and new perspectives“, 28 
January 2022. European Court on Human Rights Judicial Seminar 2022. Background Document, p. 2, 
https://echr.coe.int/Documents/Seminar_background_paper_2022_ENG.pdf.  

1505 Case of Karner v. Austria, peticijos Nr. 40016/98, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61263. 
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priimdamos nacionalinius teisės aktus, vengia nuo jų nukrypti, nes šios speciali-
zuotos tarptautinės institucijos, turinčios pakankamai išteklių pasitelkti naujausius 
mokslinius duomenis, taip pat neabejotinai sukaupusios patirtį iš anksčiau pasaulį 
užklupusių mažesnio masto pandemijų, diktuojami standartai sveikatos apsaugos 
srityje neretai būdavo tas teisinis pagrindas ir teisėto tikslo įrodymas ar pagrindi-
mas, priimant žmogaus teises ir laisves varžantį teisinį reguliavimą. 

Europos Sąjunga, garsėjanti savo itin sudėtinga ir klampia teisėkūros procedūra, 
į pandemijos sukeltus iššūkius taip pat atsakė dažniau minkštosios teisės aktais, nei 
priėmė įpareigojančias taisykles. Suvienytos bendro likimo, bendrų iššūkių ir kaip 
niekad stipriai išreikšto poreikio visoms pasiekti kuo geresnių rezultatų, valstybės 
narės mielai vadovavosi ir ES priimamais soft law aktais, derindamos su jais savo 
nacionalinį teisinį reguliavimą ne dėl privalomumo, o iš solidarumo viena su kita. 
ES gairės taip pat leido sukaupti visą gerąją patirtį ir valstybėms narėms mokytis 
vienoms iš kitų, ieškant veiksmingiausių kovos su pandemija būdų.

Valstybes krečiant sveikatos krizei, ypač COVID-19 pandemijos pradžioje, kai 
nebuvo tikslių mokslinių žinių apie pasaulį užklupusį fenomeną, o teisinėje erdvė-
je ir visuomenėje buvo daug netikrumo, nacionalinės privalomosios teisinės galios 
neturinčios rekomendacijos, ko gero, netikėtai patiems jų kūrėjams įgyvendinimo 
aspektu pačių šių normų adresatų pasirinkimu kurį laiką buvo laikomos teisines pa-
sekmes sukeliančiomis teisės normomis. Teisiniam reguliavimui nuolat keičiantis, 
teisę taikantys subjektai ėmė nebesuprasti, kurios taisyklės yra privalomos, o kurių 
tik patariama laikytis. Buvo baiminamasi, kad neigiamos pasekmės grės ne tik už 
įstatymuose ar Vyriausybės nutarimuose nustatytų taisyklių nesilaikymą, bet ir ne-
paisius kurios nors rekomendacijos nuostatos, todėl neretai jos būdavo kruopščiai 
įgyvendinamos. 

Taigi soft law instrumentai tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu išgyveno 
„aukso amžių“, kai dėl įpareigojančių nuostatų priėmimo buvo ginčijamasi ar ieš-
koma optimalaus sprendimo, o susiklosčiusią situaciją kaip nors reguliuoti vis tiek 
reikėjo. Nors soft law yra gana patogi, lanksti, dėl to kartais labiau mėgstama teisinio 
reguliavimo priemonė, vien tai, kad tokiomis normomis įtvirtinami reikalavimai ne-
turi privalomosios teisinės galios, nereiškia, kad galima nustatyti bet kokį teisinį re-
guliavimą. Šalia nepaneigiamų soft law privalumų, itin pravertusių, kai reikėjo imtis 
reguliuoti pandemijos situaciją, niekur nedingo ir šių teisės instrumentų trūkumai, 
kaip antai įgaliojimų priimti atitinkamas taisykles validumas, reguliavimo apimtis ir 
mandato veikti suteikimo klausimas. Kai kuriuos pandemijos reguliavimo aspektus 
pasirinkus įtvirtinti rekomendacijose ar gairėse, vis tiek privaloma laikytis teisinės 
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valstybės, teisės viršenybės principų diktuojamų reikalavimų teisės aktų leidybai, ne-
priklausomai nuo to, kad tokie teisės aktai formaliai ir neturi privalomosios teisinės 
galios. Tai reiškia, kad rekomendacijomis įtvirtintos taisyklės, pavyzdžiui, dėl lan-
kymosi viešose vietose, inter alia kaukės dėvėjimo, būtinųjų ar nebūtinųjų kelionių, 
negali būti diskriminacinės, vienas asmenų grupes vertinančios palankiau nei kitas.  

Antrame mokslo studijos skyriuje nagrinėtas pandemijos poveikis pasirinktoms 
teisės sritims. Verslo teisės kontekste analizuotas pandemijos poveikis sutarčių vyk-
dymui, ūkinės veiklos laisvės įgyvendinimui ir nemokumo teisei, kartu įvertinant ir 
taikytą mokesčių politiką ir teisinį reguliavimą verslo srityje bei investuotojų teisinės 
padėties aspektus. 

Pandemijos poveikio sutarčių vykdymui požiūriu galima teigti, kad pandemi-
jos poveikio Lietuvos sutarčių teisei nebuvo, vis dėlto nenugalimos jėgos ir sutarties 
vykdymo suvaržymo dėl iš esmės pasikeitusių aplinkybių institutai pagal šiuo metu 
suformuotą kasacinio teismo praktiką galbūt neatlieps pandemijos sukeltų iššūkių. 
Todėl aiškinant minėtus sutarčių teisės institutus yra būtini tam tikri esminiai pakei-
timai, kurie suteiktų daugiau lankstumo ir leistų sušvelninti pandemijos pasekmes 
sutartiniuose teisiniuose santykiuose.

Dabartinėje teismų praktikoje įtvirtinta objektyvaus neįmanomumo samprata 
riboja galimybes efektyviai taikyti nenugalimos jėgos institutą COVID-19 pande-
mijos sąlygomis. Objektyvaus neįmanomumo doktrina taip pat nedera su šiuolaiki-
ne sutarčių teise. Rekomenduotina teismams atsisakyti objektyvaus neįmanomumo 
kaip būtinosios nenugalimos jėgos kriterijaus taikymo, pripažinti ir taikyti lankstes-
nes neįmanomumo sampratas, tokias kaip ekonominis (praktinis) neįmanomumas, 
sutarties tikslo frustracija ((laikinas) žlugimas).

Sprendžiant, koks yra nenugalimos jėgos ir sutarties vykdymo iš esmės pasi-
keitus aplinkybėms institutų tarpusavio santykis, reikia ne atsižvelgti į sutartinės 
prievolės neįmanomumo laipsnį, o remiantis funkciniu požiūriu leisti sutarties šaliai 
pasirinkti jos siekiamą tikslą atitinkantį institutą. Jeigu šalis pasirenka nenugalimos 
jėgos institutą, jos sutartinių įsipareigojimų vykdymas yra suspenduojamas ir ji lai-
kinai atleidžiama nuo sutartinės atsakomybės, o kita šalis tokiu atveju gali nutraukti 
sutartį, jeigu šis suspendavimas virsta esminiu sutarties pažeidimu. Kita vertus, jeigu 
šalis nusprendžia naudoti sutarties vykdymo iš esmės pasikeitus aplinkybėms insti-
tutą, pagrindinis jos tikslas yra persiderėti dėl sutarties sąlygų ir išsaugoti sutartinius 
santykius naujomis sąlygomis ar nutraukti sutartį. Vis dėlto sutarties šalies pasirin-
kimas negali suvaržyti teismo. Itin svarbus jo vaidmuo vertinant, kuris iš šalių pasi-
rinktų šių dviejų gynybos būdų yra adekvatesnis, proporcingesnis ir labiau atitinka 
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sąžiningumo principo keliamus reikalavimus.
Tiek nenugalimos jėgos, tiek sutarties vykdymo iš esmės pasikeitus aplinkybėms 

atvejais nenumatomumo kriterijų atitiktų sutartys, kurios buvo sudarytos iki 2020 
m. vasario pradžios.

Lietuvos CK 6.212 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos nenugalimos jėgos instituto 
taikymo išimtys (sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių; rinkoje nėra rei-
kalingų prievolei vykdyti prekių; skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles) 
kodekso rengėjų suformuluotos per griežtai. Mechaniškas jų taikymas COVID-19 
kontekste nenugalimos jėgos institutą neretai padarytų ne tik neefektyvų, bet ir 
praktiškai neįgyvendinamą. Rekomenduotina teismams nesuabsoliutinti nenugali-
mos jėgos instituto taikymo išimčių ir jas taikyti lanksčiai, atsižvelgiant į tarptautinę 
komercinių sutarčių praktiką ir šiuolaikinę lyginamąją sutarčių teisės doktriną.

Ištyrus pandemijos poveikį verslo teisei buvo nustatyta, kad teisė užsiimti ūkine 
veikla (verslu) yra viena pamatinių teisių, sudarančių prielaidas valstybės ekonomi-
kos raidai ir plėtrai, kuri pripažįstama EŽTK, ES ir nacionalinėje teisėje. Tačiau ši tei-
sė nėra absoliuti ir teisėtomis, proporcingomis viešosios valdžios priemonėmis gali 
būti ribojama. Pandemijos metu kilęs poreikis užtikrinti visuomenės sveikatą lėmė 
būtinybę riboti subjektines teises, taip pat teisę užsiimti verslu. Vertinant šios teisės 
įgyvendinimo ribojimus, svarbu, kad ribojimas turi atitikti ne tik Konstitucijos, bet 
ir ES bei EŽTK keliamus teisių ribojimo reikalavimus. Įvertinus teisės užsiimti verslu 
neabejotinai glaudų santykį su nuosavybės teise, pabrėžtina, kad nuosavybės teisės 
ribojimui keliami reikalavimai turėtų būti taikomi ir ribojant ūkinės veiklos laisvę. 

Taigi sistemiškai vertinant teisės užsiimti verslu ribojimo prielaidas, darytina 
išvada, kad pagrindiniais šios teisės ribojimo kriterijais laikytini teisėtumo, propor-
cingumo reikalavimai ir kad turi egzistuoti visuomenės poreikis, kurio apsaugai šie 
ribojimai taikomi. Atkreiptinas dėmesys, kad valstybei ribojant teisę užsiimti verslu 
ne mažiau svarbus yra atlygintinumo reikalavimas, kuris užtikrina, kad negatyvūs 
tokio ribojimo padariniai bus kompensuoti suvaržymą patiriantiems subjektams. 
Manytina, kad pandemijos metu nustatyti teisės užsiimti ūkine veikla ribojimai 
reikšmingo poveikio tolesnei verslo teisės plėtrai neturės, be kita ko, atsižvelgiant 
į ad hoc priimto teisinio reglamentavimo apibrėžtumą laike bei verslo subjektams, 
kurių veikla buvo suvaržyta, taikytus kompensacinius mechanizmus. Trumpalaikiai 
teisės užsiimti ūkine veikla ribojimai buvo apibrėžti laike ir taikomi ribotai. Įverti-
nus aktualų teisinį reglamentavimą, negalima daryti išvados, kad pandemijos metu 
paaiškėjo teisinio reglamentavimo spragos.

Apibendrinant mokesčių įstatymų ir kitų mokesčių teisės aktų pokyčius Lietu-
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voje COVID-19 pandemijos metu (2020–2021 m.), galima pažymėti, jog, nepaisant 
aktyvių diskusijų ir mokesčių įstatymų leidybos iniciatyvų, valstybės mokesčių po-
litika ir jos teisinis įgyvendinimas Lietuvoje COVID-19  pandemijos metu gali būti 
apibūdinti kaip pasyvūs, nesusiję su platesnio masto teisės aktų reformomis ar deta-
lia apmokestinimo sąlygų peržiūra. Konstatuotina, jog Lietuvoje priimtais mokesčių 
įstatymais ir kitais mokesčių teisės aktais buvo gana minimaliai ir rezervuotai rea-
guojama į COVID-19 ligos pandemijos pasekmes verslui ir gyventojams (visų pir-
ma, įvedant ir nustatant PVM mokesčio lengvatas, taikomas kai kurioms nuo pan-
demijos nukentėjusioms paslaugų sritims), o esminių mokestinės naštos mažinimo 
priemonių ateinantiems laikotarpiams (2022 m.) nėra numatoma.

Kaip liudija ir ankstesnių finansinių ar ekonominių krizių valdymo patirtis ir 
mokslinių tyrimų rezultatai pasauliniu lygmeniu, būtent į realų mokesčių mažinimą 
orientuota valstybės mokesčių politika ir su ja susijusių teisinių priemonių įgyvendi-
nimas gali duoti teigiamų rezultatų siekiant paskatinti ūkio atsigavimą ekonominių 
sukrėtimų laikotarpiais. Todėl diskusijos dėl pandemijos metu vykdomos mokesčių 
politikos ir įstatymų leidybos priemonių mokesčių srityje Lietuvoje turėtų būti tę-
siamos ir neturėtų apsiriboti tik esamu mokestinių teisinių priemonių spektru. Šiuo 
aspektu svarbu pažymėti, jog kitose ES valstybėse narėse taikyta praktika mokesčių 
teisinio reguliavimo srityje (ypač PVM mokesčio tarifų klausimais) buvo ir yra su-
sijusi su kur kas platesnio spektro mokesčių lengvatų ar net sumažintų standartinių 
mokesčių tarifų taikymu, siekiant suvaldyti pandemijos pasekmes.

Pastebėtina, jog COVID-19 pandemijos metu iš esmės kito ir požiūris į tarp-
tautinės prekybos apmokestinimo (muitais ir kitais importo mokesčiais) reguliavi-
mą, kuris iš esmės atliekamas ES lygmeniu (ES institucijų sprendimais). Šioje srityje 
esminių mokestinių lengvatų, išskyrus kai kurių tikslinių prekių grupių, tiesiogiai 
reikalingų COVID-19 pandemijos pasekmių valdymui (pavyzdžiui, medicinos ir 
asmens apsaugos priemonės), taip pat nebuvo ir nėra numatyta. Priešingai, galima 
konstatuoti, jog pandemijos metu ES stiprėjo protekcionistinės tarptautinės preky-
bos reguliavimo mokestinės politikos apraiškos, buvo ir yra įvedami nauji prekybos 
apsaugos muitai, atsisakoma tolesnio universalių tarptautinės prekybos liberalizavi-
mo priemonių taikymo bei akcentuojama selektyvių, dvišalių, prekybinių santykių 
plėtojimo svarba. 

Investicijų teisės požiūriu, pandemijai pereinant į endemijos stadiją ir didėjant 
ekonomikos atsigavimui, galima manyti, kad investicinių ginčų tarp užsienio inves-
tuotojų ir valstybių arbitraže daugės. Todėl svarbu, kad investuotojai suprastų, ku-
riais teisių apsaugos standartais jie gali grįsti savo reikalavimus, o valstybės suvoktų, 
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kokiais teisiniais instrumentais jos gali apsiginti nuo pareikštų reikalavimų. 
Valstybės taikytų ir taikomų reguliacinių ir ekonominių priemonių pandemijai 

suvaldyti tikslas paprastai yra teisėtas, nes manoma, jog tokią teisę valstybė turi įgy-
vendindama savo suverenitetą ir gindama viešąjį interesą. Kita vertus, investuotojai 
gali laikytis pozicijos, kad vien jiems negali tekti šių priemonių taikymo finansinė 
našta, todėl investuotojai pagrįstai gali reikalauti kitokios interesų pusiausvyros, 
pareikšdami ieškinius dėl kompensacijos tarptautiniuose arbitražuose ar nacionali-
niuose teismuose bei grįsdami juos įvairiais tradiciniais investuotojų teisių apsaugos 
standartais, įtvirtintais tarptautinėse dvišalėse ar daugiašalėse investicijų apsaugos 
sutartyse. 

Užsienio investuotojai, siekdami apsaugoti savo teises, kurios galbūt buvo pa-
žeistos valstybių pandemijos valdymo priemonėmis, gali remtis standartiniais 
dvišalėse ir daugiašalėse investicijų apsaugos sutartyse įtvirtintais jų teisių apsaugos 
standartais, tokiais kaip apsauga nuo neatlygintinės tiesioginės bei netiesioginės eks-
propriacijos, teisingas ir nešališkas traktavimas, didžiausio palankumo ir nacionali-
nis režimai, visiškos apsaugos ir saugumo užtikrinimas.

Valstybės nuo reikalavimų atlyginti žalą, susijusių su pandemijos metu pritai-
kytomis jos valdymo priemonėmis, gali bandyti gintis, remdamosi tokiomis doktri-
nomis kaip nenugalima jėga, nelaimė, būtinasis reikalingumas ar reguliavimo galių 
doktrina, taip pat nedraudžiamų priemonių išlygomis, jei jos įtvirtintos konkrečioje 
tarptautinėje investicijų apsaugos sutartyje. Tokiais atvejais įprastai valstybės turėtų 
įrodyti, jog atitinkamos priemonės priimtos remiantis gera valia ir siekiant apsaugoti 
tokius viešuosius interesus kaip visuomenės sveikata, viešasis saugumas, todėl kom-
pensuoti investuotojų praradimų jos neprivalo.

Arbitražo teismų praktika panašiais atvejais nėra vienareikšmė, iki šiol būta ne-
mažai sprendimų, kuriais minėti valstybių argumentai atmesti dėl to, kad nebuvo 
tenkintos tokios sąlygos kaip taikytų valstybės priemonių būtinumas, pagrįstumas 
ir proporcingumas. Natūralu, jog valstybėms gali būti sudėtinga įrodyti nuo atsako-
mybės atleidžiančias aplinkybes, nes dažniausiai tokios priemonės priimamos ypač 
greitai, todėl gali būti neišvengta vienokio ar kitokio pobūdžio klaidų. Juo labiau, 
kad net ir grindžiant taikomas investuotojų teises ribojančias priemones viešuoju 
interesu kaip sveikatos apsauga, t. y. iš esmės pagrindžiant taikomų priemonių teisė-
tumą, tais atvejais, jei finansinė našta daugiausia perkeliama tik konkrečiam verslui, 
kompensavimo klausimas išlieka.   

Manytina, kad pandemija neturėjo esminės įtakos pačiai materialiajai tarptau-
tinei investicijų teisei teisinio reguliavimo turinio ir apimties keitimo prasme. Už-
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sienio investuotojų teisių apsaugos standartai įprastai formuluojami gana plačiai, 
taip investicinio arbitražo teismams sudarant sąlygas jų teises apsaugoti įvairiais jų 
pažeidimo atvejais, įskaitant ir neproporcingas ar kitų teisės reikalavimų neatitin-
kančias pandemijos valdymo priemones. Tas pats pasakytina ir apie valstybių tarp-
tautinės atsakomybės išimtis, kurios potencialiai gali būti taikomos kaip tik tokiomis 
aplinkybėmis kaip COVID-19 pandemija. Galima teigti, jog materialinė tarptautinė 
investicijų teisė yra skirta užsienio investuotojų teisėms užtikrinti, jas derinant su 
pagrįstais investicijas priimančiųjų valstybių interesais būtent tokiomis aplinkybė-
mis, kurios susiklostė dėl COVID-19 pandemijos. 

Viena vertus, nekyla abejonių, jog pandemija paveikė investicinių ginčų nagri-
nėjimo procesą. Vienas esminių pokyčių – virtualūs arbitražo posėdžiai, kurie tapo 
įprasta ir gana efektyvia priemone, leidusia toliau gana sklandžiai nagrinėti investici-
nius ginčus, nepaisant dėl pandemijos įvestų suvaržymų. Kita vertus, neišvengiamai 
kilo klausimų, ar ši priemonė užtikrina šalių teisę į tinkamą procesą. Reaguodamos į 
realybės padiktuotus iššūkius, dauguma arbitražo institucijų pakoregavo savo taisyk-
les ir suteikė daugiau diskrecijos arbitražo teismams organizuoti arbitražo bylų na-
grinėjimą nuotoliniu būdu. Tačiau tik ateitis parodys, kiek ir kokiu mastu nuotoliniai 
arbitražo posėdžiai taps kasdienybe įveikus pandemiją, nes akivaizdu, kad prilyginti 
jų žodiniam bylų nagrinėjimui negalima, kaip ir ignoruoti bylos šalių valios, jei jos 
reikalauja žodinio proceso, motyvuodamos teise būti išklausytos.

COVID-19 pandemijos sukelta krizė išryškino tinkamo nemokumo teisės re-
guliavimo svarbą, jos galimybes ir ribas padėti į finansinius sunkumus patekusiam 
verslui. Atlikus tyrimą dėl pandemijos poveikio nemokumo teisei, galima konstatuo-
ti, kad įstatymų leidėjo priimti laikino galiojimo nemokumo teisės aktų pandemijai 
valdyti pokyčiai, kurių taikymas praktikoje iš esmės apribojo kreditorių galimybes 
tam tikru laikotarpiu kelti skolininkams bankroto bylas ir suteikė saugumo jausmą 
įmonių vadovams, užkirto kelią susiformuoti bankrotų bangai pandemijos pradžioje 
ir padėjo sumažinti neigiamus ekonominius pandemijos padarinius.

Pandemijos sukelta krizė ir jos sukeltų ekonominių padarinių valdymas ir ver-
tinimas pakeitė požiūrį į nemokumo teisės galimybes ir vaidmenį ekonomikoje, iš-
ryškino esamo teisinio reguliavimo trūkumus, būtinybę didinti jos veiksmingumą, 
paskatino tolesnes nemokumo teisės derinimo iniciatyvas bei beprecedentį keitimąsi 
nemokumo teisės informacija tarp įvairių ES valstybių narių ir už ES ribų. Tokiu 
būdu pandemija paveikė nemokumo teisę kaip svarbus pokyčių katalizatorius. 

Ilgalaikėje perspektyvoje didžiausią naudą gali suteikti ne tik įvykdytos nemo-
kumo teisės reformos, bet ir išsikristalizavęs naujas požiūris į įmonių nemokumą. 
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Pandemija pakeitė tiek verslo klimatą, tiek požiūrį į verslo nesėkmę ir tai, kad verslo 
nesėkmė nebevertinama vien kaip tiesioginis prasto įmonės valdymo padarinys. 

Pandemijos sukelta krizė atkreipė dėmesį į būtinumą paspartinti nemokumo 
teisės reformas, kuriomis siekiama  modernizuoti ir pagerinti verslo reguliavimo 
aplinką ne tik pandemijos metu, bet ir visais atvejais, kai įmonės susiduria su fi-
nansiniais sunkumais. Rekomenduotina įvertinti gerąją kitų ES šalių praktiką dėl 
keleto restruktūrizavimo galimybių įvedimo, suteikiant verslui pasirinkimo laisvę: 
ar rinktis kolektyvinio pobūdžio viešą restruktūrizavimo procedūrą, ar uždaro po-
būdžio procedūrą. Taip pat tikslinga peržiūrėti esamą nemokumo procesų teisinį re-
guliavimą ir suteikti galimybę įmonėms pasinaudoti prevencinio restruktūrizavimo 
teikiamomis galimybėmis ankstyvesniame etape (atsisakant apribojimo tik 3 mėne-
sių laikotarpiu) bei sukurti specializuotas, paprastesnes ir efektyvesnes procedūras, 
atitinkančias smulkių įmonių poreikius ir jų veiklos būdus. 

Atsižvelgus į tai, kad keletas ES valstybių narių jau yra sukūrusios neviešo ir 
nekolektyvinio pobūdžio restruktūrizavimo procedūras, kurios neatitinka ES nemo-
kumo reglamento sąlygų ir automatiškai nebūtų pripažįstamos Lietuvoje, teisės aktų 
leidėjui reikėtų sukurti aiškų teisinį reguliavimą dėl tokio pobūdžio restruktūriza-
vimo procedūrų, vykdomų kitose ES valstybėse narėse, pripažinimo mechanizmo 
Lietuvoje. 

Antrame mokslo studijos skyriuje taip pat ištirtas pandemijos poveikis darbo, 
migracijos ir prieglobsčio, aplinkosaugos ir sporto teisei. 

Darbo santykių srityje pandemija padarė didžiulį poveikį nuotolinio darbo 
paplitimui tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose, kuris tapo plačiai taikoma 
darbo organizavimo forma (darbo atlikimo būdu). Dėl to šiuo laikotarpiu išryškėjo 
nuotolinio darbo reglamentavimo problemų, tokių kaip termino „nuotolinis darbas“ 
vienareikšmiškumas, tinkamos ir saugios darbo vietos įrengimas, darbuotojo pati-
riamų papildomų išlaidų kompensavimo mechanizmas, darbuotojų at(si)jungimo 
ir draudimo naudotis darbui skirtomis informacinėmis technologijomis ne darbo 
metu reglamentavimas.

Siekiant tinkamai valdyti pandemiją atitinkamai pakoreguotas savanoriškumo 
principo taikant nuotolinį darbą turinys, t. y. sudarytos galimybės darbdaviui pa-
reikalauti, kad darbuotojas dirbtų nuotoliniu būdu. Kita vertus, toks reikalavimas 
neatsiejamas nuo imperatyvo prieš skiriant darbuotoją dirbti nuotoliniu būdu dėl to 
gauti aiškų darbuotojo sutikimą. Taigi darbuotojo teisė motyvuotai nesutikti dirbti 
nuotoliniu būdu išliko.

Darbdaviai dar iki paskelbiant pandemiją turėjo teisę ir pareigą pagal indivi-



601

IŠVADOS

dualų poreikį apsaugoti darbuotojų ir klientų sveikatą darbovietėje nušalinti dar-
buotoją nuo darbo. Nepaisant to, pandemijos metu šios pareigos reglamentavimas 
buvo nuolat keičiamas ir pildomas. Pandemijos metu atliktų nušalinimo nuo darbo 
teisinio reglamentavimo pakeitimų pobūdis ir dinamika atskleidžia, kad Vyriausy-
bės pastangos stabdant šios infekcijos plitimą įvairiose darbo, veiklos srityse buvo 
permanentinės. Taip pat matomas siekis užtikrinti, kad su tuo susiję darbo teisių 
ribojimai būtų adekvatūs ir proporcingi.

Per pandemiją darbdaviai dažnai naudojosi jiems suteikta teise skelbti prasto-
vas. Kadangi tokių prastovų apmokėjimas tiesiogiai susietas su viešųjų finansų pa-
naudojimu, darbdaviai tokia teise galėjo pasinaudoti kaip ultima ratio priemone, t. y. 
išnaudoję galimybę darbą organizuoti nuotoliniu būdu, arba tais atvejais, kai dar-
buotojas nesutiko dirbti kito jam pasiūlyto darbo. Pandemijos laikotarpiu sustiprinta 
dėl to skelbiamų prastovų teisėtumo ir pagrįstumo prevencija bei kontrolė, įtvirtin-
tas darbdavių patirtų darbo užmokesčio už prastovą pandemijos laikotarpiu išlaidų 
dalies kompensavimo mechanizmas.

Dėl pandemijos darbo ginčų nepadaugėjo. Tai galima sieti su (a) sėkmingai 2017 
m. atlikta struktūrine darbo santykių reglamentavimo reforma, (b) laiku realizuo-
tomis ir pasitvirtinusiomis papildomos teisėkūros iniciatyvomis, reglamentuojant 
nuotolinį darbą, nušalinimą dėl sveikatos pandemijos laikotarpiu ir prastovas dėl 
ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino, (c) laiku suteikta nemaža materialine 
valstybės pagalba darbdaviams.

Paminėti pokyčiai taikant jau galiojančias nuotolinį darbą reglamentuojančias 
darbo teisės normas ir pakeitimai reglamentuojant nušalinimą nuo darbo bei pra-
stovas neabejotinai turės išliekamąją vertę reglamentuojant darbo santykius, susi-
klosčius panašioms krizinėms situacijoms, susijusioms su sunkiai sustabdomu už-
krečiamų ligų plitimu. Nepaisant to, didžioji dalis pandemijai suvaldyti skirtų darbo 
teisės normų buvo tiesiogiai susijusios su laikinu darbo teisių suvaržymu. Jos pri-
imtos reaguojant į COVID-19 viruso (ar net atskirų jo atmainų) plitimo specifiką, 
todėl tokio teisinio reglamentavimo poveikis yra trumpalaikis. Atsižvelgiant į tai, 
keičiantis viruso plitimo eigai, šis teisinis reglamentavimas turi būti peržiūrėtas ir 
dalis specialiųjų teisės normų panaikintos.

Migracijos srityje pandemija turėjo nevienareikšmį poveikį. Nors iš esmės su-
varžymai sustabdė arba pailgino migracijos procesus (vizų, leidimų, prieglobsčio 
klausimų sprendimas), iš dalies teigiamas poveikis pasireiškė darbo migracijos sri-
tyje, ypač atveju tų migrantų, kurie buvo priskirti „būtinosioms profesijoms“, nes 
buvo liberalizuotos vizų ir leidimų išdavimo sąlygos, o kai kur net imtasi kardinalių 
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priemonių, lėmusių apskritai neteisėtai esančių šalyje migrantų laikiną legalizavimą, 
o tai ir leido taikyti sveikatos priežiūros ir viruso plitimo užkardymo priemones ir 
šiems asmenims. Taigi kai kurie migrantai tam tikrose šalyse pasinaudojo pozityvio-
mis COVID-19 pandemijos priemonėmis. Tačiau nors pandemijos metu kai kurių 
profesijų migrantų vaidmuo buvo itin svarbus, pandemija kol kas neturėjo ilgalaikio 
poveikio jų statuso gerinimui, kuris kartu prisidėtų ir prie valstybių atsparumo didi-
nimo krizių atvejais. 

Nors apribojimai prieglobsčio prašytojų atvykimui į šalį dėl visuomenės sveika-
tos priežasčių neturi teisinio pagrindo prieglobsčio teisėje, pandemija turėjo tiesio-
ginį poveikį teisei ieškoti prieglobsčio dėl judėjimo per sienas ribojimo ir daugeliu 
atvejų išimčių netaikymo prieglobsčio prašytojams. Valstybių praktikos, kuri neati-
tiko egzistuojančių tarptautinių ir ES įsipareigojimų šioje srityje, pasitaikė ne vien-
kartiniais atvejais, o nacionaliniai teismai pripažino tokias praktikas neteisėtomis. 
Tokių praktikų plitimas, kuris reguliavimui neturėjo didelio poveikio, rodo, kad tei-
sė ieškoti prieglobsčio ir naudotis veiksmingomis prieglobsčio procedūromis krizių 
atvejais lieka pažeidžiama. 

Kol kas sudėtinga numatyti, ar pandemija turės ilgalaikį poveikį Dublino siste-
mos įgyvendinimui, bet trumpuoju laikotarpiu negalėjimas perduoti asmenų pagal 
Dublino reglamentą neabejotinai turėjo įtakos prieglobsčio sistemoms. Tam tikra 
prasme toks asmenų perkėlimo sustabdymas kai kurioms valstybėms galėjo turėti ir 
teigiamą poveikį, nes įprastai didžiausia našta tenka prie pietinių ES sienų esančioms 
valstybėms (Graikijai, Italijai), kurių prieglobsčio sistemos ir taip susiduria su dide-
liais išbandymais. Todėl dalies asmenų negrąžinimas į jas, jei ir iš esmės nesumažino 
šių valstybių prieglobsčio institucijų krūvio, bent jau jo nedidino. Kartu galima nu-
manyti, kad ruošiantis ateities krizėms gali būti svarstomos galimybės Dublino re-
glamente sureglamentuoti papildomomis nuostatomis tokias situacijas, kai dėl nuo 
valstybės nepriklausančių priežasčių perkėlimas negali įvykti laiku. Vis dėlto termi-
no eigos sustabdymas, jei toks būtų numatytas, turėtų neigiamą poveikį prieglobsčio 
prašytojams, nes  neapibrėžtą laikotarpį jie būtų neaiškioje teisinėje padėtyje. Tačiau 
tai neigiamai veiktų ir pačias prieglobsčio sistemas – nebūtų veiksminga ilgą laiką 
nenagrinėti asmens prašymo ir įšaldyti prieglobsčio procedūras.

Imigracinio sulaikymo kontekste pandemija išryškino naujus iššūkius, susi-
jusius su sulaikymo centrų perpildymu ir asmenų laikymo sąlygomis, tačiau tam 
tikrais atvejais lėmė ir naujo požiūrio bei praktikų atsiradimą (pvz., imigraci-
nio sulaikymo sumažėjimą kai kuriose šalyse). Vis dėlto reikšmingesnio poveikio 
teisiniam reguliavimui imigracinio sulaikymo mažinimo praktikos kol kas nesukėlė. 
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Judėjimo per sienas ribojimai ir išsiuntimo sustabdymo priežastys neturėjo didesnio 
poveikio migrantų sulaikymo skaičiaus mažėjimui, nes nei valstybių institucijos, 
nei Europos Komisija, nei nacionaliniai teismai šių priežasčių dažniausiai nevertino 
kaip pagrindo netaikyti sulaikymo tuomet, kai buvo būtina jį taikyti. Taip pat ir 
pandemijai suvaldyti taikyti ribojimai savaime dažniausiai nebuvo vertinami kaip 
pagrindas netaikyti išsiuntimo, nors kai kuriais atvejais pandemijos situacija kilmės 
valstybėse turėjo įtakos išsiuntimo sprendimo priėmimui, ypač pažeidžiamų asmenų 
atveju.

Prieglobsčio sistemoms pandemija gali turėti pragmatinį poveikį, nes jos metu 
pradėti naudoti arba paspartinta įvairių technologinių sprendimų, kurių reglamen-
tavimo trūko iki pandemijos, plėtra, todėl pandemijos metu priimti minkštosios tei-
sės dokumentai, tikėtina, turės poveikį naujų metodų taikymui prieglobsčio proce-
dūrose. Kadangi technologijų taikymas prieglobsčio procedūrose kelia ir tam tikrų 
rizikų, itin svarbu, kad ES lygiu būtų sureglamentuotas jų naudojimas ne tik minkš-
tosios teisės instrumentais. 

Laisvo asmenų judėjimo srityje pandemijos pasekmės buvo nevienareikšmės. 
Viena vertus, galiojantys teisės aktai buvo taikyti gana liberaliai (pvz., priskiriant 
sveikatos situaciją prie viešosios tvarkos apribojimų pagal Šengeno kodeksą), kita 
vertus, pasigesta, kad galiojančios ES teisės normos užtikrintų bendro požiūrio į ri-
bojimus taikymą, o tai ir lėmė nevienodą ribojimų poveikį laisvam asmenų judėjimui 
ir šios dešimtmečius egzistuojančios ES piliečių ir jų šeimos narių teisės pažeidžia-
mumą krizių atvejais. Pandemija parodė, kad kai kurių laisvo asmenų judėjimo ribo-
jimo nuostatų taikymui reikalingas papildomas reglamentavimas, siekiant užtik rinti 
bendresnį ES valstybių narių atsaką į krizės sukeltus iššūkius. 

Nors pandemijos situacija reikalavo priimti skubius sprendimus ir ES lygiu, ES 
institucijų pasirinktas pandemijos iššūkių reguliavimas minkštosios teisės nuosta-
tomis, panašu, neužtikrino bendro ES valstybių narių požiūrio, todėl siekiant pa-
sirengti ateities krizėms, tikėtina, bus reikalingas detalus reguliavimas privalomo 
pobūdžio teisės aktais. 

Kartu reikia pastebėti, kad teisinis reguliavimas, kuris įteisintų panašius ribo-
jimus, laikinai taikytus pandemijos metu, ES nesikeitė, tačiau kai kuriose Europos 
valstybėse taikyta praktika pandemijos metu dėl prieglobsčio prašytojų neįleidimo 
rodo jų nepasirengimą užtikrinti tarptautinių ir nacionalinių reikalavimų įgyvendi-
nimą krizių atvejais. 

COVID-19 pandemijos metu išmoktos pamokos padės valstybėms būti geriau 
pasiruošusioms numatyti ir atsakyti į ateityje laukiančius migracijos iššūkius. Pan-
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demija parodė, kad nors siekta koordinuoti ribojimų dėl laisvo asmenų judėjimo ES 
įvedimą ir panaikinimą, vis dėlto valstybės narės taikė įvairias priemones net ir tuo-
met, kai ES mastu jos buvo panaikintos. Viena vertus, tai galėjo lemti neįpareigojan-
čio pobūdžio dokumentų naudojimas, kita vertus, ES laisvo asmenų judėjimo teisė 
ES vis dar gana priklausoma nuo nacionalinių valstybių diskrecijos. Todėl pande-
mijos poveikis ilgesnėje perspektyvoje gali pasireikšti tuo, kad reikės koreguoti šios 
srities teisinį reguliavimą įvedant detalesnes nuostatas dėl išimčių taikymo regulia-
vimo, taip pat pandemijos metu atsiradusias naujas sąvokas, tokias kaip „būtinosios 
kelionės“, „būtinieji darbuotojai“ ir pan.

Aplinkosaugos srityje studijoje ištyrus komunalinių atliekų tvarkymo teisinį 
reguliavimą dėl atsiradusios naujos atliekų rūšies, susijusios su apsaugos priemo-
nėmis, nustatyta, kad pandemijos laikotarpiu tinkamas komunalinių atliekų tvarky-
mas, ypač kol buvo mažai žinių apie COVID-19 ligos perdavimo būdus, tapo iššū-
kiu daugelyje valstybių, kurios operatyviai turėjo spręsti, kaip, esant didelei viruso 
plitimo rizikai, užtikrinti komunalinių atliekų tvarkymo kaip viešosios paslaugos 
nepertraukiamumą ir užtikrinti pažangių ir aplinką tausojančių atliekų tvarkymo 
būdų tęstinumą. Pandemija iškėlė naujų klausimų, kaip turi būti surenkamos ser-
gančių COVID-19 asmenų ar izoliacijoje esančių asmenų atliekos. Be to, pandemija 
lėmė naujo pobūdžio atliekų susidarymą ir susidarančių atliekų kiekių pasikeitimą, 
pavyzdžiui, vienkartinių plastikinių asmens apsaugos priemonių atliekų ir infekuotų 
atliekų kiekių augimą. Šiems iššūkiams spręsti buvo būtina priimti greitus sprendi-
mus ir imtis organizacinių pakeitimų, tačiau šie pokyčiai tik iš dalies buvo teisiškai 
reglamentuoti.

Tarptautinių organizacijų rekomendacijose atsispindėjo poreikis prisitaikyti prie 
pandemijos realybės, kartu siekiant išlaikyti teikiamos viešosios komunalinių atlie-
kų tvarkymo paslaugos tęstinumą ir saugumą. Įvertinus tarptautinių organizacijų 
gaires ir kitose valstybės taikytą praktiką, galima teigti, kad Lietuvoje taikytos labai 
panašios priemonės siekiant apsisaugoti nuo tolimesnio COVID-19 ligos plitimo, t. 
y. buvo siekiama užtikrinti įprastą atliekų surinkimo procesą, išskiriant atvejus, kai 
atliekos yra kaupiamos pas infekuotus ar izoliacijoje esančius asmenis. 

Pandemija išryškino tai, kad jos metu valstybės ir vietos savivaldos institucijos 
prioritetą teikė neteisinėms pandemijos valdymo priemonėms, tačiau jomis iš es-
mės siekė reguliuoti ir daryti poveikį asmenų veiklai. Tai vertintina kaip trumpalaikė 
priemonė, nesukurianti ilgalaikio teisinio įgyvendinimo mechanizmo, užtikrinan-
čio sklandų komunalinių atliekų tvarkymą pandemijos laikotarpiu. Tai, kad įpras-
to teisėkūros proceso buvo atsisakyta greitų ir teisiškai neįpareigojančių sprendimų 
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naudai, rodo teisės reikšmės ir vaidmens pandemijos sąlygomis mažėjimą. Šiame 
kontekste tikslinga kelti diskusiją, kaip tobulinti teisėkūros procedūras ir teisės įgy-
vendinimą, kad teisinis reguliavimas nebūtų laikomas kliūtimi ar stabdžiu įgyven-
dinti pandemijos valdymo priemones.  

Sporto teisės pokyčiai pandemijos kontekste labiausiai buvo susiję su kiberneti-
niu sportu (e. sportu), kuris egzistavo ir iki pandemijos, tačiau kaip tik pastaraisiais 
metais įgavo beprecedentį populiarumą. Teisine prasme kilo naujų procesinių, žmo-
giškų ir technologinių iššūkių. Procesine prasme gana sudėtinga suderinti griežtąją 
atsakomybę su tinkamo proceso reikalavimais, nes, kad ir koks greitas ir automati-
zuotas procesas būtų, sportininkui visuomet turėtų būti užtikrinama teisė atsikirsti į 
pareikštus įtarimus ar (bent jau) apskųsti jo atžvilgiu priimtą sprendimą. Žmogiško 
kapitalo prasme stinga specialistų, gebančių tirti sukčiavimą kibernetiniame spor-
te, ir toks trūkumas gali būti susijęs su procesiniais keblumais: sporto teisės rinka 
yra gana siaura, neretai asmenys vieni kitus pažįsta ir sprendžiant bylas (bei esant 
nuolatinei kompetentingų specialistų stokai) sunku užtikrinti nešališkumo princi-
po laikymąsi. A extensio, sudėtinga išvengti potencialaus interesų konflikto. Kalbant 
apie technologinius iššūkius, kyla klausimų dėl paties principo, kai statistiniais algo-
ritmais įrodinėjamas asmens kaltumas. Viena vertus, dirbtinio intelekto intervencija 
į teisinį procesą nėra didelė naujiena. Pavyzdžiui, Loomis v. Wisconsin (2017) byloje 
buvo įteisintas anoniminio teisingumo modelis, pagal kurį bausmę skyrė ne žmogus, 
o dirbtinis intelektas. Maža to, dirbtinio intelekto algoritmas pripažintas komercine 
paslaptimi, ir atitinkamai nuteistasis neturėjo teisės tokio algoritmo sužinoti. Antra 
vertus, anoniminis teisingumas neturėtų tapti bejausme, skausmą seikėjančia ma-
šina, neatsižvelgiančia į įtariamojo poziciją ir kitus kontekstualius veiksnius. Kaip 
galima nuspėti, subalansuoti šiuos du svertus yra sunku ir sporto teisės sistema be-
sitęsiančios pandemijos akivaizdoje turės vis iš naujo persvarstyti laiko patikrintus 
mechanizmus.

Reziumuojant galima daryti išvadą, kad sporto teisė prisitaikė prie pandemijos 
pasiūlydama adaptuotą sukčiavimo įrodinėjimo procesą. Tai yra ilgalaikis pokytis, 
nes e. sportas gyvuos ir po pandemijos, taigi bus kur kas aiškiau sureguliuoti tam 
tikri svarstytini klausimai. Kartu reikia pripažinti, jog pradinis pandemijos laiko-
tarpis buvo gana chaotiškas, tam tikri teisės taikymo sprendimai buvo diskutuotini. 
Taigi galima teigti, kad pavienės drausminės bylos buvo trumpalaikio „bandomojo“ 
pobūdžio, tačiau iš jų plaukiančios išvados ir naujas teisinis e. sporto reguliavimas – 
ilgalaikio stabilaus pobūdžio. Tad ekstremali situacija išryškino ir akceleravo sporto 
teisės ypatumą – poslinkį nuo „švelniosios“ prie „kietosios“ teisės.                    
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Trečiame mokslo studijos skyriuje analizuotas pandemijos poveikis teisei į teis-
minę gynybą, teismų darbo organizavimui, teisingumo vykdymui ir teismų proce-
sams, skiriant ypatingą dėmesį technologijų naudojimui teisiniuose procesuose. 

Asmens teisė į teisminę gynybą yra viena svarbiausių procesinių asmens tei-
sių, be kurios nebūtų įmanoma apginti visų kitų galimai pažeistų asmens teisių, taip 
pat ir galimai pažeistų teisių ekstremaliosios padėties ar karantino metu. Atliekant 
pandemijos poveikio šios teisės įgyvendinimo reguliavimui vertinimą buvo laiko-
masi prielaidos, kad COVID-19 pandemijos metu teisminės gynybos prieinamumas 
turėtų būti neribojamas arba laikinai ir proporcingai ribojamas, siekiant suderinti 
sveikatos krizės valdymą ir asmens galimybę ginti jo galbūt pažeistas teises (be kita 
ko – pažeistas ir dėl sveikatos krizės nulemtų apribojimų).

Atliktas tyrimas leidžia teigti, kad COVID-19 pandemijos poveikis šios teisės 
įsta tyminiam reguliavimui buvo minimalus, o jos realizavimo organizavimui ir 
praktiniam įgyvendinimui darė (ir vis dar daro) reikšmingą poveikį. 

Lietuvoje abiejų karantinų laikotarpiais nebuvo priimti proceso įstatymų pa-
keitimai, susiję su teisminių procesų organizavimu COVID-19 kontekste, todėl 
teismo procesų organizavimo gaires operatyviai ir periodiškai atnaujindama tei-
kė Teisėjų taryba. Nors toks minkštosios teisės reguliavimas, kad ir subordinuo-
tas proceso įstatymams ir teisės principams, nebuvo visiškai įprastas Lietuvoje, jis 
leido teismams konkrečioje byloje priimti sprendimus dėl procesų organizavimo, 
nenumatytus expressis verbis proceso įstatymuose. Teismai, įvertinę diskreciją 
pildyti procedūrinio pobūdžio teisinio reguliavimo spragas ir gana bendro pobūdžio 
Teisėjų tarybos rekomendacijas, ad hoc sprendė dėl skubiai, neatidėliotinai nagrinė-
tinų bylų, taip pat ir dėl nuotolinio proceso (ar atskirų jo veiksmų), vertindami tiek 
tokio proceso kaip visumos teisingumo užtikrinimo, tiek proceso dalyvių veiksmin-
go dalyvavimo tokiame procese galimybes.

Tačiau atliktas tyrimas leidžia teigti, kad bent jau tokie sprendimai, kaip visą 
bylą nagrinėti nuotoliniu būdu, turėtų turėti įstatyminį pagrindą. Įvertinus teisinį 
nuotolinio bylų nagrinėjimo teisme reguliavimą, darytina išvada, kad iki karantinų 
ir karantinų metu detaliausiai buvo reguliuojamas nuotolinis teismų posėdžių orga-
nizavimas ir vykdymas nagrinėjant civilines ir administracines bylas, BPK numatė 
tik atskirų veiksmų (paprastai proceso dalyvių apklausų) vykdymą nuotoliniu būdu, 
o ANK – iš viso nereguliavo šio klausimo. Įstatymų leidėjas, sureguliavęs nuotoli-
nio baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo tvarką kaip išimtinę žodinio proce-
so formą, turėtų įtvirtinti ir galimybę administracinių nusižengimų teiseną vykdyti 
naudojantis informacinėmis technologijomis. 
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Tyrimas parodė, kad Lietuvoje naudotas skubiai (neatidėliotinai) nagrinėtinų 
bylų identifikavimo metodas, kai teismas priima dėl to sprendimą konkrečioje by-
loje (taip formuodamas tam tikrus kriterijus byla po bylos), vadovaujantis teisėjų 
savivaldos pateiktomis gairėmis, yra galimas ir nekelia pagrįstų abejonių dėl teisė-
tumo. Tačiau, siekiant teisinio tikrumo, norminiuose aktuose turėtų būti nustatytas 
nebaigtinis sąrašas kriterijų, kurie lemtų teismo sprendimą, ar esant svarbioms prie-
žastims byla yra neatidėliotinai nagrinėtina proceso dalyviams fiziškai esant teismo 
salėje. Šie kriterijai galėtų koreliuoti su skubos ar prioritetine tvarka nagrinėtinų bylų 
atrinkimo kriterijais.

Išanalizavus pandemijos poveikį teisės į teisminę gynybą prieinamumui, dary-
tina išvada, jog teisminė gynyba pandemijos metu iš esmės buvo prieinama, didžio-
sios daugumos bylų nagrinėjimas vyko be nepagrįsto delsimo. Praktiškai įvertinus 
pandemijos įtaką proceso trukmei, darytina bendra išvada, kad nedaug pailgėjo 
baudžiamųjų bylų, kurios paprastai nagrinėjamos žodinio proceso tvarka, trukmė, o 
kitų bylų nagrinėjimo trukmei esminės reikšmės karantinai neturėjo. 

Užtikrinant prielaidas saugiam teismų sistemos darbuotojų funkcijų atlikimui 
specialaus teisinio reguliavimo nereikėjo, išskyrus teismų pirmininkų įsakymais nu-
statomą darbo tvarką.

Mokslo studijoje buvo tiriamas e. teisingumo priemonių taikymas pandemijos 
metu siekiant užtikrinti teisminių procesų nepertraukiamumą. Nagrinėta pandemi-
jos metu taikytų priemonių specifika pagal proceso rūšį, t. y. administracinio, civili-
nio ir baudžiamojo proceso iššūkiai ir sprendimai bei jų poveikis, taip pat išskiriant 
ir pandemijos sukeltų išbandymų ir jų sprendimo poveikį ikiteisminiam procesui.

Europinė e. teisingumo strategija ir priemonės įgavo naują prasmę pandemijos są-
lygomis. COVID-19 pandemijos akivaizdoje viso pasaulio teisėjai ir teisminės sistemos 
darbuotojai buvo priversti skubiai koreguoti savo kasdieninį darbą. Daugelis teismų 
buvo priversti sparčiai pereiti į skaitmeninę erdvę. Padidėjęs dėmesys technologijoms ir 
nuotoliniam teisėjų darbui padidino ilgalaikio specifinio teisėjų mokymo poreikį šiose 
srityse. Pandemijos metu viso pasaulio teisinėse sistemose buvo naudojamos labai įvai-
rios e. teisingumo priemonės, tačiau teismų sistemoje didžiausias dėmesys buvo skiria-
mas nuotolinių posėdžių pasitelkiant vaizdo (tele)konferencijas organizavimui. 

Pažymėtina, kad vaizdo konferencijų naudojimo tvarka įvairių rūšių bylų pro-
cesuose skiriasi. Tarpvalstybiniuose teismo procesuose siekiama, kad vaizdo konfe-
rencijos sesija kuo labiau atitiktų teismo įprastinę praktiką, kai parodymai duodami 
viešame teismo posėdyje. Siekiant didžiausios naudos, turi būti atsižvelgta į keletą 
skirtumų. Kai kurie dalykai, kurie yra savaime suprantami, kai parodymai duodami 
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įprastu būdu, įgauna naujų aspektų, parodymus duodant per vaizdo konferenciją: 
pavyzdžiui, reikia užtikrinti, kad liudytojas suprastų praktinę vaizdo konferencijos 
tvarką ir žinotų, kas yra vaizdo konferencijos šalys ir kokios jų funkcijos. Siekiant 
supaprastinti naudojimąsi vaizdo konferencijų įranga, visos įrangos sudėtinės dalys 
turėtų būti kuo labiau standartizuotos remiantis tais pačiais įrangos tipais ir ta pačia 
konfigūracija. Vaizdo konferencijų įranga turėtų, kai tai įmanoma, būti integruo-
ta į nusistovėjusią teismo salės darbo tvarką ir infrastruktūrą. Teismo salėje vaizdo 
konferencijų priemonės turėtų būti kiek įmanoma įrengtos ir naudojamos taip, kad 
sukurtų tradicinio teismo posėdžio atmosferą. Taip pat įvairių mokslininkų darbuo-
se, institucijų parengtuose tyrimuose, rekomendacijose ir teismų praktikoje pabrė-
žiama, kad svarbu laikytis teisinės valstybės principų, saugoti ir gerbti tarptautinius 
žmogaus teisių standartus ir pagrindinius teisėtumo principus, įskaitant teises į ly-
gybę teismuose ir teisingą bylos nagrinėjimą, teisę būti išklausytam, teisę būti teismo 
akivaizdoje ir kt. kaip dalį pasirengimo, atsakymo ir atkūrimo pastangų kovojant su 
COVID-19.

Lietuvos administraciniam procesui pandemijos sąlygoti pokyčiai buvo labiau 
teigiami nei neigiami, nes itin spartėjo IT taikymo, nuotolinio darbo teismuose ir 
kvaziteisminėse institucijose praktikos bei su tuo susijusio teisinio reglamentavimo 
plėtojimas. Tokie pokyčiai bus ilgalaikiai, nes net ir pasibaigus pandemijai jų vertė 
išlieka – jie supaprastina ir palengvina teisinės sistemos darbą ir padidina jos funk-
cionalumą. 

COVID-19 pandemija kelia poreikį iš naujo apsvarstyti kai kuriuos tradicinio 
teismo veikimo aspektus (santykiai su žiniasklaida, naujų technologijų naudojimo 
lygis, aktyvesnis alternatyvių ginčų sprendimo būdas, ypač mediatoriams). Euro-
pos e. teisingumo iniciatyvomis turėtų būti siekiama dar didesnio suderinamumo 
e. valdžios sistemoje, atsižvelgiant į konstitucines nuostatas dėl teisminių institucijų 
valstybėse narėse. Europos e. teisingumo sistema turėtų remti standartinio paslaugų 
skaitmeninimo požiūrį, įsipareigojant suteikti piliečiams ir įmonėms galimybę su 
institucijomis bendrauti skaitmeniniu būdu ir integruojant standartinio paslaugų 
skaitmeninimo požiūrį į nacionalinės ir ES teisės aktus, kad būtų užtikrintos ati-
tinkamos teisinės nuostatos ir taip garantuotas teisinis tikrumas ir sklandi sąveika 
nacionaliniame ir tarpvalstybiniame kontekste; veikti pagal vienkartinio duomenų 
pateikimo principą, t. y. vengiant perteklinių procedūrų ir, laikantis duomenų ap-
saugos taisyklių, vieną kartą į sistemą įvestą informaciją panaudojant pakartotinai 
tolesnėms procedūroms vykdyti, jeigu tik ji vis dar aktuali; būti orientuota į naudo-
tojus, t. y. į ją turėtų būti integruotos mobiliosios programėlės, interneto svetainės, 
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priemonės ir sistemos, sukurtos taip, kad jomis būtų lengva naudotis ir būtų įgalinti 
jų naudotojai.

Manytina, kad dėl pandemijos įvertinus teismų ir kvaziteisminių institucijų dar-
bo nuotoliu praktiką, Lietuvos administraciniai teismai turėtų atlikti vertinimus ir 
peržiūras, kad būtų parengti lėšų ir išteklių paskirstymo planai, siekiant užtikrinti, 
kad būtų garantuota galimybė kreiptis į teismą visais klausimais, ne tik tais, kurie 
laikomi skubiais, ir išspręsti nesėkmes, atsiradusias dėl sulėtėjusio teisingumo vyk-
dymo. Taip pat išplėsti ir patobulinti skaitmeninio teisingumo įrankius ir sumažinti 
skaitmeninį atotrūkį, kad būtų užtikrintas tinkamas procesas ir teisingo teismo tei-
sės, užtikrinta galimybė kreiptis į teismą visais klausimais, bei nustatyti aiškias ki-
bernetinio saugumo gaires, praktiškai vykdyti teismo procesus ir užtikrinti galimybę 
dalyvauti viešuose posėdžiuose. Tokios gairės turi atitikti žmogaus teisių apsaugos ir 
teisinės valstybės principus, siekiant apsaugoti garantuojamas asmens teises, teismo 
nepriklausomumą ir teisminio proceso teisėtumą.

Nepaprastosios padėties paskelbimas ir nepaprastųjų priemonių priėmimas re-
aguojant į COVID-19 pandemiją paveikė teismų, kaip pagrindinės teisinės valstybės 
apsaugos institucijos, praktinę veiklą. Tai atitinkamai daro poveikį asmens teisėms 
ir galimybei kreiptis į teismą. Pandemijos krizė unikali tuo, kad yra ilgalaikė ir neži-
noma jos pabaigos data. Tinkamas procesas ir teisingo teismo standartai kelia papil-
domų kibernetinio saugumo klausimų. Prieiga prie teisingumo ir kasdienio teisin-
gumo problemų sprendimas sulėtėjo. Tačiau IT technologijų vystymas ir diegimas 
teisminiuose procesuose daugelyje šalių išsprendė tokią situaciją ir įveikė pandemi-
jos sukeltus išbandymus. 

Ikiteisminio tyrimo kontekste pandemijos poveikis fiksuotas ir neigiama, ir tei-
giama kryptimi. Tyrimo metu nustatyta, kad pandemijos metu žemesnės galios tei-
sės aktais imtasi priemonių, kurios nevisiškai atitiko aukštesnės galios teisės aktais 
nustatytus reikalavimus, susijusius su ikiteisminiame tyrime dalyvaujančių asmenų 
procesinių garantijų taikymu. Todėl nuotolinių ikiteisminio tyrimo veiksmų atliki-
mas turi būti ne tik griežtai, bet ir preciziškai aiškiai reglamentuotas procesiniame 
įstatyme, proceso dalyviams suteikiant tokias pat procesines garantijas kaip ir daly-
vaujant asmeniškai. Baudžiamojo proceso kodeksą lydinčiuose teisės aktuose turi 
būti sureguliuoti tiek organizaciniai, tiek techniniai nuotolinių ikiteisminio tyrimo 
veiksmų atlikimo klausimai, jų metu gautų duomenų fiksavimo ir proceso dalyvių 
teisių užtikrinimo aspektai.

Tikėtina, kad ilgalaikis pandemijos poveikis bus tai, kad nuotoliniai procesai 
neišvengiamai įsitvirtins baudžiamajame procese, taip pat ir ikiteisminio tyrimo sta-
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dijoje. Tai lems naujų ikiteisminio tyrimo metu surinktos informacijos (duomenų) 
patikimumo gavimo teisėtumo vertinimo taisyklių kūrimą ir esminius ikiteisminio 
tyrimo proceso pokyčius.  

Pandemija parodė, kad teisinio reguliavimo neparengtumas ekstremalioms situ-
acijoms sukelia nemažai teisinių problemų, susijusių su proceso dalyvių procesinių 
garantijų užtikrinimu ikiteisminio tyrimo stadijoje, o tai neretai galėtų lemti esmi-
nius baudžiamojo proceso pažeidimus. 

Nepaisant pandemijos krizės sukeltų iššūkių, akivaizdus teigiamas pandemijos 
poveikis ikiteisminio tyrimo teisiniam reglamentavimui, pasireiškiantis ikiteisminio 
tyrimo reglamentavimo modernizavimu, technikos mokslo naujovių diegimu. Tai, 
be abejo, garantuotų greitesnį ir ekonomiškesnį ikiteisminį tyrimą ateityje.

Pasaulį sukrėtusi COVID-19 pandemija pasitarnavo kaip prielaida plėsti infor-
macinių technologijų potencialo panaudojimą teismo civiliniame procese. Nuotoli-
niai teismo posėdžiai, į kuriuos iki kilusios pandemijos Europos valstybėse žvelgta 
pakankamai atsargiai, kilus pandemijai tapo iš esmės vienintele priemone, užtikri-
nančia nenutrūkstamą teisingumo vykdymą civilinėse bylose. 

Lyginant su kitomis Europos valstybėmis, Lietuvoje sąlygos pandemijos metu 
perkelti civilinių bylų nagrinėjimą į elektroninę erdvę buvo pakankamai palankios, 
atsižvelgiant į dar 2013 m. civilinio proceso įstatymuose įtvirtintą galimybę civili-
nėse bylose naudoti vaizdo konferencijas ir telekonferencijas tiek įrodymams rinkti, 
tiek užtikrinant proceso dalyvių dalyvavimą teismo posėdyje, iki pandemijos jau ke-
letą metų sėkmingai veikusią teismų informacinę sistemą, sudarančią sąlygas vesti 
civilines bylas elektroniniu būdu, bei elektroninių civilinių bylų populiarumą tarp 
proceso dalyvių. Pandemijos patirtis parodė, kad teisinė bazė, leidžianti, esant porei-
kiui, teismo posėdžius civilinėse bylose vykdyti nuotoliniu būdu, Lietuvoje iš esmės 
yra pakankama ir papildomas įstatymų leidėjo įsikišimas tuo metu nebuvo reika-
lingas. Itin teigiamai vertintina teismų savivaldos institucijų veikla reglamentuojant 
praktinius su nuotolinių teismo posėdžių organizavimu susijusius aspektus, siekiant 
nuotolinio teismo proceso atitikties pagrindiniams civilinio proceso principams. 

Nepaisant informacinių technologijų siūlomų sprendimų akivaizdaus naudin-
gumo sveikatos krizės metu, nuotolinių teismo posėdžių organizavimo patirtis pan-
demijos sąlygomis leidžia daryti išvadą, kad nuotoliniai teismo posėdžiai civilinėse 
bylose naująja realybe bent jau artimiausiu metu netaps ir pasibaigus pandemijai 
turėtų išlikti tiesioginiu proceso šalių ir teismo bendravimu grindžiamo civilinio 
proceso išimtimi, kuria gali būti naudojamasi tik teismui atidžiai įvertinus tokios 
posėdžio formos tinkamumą konkrečioje civilinėje byloje ir atsižvelgus į proceso 
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dalyvių nuomonę šiuo klausimu. 
Siekiant užtikrinti, kad informacinių ir elektroninių ryšių technologijų siūlo-

mi sprendimai netaptų prielaida pažeisti pagrindines teisingumo vertybes, proceso 
dalyvių pageidavimas dėl nuotolinės teismo posėdžio formos ir ateityje turėtų likti 
neįpareigojantis bylą nagrinėjančiam teismui, kuris turi geriausias galimybes nu-
spręsti, ar konkrečioje byloje tokia proceso forma tinkama siekiant teismo proceso 
sąžiningumo ir teisingo sprendimo byloje priėmimo. Kita vertus, atsižvelgiant į tai, 
kad vertinti nuotolinį teismo posėdį kaip įprastą ir adekvačią alternatyvą fiziniam 
teismo posėdžiui Lietuvoje šiandien dar gerokai per anksti, proceso dalyvio sutiki-
mas dalyvauti teismo posėdyje nuotoliniu būdu bent jau artimiausiu metu turėtų 
būti laikomas būtina nuotolinio teismo posėdžio organizavimo prielaida. 

Spręsdamas dėl nuotolinio teismo posėdžio konkrečioje byloje galimybių, teis-
mas turėtų atsižvelgti į tokius kriterijus kaip nagrinėjamo civilinio ginčo pobūdis, 
bylos sudėtingumas, subjektinė proceso dalyvių sudėtis, byloje dalyvaujančių asme-
nų skaičius. Ypatingo atsargumo turėtų būti imamasi tais atvejais, kai nagrinėjama 
byla yra susijusi su pažeidžiamomis visuomenės grupėms, kurių galimybės nuotoli-
niu būdu dalyvauti nagrinėjant bylą gali būti ribotos, taip pat tose civilinėse bylose, 
kuriose pagal CPK nuostatas proceso dalyvių dalyvavimui žodiniame teismo posė-
dyje skiriamas ypatingas dėmesys. 

Nepaisant išsakytų pastebėjimų, COVID-19 pandemijos poveikis civilinio pro-
ceso teisei yra neabejotinas: šiandien turime diskutuoti nebe apie tai, ar nuotolinis 
teismo procesas yra galimas, bet veikiau apie tai, kokiomis sąlygomis jis galimas. 
Taigi klasikiniai civilinio proceso teisės principai pamažu įgyja naują, laikmetį ati-
tinkantį turinį. 

Ištyrus konkrečius teisės į teisminę gynybą civilinėse bylose įgyvendinimo atve-
jus, su kuriais susiduria teisingumą vykdantys Lietuvos teismai ir dalyvaujantys by-
loje asmenys, konstatuota, kad nors pandemijos metu Lietuvos valdžios institucijos 
teisės norminiais aktais suvaržė asmenų subjektines teises ir laisves, tačiau atitinka-
mi civilinio proceso įstatymo pakeitimai dėl teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo 
šiuo laikotarpiu nebuvo priimti. Teisės į teisminę gynybą veikimo ir įgyvendinimo 
probleminiai klausimai palikti spręsti teismams.

Lietuvoje pandemijos metu visos civilinės bylos iš esmės buvo nagrinėjamos to-
liau. Daugeliu atvejų teisminio nagrinėjimo stadijoje bylos nagrinėjimas žodine tvar-
ka pagrįstai atidėtas (ypač pirmojo karantino metu). Vis dėlto pasitaikė atvejų, kai 
teismai, siekdami kuo greitesnio bylos užbaigimo, nesilaikydami galiojančio proceso 
įstatymo reikalavimų, žodinę posėdžio tvarką pakeitė į rašytinę ir išnagrinėjo bylas 
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už uždarų durų, pažeisdami ne tik asmens teisę būti išklausytam, kitas proceso pa-
matines nuostatas, bet ir nepaisydami proceso viešumo principo teisinės reikšmės. 

Teismai, siekdami užtikrinti asmenims teisę į kuo greitesnį ginčų išsprendimą 
po pirmojo karantino, neretai bylų nagrinėjimą organizavo nuotoline forma, taip 
pat sprendė dėl mišraus posėdžio organizavimo byloje esantiems įrodymams ištirti. 
Pasitaikė atvejų, kai tokie teismų procesiniai sprendimai priimti skubotai, tinkamai 
jų teisiškai nemotyvuojant, neišklausius asmenų nuomonės bei argumentų, taip pat 
neįvertinus galimų tokio nusprendimo teisinių padarinių. 

Dalyvaujantys byloje asmenys tiek įrodinėdami pareikštų materialiųjų teisinių 
reikalavimų pagrįstumą, tiek reikšdami procesinius prašymus įvairiose proceso sta-
dijose (dėl įrodymų išreikalavimo, termino jiems pateikti atidėjimo, atleidimo nuo 
žyminio mokesčio mokėjimo, praleisto termino procesiniam veiksmui atlikti atnau-
jinimo, procesinio bendradarbiavimo) procesinius dokumentus neretai grindė su 
pandemijos sukeltais sunkumais susijusiomis aplinkybėmis. Teismai daugeliu atvejų 
tinkamai vertino pateiktų duomenų teisinę įtaką ir reikšmę reiškiamų reikalavimų 
ar prašymų (ne)pagrįstumui.   

Dėl pandemijos pakitusi teisinė tikrovė savaime nesukūrė prielaidų praktikoje 
keisti  teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo koncepciją, tik išryškino šios teisės iš-
skirtinę svarbą ir teisinę reikšmę. Pirma, bet kokie teisės į teisminę gynybą įgyvendi-
nimo apsunkinimai prilyginami šios teisės suvaržymams, todėl galimi tik įstatymu, 
jei tai objektyviai būtina ir socialiai pateisinama. Antra, teismui sprendžiant bet kokį 
su asmens teisės į teisminę gynybą suvaržymu / įgyvendinimu susijusį klausimą bū-
tina sudaryti ir užtikrinti realias asmens teisę būti išklausytam pagal EŽTK 6 straips-
nio pirmosios dalies garantijas. Trečia, Lietuvos teismai net ir po pandemijos ypač 
turėtų atsižvelgti į pandemijos metu priimtas tarptautines rekomendacijas – gaires, 
kurios įtvirtino visais laikotarpiais aktualias, tinkamas ir pakankamas teisės į teismi-
nę gynybą įgyvendinimo civilinėse bylose garantijas.

Nors visuose mokslo studijos skyriuose analizuoti ne tik nacionalinės, bet ir tam 
tikra apimtimi Europos Sąjungos ar tarptautinės teisės aspektai, vis dėlto mokslo 
studijos ketvirtame skyriuje atskirai dėmesys skirtas dviem tarptautinės teisės sri-
tims, itin aktualioms COVID-19 pandemijos kontekste – PSO dokumentų (ypač 
2005 m. Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių) taikymo, valstybių pareigos 
bendradarbiauti su PSO ir vakcinacijos klausimų teisinių aspektų analizei. Tyrimo 
metu nustatyta, kad nacionalinių teisinių priemonių (judėjimo laisvės ribojimų įve-
dimas) ir tarptautinių teisinių priemonių (2005 m. Taisyklių taikymas), kaip dviejų 
skirtingų pandemijos valdymo įrankių atskirtis, nekoordinuojant jų suderinamumo 
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ir atitikties, lėmė destruktyvų poveikį COVID-19 pandemijos valdymui. Valstybių 
nacionaliniu lygmeniu įvesti įvairaus masto ir pobūdžio judėjimo laisvės ribojimai 
kaip atsakas į COVID-19 ligos plitimą per se nėra tarptautinio pandemijos valdymo 
įrankio, 2005 m. Taisyklių ir jų pagrindu priimtų rekomendacijų, pažeidimas. 
Norint konkrečios valstybės atveju nustatyti, ar įvestas ribojimas nepažeidžia aptartų 
Taisyklių nuostatų, kiekvienu atveju reikia įvertinti šiuos aspektus: 

1. ar valstybė įgyvendino 43 straipsnio 2 dalies a) ir b) punktų reikalavimus pa-
grįsti įvestus judėjimo laisvės ribojimus moksliniais įrodymais ir moksliniais 
principais. Reikalavimai laikomi įvykdytais, jeigu, pirma, valstybė atliko rizi-
kos vertinimą pasitelkdama jai priimtiniausius mokslinius metodus ir, antra, 
yra aiškus tiesioginis ryšys tarp valstybės pasirinktų priemonių judėjimo lais-
vės suvaržymui ir rizikos sumažinimo;

2. ar valstybė įgyvendino 43 straipsnio 2 dalies c) punkto reikalavimą pagrįs-
ti įvestus judėjimo laisvės ribojimus konkrečiomis PSO rekomendacijomis. 
Reikalavimas laikomas įvykdytu, jeigu, pirma, valstybė apsvarstė PSO reko-
mendaciją, pasitelkiant geros valios principą, antra, informavo PSO, jei ketina 
nukrypti nuo rekomendacijų. Pažymėtina, kad PSO rekomendacijos turinio 
neįgyvendinimas per se dar nėra 43 str. 2 d. c) punkto pažeidimas;

3. ar valstybė veikė pagal 43 straipsnio 1 dalies a) ir b) punktų reikalavimus, kad 
įvesti judėjimo laisvės apribojimai nebūtų varžantys labiau nei alternatyvios 
priemonės ir nebūtų labiau invaziniai ar nepageidaujami nei alternatyvios prie-
monės. Vertinant šiuos reikalavimus atsižvelgiama į konkrečios valstybės užsi-
brėžtą tikslą – siekiamą sveikatos priežiūros lygį (jis turi būti aiškiai apibrėžtas 
ir ne žemesnis nei nustatytas PSO) ir priemonių tam tikslui pasiekti adekvatu-
mą. Pastebėtina, kad įrodinėjimo našta šiuo atveju tenka šaliai, kuri teigia, kad 
egzistuoja alternatyvios priemonės;

4. ar valstybė veikė pagal 3 straipsnio 1 dalies ir 32 straipsnio reikalavimus. Rei-
kalavimai laikomi įvykdytais, jei pripažįstama, kad ribojimai nepažeidžia tarp-
tautinės teisės saugomų pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių. 

Valstybių nacionaliniu lygmeniu įvesti įvairaus masto ir pobūdžio judėjimo lais-
vės ribojimai kaip atsakas į COVID-19 ligos plitimą per se nėra TPPTP 12 straipsnio 
pažeidimas. Vis dėlto priimtų judėjimo teisės suvaržymų teisėtumo klausimas 
konkrečiais atvejais gali kilti dėl 12 straipsnio 4 punkto ir galimo netinkamo sąvokos 
„savoji šalis“ aiškinimo ir tokiu atveju galėtų būti konstatuotinas neigiamas poveikis 
žmogaus teisių apsaugos įgyvendinimui.

Taikytų nacionalinių priemonių ir tarptautinių įsipareigojimų nesuderinamu-
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mo faktas skatina teisinį neapibrėžtumą ir teisinį nihilizmą, kuris destabilizuoja mė-
ginimus suvaldyti COVID-19 ligos sukeltą tarptautinę krizę. Nors valstybių nacio-
naliniu lygmeniu įvesti įvairaus masto ir pobūdžio judėjimo laisvės ribojimai kaip 
atsakas į COVID-19 ligos plitimą per se nėra pareigos bendradarbiauti pažeidimas, 
vis dėlto tarptautinėje teisėje pareiga bendradarbiauti su tarptautine organizacija 
tos organizacijos narei egzistuoja, o šios pareigos šaltinis gali būti tiek tarptautinė 
sutartis, tiek ir bendrasis tarptautinės teisės principas. Nors ir nėra baigtinio pareigos 
bendradarbiauti turinio sąrašo, atsižvelgiant į TTT sprendimus ir valstybių praktiką, 
valstybės narės turi pareigą, pirma, atsižvelgti į PSO rekomendacijas, antra, infor-
muoti apie jų nevykdymą, trečia, teikti informaciją apie nacionaliniu lygmeniu pri-
imtas priemones. Valstybė, nevykdanti šių įsipareigojimų, pažeidžia pareigą bendra-
darbiauti. COVID-19 pandemijos metu ne viena dešimtis valstybių pažeidė pareigą 
bendradarbiauti su PSO, nes nevykdė įvardytų pareigos bendradarbiauti turinio rei-
kalavimų ir tokiu būdu neigiamai paveikė krizės valdymo procesą. 

COVID-19 ligos plitimas tapo aplinkybe, unikalia savo mastu, apimtimi ir vei-
kimo greičiu. Autoriai, remdamiesi įrankiu - Grocijaus momento doktrina, aktualia 
tarptautinių paprotinių teisės normų atsiradimui, kai tai vyksta neįprastai sparčiai 
dėl naujų aplinkybių egzistavimo, pateikia išvadas dėl galimų tendencijų aptariamoje 
srityje formavimosi:

1. Tikėtina, kad COVID-19 pandemija turės akceleruojantį poveikį tolimesnėms 
diskusijoms, o galbūt ir apčiuopiamiems veiksmams dėl PSO 2005 m. Taisyklių, kaip 
ir kitų tarptautinių organizacijų bei jų priimamų teisinių instrumentų, reikšmės ir 
vietos tarptautinių teisės šaltinių sąraše; 

2. Valstybių veiksmai COVID-19 ligos plitimo metu, priešingi PSO priimtoms 
rekomendacijoms dėl judėjimo laisvės suvaržymų, laikomi labiau išimtimi ir chao-
tiška individualia reakcija nei signalu, rodančiu sąmoningą valstybių apsisprendimą 
keisti tarptautinėje teisėje egzistuojančią pareigą bendradarbiauti ar jos turinį. Nors 
pirminiame etape, kai valstybių veiksmai masiškai neatitiko PSO rekomendacijų ir 
tarptautinėje teisėje įtvirtintos pareigos bendradarbiauti, tai galėjo atrodyti kaip be-
siformuojanti nauja praktika, įvertinus tolimesnius valstybių veiksmus, galima teigti, 
kad šiuo atveju Grocijaus momento doktrina nebūtų taikoma, o naujos tarptautinės 
normos formavimosi nematyti;

COVID-19 patirtis parodė, kad tokio pobūdžio krizes būtų galima valdyti geriau, 
jeigu egzistuotų teisiškai įpareigojantis sąvokos „pandemija“ apibrėžimas ir konsta-
tavus, kad tam tikra situacija yra pandemija, kiltų aiškių teisinių pasekmių tiek PSO, 



615

IŠVADOS

tiek valstybėms narėms. PSO ir valstybių narių diskusijos ir veiksmai1506 rodo, kad 
egzistuoja tikimybė, jog naujos tarptautinės sutarties forma bus įtvirtinta ši sąvoka, 
jos turinys ir išspręstos kitos iš to kylančios teisinės ir praktinės problemos. Tai būtų 
dar vienas Grocijaus momento doktrinos pritaikymo pavyzdys, tik šiuo atveju PSO 
veiklos srityje, kai pokyčius tarptautinėje teisėje palaiko kelios dešimtys valstybių.

Privalomos vakcinacijos klausimu, apžvelgus ir išnagrinėjus įvairius tarptauti-
nius dokumentus, taip pat valstybių teismų praktiką (iki COVID-19 pandemijos ir 
vėlesnę) bei EŽTT sprendimą Vavrička byloje, matyti, kad jau iki COVID-19 pande-
mijos vakcinacijos klausimai buvo tarptautinėje ir nacionalinėje darbotvarkėje, tad 
svarbu įvertinti, ar COVID-19 aplinkybės turėjo (turi) poveikį teisiniam reguliavi-
mui, ar tai tik faktinis reiškinys. Ypač įdomu, kaip ši pandemija galėtų būti vertinama 
privalomosios vakcinacijos problemos kontekste.    

Bendrasis vakcinacijos reguliavimas tarptautinėje teisėje paremtas bendro po-
būdžio normomis ir yra laikytinas išvestinio, o ne tiesioginio reguliavimo objektu, 
daugiausia grindžiamas minkštosios teisės normomis. Tarptautiniai dokumentai ska-
tina vakcinaciją, pripažįsta ją sudėtine teisės į sveikatos apsaugą dalimi bei valstybės 
pareiga rūpinantis piliečių gerove, tačiau nė vienas nesukuria valstybėms pareigos 
vakcinuoti savo gyventojus, priešingai, išvestiniai PSO dokumentai netgi pasisako 
prieš privalomąją vakcinaciją, įskaitant ir COVID-19 pandemijos situacijoje.1507 Taip 
pat tarptautinėje teisėje akivaizdžiai matyti, kad konkretūs vakcinacijos klausimų 
sprendimai, būdų ir formų pasirinkimai yra palikti valstybių kompetencijai. 

Valstybės taiko įvairius vakcinavimo skatinimo modelius, taip pat ir privalomąją 
vakcinaciją, ją suprantant kaip nepalankių sąlygų sudarymą nevykdantiems vakci-
nacijos pareigos asmenims, įskaitant administracinės atsakomybės priemonių taiky-
mą. Po EŽTT sprendimo Vavrička byloje galima teigti, kad bent jau Europos Tary-
bos teisinėje erdvėje privalomoji vakcinacija nuo įprastinių vaikiškų ligų nelaikytina 
valstybės žmogaus teisių įsipareigojimų pažeidimu. Tačiau kyla klausimas, ar šios 
bylos rezultatai ir ankstesnė jurisprudencija gali būti tiesiogiai taikomi COVID-19 
pandemijai.

Besiformuojanti pandemijos laikotarpio valstybių praktika ir jurisprudencija 

1506 Jungtinių Tautų Organizacija, < https://news.un.org/en/story/2021/03/1088652>. Pasaulio sveikatos 
organizacija, < https://www.who.int/news/item/01-12-2021-world-health-assembly-agrees-to-launch-
process-to-develop-historic-global-accord-on-pandemic-prevention-preparedness-and-response >.

1507 „COVID-19 and mandatory vaccination: Ethical considerations and caveats“. Policy brief, 13 April 
2021,  https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy-brief-Mandatory-vaccina-
tion-2021.1. 
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rodo, kad vertinant COVID-19 ribojimus, skirtus vakcinacijai skatinti, nedaromas 
skirtumas, kuris būtų paremtas kokia nors ypatinga COVID-19 pandemijos ar jos 
suvaldymo priemonių prigimtimi. Taikoma tų pačių kriterijų, kaip ir ribojant ki-
tas žmogaus teises ar laisves, analizė: teisėtumo, aiškumo, būtinumo, proporcingu-
mo. Kol kas nė vienos valstybės jurisprudencijoje (JAV, Prancūzijos ar net Ispanijos 
Aukščiausiojo Teismo sprendime) neginčijama ribojimų galimybė, kuri taip pat at-
lieka vakcinavimosi skatinimo vaidmenį, t. y. patys ribojimai nepripažįstami kaip 
antikonstituciniai per se. Nors Ispanijos Aukščiausiasis Teismas ir atmetė taikomų 
COVID-19 (COVID paso) poreikį konkrečiame regione konkrečiu pandemijos mo-
mentu, ginčijama buvo pirmiausia pagrįstumo pagrindu (t. y. nustatyta, kad vyriau-
sybė nepateikė pakankamai pagrįstų argumentų tam momentui tam tikroje vietoje). 
Taigi panašu, jog valstybės linkusios taikyti ribojimus, remdamosi jau aptartais kri-
terijais, kurių taikymas apima ir grynuosius teisės, ir netgi mokslinio konsensuso dėl 
imunizacijos poreikio ir priemonių klausimus.

Pastebėta, kad ir ankstesniais („vaikiškų ligų“), ir COVID-19 atveju teismai, 
priimdami sprendimus ir vertindami ribojimų tinkamumą, remiasi mokslo duo-
menimis, mokslo konsensusu.  Ir nacionaliniai teismai, ir EŽTT yra akcentavę, kad 
vakcinų baimė ar nuogąstavimai dėl vakcinacijos žalos yra nepagrįsti mokslo duo-
menimis, be to, toks požiūris nelaikomas „įsitikinimais“ žmogaus teisių prasme, ku-
rie turėtų būti ginami kaip tikėjimo sąžinės laisvės dalis. Nors vakcinos, kuriomis 
skiepijama nuo „vaikiškų ligų“, naudojamos jau seniai (nors tai jų neapsaugo nuo 
prieš skiepus nusiteikusių žmonių neigimo), o COVID-19 vakcinos sukurtos per la-
bai trumpą laiką, nė viename nacionaliniame procese teismai neatsižvelgė į sampro-
tavimus dėl „vakcinų patikimumo“, tad, jeigu nepasirodys naujų tyrimų, rodančių 
galimą papildomą COVID-19 vakcinų žalą, galima teigti, kad COVID-19 pandemija 
nepakeitė jau susiklosčiusios bendrosios tendencijos. 

Atsižvelgiant į tai, kad dėl privalomosios vakcinacijos yra ir tarptautinio teismo 
sprendimas, gali iškilti klausimas: galbūt šis sprendimas (ir ypač jį lydinti valstybių 
praktika) leidžia kalbėti apie tarptautinio papročio, leidžiančio privalomąją vakci-
naciją, atitinkančią jau aptartus kriterijus, kaip žmogaus teisės į privataus gyvenimo 
neliečiamybę, apimančią teisę į  asmens neliečiamumą ir medicinių intervencijų at-
sisakymą, ribojimą, susiformavimą? 

Tarptautinės teisės doktrinoje papročiui susiformuoti reikalingi du elemen-
tai, nurodyti Tarptautinio Teisingumo Teismo statuto 38 straipsnyje: „įrodym[as] 
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visuotinės praktikos, pripažintos teisine norma.“1508 Šių elementų turinys buvo iš-
samiai detalizuotas TTT jurisprudencijoje, kurioje akcentuota, kad tokia valstybių 
praktika turi būti „iš esmės vienoda“ (angl. virtually uniform) ir „ekstensyvi bei ap-
imanti platų atstovavimo ratą“ (angl. extensive and representative), kad ji turi apim-
ti valstybes, kurių interesai ypač paveikti, tačiau neturi būti pasaulinė. Atitinkamai 
tokią praktiką valstybės turi laikyti teisės norma, o nukrypimą nuo jos – pažeidimu 
(nors tai nepanaikina paties papročio).1509 Paminėtina ir tai, kad tarptautinis papro-
tys gali būti ir universalaus, ir regioninio pobūdžio. 

Kaip nustatyta tyrimo metu, vakcinavimo praktika valstybėse labai įvairi. Priva-
lomasis vakcinavimas, galime teigti, yra išimtis, o ne taisyklė, ar imtume laikotarpį 
iki COVID-19, ar šios pandemijos metu, tad vargu ar toks praktikos kiekis atitiktų 
„ekstensyvios ir apimančios platų atstovavimo ratą“ kriterijų net Europos Tarybos 
erdvėje. Taip pat vargu ar tokią praktiką galėtume laikyti „iš esmės vienoda“, nes 
COVID-19 atveju privalomoji vakcinacija pirmiausia taikoma sveikatos sektoriaus, 
kontaktą su klientais turintiems darbuotojams ir pan., „vaikiškų ligų“ atveju – kūdi-
kiams ir vaikams. COVID-19 pandemijos atveju tam tikri ribojimai buvo taikomi 
visai populiacijai (COVID pasai), „vaikiškų ligų“ atveju – tik vaikams ir kūdikiams 
ir tik ugdymo srityje ir pan. Žinoma, galima būtų žvelgti į praktiką, kurią išreiškia 
bendrieji ribojimo principai, kurie neabejotinai laikytini ir tarptautinės paprotinės 
teisės dalimi, bet vargu ar šių principų taikymą galima būtų laikyti privalomosios 
vakcinacijos papročio dalimi. Vis dėlto praktikos, kuri per se neigtų privalomąją vak-
cinavimą, nėra, tad galbūt būtų galima kalbėti apie besiformuojantį paprotį pripa-
žinti privalomosios vakcinacijos teisėtumą, tačiau konstatuoti jos pagrindimo jau 
egzistuojančioje tarptautinėje teisėje dar negalime. 

Pasaulinė valstybių praktika dar margesnė – nors taip pat nematyti teismų spren-
dimų a contrario, jau nagrinėti JAV sprendimai ir COVID-19 pandemijos atveju pa-
tvirtina, kad privalomoji vakcinacija galima, tačiau vakcinacija yra taip pat glaudžiai 
susijusi su politiniais procesais (pvz., Talibanui perėmus valdžią Afganistane vienoje 
iš provincijų nurodyta stabdyti skiepijimą nuo COVID-191510), yra valstybių vadovų, 

1508 Jungtinių Tautų Chartija. Tarptautinio Teisingumo Teismo Statutas, Valstybės žinios, 2002-02-13, Nr. 
15-557.

1509 International Law Association, „Final Report of the Committee on the Formation of Customary (Gen-
eral) International Law, Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary 
International Law“, Report of the Sixty-Ninth Conference, London, 2000, p. 734.

1510 „Afghanistan: Taliban bans Covid vaccine in Paktia, say reports“, <https://www.hindustantimes.com/
videos/world-news/afghanistan-taliban-bans-covid-vaccine-in-paktia-say-reports-101628875018289.
html>.
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neigiančių viruso pavojų ir vakcinų naudą. 
Taigi dabartinėje situacijoje galima teigti, kad COVID-19 pandemija neįnešė es-

minių pokyčių į privalomojo vakcinavimo reguliavimą. Privalomasis vakcinavimas 
ir toliau išlieka reiškiniu, teisiškai vertintinu per žmogaus teisių ribojimo kriterijus 
ad hoc teismų sprendimais, tarptautinėje teisėje neįgyjančiu savarankiško aiškiai api-
brėžto teisinio turinio.  
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Santrauka

Krizinėje situacijoje rasti visuomenės ir individo interesų pusiausvyrą, suval-
dyti ilgalaikes pasekmes visuomenei ir valstybei – paskesnį teisminį bylinėjimąsi, 
ekonominę krizę, neefektyvų finansų valdymą ir pan. – didelis iššūkis. Esant krizei, 
sprendimus visuomet tenka priimti operatyviai. 

Kaip rodo COVID-19 pandemijos valdymo patirtis, jai suvaldyti reikėjo ir neor-
dinarinių teisinių priemonių, kurios kėlė daug klausimų dėl teisės viršenybės, insti-
tucijų įgaliojimų, žmogaus teisių užtikrinimo. Kartu pandemija parodė valstybių ir 
suinteresuotų subjektų reaguojant į pandemijos iššūkius planavimo, koordinavimo 
ir bendradarbiavimo stoką ir atskleidė sisteminius trūkumus. Taigi būtina įvertinti 
ne tik teisinių priemonių taikymo poveikį pandemijos valdymui, bet ir galimą pan-
demijos poveikį teisei, siekiant pasirengti ateities krizėms.

Šios mokslo studijos tikslas – remiantis COVID-19 pandemijos patirtimis 
Lietuvoje ir užsienio valstybėse, išanalizuoti teisės poveikį pandemijos valdymui bei 
pandemijos ir jos metu priimtų sprendimų poveikį tolimesnei teisės raidai. Šiam 
tikslui pasiekti keliami šie mokslo studijos uždaviniai:

1. Išanalizuoti teisines priemones, kurios buvo taikomos pandemijai valdyti Lie-
tuvoje, ir įvertinti jų poveikį platesniame moksliniame ir užsienio valstybių bei 
tarptautinių teismų sprendimų kontekste;

2. Išnagrinėti, kokius teisinio reguliavimo iššūkius lėmė COVID-19 pandemija 
nacionalinėje ir tarptautinėje teisėje ir kaip į juos reaguota teismų praktikoje 
Lietuvoje ir užsienio valstybėse; 

3. Įvertinti, kokį poveikį COVID-19 pandemija ir jai suvaldyti priimti sprendimai 
turėjo teisės raidai (analizuojant šių pasekmių aspektus pagal atskiras sritis);

4. Įvertinti pandemijos poveikį Lietuvos teismų sistemai, teisingumo vykdymui ir 
teisinei atsakomybei.

Tyrimui atlikti pasitelkta gausi Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos 
įvairių teisės sričių mokslininkų komanda. Mokslo studijoje – ne tik grynai teori-
nės-mokslinės įžvalgos, bet atspindėta ir pandemijos metu teismuose sukaupta prak-
tikų mokslininkų patirtis. 

Tyrimas apima laikotarpį nuo 2020 m. kovo 14 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Tam 
tikrais atvejais lyginamuoju aspektu analizuojama ir padėtis iki pandemijos. Kadan-
gi tyrimo baigimo metu pandemija dar nebuvo pasibaigusi, daromos išvados, ypač 
dėl pandemijos ilgalaikio poveikio teisei, dar gali būti koreguojamos, nes yra praėję 
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per mažai laiko nuo atsiradusių aplinkybių ir valstybių taikytų priemonių.  
Pirmajame mokslo studijos skyriuje analizuota, kokių teisinių iššūkių pandemi-

jos valdymo metu kilo siekiant užtikrinti teisės viršenybę ir kaip jie buvo sprendžia-
mi. Svarstyta, kaip pandemija paveikė teisinių režimų taikymą ir kokį poveikį turėjo 
esminių konstitucinių ir tarptautinių reikalavimų taikymui, ypač dėl žmogaus teisių 
ribojimo. 

Konstitucinių teismų, vykdančių įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios teisės 
aktų konstitucingumo kontrolę, vaidmuo pandemijos metu itin reikšmingas. Gali-
mybė konstituciniame teisme patikrinti, ar pandemijai suvaldyti skirtos priemonės 
yra teisėtos, užtikrina demokratinių teisinės valstybės ir žmogaus teisių apsaugos 
imperatyvų laikymąsi. Studijoje analizuota Austrijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos, 
Prancūzijos, Slovėnijos, Slovakijos ir kitų valstybių konstitucinė jurisprudencija, su-
sijusi su įvairiais pandemijos valdymo aspektais. Europinė konstitucinė jurispruden-
cija ir joje pateikta argumentacija yra itin svarbi, vertinant Lietuvoje priimto pan-
demijos teisinio reguliavimo konstitucingumą. Tyrimo metu Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas taip pat buvo gavęs keletą prašymų ištirti pandemijos teisinio 
reguliavimo atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kurie 2021 m. gruodžio 31 d. 
dar laukė nagrinėjimo.

Europos konstituciniai teismai vieningai sutaria, jog net ir pandemijos sąlygomis 
šiam reiškiniui suvaldyti priimtam teisiniam reguliavimui, kuriuo buvo ribojamos 
kai kurios žmogaus teisės ir laisvės, taikomi konstituciniai teisėtumo reikalavimai, 
valstybės valdžios institucijos nėra atleistos nuo pareigos jų laikytis. Kartu pažymė-
tina ir tai, kad, europinėje konstitucinių teismų jurisprudencijoje sprendžiant dėl su 
pandemija susijusio teisinio reguliavimo atitikties konstitucinėms normoms, išryš-
kėjo nauji konstituciniai reikalavimai ir (arba) vertinimo kriterijai, kurių privaloma 
laikytis, nustatant žmogaus teises ir laisves ribojančias priemones. Antai kai kuriose 
analizuotose konstitucinės justicijos bylose įprasta visuomenės ir individo interesų 
pusiausvyra buvo pakoreguota, pirmenybę teikiant viešajam visuomenės sveikatos 
ir gyvybės apsaugos interesui ir pateisinant griežtesnius nei įprasta žmogaus teisių 
ir laisvių ribojimus. Be to, pandemijos teisinio reguliavimo pagrįstumui paaiškin-
ti konstitucinėje jurisprudencijoje pradėtas naudoti gana naujas atsargumo prin-
cipas, kuris krizių akivaizdoje įpareigoja imtis išankstinių ir prevencinių veiksmų, 
kad būtų išvengta plataus masto neigiamų padarinių. Konstituciniai teismai taip pat 
suformulavo reikalavimą pandemijos teisinį reguliavimą grįsti mokslu paremtomis 
prognozėmis bei nuolat jį peržiūrėti, kad būtų įsitikinta, jog nustatytas teisinis regu-
liavimas vis dar atitinka esamą situaciją. Iš konstitucinio teisinės valstybės principo 
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ir jo suponuojamų teisinio tikrumo ir teisinio aiškumo imperatyvų kyla reikalavi-
mas nustatyti, kad pandemijos teisinis reguliavimas gali būti taikomas tik laikinai, o 
nustatytoji taikymo data neatleidžia nuo pareigos pakeisti reguliavimą, atitinkamai 
pasikeitus situacijai. Galiausiai pabrėžtina ir tai, kad net ir konstatuotas atitinkamo 
teisinio reguliavimo prieštaravimas konstitucinėms normoms dažniausiai nelemia 
tokio teisinio reguliavimo panaikinimo iškart, o teisėkūros subjektui paliekamas 
tam tikras laiko tarpas priderinti pandemijai valdyti skirtą teisinį reguliavimą prie 
konsti tucinių reikalavimų, taip sudarant prielaidas išvengti nesibaigiančio ieškinių 
srauto teismuose. 

Studijoje nagrinėtos atskirų administracinių teisinių režimų – nepaprastosios 
padėties ir  karantino – įvedimo (paskelbimo) prielaidos pandemijos metu. Apibrėž-
tos nepaprastosios padėties ir karantino režimo sampratos, atskleistos prielaidos ir 
režimų įvedimo (paskelbimo) sąlygos, taip pat analizuoti šiuose režimuose įtvirtinti 
asmens teisių ir laisvių apribojimo mastai. Studijoje dėmesys skirtas atskirų reži-
mų transformavimosi prielaidų analizei. Atsižvelgiant į užsienio šalių patirtį, moks-
linius ir teisinius šaltinius pagrindžiama, kodėl Lietuvos Respublikoje COVID-19 
pandemijos situacijoje buvo įvestas karantino, o ne nepaprastosios padėties režimas. 
Studijoje analizuotas pandemijos poveikis COVID-19 pandemijos situaciją valdan-
čių sub jektų sistemos transformacijai ir viešojo administravimo subjektų įgaliojimų 
kaitai COVID-19 pandemijos metu. Tirta ir įvertinta subjektų, užtikrinančių CO-
VID-19 pandemijos situacijos valdymą, sistema, jiems suteiktų įgaliojimų transfor-
macija, siekiama pagrįsti, kodėl visuomenė ar atskiri asmenys turėtų būti priskirti 
prie minėtų subjektų sistemos, kodėl jiems turėtų būti suteikti tam tikri įgaliojimai 
siekiant suvaldyti COVID-19 pandemijos situaciją. Be to, studijoje analizuota, kaip 
atskirų nusižengimų, numatytų Administracinių nusižengimų kodekse, kvalifika-
vimo pokyčiai COVID-19 pandemijos metu prisidėjo prie pandemijos suvaldymo 
teisinėmis priemonėmis. Ištirtos naujų teisės normų įtvirtinimo ANK sąlygos ir 
priežastys. Analizuota teismų praktika ir situacijos, traukiant asmenis administra-
cinėn atsakomybėn už naujų teisinių reikalavimų, susijusių su pandemijos situacijos 
suvaldymu, nesilaikymą ir pažeidimus.  

Atlikus tyrimą nustatyta, kad aiškaus teisinio atskyrimo, kada būtų galima tvir-
tinti, kad konkrečioje situacijoje turi būti skelbiamas karantinas ar nepaprastoji pa-
dėtis, nėra. Atskiro režimo pasirinkimą lemia didelė valdžios institucijų diskrecija. 
Taip pat nustatyta, kad pandemijos metu atitinkamu laikotarpiu negalėjo būti ribo-
jamos kai kurios asmenų teisės ir laisvės, įtvirtintos Konstitucijoje ir įstatymuose. 
Be to, studijoje argumentuojama, kodėl turi būti plečiamas subjektų, dalyvaujančių 
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suvaldant pandemijos situaciją, ratas, į jį įtraukiant visuomenės narius. Administra-
cinės atsakomybės taikymo kontekste COVID-19 pandemijos metu buvo išplėstas 
teisinis reguliavimas dėl tiesiogiai su pandemija susijusių veikų, už kurias taikoma 
administracinė atsakomybė. Pastebėta, kad, įvedus naują teisinį reguliavimą, ne tik 
atsakomybėn traukiami asmenys tyčia ar dėl neatsargumo darė nusižengimus, bet ir 
pareigūnai neteisingai kvalifikuodavo atskiras asmenų veikas. 

COVID-19 sukelta pandemija davė pagrindą teisinei diskusijai dėl valstybių tai-
komų ribojimų, nepaprastosios padėties ar kitų specialiųjų režimų įvedimo būtinybės 
bei nukrypimų nuo įsipareigojimų pagal tarptautinius žmogaus teisių dokumentus. 
Ar esant pandemijai būtina įvesti nepaprastąją padėtį ir nukrypti nuo įsipareigojimų 
pagal žmogaus teisių dokumentus, ar pakanka įvesti ribojimus, kuriuos taikyti nuo-
lat leidžia šie dokumentai? Vienareikšmio atsakymo nepateikia nei mokslininkai, nei 
valstybių taikoma praktika. 33 pasaulio valstybės padarė formalius pareiškimus dėl 
nukrypimų nuo tarptautinių žmogaus teisių įsipareigojimų pagal bent vieną iš trijų 
dokumentų (Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Europos žmogaus teisių 
konvenciją ar Amerikos žmogaus teisių konvenciją), leidžiančių tokius nukrypimus. 
Dalis valstybių nepadarė formalių pareiškimų pagal tarptautinius dokumentus, ta-
čiau įvedė nepaprastąją padėtį ar taikė kitą teisinį režimą (pavyzdžiui, epideminę 
situaciją, krizinę situaciją, karantiną ir kt.), o likusios tiesiog taikė ribojimus. Taigi 
nors priemonių, kurių imasi valstybės, turinys iš esmės panašus, skiriasi teisiniai 
pagrindai, pagal kuriuos tų priemonių buvo imtasi. Pirmojoje mokslo studijos daly-
je aptariami nepaprastosios padėties ir taikomų ribojimų tarptautiniai pagrindai ir 
procedūros, apžvelgiama valstybių praktika ir teisinis reguliavimas, įvedant nepap-
rastąją padėtį ar kitus specialiuosius režimus, taip pat taikant nukrypimus nuo įsi-
pareigojimų pagal tarptautinius žmogaus teisių dokumentus, bei analizuojamas val-
džios institucijų vaidmuo ir įgaliojimai COVID-19 sukeltos pandemijos kontekste. 

Mokslo studijoje analizuotas ir pandemijos poveikis konkrečių žmogaus teisių 
sutarčių įgyvendinimui, t.y., kaip COVID-19 sukelta pandemija paveikė žmogaus 
teisių, įtvirtintų 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje 
ir jos papildomuose protokoluose, įgyvendinimą valstybėse Konvencijos dalyvėse ir 
kaip Europos Žmogaus Teisių Teismas taiko Konvencijoje nustatytus žmogaus teisių 
apsaugos standartus COVID-19 pandemijos metu taikytiems žmogaus teisių ribo-
jimams. Nagrinėti EŽTT iki 2021 m. gruodžio tebesitęsiant pasaulinei COVID–19 
pandemijai priimti sprendimai, susiję su įvairiomis šiai pandemijai suvaldyti skirto-
mis priemonėmis, kurias taiko valstybės ir kurios riboja žmogaus teisių ir laisvių įgy-
vendinimą. Ši pandemija išsiskiria savo pobūdžiu iš iki šiol buvusių jau vien dėl savo 
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pasaulinio masto ir ilgos trukmės, todėl siekiama atsakyti į klausimą, kokį poveikį ši 
pandemija gali turėti EŽTT suformuotiems Konvencijoje ir jos protokoluose ginamų 
teisių ir laisvių standartams, kokios yra EŽTT jurisprudencijos raidos tendencijos. 
Kartu siekiama išanalizuoti, ar Teismas formuoja naują, tik šiai pandemijai skirtą, 
tam tikrų žmogaus teisių ribojimo priemonių peržiūros standartą Konvencijoje 
įtvirtintų žmogaus teisių ir laisvių požiūriu, palaipsniui ją plėtodamas, ar vis dėlto 
EŽTT taiko klasikinius žmogaus teisių ribojimų analizės (patikros testo) pagrindus. 

Pabrėžtina ir tai, kad ši pandemija, kaip ir bet kuri kita pandemija ar tam tikras 
įvykis (pvz., politinis konfliktas, kariniai valstybių veiksmai), pagausina individualių 
peticijų, pateikiamų EŽTT, skaičių. Dar daugiau, iš dar negausios EŽTT jurispru-
dencijos matyti ir tai, kad COVID-19 pandemijos metu nemažą dalį individualių 
peticijų pagal Konvencijos 34 straipsnį pateikia individai, patenkantys į socialiai 
jaut rių asmenų grupes, tokias kaip kaliniai, sulaikyti asmenys, migrantai ir pan., ku-
riuos vienaip ar kitaip paveikia šios pandemijos metu taikomi jų teisių ribojimai 
ar draudimai. Taigi pateikiamos įžvalgos apie EŽTT jurisprudencijos, susijusios su 
COVID-19 bylomis, tendencijas, vertinamos galimos šios srities perspektyvos Kon-
vencijoje ir jos protokoluose įtvirtintų žmogaus teisių ir laisvių požiūriu bei Teismo 
formuojamos praktikos požiūriu.  

Nagrinėtos EŽTT praktikos, kol jis nėra priėmęs daugiau sprendimų, kuriais 
bylos, susijusios su COVID-19 metu valstybių taikytomis žmogaus teisių ribojimo 
priemonėmis, būtų išspręstos iš esmės, analizė leidžia daryti bendriausią išvadą, kad 
Konvencijos ir jos protokolų įgyvendinimas, t. y. Konvencijos nuostatų taikymas, 
valstybėse nesustojo ir esant pandemijai, o EŽTT pagal Konvencijos 19 straipsnį ir 
toliau atlieka tinkamo Konvencijos įgyvendinimo priežiūros funkciją pandemijos 
metu. 

Vis dėlto nagrinėta EŽTT praktika COVID-19 pandemijos metu nepatvirtina 
tendencijos, kad per šią pandemiją dar labiau nei iki tol Teismas būtų išplėtojęs pagal 
Konvenciją leidžiamų (teisėtų) žmogaus teisių ribojimo apimtį ar nustatęs tam tikrus 
naujus valstybėms leidžiamus žmogaus teisių ribojimo principus. Priešingai – paste-
bėtina, kad EŽTT neformuluoja naujos, specialios jurisprudencijos dėl COVID-19 
bylų. Teismas vis dėlto linkęs nagrinėti bylas, remdamasis konkrečiuose Konvencijos 
ar jos papildomų protokolų straipsniuose nurodytais teisėtais naudojimosi žmogaus 
teisėmis apribojimo pagrindais, t. y. vadinamaisiais klasikiniais pagrindais (pavyz-
džiui, EŽTK 8–11 straipsnių antrosiose dalyse nustatytais pagrindais, 5 straipsnio 1 
dalyje įtvirtintais asmens laisvės teisėto suvaržymo pagrindais ir pan.). 

Be to, atlikta analizė kol kas neleidžia įžvelgti jokio ryškaus šio Teismo jurispru-
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dencijos pokyčio dėl itin aktualios ir kartu gana problemiškos šios pandemijos metu 
išryškėjusios teisės – teisės į sveikatos apsaugą, kuri laikoma Konvencijos 8 straips-
nio (teisė į pagarbą privačiam ir šeimos gyvenimui) sudėtine dalimi. Tačiau neat-
mestina ir prognozuotina, kad ir COVID-19 atveju gali būti pasinaudota iki šios 
pandemijos išryškėjusia teisminės praktikos tendencija, susiformavusia ypač bylose 
dėl privalomo vakcinavimo, kad, balansuojant tarp asmens privačių interesų ir vi-
suomenės saugumo bei gyventojų teisės į sveikatą apsaugos, EŽTT praktikoje pa-
sirenkama pateisinti viešąjį interesą, t. y. valstybių pasirinktas priemones, kurių jos 
ėmėsi kovodamos su tam tikros ligos plitimu (šiuo atveju – COVID-19 pandemija), 
siekdamos apsaugoti visuomenę ir gyventojus nuo užkrečiamosios ligos plitimo ir 
jos keliamų neigiamų padarinių. 

Mokslo studijoje taip pat pateikiamos kitos įžvalgos, svarbios suvokiant CO-
VID-19 sukeltos pandemijos poveikį žmogaus teisių, įtvirtintų Konvencijoje ir jos 
papildomuose protokoluose, įgyvendinimui, kaip antai, įžvalgos, kylančios iš na-
grinėtų COVID-19 pandemijos metu asmenų EŽTT paduotų prašymų taikyti lai-
kinąsias apsaugos priemones bei iš valstybėms Konvencijos dalyvėms komunikuotų 
individualių peticijų analizės. Tikslumo dėlei reikėtų pridurti ir tai, kad tikslesnes 
įžvalgas dėl aiškių Teismo jurisprudencijos raidos tendencijų bus galima pateikti tik 
ateityje, kai EŽTT bus priėmęs daugiau sprendimų dėl esmės ir kai bus galima pa-
daryti konkrečias išvadas, ar valstybių taikytos su Konvencijoje ir jos protokoluose 
ginamomis žmogaus teisėmis ir laisvėmis susijusios ir jas ribojančios priemonės pa-
dėjo suvaldyti šią globalią pandemiją.  

Atliekant tyrimą svarstyta, ar pandemija lėmė nusistovėjusių teisinių instrumen-
tų taikymo paradigmų pasikeitimą. Analizuojant pandemijai suvaldyti skirtą teisinį 
reguliavimą didžiausias dėmesys paprastai skiriamas privalomosios teisinės galios 
aktams, kuriais valstybės įvedė tam tikrus specialius teisinius režimus ar nustatė 
pandemijai valdyti skirtas priemones. Vis dėlto verta paanalizuoti ir privalomosios 
teisinės galios neturinčius teisinius instrumentus – rekomendacijas, instrukcijas, 
gaires, kurie taip pat turėjo nemažą poveikį pandemijos valdymui. Valstybės netru-
ko suprasti, kad dėl nuolatinių pokyčių griežtosios teisės nepakanka, reaguojant į 
COVID-19 padiktuotus iššūkius, tad ne viena rinkosi privalomosios galios teisės ak-
tus papildyti minkštosios teisės normomis. Būtent formaliai privalomosios teisinės 
galios neturintys soft law aktai pasižymi reaktyvumu, adaptyvumu ir priėmimo pro-
cedūros paprastumu, galimybe lengvai juos pakeisti, pasikeitus situacijai. Kaip tik to 
ir reikėjo, pasaulyje ėmus sparčiai plisti koronavirusui.

Išsikėlusį tikslą koordinuoti valstybių bendradarbiavimą sveikatos apsaugos sri-
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tyje ir nustatyti vienodus sveikatos apsaugos standartus, Pasaulio sveikatos organi-
zacija pasirodė tinkamiausias subjektas pirmiesiems sprendimams priimti. Daugu-
mos valstybių teisinė bazė nė iš tolo nebuvo parengta tokiai krizinei situacijai kaip 
pandemija valdyti. Tad PSO patarimai, rekomendacijos ir tinkamos gairės, į kurias 
būtų galima orientuotis kilusias problemas sprendžiant nacionaliniu lygiu, buvo la-
biau nei laukiami. Net ir nenumatant jokių sankcijų dėl PSO rekomendacijose išdės-
tytų taisyklių nesilaikymo, valstybės, priimdamos nacionalinius teisės aktus, ven-
gė nuo jų nukrypti, nes būtent institucijos, turinčios pakankamai išteklių pasitelkti 
naujausius mokslinius duomenis, diktuojami standartai sveikatos apsaugos srityje 
neretai būdavo tuo reikalingu teisiniu pagrindu, priimant žmogaus teises ir laisves 
varžantį teisinį reguliavimą. 

ES taip pat stengėsi reaguoti į kintančią situaciją kuo greičiau ir pateisinti tą 
vaidmenį, kuriam ir buvo sukurta: ieškoti harmonizuojančių sprendimų Europą kre-
čiančioje krizėje. Geriausia tai padaryti pavyko būtent soft law aktais. ES soft law 
veiksmingumas gali būti aiškinamas valstybių narių ir jų piliečių pasitikėjimu ES 
institucijomis ir poreikiu turėti nors kokį nors reguliavimą absoliutaus netikrumo 
ir nepastovumo laikais. Prie to, kad valstybės narės vadovavosi šiais aktais nepaisant 
jų rekomendacinio pobūdžio, prisidėjo ir tai, kad visos jos buvo suinteresuotos ne 
tik savo sėkme kovojant su virusu, bet ir tuo, kad virusas neplistų visiems bendroje 
erdvėje.

Lietuvoje taip pat neapsieita be soft law aktų. Šalia Vyriausybės priimamų nu-
tarimų, kuriais šalyje paskelbta ekstremalioji situacija ir karantinas bei nustatytos 
priemonės, turinčios stabdyti koronaviruso plitimą, ministerijos išleido įvairių re-
komendacijų, pritaikytų skirtingoms situacijoms, skirtingoms veikimo sritims ar 
skirtingoms normų adresatų grupėms, detaliai reguliuojančių klausimus, nepateku-
sius į Vyriausybės nutarimų veikimo sritį. Tačiau net ir neturėdamos privalomosios 
teisinės galios, tačiau sukeldamos atitinkamas teisines pasekmes jų taikymo aspektu, 
soft law normos jas priimant turi atitikti iš konstitucinio teisinės valstybės principo 
kylančius reikalavimus teisėkūros subjektams. Panašu, kad tai šios pandemijos metu 
ne visada pavyko užtikrinti. 

Manytina, kad veiksmingumo požiūriu pandemijos metu tarptautiniai soft law 
aktai ženkliai priartėjo prie privalomosios galios teisės aktų. Jie tapo ne tik įkvėpimo 
šaltiniu teisėkūros subjektams, neturintiems daug patikimos informacijos, kaip tu-
rėtų būti reguliuojami atitinkami santykiai, bet neretai ir pateisinimu, kodėl būtent 
toks privalomas teisinis reguliavimas buvo nustatytas. Be to, daugeliu atvejų į reko-
mendacijas imta žiūrėti kaip į privalomą teisinį reguliavimą ir jos taikytos praktiko-
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je. Tad soft law instrumentai tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu išgyveno „auk-
so amžių“, kai dėl įpareigojančių nuostatų priėmimo buvo ginčijamasi ar ieškoma 
optimalaus sprendimo, o susiklosčiusią situaciją kaip nors reguliuoti vis tiek reikėjo.

Antrame mokslo studijos skyriuje nagrinėtas pandemijos poveikis pasirinktoms 
teisės sritims. Verslo teisės kontekste analizuotas pandemijos poveikis sutarčių vyk-
dymui, ūkinės veiklos laisvės įgyvendinimui ir nemokumo teisei, kartu įvertinant ir 
taikytą mokesčių politiką ir teisinį reguliavimą verslo srityje bei investuotojų teisinės 
padėties aspektus. Taip pat ištirtas pandemijos poveikis darbo, migracijos ir prieg-
lobsčio, aplinkosaugos bei sporto teisei. 

Daug sutarčių vykdymo problemų kilo net ne dėl pačios pandemijos, o dėl prie-
monių, kurių ėmėsi vyriausybės pandemijai valdyti, pavyzdžiui, karantino, importo 
ar eksporto apribojimų. Nors pandemija neturėjo įtakos sutarčių teisės reglamen-
tavimui, dabartinė teismų praktika gali būti vertinama kaip per griežta, kad būtų 
galima spręsti pandemijos sutarčių teisei keliamus iššūkius. Tyrime analizuojamas 
pandemijos poveikis sutarčių teisei, ypač sutarčių vykdymui, daug dėmesio skiriant 
nenugalimos jėgos ir sutarties vykdymo suvaržymo iš esmės pasikeitus aplinkybėms 
gynybos būdų santykio problemai. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu Lietuvos teismų 
praktikoje įtvirtinta objektyvaus neįmanomumo samprata riboja galimybes veiks-
mingai taikyti nenugalimos jėgos gynybos būdą COVID-19 pandemijos kontekste, 
teismams rekomenduotina pripažinti ir taikyti lankstesnes neįmanomumo sampra-
tas, pvz., kaip ekonominis (praktinis) neįmanomumas, sutarties tikslo žlugimas. 
Teismai taip pat galėtų taikyti lankstų požiūrį ir leisti šalims pasirinkti nenugalimos 
jėgos ir sutarties vykdymo suvaržymo iš esmės pasikeitus aplinkybėms institutus, 
atsižvelgdami į šalių siekiamus tikslus konkrečioje situacijoje. Kita vertus, teismai 
turėtų galėti įvertinti, kuris šių dviejų gynimo būdų yra tinkamesnis tam tikromis 
aplinkybėmis. Darytina išvada, kad tiek force majeure, tiek sutarties vykdymo suvar-
žymo iš esmės pasikeitus aplinkybėms atvejais sutartys, sudarytos iki 2020 m. vasa-
rio pradžios, atitiktų nenuspėjamumo kriterijų. Taip pat manytina, kad mechaniškas 
force majeure išimčių taikymas COVID-19 kontekste dažnai taptų neveiksminga 
priemone. Todėl šios išimtys turėtų būti taikomos lanksčiai, atsižvelgiant į tarptautinę 
teismų praktiką komercinių sutarčių klausimais ir šiuolaikinę lyginamąją sutarčių 
teisės doktriną. Tyrime taip pat buvo analizuojamas įstatymų leidėjo bandymas keisti 
vartojimo sutarčių reglamentavimą nacionaliniu lygiu, siekiant suvaldyti pandemiją.

Mokslo studijoje nagrinėtas teisės užsiimti verslu turinys, jos ribojimo atvejai ir 
pandemijos metu priimto teisinio reguliavimo, ribojusio šios teisės įgyvendinimą, 
pasekmės verslo teisės plėtrai. Nustatyta, kad teisė užsiimti ūkine veika ar verslu yra 
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aiškiai įtvirtinama teisės aktuose arba jos apsauga išvedama, be kita ko, iš teisės į 
nuosavybę ir jos apsaugos poreikio. Nepaisant to, ar teisės akte įvardyta ūkinės veik-
los laisvės teisės užsiimti verslu apsauga, ar to nėra padaryta tiesiogiai ir aiškiai, ši 
teisė saugoma ir ginama, o dažniausiai tai atliekama susiejant ūkinės veiklos laisvės 
ir nuosavybės teisės turinį ir prigimtį. Teisė užsiimti ūkine veikla gali būti ribojama 
viešosios valdžios priemonėmis, kurioms keliami konkretūs teisėtumo, būtinumo, 
proporcingumo ir atlygintinumo reikalavimai. Tokie ribojimai turi tarnauti bendro-
jo visuomenės intereso (viešojo gėrio) apsaugai. Prasidėjus pandemijai Lietuvoje ir 
užsienio valstybėse kilo poreikis imtis priemonių visuomenės sveikatos apsaugai už-
tikrinti, ir tai lėmė tam tikrų subjektinių teisių, tarp jų ir teisės užsiimti ūkine veikla, 
ribojimą bei jo atitiktį minėtoms teisėto ribojimo sąlygoms. 

Atlikus pandemijos metu priimto teisinio reguliavimo, ribojusio teisės užsiimti 
ūkine veikla vykdymą, analizę, nustatyta, kad verslui taikyti ribojimai ilgalaikių pa-
darinių nesukėlė ir, tikėtina, nelems verslo teisės pokyčių ateityje. Pandemijos metu 
priimti ribojimai buvo taikomi tik daliai teisės užsiimti ūkine veika elementų, jais 
buvo siekiama nustatyti trumpalaikius, laike apibrėžtus šios teisės įgyvendinimo ri-
bojimus, kuriais buvo siekiama apsaugoti kitą valstybės saugomą gėrį – žmogaus 
ir visuomenės sveikatą. Manytina, kad verslo teisės doktrinos vystymosi prasme 
valstybės nustatytų ribojimų analizė yra reikšminga vertinant, kokiomis priemonė-
mis ir kokia apimtimi valstybė gali daryti poveikį asmenų konstitucinėms teisėms, 
konkrečiai – teisei užsiimti ūkine veikla. Šiuo atveju taikyti ribojimai ir jų teisinis 
reglamentavimas reikšmingos ilgalaikės įtakos verslo teisės plėtrai, tikėtina, neturės, 
tačiau jie laikytini valstybės intervencijos į verslo teisinius santykius pavyzdžiu ir gali 
būti reikšmingi vertinant valstybės diskrecijos teisės riboti teisę į nuosavybę bei teisę 
užsiimti ūkine veikla realizavimo ypatumus.

Teisės doktrinoje pastaruosius kelis metus (2020 – 2021 m.) buvo skiriama itin 
daug dėmesio, pasaulį (ir Lietuvą) sukrėtusios COVID-19 pandemijos temoms, ypač 
pandemijos ir dėl jos įvesto karantino ekonominių bei finansinių pasekmių nagri-
nėjimui, įvairioms valstybės siūlomoms pagalbos priemonėms (įskaitant priemones 
mokesčių srityje), taikytinoms sukrėtimus patiriantiems gyventojams ir verslui. Nors 
atskiri šios temos klausimai buvo gana plačiai nagrinėjami, vis tik, kiek tai susiję su 
mokesčių teisiniu reguliavimu, visos Lietuvos taikytos mokestinės priemonės nebu-
vo plačiau sistemiškai įvertintos, be to, jos labai dažnai kito ir keitėsi (bei keičiasi 
iki šiol). Atsižvelgiant į tai, mokslo studijoje siekiama pateikti bendrą teisinį mo-
kesčių teisinio reguliavimo įvertinimą pandemijos laikotarpiu bei aptarti Lietuvos s 
patirtį teisinėmis priemonėmis mokesčių srityje reaguojant į COVID-19 pandemi-
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jos socialines bei ekonomines ir finansines pasekmes, kokį poveikį pandemija darė 
mokesčių teisės raidai Lietuvoje, taip pat apibrėžti kokią svarbą šiam reguliavimui 
turėjo ES institucijų sprendimai, ypač tarptautinės prekybos apmokestinimo srityje. 
Pabrėžtina, jog šie klausimai išlieka aktualūs ir pasibaigus Lietuvoje paskelbtam ka-
rantinui (2020 m. birželio mėn.), tačiau ir toliau tebesitęsiant Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės dar 2020 m. kovo mėn. paskelbtai ekstremaliai situacijai bei COVID-19 
sukeltai pandemijai. Atlikto tyrimo pagrindu nustatyta, jog COVID-19 pandemijos 
ir jos sukeltų ekonominių sukrėtimų akivaizdoje realaus, esminio mokestinės naštos 
lengvinimo verslo subjektams, mokesčių mokėtojams, priemonių iki 2021 m. gruo-
džio mėn. nebuvo įgyvendinta. Kylančius iššūkius mokesčių teisiniam reguliavimui 
Lietuvos Respublikoje COVID-19 pandemijos metu (skirtingai nuo ankstesnių eko-
nominių ir finansinių krizių atvejų) buvo bandoma spręsti pirmiausiai tik procedū-
rinėmis priemonėmis ir procedūriniais supaprastinimais. Be to, COVID-19 pande-
mijos metu ES institucijų sprendimais buvo didinama mokestinė našta tarptautinės 
prekybos verslui (muitų mokesčių srityje), stiprėjo protekcionistinės, su mokesti-
niais ribojimais susijusios tarptautinės prekybos reguliavimo tendencijos.

Nėra abejonių, kad COVID-19 pandemija sukėlė ilgalaikių neigiamų pasekmių 
sveikatos, ekonomikos, socialinėje ir politinėje sferose. Dauguma pasaulio šalių, at-
sižvelgdamos į tebesitęsiančias ekonomikos problemas, suvokia, kad atsigavimo po 
pandemijos etapas gali būti labai ilgas, todėl yra pasirinkusios įvairiausias ekonomines 
priemones, kurios leistų daugiau ar mažiau veiksmingai spręsti atsiradusius sunku-
mus. Analizuojant taikytų ir / ar iki šiol taikomų reguliacinių ir kitų verslą ribojančių 
priemonių pobūdį bei statistiką, akivaizdu, kad jos gali sukelti teisminių ar arbitražo 
investicinių ginčų tarp investuotojų ir valstybių bangą. Kilus tokiems ginčams, užsie-
nio investuotojai galėtų ginti savo interesus, remdamiesi egzistuojančiais investuotojų 
apsaugos standartais, įtvirtintais tarptautinėse investicijų apsaugos sutartyse. Valsty-
bės, mėgindamos apsiginti nuo joms užsienio investuotojų pareikštų reikalavimų, ga-
lėtų remtis tarptautinėje teisėje nusistovėjusiomis valstybių tarptautinės atsakomybės 
išimtimis, tokiomis kaip nenugalimoji jėga arba būtinasis reikalingumas, kurios kraš-
tutinėmis aplinkybėmis valstybėms suteikia tam tikrą sprendimų priėmimo diskreci-
ją. Manytina, kad pandemija materialinės tarptautinės investicijų teisės reikšmingai 
nepaveikė ar neturėtų paveikti, nes šioje teisės srityje įtvirtinti teisiniai mechanizmai 
reguliuoja būtent tokias situacijas, kurios susiklostė pandemijos metu. Tačiau pande-
mija neabejotinai turėjo įtakos investicinio arbitražo bylų nagrinėjimo procesui ir ji 
labiausiai pasireiškė nuotolinio bylos nagrinėjimo paplitimu.   

Kadangi dėl COVID-19 pandemijos buvo apribotos dalies šalies verslo veiklos 
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galimybės, tai iš esmės paveikė kai kurių sektorių įmonių likvidumą, jos prarado 
dalį pajamų, sutriko mokėjimų grandinė, o mokėjimų vėlavimai savo ruožtu sukė-
lė grandininę reakciją – plataus masto nemokumo grėsmę pandemijos paveiktuose 
sektoriuose. Mokslo studijoje analizuotos priemonės, kurių ėmėsi Lietuva, siekdama 
užkirsti kelią gyvybingų verslų nemokumo bangai, kurią galėjo sukelti ši krizė, taip 
pat analizuoti ir lyginti tarpusavyje Lietuvos ir kitų ES valstybių narių pasirinkti ko-
vos su pandemijos padariniais nemokumo teisės priemonėmis būdai. 

COVID-19 pandemijos sukelta krizė išryškino tinkamo nemokumo teisės re-
guliavimo svarbą padėti su finansiniais sunkumais susiduriančiam verslui. Verti-
nant, kokį poveikį pandemijos sukeltos krizės valdymui turėjo nemokumo teisės 
instrumentai, didžiausias dėmesys skirtas materialiajai nemokumo teisei, ypač va-
dovų pareigos įforminti nemokumą sustabdymui ir kreditorių apribojimui kreiptis į 
teismus su pareiškimais dėl bankroto arba nutraukti sutartis su finansinių sunkumų 
turinčia įmone. Daroma išvada, kad įstatymų leidėjo priimti laikino galiojimo ne-
mokumo teisės aktų pokyčiai, skirti pandemijai valdyti, užkirto kelią susiformuoti 
bankrotų bangai pandemijos pradžioje ir padėjo sumažinti neigiamus ekonominius 
pandemijos padarinius.

Studijoje dėmesys skirtas trumpalaikiam ir ilgalaikiam pandemijos poveikiui 
nemokumo teisei ir jos raidai ir daroma išvada, kad su pandemija susiję iššūkiai tapo 
katalizatoriumi, paspartinusiu nemokumo teisės plėtrą, paskatinusiu keisti požiūrį 
į nemokumo teisės vaidmenį, jos potencialą padėti atkurti su finansiniais sunku-
mais susidūrusių įmonių gyvybingumą. Galiausiai išskirti dabartinio nacionalinio 
teisinio reguliavimo trūkumai ir brėžiamos gairės dėl nemokumo teisės tobulinimo 
krypčių ateityje.  

Darbo santykių srityje Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos Sąjungos valstybių 
pandemijos laikotarpiu, dedant visas pastangas eliminuoti koronaviruso plitimą 
darbo vietose, siekta išsaugoti darbo vietas ir apginti darbuotojus. Todėl iškilo bū-
tinybė tinkamai išnaudoti dar 2017 m. atliktos struktūrinės darbo teisės reformos 
metu įtvirtintas lankstaus darbo santykių teisinio reglamentavimo galimybes, taip 
pat atlikti būtinas jo korekcijas. Didžiausias įstatymų leidėjų ir taikytojų dėmesys 
buvo skirtas nuotoliniam darbui, atitinkamai koreguotas darbo sutarties vykdymo 
sustabdymas darbdavio ar kitų asmenų iniciatyva, reglamentuotos prastovos dėl eks-
tremaliosios situacijos ir (ar) karantino.

Pandemijos padiktuotas poreikis daugumoje darboviečių darbą organizuo-
ti nuotoliniu būdu iškėlė naujų su šia darbo organizavimo forma susijusių teisinio 
reglamentavimo klausimų, susijusių su nuotolinės darbo vietos saugumu, nuoto-
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linio darbuotojo patiriamų papildomų išlaidų kompensavimu, darbuotojų at(si)-
jungimo galimybėmis, darbo su informacinėmis technologijomis saugumu ir ap-
imtimi ir kt. Tai reglamentuojant ex post facto būtina tinkamai išnaudoti lokalaus 
teisinio reglamentavimo galimybes, pasitelkti DK įtvirtintus socialinės partnerystės 
mechanizmus inter alia kolektyvines derybas, informavimą ir konsultavimą. 

Pandemija įnešė atitinkamas korekcijas į savanoriškumo principo taikant nuo-
tolinį darbą turinį. Nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. darbuotojai įgijo teisę reikalauti nuo-
tolinio darbo dėl sveikatos būklės. Nuo 2020 m. kovo 19 d. įtvirtinta pareiga darb-
daviui, siekiant užtikrinti darbuotojų ir trečiųjų asmenų sveikatos apsaugą, pasiūlyti 
dirbti nuotoliniu būdu. Pandemijos metu darbdaviui suteikta teisė net negavus iš-
ankstinio darbuotojo sutikimo dėl koronaviruso protrūkio grėsmės savo iniciatyva 
nurodyti darbuotojui dirbti namie. Tačiau tokiu atveju išlieka darbuotojo teisė mo-
tyvuotai nesutikti su tokiu būdu pakeistomis darbo sąlygomis, o darbdavys privalo 
užtikrinti, kad pagrindinės nuotolinio darbo sąlygos būtų nustatytos raštu ir būtų 
žinomos darbuotojui.

Nors darbdaviai dar iki paskelbiant pandemiją turėjo teisę ir pareigą pagal indi-
vidualų poreikį, norėdami apsaugoti darbuotojų ir klientų sveikatą, darbovietėje nu-
šalinti darbuotoją nuo darbo, pandemijos laikotarpiu darbo teisės sistema papildyta 
trimis naujomis (t. y. ab initio skirtos pandemijai suvaldyti) nušalinimo nuo darbo 
rūšimis: 1) nušalinimas darbuotojo, kurio sveikatos būklė pandemijos laikotarpiu 
kelia grėsmę kitų darbuotojų sveikatos saugumui; 2) nušalinimas nuo darbo darbuo-
tojui atsisakius nustatytu laiku pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga (inter alia 
koronavirusu), arba nepasitikrinusiam be labai svarbių priežasčių; 3) nušalinimas 
nuo darbo darbuotojų, kurie yra įtariami, kad serga, ar susirgę pavojingomis ar ypač 
pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis (inter alia koronavirusu) arba tapę šių ligų 
sukėlėjų nešiotojais.

Pandemijos metu įtvirtinta speciali darbdavio teisė skelbti prastovą dėl ekstre-
maliosios situacijos ir (ar) karantino. Kadangi tokių prastovų apmokėjimas tiesiogiai 
susietas su viešųjų finansų panaudojimu, darbdavys tokia teise gali pasinaudoti kaip 
ultima ratio priemone, t. y. išnaudojęs galimybę darbą organizuoti nuotoliniu būdu, 
arba tais atvejais, kai darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo. Taip pat 
karantino laikotarpiu atliktais tokių prastovų teisinio reglamentavimo pakeitimais 
siekta stiprinti tokių prastovų teisėtumo ir pagrįstumo prevenciją bei kontrolę. At-
likti tokių prastovų pagrįstumo priežiūrą pavesta VDI.

Darbo ginčų komisijose ir teismuose nagrinėtų darbo ginčų, susijusių su pan-
demija, skaičius ir pobūdis leidžia daryti išvadą, kad konfliktų dėl pandemijos darbo 
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santykių srityje smarkiai nepadaugėjo. Darytina prielaida, kad konfliktinių situacijų 
pavyko išvengti dėl šių priežasčių: 2017 m. atlikus struktūrinę darbo santykių regla-
mentavimo reformą ir išplėtojus informacines technologijas, buvo sudarytos visos 
prielaidos lanksčiai ir maksimaliai saugiai pandemijos laikotarpiu reglamentuoti 
darbo santykius; laiku realizuotos teisėkūros iniciatyvos reglamentuojant nuotolinį 
darbą, nušalinimą dėl sveikatos pandemijos laikotarpiu ir prastovas dėl ekstremalio-
sios situacijos ir (ar) karantino, sudarė pakankamas prielaidas karantino laikotarpiu 
apsaugoti verslą ir kartu jame dirbančius darbuotojus; Lietuvoje laiku suteikta ne-
maža valstybės pagalba, kompensuojant visus ar dalį darbdavio išlaidų, susijusių su 
laikinu darbo sutarties vykdymo nutraukimu.

Įvykę pokyčiai taikant jau galiojančias nuotolinį darbą reglamentuojančias darbo 
teisės normas ir pakeitimai reglamentuojant nušalinimą nuo darbo bei prastovas 
neabejotinai turės išliekamąją vertę reglamentuojant darbo santykius, susiklosčius 
panašioms krizinėms situacijoms, susijusioms su sunkiai sustabdomu užkrečiamų 
ligų plitimu. Nepaisant to, didžioji dalis pandemijai suvaldyti skirtų darbo teisės 
normų tiesiogiai susijusios su laikinu darbo teisių suvaržymu. Jos priimtos reaguojant 
į COVID-19 viruso (ar net atskirų jo atmainų) plitimo specifiką, todėl tokio teisinio 
reglamentavimo poveikis yra trumpalaikis. Atsižvelgiant į tai, keičiantis viruso 
plitimo eigai, šis teisinis reglamentavimas turi būti peržiūrėtas ir dalis specialiųjų 
teisės normų panaikintos.

Mokslo studijoje analizuojant užsienio šalių ir Lietuvos patirtį siekta išsiaiškin-
ti, ar pandemijos poveikis migracijos ir prieglobsčio teisei buvo tik trumpalaikis, 
ar taikyta praktika turės ilgalaikes pasekmes šiose teisės srityse. Tyrime nagrinėtas 
pandemijos poveikis darbo migracijos, laisvo asmenų judėjimo Europos Sąjungoje, 
prieglobsčio (teisė ieškoti prieglobsčio, prieglobsčio procedūrų vykdymas, Dubli-
no reglamento taikymas, imigracinis sulaikymas), išsiuntimo ir grąžinimo srityse. 
Tyrimo metu nustatyta, kad pandemija turėjo nevienareikšmį poveikį migracijos 
ir prieglobsčio srityse. Viena vertus, pandemijos metu valstybių taikyti suvaržymai 
sustabdė arba pailgino migracijos procesus (vizų, leidimų, prieglobsčio klausimų 
sprendimas), iš dalies teigiamas poveikis pasireiškė darbo migracijos srityje, ypač 
atveju tų migrantų, kurie buvo priskirti „būtinosioms profesijoms“, nes buvo libera-
lizuotos vizų ir leidimų išdavimo sąlygos, o kai kur net imtasi kardinalių priemonių, 
kurios lėmė apskritai neteisėtai esančių šalyje migrantų laikiną legalizavimą. Tačiau, 
nepaisant kai kurių profesijų migrantų svarbos, pandemija kol kas neturėjo ilgalai-
kio poveikio jų statuso gerinimui, kuris kartu prisidėtų ir prie valstybių atsparumo 
didinimo krizių atvejais. Prieglobsčio srityje taikytos naujos darbo formos ir tech-
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nologijų naudojimas paspartino sprendimų priėmimą ir gali turėti ilgalaikį poveikį 
prieglobsčio sistemoms, nes tikėtina, kad šios formos ir technologijų naudojimas 
plėsis ir ateityje. Tačiau technologijų taikymas prieglobsčio procedūrose kelia ir tam 
tikrų rizikų, todėl svarbu, kad ES lygiu būtų sureglamentuotas jų naudojimas ne tik 
minkštosios teisės instrumentais. 

Judėjimo tarp valstybių ribojimai turėjo tiesioginį neigiamą poveikį teisei ieškoti 
prieglobsčio, nors apribojimai prieglobsčio prašytojų atvykimui į šalį dėl visuomenės 
sveikatos priežasčių ir neturi teisinio pagrindo tarptautinėje teisėje, o teismai nuose-
kliai pripažino prašymų registracijos kliūtis neteisėtomis. Tai rodo, kad teisė ieškoti 
prieglobsčio ir naudotis veiksmingomis prieglobsčio procedūromis krizių atvejais 
išlieka pažeidžiama. Dublino sistemos įgyvendinimo požiūriu kol kas pandemijos 
poveikis buvo trumpalaikis, nes asmenų perkėlimo į kitas valstybes nares sustabdy-
mas leido bent jau prie pietinių ES sienų veikiančioms valstybėms (Graikijai, Italijai) 
dar labiau neapkrauti prieglobsčio procedūrų, kurios ir taip dėl pandemijos veikė tik 
iš dalies. Nors pandemijos metu teismai nepritarė perkėlimo termino sustabdymui, 
ateityje gali būti svarstomos galimybės Dublino reglamente sureglamentuoti tokias 
situacijas, kai dėl nuo valstybės nepriklausančių priežasčių perkėlimas negali įvykti 
laiku. Vis dėlto jei būtų numatyta sustabdyti termino eigą, tai turėtų neigiamą povei-
kį prieglobsčio prašytojams, nes neapibrėžtą laikotarpį jie būtų neaiškioje teisinėje 
padėtyje, be to, nebūtų veiksminga ilgą laiką nenagrinėti asmens prašymo ir įšaldyti 
prieglobsčio procedūras. 

Imigracinio sulaikymo kontekste pandemija išryškino naujus iššūkius, bet tam 
tikrais atvejais lėmė ir naujo požiūrio bei praktikų atsiradimą (pvz., imigracinio su-
laikymo sumažėjimą kai kuriose šalyse). Tačiau reikšmingesnio poveikio teisiniam 
reguliavimui imigracinio sulaikymo mažinimo praktikos kol kas nesukėlė. 

Laisvo asmenų judėjimo srityje pasigesta bendro požiūrio į ribojimų taikymą, o 
tai lėmė nevienodą ribojimų poveikį šios dešimtmečius egzistuojančios ES piliečių ir 
jų šeimos narių teisės taikymui ir atitinkamai jos pažeidžiamumą krizių atvejais. Iš-
ryškėjo tai, kad laisvo asmenų judėjimo teisė ES vis dar gana priklausoma nuo nacio-
nalinių valstybių diskrecijos, todėl pandemijos poveikis ilgesnėje perspektyvoje gali 
pasireikšti tuo, kad reikės koreguoti šios srities teisinį reguliavimą įvedant detalesnes 
nuostatas dėl išimčių taikymo reguliavimo, taip pat pandemijos metu atsiradusias 
naujas sąvokas, tokias kaip „būtinosios kelionės“, „būtinieji darbuotojai“ ir pan.

Pandemijos metu migracijos ir prieglobsčio srityje trūko bendro ES valstybių 
narių požiūrio, todėl siekiant pasirengti ateities krizėms, tikėtina, bus reikalingas de-
talesnis reguliavimas. 

Aplinkosaugos srityje, pandemijos metu buvo labai svarbu užtikrinti sklandų 



633

komunalinių atliekų tvarkymo kaip viešosios paslaugos teikimą, kuris sudarytų prie-
laidas išvengti tolimesnio ligos plitimo, paslaugų tęstinumą, esant naujoms, pande-
mijos sukeltoms sąlygoms. 

Šiuo tyrimu įvertinta, kokiomis teisinėmis priemonėmis komunalinių atliekų 
tvarkymo srityje buvo bandyta suvaldyti pandemiją Lietuvos nacionaliniu lygiu. Taip 
pat apžvelgtos kitose valstybėse taikytos teisinės pandemijos suvaldymo priemonės 
komunalinių atliekų tvarkymo srityje ir aktualios tarptautinių organizacijų gairės.

Atlikus tyrimą nustatyta, kad pandemija lėmė naujo pobūdžio atliekų susidary-
mą ir susidarančių atliekų kiekių pasikeitimą. Šiems iššūkiams spręsti buvo būtina 
priimti greitus sprendimus ir jų įgyvendinimą užtikrinti teisiniu reglamentavimu.

Įvertinus tarptautinių organizacijų gaires ir kitose valstybės taikytą praktiką, 
galima teigti, kad Lietuvoje taikytos labai panašios priemonės siekiant apsisaugoti 
nuo tolimesnio COVID-19 ligos plitimo, t. y. buvo siekiama užtikrinti įprastą atliekų 
surinkimo procesą, išskiriant atvejus, kai atliekos yra kaupiamos pas infekuotus ar 
izoliacijoje esančius asmenis. 

Pandemija išryškino tai, kad pandemijos metu valstybės ir vietos savivaldos ins-
titucijos prioritetą teikė neteisinėms jos valdymo priemonėms, tačiau jomis iš esmės 
siekė reguliuoti ir daryti poveikį asmenų veiklai. Įprasto teisėkūros proceso buvo 
atsisakyta greitų ir teisiškai neįpareigojančių sprendimų naudai. 

Mokslo studijoje analizuota pandemijos įtaka ir sporto teisei, nagrinėta kiber-
netinio sporto (e. sporto) samprata, jo ypatumai, pateikiama praktinių pavyzdžių, 
pasitelkiant šachmatų sporto šakos atvejo analizę. Tyrime didelis dėmesys skirtas 
procesinei daliai: sukčiavimo internete įrodinėjimo problemoms, siejant jas su jau 
kelis dešimtmečius gyvuojančiais sporto teisės ypatumais ir iššūkiais – griežtosios 
atsakomybės doktrina, anoniminiu teisingumu ir numanomų pažeidimų tyrimu. 

Natūralu, kad e. sportas egzistavo prieš pandemiją, tačiau pastaraisiais metais jis 
sulaukė milžiniško dėmesio. Teisiniu požiūriu iškilo naujų procesinių, žmogiškų ir 
technologinių iššūkių. Procesiniu požiūriu griežtos atsakomybės doktriną nėra leng-
va suderinti su sąžiningo proceso reikalavimais. Labai svarbu nepamiršti, jog, kad ir 
koks greitas ir paprastas būtų procesas, sportininkas visada turėtų turėti teisę atsakyti 
į jam pateiktus kaltinimus arba (bent jau) apskųsti priimtą sprendimą. Kalbant apie 
žmogiškąjį faktorių, trūksta specialistų, galinčių ištirti sukčiavimą e. sporte. Specia-
listų trūkumas gali būti susijęs ir su procesiniais sunkumais: sporto teisės rinka yra 
gana siaura, asmenys paprastai vieni kitus pažįsta ir dažnai yra nelengva užtikrinti 
nešališkumo principo laikymąsi. Be to, nėra paprasta išvengti galimo interesų konf-
likto. Kalbant apie technologinius iššūkius, kyla klausimų dėl paties principo – kai 
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asmens kaltė įrodinėjama pasitelkus statistinį algoritmą. Viena vertus, dirbtinio in-
telekto intervencija į teisinį procesą nėra naujiena. Pavyzdžiui, byloje Loomis prieš 
Wisconsin (2017) buvo įteisintas anoniminio teisingumo modelis, pagal kurį bausmę 
skyrė ne žmogus, o dirbtinis intelektas. Be to, dirbtinio intelekto algoritmas buvo 
pripažintas komercine paslaptimi, todėl nuteistasis neturėjo teisės tokio algoritmo 
sužinoti, tad negalėjo jo teisiškai nuginčyti. Antra vertus, anoniminis teisingumas 
neturėtų tapti nejautria skausmą seikėjančia mašina, ignoruojančia įtariamojo pa-
dėtį ir kitus kontekstualius veiksnius. Kaip galima nuspėti, šiuos du komponentus 
yra nelengva suderinti, o teisinė sistema besitęsiančios pandemijos akivaizdoje turės 
persvarstyti laiko patikrintus mechanizmus. 

Taigi galima daryti išvadą, kad sporto teisė prisitaikė prie pandemijos pasiūlyda-
ma adaptuotą sukčiavimo įrodinėjimo procesą. Tai yra ilgalaikis pokytis, nes e. spor-
tas gyvuos ir po pandemijos, taigi bus kur kas aiškiau sureguliuoti tam tikri svars-
tytini klausimai. Kartu reikia pripažinti, jog pradinis pandemijos laikotarpis buvo 
gana chaotiškas, tam tikri teisės taikymo sprendimai buvo diskutuotini. Taigi galima 
teigti, kad pavienės drausminės bylos buvo trumpalaikio „bandomojo“ pobūdžio, 
tačiau iš jų plaukiančios išvados ir naujas teisinis e.sporto reguliavimas – ilgalaikio 
stabilaus pobūdžio. Tad ekstremali situacija išryškino ir akceleravo sporto teisės ypa-
tumą – poslinkį nuo „švelniosios“ prie „kietosios“ teisės.                    

Trečiame mokslo studijos skyriuje analizuotas pandemijos poveikis teisei į teis-
minę gynybą, teismų darbo organizavimui, teisingumo vykdymui ir teismų proce-
sams, skiriant ypatingą dėmesį technologijų naudojimui teisiniuose procesuose. 

Valstybės pareigą užtikrinti teisę kreiptis į teismą ir veiksmingą pažeistų teisių 
teisminę gynybą pandemija apsunkino inter alia ir dėl to, kad nebuvo specialaus tei-
sinio reguliavimo. Tyrime analizuota teisinio reguliavimo, taip pat ir naujo, priimto 
pandemijos metu, įtaka teisės kreiptis į teismą COVID-19 pandemijos metu įgyven-
dinimui. Atlikta analizė leidžia teigti, kad pandemijos metu didžiausią įtaką asmens 
teisei į teisminę gynybą turėjo minkštosios teisės aktai (teismų savivaldos rekomen-
dacijos) ir ad hoc teismų sprendimai. Tačiau tyrime daroma išvada, kad pagrindiniai 
procesiniai sprendimai byloje turi turėti aiškų teisinį pagrindą. Valstybė turėtų už-
tikrinti, kad teisinis reguliavimas suteiktų teismams aiškų ir pakankamą teisinį pa-
grindą spręsti, ar konkrečioje byloje procesas gali vykti (turi vykti) nuotoliniu būdu, 
taip pat nustatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų sprendžiama, ar byla yra nagrinėtina 
neatidėliotinai teismo salėje (skubiai nagrinėtina byla) ar jos nagrinėjimas gali būti 
atidėtas ar vykdomas nuotoliniu būdu. 

Kita vertus, analizuojant pandemijos poveikį praktiniam teisės kreiptis į teismą 
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įgyvendinimui, daroma išvada, kad Lietuvoje pandemijos laikotarpiu veiksminga 
teisminė gynyba apskritai buvo prieinama. Dauguma bylų buvo išnagrinėtos be ne-
pagrįsto delsimo.

Siekiant užkirsti kelią COVID-19 plitimui, paskelbus karantiną ir įvedus veiklos 
ir judėjimo ribojimo priemones, įvairių rūšių teisinių procesų metu buvo pasitelktos 
įvairios e. teisingumo priemonės, sukurtos dar iki pandemijos. COVID-19 pande-
mija parodė, kaip svarbu paspartinti reformas, kad būtų suskaitmenintos teisminių 
institucijų vykdomos bylų tvarkymo procedūros ir suteikta nuolatinė bei prieinama 
galimybė visiems kreiptis į teismą. Mokslo studijoje remiantis COVID-19 pande-
mijos patirtimi užsienio valstybėse ir Lietuvoje analizuoti e. teisingumo priemonių 
taikymo ypatumai užtikrinant Lietuvos administracinio proceso nepertraukiamu-
mą pandemijos metu. Pirmiausia pristatyta ir analizuota pagrindinė e. teisingumo 
priemonė – nuotoliniai posėdžiai, kurie labai sparčiai vystėsi ir buvo taikomi pan-
demijai valdyti įvairių šalių teisingumo sistemose administracinio proceso srityje. 
Toliau nagrinėta, kokius teisinio reguliavimo iššūkius COVID-19 pandemija lėmė 
nacionalinėje ir tarptautinėje teisėje ir kaip į juos reaguota keičiant administracinio 
proceso teisinį reglamentavimą ir administracinių teismų praktiką. Galiausiai įver-
tinta, kokį poveikį COVID-19 pandemija ir jai suvaldyti priimti sprendimai turėjo 
Lietuvos administraciniam procesui.

Atliktas tyrimas nustatė, kad nors pasaulyje e. teisingumas jau ir iki pandemi-
jos buvo iš dalies realizuojamas taikant skirtingas elektronines priemones (interne-
to portalai, tinklalapiai, el. paštas, e. dokumentai, e. bylos, duomenų bazės), viena 
pagrindinių priemonių užtikrinant administracinio proceso nepertraukiamumą 
atsižvelgiant į sveikatos apsaugos reikalavimus tapo nuotoliniai posėdžiai, kuriems 
organizuoti yra naudojamos telekonferencijos arba vaizdo konferencijos. Kaip tik 
šios priemonės panaudojimas administracinėje teisenoje turėjo didžiausią svarbą 
COVID-19 pandemijos kontekste. Lietuvos administraciniai teismai ir kvaziteismi-
nės institucijos sėkmingai įveikė pandemijos nulemtus iššūkius transformuodami 
savo veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir sukurdami naujus bei visiškai užtikri-
no nuotolinių posėdžių funkcinio ekvivalentiškumo principą.  

Mokslo studijoje analizuojamas COVID-19 pandemijos poveikis ir ikiteisminio 
tyrimo procesui, aptariama, kaip pandemijos metu keitėsi Baudžiamojo proceso ko-
dekso ar poįstatyminių teisės aktų normos, analizuojama užsienio valstybių patirtis 
ir identifikuojamos nacionalinės teisės taikymo problemos ir pandemijos metu iš-
ryškėjusios spragos.

Neretai pandemijos metu žemesnės galios teisės aktais buvo bandoma paspar-
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tinti sustojusį nusikalstamų veikų tyrimą, o tai lėmė įstatymo suteiktų procesinių 
garantijų pažeidimą, kėlė abejonių dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo objektyvumo, 
teisėtumo ir jo funkcinės paskirties įgyvendinimo, gautų duomenų (įrodymų) pati-
kimumo.  

Priverstinė patirtis ir bandymai sureguliuoti ikiteisminį tyrimą, jo greitą ir ko-
kybišką atlikimą pandemijos metu turėjo ir teigiamą poveikį. Buvo peržiūrėtos ir 
patobulintos esamos BPK normos, ypač akcentuojant būtinumą suvienodinti proce-
sinių garantijų užtikrinimo efektyvumą tiek asmeniui dalyvaujant nuotoliniu būdu, 
tiek fiziškai, atkreiptas dėmesys į techninius procedūrinius aspektus (pvz., kameros 
sureguliavimo, garso kokybės, duomenų fiksavimo ir pan.). Tai neabejotinai garan-
tuos efektyvų, kokybišką, ekonomišką ir žmogaus teisių apsaugos standartus atitin-
kantį ikiteisminį tyrimą.

COVID-19 pandemijos valdymas, pareikalavęs griežto atstumo tarp fizinio as-
menų, sukėlė rimtą grėsmę nenutrūkstamam teisingumo vykdymui žodiškumo ir 
betarpiškumo principais grindžiamame Europos valstybių civiliniame procese. Vie-
nintele susidariusios situacijos išeitimi tapo civilinių bylų nagrinėjimo perkėlimas į 
elektroninę erdvę. Skubus nuotolinių teismo posėdžių, į kuriuos Europos valstybių 
teismuose ilgą laiką žvelgta itin atsargiai, naudojimo apimties išplėtimas pandemijos 
metu pagrįstai pavadintas „didžiausiu amžiaus bandomuoju projektu“, kurio metu 
įgytos patirties įvertinimas neabejotinai naudingas siekiant sėkmingo ir tinkamo 
teismo proceso principus atitinkančio informacinių ir elektroninių ryšių technolo-
gijų integravimo į civilinių bylų teismo procesą pandemijai pasibaigus. 

Mokslo studijoje analizuotos nuotolinių teismo posėdžių civilinėse bylose orga-
nizavimo teisinės ir praktinės prielaidos iki COVID-19 pandemijos, vertinta, kokį 
poveikį pandemija turėjo nuotolinių teismo posėdžių teisiniam reglamentavimui ir 
teisminei praktikai, į kokius pandemijos metu išryškėjusius nuotolinio teismo pro-
ceso aspektus būtina atsižvelgti siekiant užtikrinti, kad informacinių ir elektroninių 
ryšių technologijų siūlomi sprendimai ateityje netaptų prielaida pažeisti pagrindines 
teisingumo vertybes, tokias kaip teisminės gynybos prieinamumas, teisėjų nepri-
klausomumas ir nešališkumas, teisingas teismo procesas ir teismo sprendimų koky-
bė. Manytina, kad nuotoliniai teismo posėdžiai civilinėse bylose pasibaigus pande-
mijai turėtų išlikti išimtimi, kuria gali būti naudojamasi tik atidžiai įvertinus tokios 
posėdžio formos tinkamumą konkrečioje civilinėje byloje ir atsižvelgus į proceso 
dalyvių nuomonę šiuo klausimu.   

Studijoje analizuoti pandemijos metu Lietuvos teismuose iškilę aktualūs teisės 
į teisminę gynybą civilinėse bylose įgyvendinimo klausimai, pasitelkiant praktines 
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situacijas, kuriose galbūt iš esmės apribotos / suvaržytos asmenų teisės į teisminę 
gynybą. Didžiausias dėmesys skirtas proceso formos keitimo / modifikavimo teisė-
tumo, įrodymų (ne)pateikimo bei pavėluotai teikiamų įrodymų nepriėmimo, teisės 
į apeliaciją įgyvendinimo ir kitiems aktualiems proceso teisės klausimams. Atlikus 
tyrimą daroma išvada, kad Lietuvos teismai abiem pandemijos laikotarpiais pagrįs-
tai toliau nagrinėjo civilines bylas, ir nors pasitaikė atskirų teisės į tinkamą procesą 
pažeidimo atvejų, sisteminių EŽTK 6 straipsnio pirmojoje dalyje įtvirtintų garantijų 
pažeidimų nenustatyta. Be to, dalis teismų suformuotų teisės taikymo taisyklių (ypač 
sprendžiant teismo posėdžio formos keitimo bei kitus su tuo susijusius klausimus) 
išliks teisiškai aktualios ir pasibaigus pandemijai, nes daugeliu atvejų jose pagrįstai 
užtikrinamas gerokai aukštesnis nei minimalus teisės į teisminę gynybą apsaugos 
standartas.  

Nors visose mokslo studijos dalyse analizuoti ne tik nacionalinės, bet ir tam 
tikra apimtimi Europos Sąjungos ar tarptautinės teisės aspektai, vis dėlto mokslo stu-
dijos ketvirtajame skyriuje atskirai dėmesys skirtas dviem tarptautinės teisės sritims, 
itin aktualioms COVID-19 pandemijos kontekste – PSO dokumentų (ypač 2005 m. 
Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių) taikymo, valstybių pareigos bendradar-
biauti su PSO ir vakcinacijos klausimų teisinių aspektų analizei. 

Mokslo studijoje COVID-19 pandemijos valdymas ir jos poveikis tarptautinei 
teisei buvo tiriamas didžiausios tarptautinės sveikatos organizacijos – PSO –  veiklos 
kontekste. Pirmiausia analizuotas teisės poveikis pandemijos valdymui: a) kokius 
įrankius turėjo ir kokių priemonių, norėdama suvaldyti kilusią COVID-19 pande-
miją, ėmėsi PSO, b) kaip nacionaliniu lygmeniu priimti atskirų valstybių sprendi-
mai, ribojantys judėjimo laisvę, koreliuoja su tarptautinėmis priemonėmis, skirtomis 
kilusiai sveikatos krizei pasaulyje valdyti. Atlikus tyrimą, daromos keturios pagrin-
dinės išvados. Pirma, PSO mėgino valdyti pandemiją pasinaudodama specializuotu 
įrankiu – 2005 m. Taisyklėmis ir jų pagrindu PSO skelbiamomis rekomendacijomis. 
Nors 2005 m. Taisyklės yra privalomo teisinio pobūdžio, tačiau jos nenumato jokio 
sankcijų mechanizmo, kuris veiktų tuo atveju, kai valstybės narės Taisyklių nesilai-
ko. Tai gerokai sumenkino 2005 m. Taisyklių galimybę daryti poveikį COVID-19 
pandemijos valdymui. Antra, PSO priimamų rekomendacijų, neturinčių privalomos 
teisinės galios, turinys kito. Pradžioje PSO rėmėsi ankstesnėmis TMEVSS patirtimis 
ir kartojo, kad judėjimo laisvė neturi būti apribojama, tačiau vėliau pripažino, kad tai 
gali būti efektyvu. Nepaisant periodiškai skelbiamų PSO rekomendacijų ir jų turinio 
pasikeitimų, rekomendacijos nesukėlė reikšmingo pokyčio valstybių narių elgsenoje 
ir netapo esminiu įrankiu sveikatos krizei valdyti. Trečia, egzistuojanti pareiga ben-
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dradarbiauti buvo įgyvendinama ir teigiamai veikė pandemijos valdymą tam tikra 
apimtimi. Valstybės narės padėjo viena kitai konkrečiais veiksmais ir taip išspręs-
davo lokaliai susiklosčiusias ekstremalias situacijas, tačiau gana atsainiai žiūrėjo į 
pareigą bendradarbiauti su pačia PSO. Ketvirta, atlikus tyrimą, išryškėjo akivaizdus 
tarptautinės teisės naudojamo pandemijos valdymo įrankio (2005 m. Taisyklių ir 
jų pagrindu priimamų rekomendacijų) ir valstybių pandemijai valdyti pasirinkto 
įrankio (nacionalinių teisinių priemonių, ribojančių teisę į judėjimo laisvę, įvedimo) 
neatitikimas. Šis neatitikimas reiškia, kad nebuvo koordinuoto tarptautinės ben-
druomenės atsako, o tai neabejotinai turi destruktyvų poveikį krizės valdymui. Tai 
lemia krizės plitimą kitose gyvenimo srityse ir destabilizuoja mėginimus suvaldyti 
COVID-19 ligos sukeltas pasekmes.

Toliau, studijoje analizuotas pandemijos poveikis tarptautinei teisei. COVID-19 
ligos plitimas tapo aplinkybe, unikalia savo mastu, apimtimi ir veikimo greičiu. Anot 
vienos iš paradigmos keitimosi teorijų, pavadintos Grocijaus momentu, toks fun-
damentalus pasikeitimas gali lemti neįprastai spartų paprotinių teisės normų for-
mavimąsi. Šiame kontekste tiriamas Grocijaus momento doktrinos pritaikomumas: 
a) PSO ir atitinkamai kitų tarptautinių organizacijų priimamų teisės aktų statusui 
ir atskirų šaltinių atsiradimui, b) pareigai bendradarbiauti sveikatos apsaugos sri-
tyje, c) apibrėžiant sąvoką „pandemija“. Atlikus tyrimą, daromos trys išvados. Pir-
ma, COVID-19 pandemija turės akceleruojantį poveikį tolimesnėms efektyvioms 
diskusijoms, o galbūt ir apčiuopiamiems veiksmams dėl PSO 2005 m. Taisyklių, 
kaip ir kitų tarptautinių organizacijų priimamų teisinių instrumentų, reikšmės ir 
vietos tarptautinių teisės šaltinių sąraše. Antra, valstybių veiksmai, priešingi PSO 
priimtoms rekomendacijoms dėl judėjimo laisvės suvaržymų, laikytini išimtimi, o 
ne signalu, rodančiu sąmoningą valstybių apsisprendimą keisti tarptautinėje teisėje 
egzistuojančią pareigą bendradarbiauti. Nors pirminiame COVID-19 ligos plitimo 
etape, kai valstybių veiksmai masiškai neatitiko PSO rekomendacijų, tai galėjo atro-
dyti kaip besiformuojanti nauja praktika, įvertinus tolimesnius valstybių veiksmus, 
galima teigti, kad šiuo atveju Grocijaus momento doktrina nebūtų taikoma. Trečia, 
COVID-19 patirtis parodė, kad tokio pobūdžio krizes būtų galima valdyti geriau, 
jeigu egzistuotų teisiškai įpareigojantis sąvokos „pandemija“ apibrėžimas ir pande-
mijos atveju kiltų aiškios teisinės pasekmės tiek PSO, tiek valstybėms narėms. PSO 
ir valstybių narių diskusijos ir veiksmai rodo, kad egzistuoja tikimybė, jog naujos 
tarptautinės sutarties forma bus įtvirtinta ši sąvoka ir jos turinys. 

Mokslo studijoje tirtas ir pandemijos metu itin aktualus vakcinacijos klausimas. 
Privalomoji vakcinacija sukelia ne tik etinius ar visuomeninius ginčus, atsižvelgiant 
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į tai, kad jos atveju susiduria kelios žmogaus teisės: teisė į privataus gyvenimo ger-
bimą, kuri apima taip pat ir teisę, kad su žmogumi nebūtų atliekamos jokios medi-
cininės procedūros be jo sutikimo, bei visuomenės teisė į sveiką aplinką, kuri gali 
būti užtikrinama visuomenės imunizacijos nuo greitai plintančių infekcinių ligų 
lygiu. Šie klausimai taip pat tapo labai aktualūs, kai buvo sukurtos vakcinos nuo 
COVID-19 ir prasidėjo skiepijimo kampanijos. PSO, tarptautiniai ir nacionaliniai 
teismai kaip privalomąją vakcinaciją supranta ir tuos atvejus, kai sutikimas skiepytis 
išgaunamas nesiskiepijančiam asmeniui taikant įvairius ribojimus ar net adminis-
tracinę atsakomybę. Vis dėlto, nepaisant diskusijų, įsibėgėjusių COVID-19 pande-
mijos metu, privalomosios vakcinacijos klausimas yra gerokai senesnis, tad studijoje 
aptartas tarptautinis teisinis reguliavimas, susiklostęs iki COVID-19 pandemijos, 
valstybių praktika privalomosios vakcinacijos srityje, EŽTT sprendimas Vavrička 
byloje ir besiklostanti COVID-19 pandemijos laikotarpio valstybių jurisprudencija. 
Daromos išvados, kad COVID-19 bent jau kol kas neįnešė naujoviško ar išskirti-
nio reguliavimo, nes privalomosios vakcinacijos klausimai sprendžiami pasitelkiant 
jau egzistuojančius žmogaus teisių ir laisvių ribojimų vertinimo kriterijus. Taip pat 
nėra pagrindo teigti, jog esama valstybių praktika leistų kalbėti apie privalomosios 
vakcinacijos teisėtumą tarptautinio papročio pagrindu, nes valstybių praktikai ne-
būdingas vienodumas ir aiškumas: net ir gana vieningoje Europos Tarybos teisinėje 
erdvėje skirtingos valstybės laikosi skirtingų privalomosios vakcinacijos strategijų, 
teikdamos prioritetą savanoriškajai vakcinacijai.
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Summary

Law and COVID-19 Pandemic

In a crisis, to find a balance between the interests of the society and the indivi-
dual is a challenge, as well as to manage the long-term consequences for society and 
the State – such as subsequent litigation, economic crisis, and inefficient financial 
management. In times of crisis, decisions always must  be taken rapidly.

As the experience of managing the COVID-19 pandemic demonstrates, it also 
required extraordinary legal measures, which raised issues concerning the rule of 
law, the powers of the institutions, and human rights protection. Concurrently, the 
pandemic highlighted the lack of planning, coordination, and cooperation between 
States and stakeholders in responding to the challenges of the pandemic and revealed 
systemic weaknesses. It is therefore necessary to assess not only the impact of legal 
measures on the management of the pandemic, but also the potential impact of the 
pandemic on the law and its development to prepare for future crises.

The aim of this study is to analyse the impact of the law on the management of 
the pandemic and the impact of the pandemic, and the decisions taken during it on 
the further development of law, based on the experience of the COVID-19 pandemic 
in Lithuania and abroad. To achieve this goal, the following tasks of scientific study 
have been set:

1. To analyse the legal measures that were applied to manage the pandemic in Li-
thuania and to assess their impact in the broader scientific and foreign context 
of foreign and international court decisions.

2. To examine the legal regulatory challenges caused by the COVID-19 pandemic 
in national and international law and how they were responded to in the case 
law in Lithuania and abroad.

3. Assess the impact of the COVID-19 pandemic and the decisions taken to ma-
nage it on development of law (by analysing aspects of these consequences in 
various legal fields).

4. To assess the impact of the pandemic on the Lithuanian judicial system, the 
administration of justice and legal liability.

A large team of researchers from various fields of law at Mykolas Romeris Uni-
versity Law School was gathered to conduct the research. The research study not 



642

Teisė ir COVID-19 pandemija

only provides purely theoretical-scientific insights, but also reflects upon the expe-
rience of practitioners gained in the courts during the pandemic. 

The study covers the period from 14 March 2020 until 31 December 2021. In 
some cases, the pre-pandemic situation is also analysed in a comparative perspec-
tive. As the pandemic has not yet ended by the end of completion of this study, the 
conclusions of this study, as regards the long-term impact of the pandemic on the 
law, are still subject to adjustments due to the short time that has elapsed since the 
circumstances analysed and the measures taken by the States.

The first part of the study examines the legal challenges that arose during the 
management of the pandemic to ensure the rule of law and how they were addressed. 
The impact of the pandemic on the application of legal regimes and the impact of the 
application of essential constitutional and international requirements, in particular 
on the restriction of human rights, was considered.

Constitutional control during pandemic crisis has been and remains one of the 
most important pillars of the State under the rule of law. Constitutional courts while 
implementing constitutional justice and exercising constitutional control over the 
pandemic legal regulation ensure its compliance with the democratic principles of 
the rule of law and the protection of human rights. The analysis of constitutional 
jurisprudence from Austria, Italy, Spain, Germany, France, Slovenia, and Slovakia on 
different aspects of the management of pandemic, as well as the European constitu-
tional doctrine on the legality of special regimes of States, the limits of the authority 
of State institutions, and different scope of the restrictions of the human rights and 
freedoms demonstrates that new requirements and assessment criteria stem from 
constitutional jurisprudence, which were developed during the pandemic. European 
constitutional doctrine and the analysis of the argumentation enshrined in the de-
cisions of foreign constitutional courts might be important while deciding on the 
constitutionality of Lithuanian legal regulation and its amendments related to the 
pandemic. By the time of completion of this study (31 December 2021), several pe-
titions to assess the constitutionality of legal regulation in response to the pandemic 
were pending at the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. 

The voice of European constitutional courts was unanimous while recognising 
the severity of the sanitary situation and the threat that coronavirus was posing for 
the public health. However, the constitutional courts were equally unanimous while 
deciding that the State institutions crossed the lines of their competence or the rest-
rictions on certain  human rights and freedoms were too severe. Thus, even in the 
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times of pandemic the constitutional requirements should be applied rigorously and 
the State authorities are not exempted from the obligation to respect them. 

However, pandemic affected the developments of the constitutional doctrine as 
well. In some constitutional justice cases classical principles of the restriction of hu-
man rights and freedoms were adjusted to the pandemic situation and the right ba-
lance among various constitutional values and the one between individual and pub-
lic interest was revised. The public interest outweighed the usual balance to protect 
all citizens’ health and life, choosing to limit to a larger extent the individual rights 
and freedoms. The analysis of European constitutional jurisprudence revealed that 
this sanitary crisis was exceptional not only because of the severity and the scope of 
the restrictions of human rights and freedoms, but also because it remined and justi-
fied the challenged legal regulation by applying the precautionary principle, which 
seeks to prevent the negative consequences to the public health rather than regulate 
the outcome of the pandemic. Constitutional courts have also formulated the requi-
rement to base the pandemic legal regulation on the scientific evidence, the change 
that determines the obligation to revise the adopted legal regulation. 

According to the conclusions of the European constitutional courts, legal regu-
lation of the pandemic shall be set for a limited period, which does not eliminate the 
duty to revoke it before the due time ends if there are obvious changes of the situa-
tion. Finally, even the recognition of the breach of the constitutional norms most 
often did not come to the abolishment of the challenged legal regulation right after 
the proclamation of the relevant constitutional decision but providing appropria-
te time for the legislator to correct the erroneous legal norms. The presumption of 
the constitutionality of the legal consequences reaffirmed by the constitutional co-
urts prevents the claims of compensation of damages caused by the legal regulation 
recog nised in conflict with the Constitution. 

The study further examined the preconditions for the announcement of admi-
nistrative legal regimes – emergency and quarantine – during COVID-19 pandemic. 
The concepts of the state of emergency and the quarantine regime were defined, 
the preconditions and conditions for the introduction of the regimes were revealed, 
as well as the extent of restriction of personal rights and freedoms established by 
these regimes were analysed. The study focused on the analysis of the transforma-
tion assumptions of the modes of the regimes. Considering the experience and the 
scientific and legal sources of foreign countries, it was explained why a quarantine 
rather than an emergency regime was introduced in the Republic of Lithuania in 
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response to the COVID-19 pandemic situation. The study analysed the impact of 
the pandemic on the transformation of the system of entities managing the COVID-19 
situation and the changes of powers of public administration entities during the pan-
demic. The system of subjects responsible for managing the COVID-19 pandemic 
situation was examined and the transformation of the mandate given to them, aims 
to justify why the public and individuals should be included in the system of those 
entities, and given certain powers to manage the pandemic. In addition, the study 
investigated the changes in the qualification of individual offenses covered by the 
Code of Administrative Offenses during the COVID-19 pandemic, and the extent 
that these amendments to the legal acts have contributed to the management of the 
pandemic through legal measures. The conditions and reasons for the introduction 
of new legal norms in the Code of Administrative Offenses have been researched. 
The case law and situations of bringing individuals to administrative responsibility 
for non-comp liance with and violations of new legal requirements related to the ma-
nagement of a pandemic situation have been part of research. 

The analysis revealed that there is no clear legal differentiation when a quaran-
tine or a state of emergency should be declared in a particular situation. The choice 
of a separate regime is left to the wide discretion of the authorities. It was also estab-
lished that certain rights and freedoms of individuals enshrined in the Constitution 
and laws could not be restricted during the relevant period during the pandemic. In 
addition, the study argues that the circle of subjects involved in managing a pande-
mic situation needs to be expanded to include members of the society. In the context 
of the application of administrative liability, the legal framework changed during the 
pandemic. The list of acts related to the pandemic situation that invoke administra-
tive liability has been extended. It was observed that with the introduction of the 
new legal regulation, not only were the persons held liable for intentional acts or acts 
committed through negligent misconduct, but also the officials sometimes classified 
the actions of the persons incorrectly.

The pandemic caused by COVID-19 provided the basis for a legal debate on the 
need for State restrictions, the imposition of a state of emergency or other special 
regimes, and derogations from obligations under international human rights instru-
ments.

In a pandemic, is it necessary to impose a state of emergency and derogate from 
the obligations under the human rights instruments, or is it sufficient to introduce 
the restrictions that these instruments allow on a permanent basis? Neither scientists 
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nor national practices of States provide an unequivocal answer. 33 countries around 
the world have made formal declarations of derogations from international human 
rights obligations under at least one of the three instruments (the International Co-
venant on Civil and Political Rights, the European Convention on Human Rights, or 
the American Convention on Human Rights) allowing for such derogations. Some 
States did not make formal declarations under international instruments but impo-
sed a state of emergency or another legal regime (such as an epidemic, crisis, or qu-
arantine), while others simply applied restrictions. Thus, although the content of the 
measures taken by the States is similar, the legal bases under which those measures 
were taken differ.

The study discussed the international framework and procedures for a state of 
emergency and the restrictions imposed, reviews national practices and regulations 
for introducing a state of emergency or other special regimes, as well as derogations 
from obligations under international human rights instruments, and analyses the 
role and powers of State institutions in the context of the pandemic caused by CO-
VID-19.

The study further analysed how the pandemic has affected the implementation 
of human rights consolidated in the 1950 Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) and its Additional Protocols in the Con-
tracting Parties, and how the European Court of Human Rights (ECtHR) applied the 
human rights protection standards set out in the Convention to human rights rest-
rictions determined by the COVID-19 pandemic. Therefore, the decisions adopted 
by the ECtHR during the ongoing COVID-19 pandemic until December 2021 have 
been examined in relation to various measures that were undertaken by the States 
to contain this pandemic and that restricted the implementation of certain human 
rights and freedoms. This pandemic is different by its nature from preceding ones, 
mainly because of its global scale and duration. Therefore, the answer was sought to 
the question of how this pandemic can affect the standards formulated by the ECtHR 
in relation to rights and freedoms protected under the Convention and its Protocols, 
as well as what tendencies are observable in the development of the jurisprudence 
of the ECtHR, in an attempt to find out whether the Court is developing a new stan-
dard that is applicable specifically in the context of this pandemic to the assessment 
of certain human rights restriction measures in terms of human rights and freedoms 
consolidated in the Convention, by gradually extending it, or whether the ECtHR 
applies the classical grounds for the analysis (test) of human rights restrictions. 

SUMMARY
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It should also be emphasised that this pandemic, like any other pandemic or a 
certain turbulence (such as a political conflict or military action between States) is 
increasing the number of individual applications before the ECtHR. Furthermore, 
the jurisprudence of the ECtHR, although so far limited, also shows that during the 
COVID-19 pandemic, a significant part of individual applications under Article 34 
of the Convention were filed by vulnerable individuals, such as prisoners, detained 
persons, and migrants, who were in one way or another affected by the restrictions 
on their rights or prohibitions applied during this pandemic. 

The analysis of the case law of the ECtHR, as long as further decisions have 
not been delivered by the ECtHR on the merits of cases concerning human rights 
restriction measures applied by the States during the COVID-19 pandemic, leads to 
the general conclusion that the implementation of the Convention and its Protocols, 
i.e., the application of the provisions of the Convention in the States has not been 
suspended during the pandemic. Likewise, the ECtHR has not stopped monitoring, 
in accordance with Article 19 of the Convention, the observance of the obligations 
undertaken by the State Parties under the ECHR. This is illustrated by the obvious 
fact that individuals continued to make use of the human rights mechanisms enshri-
ned in the Convention and its Protocols by submitting individual petitions to the 
ECtHR under Article 34 of the Convention. Majority of the applications filed with 
the ECtHR concerned potential violations of civil rights and freedoms guaranteed 
by the Convention (such as alleged violations of the right to liberty and security of a 
person, interference with private life or personal integrity, and restrictions on free-
doms of religion or association). 

Moreover, the fact that the application of the Convention and its Protocols has 
not been suspended during the COVID-19 pandemic is also evidenced by continua-
tion by ECtHR to interpret the standards consolidated in the Convention and its 
Additional Protocols in relation to the protection of human rights and fundamental 
freedoms, while further reminding the States of the most important requirements 
set for them, including, among others, the duty of the States to inform about deroga-
tions permitted by the Convention from their international obligations undertaken 
under the Convention in the event of a declared emergency (including in time of 
war) in those States in accordance with Article 15 of the Convention. 

The decisions of the ECtHR on inadmissibility related to pandemic measures, 
analysed in this study, clearly demonstrate that the majority of applications did not 
meet the admissibility criteria laid down in the Convention mainly because, on the 
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one hand, it is difficult for the applicants to substantiate how they have personally 
been affected by measures undertaken by the States to manage the COVID-19 pan-
demic and to prevent the threat it poses to the safety of the entire society and the 
health of population. On the other hand, the right of a person to health protection 
– and the respective level of that protection – in the light of Article 8 of the Con-
vention, which has become particularly relevant in the conditions of the COVID-19 
pandemic, can equally be apparent and developed also in the context of these inad-
missible applications. Although it is difficult from the situations examined so far to 
identify the Court‘s approach towards the mentioned right and its further develop-
ment, the judgment delivered by the Grand Chamber of the ECtHR in the case of 
Vavřička and Others v. the Czech Republic suggests that the Court may – but, certain-
ly, is not obliged to – rely on its own developed criteria based on which it assessed 
the compatibility of compulsory vaccination with the principles of the Convention. 
Thus, the future legal position of the ECtHR in cases concerning compulsory vac-
cination against the COVID-19 virus and further development of these criteria and 
principles in the light of the Convention remain to be seen at a later stage. 

In addition, the applications filed with the ECtHR by different groups of per-
sons, including representatives of various professions, also show that a number of 
applications were submitted by groups of socially vulnerable persons (such as im-
prisoned, detained, suffering from a particular disease, elderly, and persons with a 
disability), whose vulnerability during the crisis further increased. In particular, the 
applicants frequently complained regarding the conditions of detention and impri-
sonment, as well as access to medical services, in the context of COVID-19 pande-
mic. The comparison of the applications of the said groups of persons with those 
filed by individuals who do not belong to vulnerable groups shows that the latter 
rarely complained about the possibly unlawful and unjustified restrictions on free-
dom of movement. 

The analysis of the applications communicated by the ECtHR to the State Parties 
leads to the expectation that while interpreting Article 3 of the Convention, given 
the conditions of the COVID-19 pandemic, the ECtHR may further develop its ju-
risprudence on positive obligations of the States. Although the judgments of the ECtHR 
on the merits so far remained limited to a few individual cases, the outlines of a 
certain tendency can be observed, specifically, that international courts, including 
the ECtHR, while balancing between the private interests of a person and the pro-
tection of public safety, as well as the protection of the right of population to health, 

SUMMARY
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prioritise the public interest over individual ones, i.e., they are inclined to justify 
various measures undertaken by the States to combat the COVID-19 pandemic and 
its consequences. Certainly, this is a very preliminary conclusion, since only the first 
decisions on the merits of cases or the admissibility of applications have been taken 
so far, while the year ahead will be very important in assessing the impact of the CO-
VID-19 pandemic on the jurisprudence of the Court and human rights standards, 
as well as on the formulation of the respective rules or principles (criteria) based on 
which the ECtHR will adjudicate pandemic cases; this will be clearer when more 
cases are examined concerning the lawfulness, necessity, and proportionality of CO-
VID-19 measures. 

However, the case-law developed by the ECtHR during the COVID-19 pande-
mic that was analysed does not confirm the tendency that the Court would, to the 
greater extent than before, develop the scope of human rights restrictions permitted 
(legitimate) under the Convention or would have introduced certain new principles 
concerning human rights restrictions. On the contrary, it should be noted that the 
ECtHR has not formulated any new, specific jurisprudence concerning COVID-19 
cases; the Court was inclined to examine cases on the basis of the legitimate grounds 
indicated in the specific articles of the Convention or its Additional Protocols in 
relation to restrictions on the exercise of human rights, i.e., the so-called classical 
grounds (for example, the grounds set out in the second paragraphs of Articles 8–11 
of the Convention, and the grounds laid down in paragraph 1 of Article 5 for lawful 
restriction on the right to liberty). Such a jurisprudential direction of the ECtHR is 
likely to remain in the future. Perhaps the ECtHR may also develop new directions 
or certain criteria or establish certain practice for the application of Article 15 of 
the Convention that would be related specifically to the measures of the COVID-19 
pandemic, considering that a number of State Parties have declared certain special 
regimes – states of emergency, quarantines, or even extraordinary situations. So far 
no conclusion can be reached (because there is no case law of the ECtHR) whether 
the ECtHR applies the standards for the protection of human rights and fundamen-
tal freedoms guaranteed by the Convention in a different way (and if so, then how), 
for example, in cases where the States establish certain special regimes domestically 
but do not inform the Secretary General of the Council of Europe in accordance 
with Article 15 of the Convention about the imposed human rights restrictions, as 
well as in cases where the States, after they have adopted certain pandemic measures 
restricting human rights, inform the Council of Europe of such measures in accor-
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dance with the procedure laid down in Article 15 of the Convention. This question 
may only be answered in the future. 

Moreover, the analysis carried out has not yet revealed any distinct change in 
the jurisprudence of the Court as regards the highly relevant in this pandemic and, 
simultaneously, rather problematic right – the right to health care, which is consi-
dered to be a constituent part of Article 8 of the Convention (the right to respect for 
private and family life). However, it is not excluded and is predictable that, in the 
case of COVID-19, recourse can be made to the tendency, which became evident in 
judicial practice before this pandemic, particularly in cases concerning compulsory 
vaccination, whereby, in balancing between the private interests of a person and pu-
blic safety, including the protection of the right of population to health, the choice 
in the case law of the ECtHR is made to justify the public interest, i.e., the measures 
undertaken by the States to combat the spread of a particular disease (in this case, 
the COVID-19) in order to protect the public and population against the spread of a 
communicable disease and its adverse consequences. 

The study also provides other insights important for understanding the impact 
of the pandemic caused by COVID-19 on the implementation of human rights con-
solidated in the Convention and its Additional Protocols, such as insights derived 
from the examined applications for interim measures filed by individuals during 
the COVID-19 pandemic with the ECtHR, as well as from the analysis of individual 
applications communicated to the State Parties. During the pandemic, individuals 
have quite actively applied to the Court with requests for interim measures (more 
actively than during the pre-pandemic period). However, in that respect, there has 
been a clear tendency in the ECtHR showing that during the pandemic, individuals 
deprived of their liberty have applied to the ECtHR more with requests for measu-
res to release them from detention and/or that the Court indicates measures that 
should be taken by the states concerned to protect the health of those persons in the 
event of a risk of infection with the COVID-19 virus, rather than with requests cle-
arly identifying certain exceptional circumstances that would justify the application 
of interim measures. Prior to the pandemic, requests for the application of interim 
mea sures were quite often related to the expulsion of persons from a certain country 
in order to prevent such expulsion due to the alleged threat to the life or health of the 
person or risk of torture against the person in the receiving State under Article 3 of 
the Convention. 

There is no doubt that experience also comes from the lessons of previous cri-
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ses,1502 including the economic crisis of 2008,1503 – all of those crises have had an 
impact on the principle of the rule of law and  on the implementation of fundamen-
tal rights. However, it is desirable that this impact, the long-term nature of which is 
unquestionable in the conditions of the COVID-19 crisis,1504 as far as it was/is nega-
tive, would be as gentle as possible from the perspective of the implementation of the 
Convention or other international treaties, both in Lithuania and in other countries. 

The purpose of the ECHR is to guarantee for the proper implementation of the 
Convention in the State Parties; as it had been held in the case of Karner v. Aus-
tria,1505 the Convention is not only intended to provide individual relief, but also to 
determine issues on public-policy grounds in the common interest, thereby raising 
the general standards for the protection of human rights and extending human rights 
jurisprudence throughout the community of Convention States. 

For the sake of accuracy, it should also be mentioned that more accurate insights 
on the clear tendencies in the development of the jurisprudence of the ECtHR can 
only be made in the future, once the ECtHR delivers further judgments on the merits 
of the relevant cases and once concrete conclusions are drawn as to whether those 
measures applied by the States that have been related to and imposed restrictions on 
human rights and freedoms protected under the Convention and its Protocols have 
contributed to the management of this pandemic.

The study considered whether the pandemic had led to a change in paradigms 
in the application of established legal instruments. While analysing legal regulation 
related to COVID-19 pandemic, the immediate attention is usually paid to legally 
binding acts, which were used by the States to introduce specific legal regimes du-
ring the harshest waves of the pandemic or determine restrictive measures in order 
to manage pandemic. However, it is worth to also examine the soft law instruments 
– recommendations, guidelines, and opinions, as they effectively influenced the ma-
nagement of pandemic or even played a more important role than legally binding 
provisions. It did not last long to understand that the constant changes in pandemic 

1502  FRA (2010), FRA: Fundamental rights protection for persons living with HIV must be ensured, Press 
release, 16 July 2010.

1503  FRA (2013), The European Union as a Community of values: safeguarding fundamental rights in times 
of crisis, Luxembourg, Publications Office, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-safeguard-
ing-fundamental-rights-in-crisis_en.pdf. 

1504  „Human rights protection in the time of the pandemic: new challenges and new perspectives“, 28 
January 2022. European Court on Human Rights Judicial Seminar 2022. Background Document, p. 2, 
https://echr.coe.int/Documents/Seminar_background_paper_2022_ENG.pdf.  

1505  Case of Karner v. Austria, prašymo Nr. 40016/98, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61263
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situation required some other means than the regular laws, therefore many States re-
sorted to soft law norms next to the usual legal instruments. Formally, non-binding 
soft law distinguishes by its reactivity, adaptivity, and simplicity of adopting proce-
dure, and can be characterised as easier subject to changes when situation requires. 
It was exactly that was needed when the new coronavirus widely spread all over the 
world. 

Pursuing the objective to coordinate the cooperation among its Member Sta-
tes in the field of health protection and to set out the uniform health protection 
standards, the World Health Organization (WHO) emerged as the most appropriate 
pioneer decision maker in the times of pandemic (not mentioning that namely the 
WHO declared the pandemic). Most of the States were not prepared to face such 
a health crisis and had not have a suitable legal basis to regulate such a situation. 
Therefore, the recommendations and guidelines issued by the WHO were more than 
appreciated, as it was the perfect benchmark to follow while searching the appro-
priate solutions at the national level. Even if those recommendations did not contain 
any sanctions, the States while adopting national legal regulation usually avoid de-
viating from them, as the WHO is viewed as the most competent organisation with 
suffi cient resources and capacity to analyse newest scientific date. The standards ela-
borated by WHO often are reflected in the legal reasoning on which the restrictive 
national legal regulation is based. 

The European Union also reacted to the changing situation of pandemic as ra-
pidly as it was possible with a view of proposing harmonised solutions to the new 
crisis in Europe. The best way to respond to the new pandemic seemed to be the soft 
law instruments. The efficiency of the EU soft law might be explained by the confi-
dence in the EU and its institutions by the Member States and their citizens, also by 
the urgent need to have certain legal regulation that might be applicable in times of 
absolute uncertainty and instability. In addition to that, the Member States eagerly 
followed the EU soft law rules despite their non-binding legal force, because all of 
them were interested not only in the national success of managing the virus, but also 
in the prevention of spread of the virus in the common space. 

Lithuania also encountered the phenomenon of the pandemic soft law. Next to 
the government resolutions, introducing the extraordinary situation or lockdown 
and determining restrictive measures for containing and preventing the spread of 
coronavirus, the ministries issued various recommendations, intended to regulate 
different situations, different fields of activities, or different addressees, which fell out 
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of the scope of the legally binding acts. Notwithstanding the lack of legal force, the 
soft law acts, having the ability to produce practical legal consequences, cannot be 
adopted in any shape and content. While issuing the soft legal regulation the requi-
rements stemming from the principle of the rule of law must be observed. This was 
not always the case in practice. 

It might be assumed that in terms of efficiency the international soft law subs-
tantially moved closer to the hard law. It became the source of inspiration to the law-
makers, in the beginning lacking reliable information on how the legal relationship 
during the pandemic shall be regulated. Often the international soft law was the 
reasoning to explain the need for such a national legal regulation. Moreover, in the 
times where everything changes from day to day and it is not possible to anticipate 
the day after tomorrow, it occurred that the soft law recommendations were some-
times confused with the hard law and therefore were applied in practice as legally 
binding norms in certain situations. That helped to regulate the pandemic to a cer-
tain extent, but also created unprecedented situations outside the rule of law. Thus it 
can be concluded that apart from its positive effect, extensive use of soft law might 
also carry certain risks. In any case, it can be concluded that soft law, at international 
as well as at the national level, experienced its “golden age,” when the adoption of 
hard law took too much time and too many discussions, but the need of the legal 
regulation persisted. 

The second part of the study examines the impact of the pandemic on selected 
areas of law. In the context of business law, the impact of the pandemic on contract 
performance, the exercise of economic freedom, and insolvency law has been ana-
lysed, as well as the tax policy and legal framework in place in the business sector 
and the legal position of investors. The impact of the pandemic on labour, migration, 
asylum, environmental, and sports law was also examined. 

Many of the problems that arose in the context of contract performance were 
not even the result of the pandemic itself, but of measures undertaken by the go-
vernments to manage the pandemic, such as quarantine, import, or export restric-
tions. Although the pandemic did not influence regulation of contract law, current 
case law can be assessed as being too strict to deal with challenges posed by pande-
mic to contract law. The study analyses the impact of the pandemic on contract law, 
especially for the performance of contracts, particularly focusing on the problem 
of the relationship between the remedies of force majeure and the hardship. Given 
that the current concept of objective impossibility enshrined in Lithuanian case law 
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limits the possibilities for the effective application of force majeure in the context of 
the COVID-19 pandemic, it is recommended for the courts to recognise and apply 
more flexible concepts of impossibility, such as economic (practical) impossibility 
and frustration of the purpose of the contract. The courts could also adopt a flexible 
approach and allow the parties to choose between the institutes of force majeure and 
hardship, depending on the goals pursued by the parties in a given situation. On the 
other hand, courts should retain the ability to assess, which of these two remedies is 
more appropriate in a particular set of circumstances. It can be concluded that both 
in cases of force majeure and hardship, contracts, which were concluded before the 
beginning of February 2020, would meet the criterion of unforeseeability. It is also 
argued that the crude application of exceptions to the force majeure in the context of 
COVID-19 would often make it an inefficient as a remedy. Therefore, these excep-
tions should be applied in a flexible manner, considering the international case law 
on commercial contracts and modern comparative doctrine of contract law. The stu-
dy also analysed the attempt by the legislator to amend the regulation of consumer 
contracts at national level to manage the pandemic.

The study examined the content of the right to conduct business, the cases of 
its restriction, and the consequences of the legal regulation adopted during the pan-
demic, which restricted the implementation of this right, for the development of 
business law. Freedom of economic activity, as part of the right to private property 
is protected by the ECHR, the EU Charter, and the Constitution of the Republic of 
Lithuania. During the pandemic, the exercise of this freedom has been restricted. 
Those restrictions aimed to protect citizens’ right to health care. Naturally, substan-
tive measures applied to business entities restricted their economic activity, and in 
some cases, such activities have been banned in certain sectors. The study analysed 
whether the conditions for the restriction were applied correctly from the perspecti-
ve of the right to property, whether the Lithuanian authorities acted according to the 
limits of their discretion and with due diligence to avoid damages to private business 
entities, whether they created/used mechanisms to safeguard freedom of economic 
activity, and how it impacted the business activities. 

The changes in the legal regulation of freedom of economic activity related to 
the exercise of the right to engage in economic activities. The exercise of this right was 
restricted on the basis of laws and resolutions adopted by the Government. These 
measures were mainly aimed at imposing specific restrictions on the right to pur-
sue economic activities, which did not have a lasting, continuous effect, and their 

SUMMARY



654

Teisė ir COVID-19 pandemija

validity was limited during the time of the pandemic. These measures will not bring 
long-term consequences on the right to engage in economic activity or result in any 
significant changes in business law (regulations on the right to engage in economic 
activity). Such restrictions imposed during the pandemic limited the freedom of 
economic activities in part, in particular as regards the economic activity conducted 
on trading venues, as the restrictions were intended to have a short-term character. It 
is also important to emphasise that the compensation mechanisms for the unlawful 
restriction of the right to conduct business are also applicable and derive from the 
general rules of civil liability. 

During the recent years, legal doctrine has focused on the topics related to the 
COVID-19 pandemic that shook the world – and Lithuania – in 2020-2021, in par-
ticular the economic and financial consequences of the pandemic and quarantine 
measures, which were applied to contain it, as well as various State aid measures 
(including tax measures), applicable to businesses during the pandemics. Although 
individual issues on this topic have been discussed quite extensively, tax measures 
applied in Lithuania have not been systematically assessed, especially in the con-
text that they have changed – and are changing –very often. With this in mind, the 
study aimed to provide a general legal assessment of tax regulations during the pe-
riod of 2020 – 2021 and to discuss the experience of Lithuania in responding to the 
social, economic and financial consequences of the COVID-19 pandemic through 
legal measures in taxation area, as well as to discuss how the pandemic affected the 
development of tax law in the Republic of Lithuania. The study also seeks to define 
the significance of the decisions of the EU institutions to this regulation of taxation 
during the COVID-19 pandemic, especially in the field of taxation of international 
trade. It should be emphasised that these issues remain relevant even after the end 
of the quarantine announced in Lithuania in June 2020, as the emergency situation, 
which arose due to the COVID-19 pandemic and was declared by the government 
of the Republic of Lithuania in March 2020, still continued by the end of 2021. Ba-
sed on the study, it was established that in the face of the COVID-19 pandemic and 
the economic shocks caused by it, a real, substantial reduction of the tax burden for 
business entities and taxpayers have not been implemented until December 2021. 
The emerging challenges to tax regulation in the Republic of Lithuania during the 
COVID-19 pandemic – unlike in previous economic and financial crises –were pri-
marily addressed by using procedural measures and simplifications. In addition, du-
ring the COVID-19 pandemic, the decisions of the EU institutions increased the tax 
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burden on international trade business (customs duties) and strengthened the pro-
tectionist tendencies in the regulation of international trade, which are also related 
to application of a number of tax restrictions.

There is no doubt that the COVID-19 pandemic has had long-term adverse con-
sequences in various areas – health, economic, social, and political spheres. Most 
countries in the world are aware, in view of the ongoing economic problems, that the 
recovery phase of the pandemic can be exceedingly long and therefore have chosen 
a wide range of economic instruments to deal more or less effectively with the di-
fficulties that have arisen. Analysis of the nature and statistics of the regulatory and 
other business restrictive measures taken and/or applied so far makes it clear that 
there may be a rise in judicial or arbitral investment disputes between investors and 
States as a result of measures applied during the pandemic. In the event of such dis-
putes, foreign investors could defend their interests on the basis of existing investor 
protection standards enshrined in international investment protection agreements. 
Meanwhile, the States in their efforts to defend themselves against claims made by 
foreign investors could seek to rely on exceptions to international liability, such as 
force majeure or necessity, which, in extreme circumstances, give States a degree of 
discretion. In many ways,  the pandemic did not or should not have significant effect 
on the substantive international investment law, as the legal mechanisms established 
in this area of   law precisely regulate those situations that arose during the pandemic. 
However, the pandemic has undoubtedly affected the process of investment arbitra-
tion, the most obvious manifestation of this affect is the rising prevalence of remote 
hearings. 

The crisis caused by the COVID-19 pandemic has highlighted the importance 
of proper insolvency law regulation to help businesses in financial difficulties. The 
pandemic caused a whole or partial shutdown of large parts of the businesses in va-
rious EU Member States, which negatively impacted on the cash-flow of enterprises 
and put them in risk of insolvencies. The study analysed the measures undertaken 
by Lithuania to prevent unnecessary insolvencies of viable businesses caused by this 
temporary shock and compared Lithuanian response with the responses in other EU 
Member States. 

The analysis focused on substantive insolvency law, especially the suspension of 
the duty of the directors to fill for insolvency and the restriction of creditors to apply 
to courts with the petitions to bankruptcy or terminate their contracts with an en-
terprise in financial difficulties. These temporary insolvency law measures adopted 
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by the Lithuanian legislature were well balanced and justified: they provided debtors 
with respite, security, and resilience to financial difficulties during the most difficult 
period. To ensure the balance of interests between the rights of debtors and credi-
tors and preclude the possibility of the abuse, the legislator decided to restrict the 
application of these protection provisions for the duration of the first quarantine and 
three months afterwards and not repeat them during the later stages of the pande-
mic. 

The wider implications of pandemic on the development of insolvency law were 
also analysed and it was concluded that the pandemic influenced the scope of the 
implementation of the Restructuring Directive 2019/1023, because since the agen-
da of the legislator was in large part influenced by this external circumstance the 
legislator did only minimum required to fulfil their obligation of transposing the 
Restructuring Directive.

From the other side challenges related to the pandemic served as catalysator 
for rapidly changing understanding of the role of insolvency and its current flaws in 
providing relief to the viable businesses experiencing financial difficulties.

In the field of labour relations, in Lithuania, likewise in many other countries of 
the European Union, every effort during the pandemic period was made to eliminate 
the spread of coronavirus in the workplace, to preserve jobs, and to protect workers. 
To this end, it became necessary to make proper use of the possibilities of flexible 
legal regulation of labour relations, established during the structural labour law re-
form conducted in 2017, as well as to make the necessary adjustments to labour laws. 
The focus of legislators and practitioners was on remote work (teleworking), either 
the suspension of an employment contract on the initiative of the employer or other 
persons and regulation of idle time due to extreme situation and/or quarantine has 
been adjusted accordingly.

The need of remote work (teleworking) in most workplaces, dictated by the pan-
demic, has raised new regulatory challenges related to this form of work organisa-
tion (method of job performance), such as security of workplace, compensation of 
additional costs of teleworkers, logging out (or disconnection), security, and volume 
of working with IT technologies. In regulating this ex post facto, it is necessary to 
make proper use of the possibilities of local regulation, to use the social partnership 
mechanisms established by the Labour Code, inter alia, collective bargaining, infor-
mation, and consultation.

The content of the principle of voluntary remote work (teleworking) has been 
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adjusted accordingly due to the pandemic. From 1 August 2020 workers acquired 
the right to require remote work (teleworking) due to a medical condition. From 
19 March 2020 an obligation has been established for the employer to offer remote 
work (teleworking) in order to ensure the protection of the health of employees and 
third parties. During the pandemic, the employer due to the threat of an outbreak 
of coronavirus had the right to instruct the employee to work from home on their 
own initiative, even without the prior consent of the employee. In this case, however, 
the employee had the right to object to the changed working conditions, as well the 
employer had to ensure that the basic conditions of remote work (teleworking) are 
set out in writing and are known to the employee.

Although prior to the pandemic, the employers had the right and obligation to 
suspend the employee from work according to the individual need to protect the 
health of employees and customers in the workplace, three new types of suspension 
of an employment contract on the initiative of the employer or other persons were 
introduced into the labour law system during the pandemic: 1) the suspension of 
the employee, whose health during pandemic threatens the health safety of other 
employees; 2) the suspension of the employee, who refuses to be tested for a conta-
gious disease (inter alia, coronavirus) at a specified time, or who has not been tested 
without very important reasons; 3) the suspension of the employee, who is suspected 
of suffering from or have contracted dangerous or particularly dangerous communi-
cable diseases (inter alia, coronavirus) or who has become carrier of these diseases. 

During the pandemic, a special right of the employer to declare idle time due 
to extreme situation and/or quarantine was established. Since the payment of such 
idle time is linked to the use of public finances, the employer can exercise this right 
as an ultima ratio measure, i.e., having exhausted the opportunity to organise work 
remotely, or in cases where the employee does not agree to work for another job 
offered to them. In addition,, changes in the legal regulation of such idle time during 
the pandemic were aimed at strengthening the prevention and control of the legality 
and validity of such idle time. The State Labour Inspectorate was vested with the 
responsibility for supervising the validity of such idle time.

The number and nature of labour disputes related to the pandemic in Labour 
Dispute Commissions and courts suggests that there has been no significant increase 
in industrial relations conflicts during the pandemic. It can be assumed that conflict 
situations in this field were avoided for the following reasons: after the structural 
reform of labour law in 2017 and the development of information technologies, all 
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preconditions were created for flexible and maximally safe regulation of labour re-
lations, which was instrumental during the pandemic period; timely legislative ini-
tiatives regarding the remote work (teleworking), the suspension of an employment 
contract, and the idle time due to extreme situation and/or quarantine have created 
sufficient preconditions to protect the business and its employees during the qua-
rantine period; significant State aid compensating for all or part of the employer’s 
expenses related to the suspension of an employment contract was also timely pro-
vided.

Abovementioned changes in the application of the existing labour law rules on 
remote work (teleworking) and of the new rules on suspension of an employment 
contract or idle time, undoubtedly will have a long-lasting effect in regulation of 
employment relationships during similar crisis. Nevertheless, most of the legal pro-
visions of labour law for managing pandemic were related to the temporary restric-
tion of labour rights. They have been adopted in response to the specificities of the 
spread of the COVID-19 virus (or even its individual strains), thus the impact of 
such legislation is short-lived. In view of this, as the course of the spread of the virus 
changes, this legal regulation must be reviewed, and part of the special legal norms 
must be repealed.

The study analysing the experience of foreign countries and Lithuania sought to 
find out whether the impact of the pandemic on migration and asylum law was only 
short-term, or the applied practice will have long-term consequences in these areas 
of law. The study examined the impact of the pandemic in the areas of labour migra-
tion, free movement of persons within the European Union, asylum (right to seek 
asylum, conducting of asylum procedures, application of the Dublin Regulation, im-
migration detention), removal, and return. The study concluded that the pandemic 
had mixed effects on the fields of migration and asylum. On the one hand, restricti-
ons imposed by the States during the pandemic have halted or prolonged migration 
processes (processing of visas, residence permits, asylum applications). On the other 
hand, partially positive effects were noted in the area of   labour migration, especially 
for migrants in “essential occupations” due to liberalisation of conditions for issu-
ance of visa and residence permits, and in some cases even cardinal measures have 
been undertaken that have generally led to the temporary legalisation of migrants 
staying in the country irregularly. However, despite the importance of migrants in 
certain professions, the pandemic has so far not had a lasting effect on improving 
their status, which would also assist to increase countries’ resilience to crises.
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The use of new forms of work and technologies in the field of asylum has accele-
rated decision-making and may have a long-term impact on asylum systems, as the 
use of these forms and technologies may likely expand in the future. However, the 
use of technologies in asylum procedures also poses certain risks, thus it is impor-
tant to regulate their use at the EU level beyond soft law instruments. Meanwhile, 
restrictions on cross-border movements have had a direct negative effect on the ri-
ght to seek asylum, although restrictions on the entry of asylum seekers for public 
health reasons have no legal basis in international law, and courts have consistently 
ruled that obstacles to registration are illegal. However, this demonstrates that the 
right to seek asylum and access effective asylum procedures remains vulnerable in 
crisis situations. In terms of the implementation of the Dublin system, the impact 
of the pandemic has so far been short-term, as the suspension of transfers has allo-
wed countries at least on the EU’s southern borders (Greece, Italy) to avoid further 
burdens on their asylum systems, which due to pandemic already operated only in 
part. Although the suspension of the Dublin transfer deadlines was not accepted by 
the courts during the pandemic, regulation of future situations where the transfer 
cannot take place in a timely manner for reasons beyond the control of the State may 
be considered within the Dublin Regulation. However, suspending the time limit 
would have a negative effect on asylum seekers, as they would be in an uncertain 
legal position indefinitely, and it would not be effective to abstain from examining 
the applications for a long time and to freeze asylum procedures.

In the context of immigration detention, the pandemic has highlighted new 
challenges, but in some cases also led to the emergence of novel approaches and 
practices, such as the reduction of immigration detention cases in some countries. 
However, the practice of reducing immigration detention has not yet had a signifi-
cant impact on the legal framework related to detention.

In the area of   free movement of persons, there was a lack of uniformity in the 
application of restrictions, which has led to unequal effects on the implementation 
of this decades-old right of the EU citizens and their families and, consequently, its 
vulnerability in crisis situations. It has become clear that the right to free movement 
of persons in the EU is still quite dependent on national discretion, and the lon-
ger-term impact of the pandemic may require adjustments to the regulatory frame-
work for exemptions, as well as for new concepts that emerged during the pandemic, 
such as “essential travel” and “essential staff ”. There has been a lack of a common 
approach to migration and asylum in the EU during the pandemic, and more detai-
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led regulation is likely to be needed to prepare for future crises.
During the COVID-19 pandemic, it was essential to ensure smooth municipal 

solid waste management as a public service helping to avoid further spread of the 
disease and to provide uninterrupted services in the face of the new conditions dic-
tated by the pandemic. To solve all these problems, rapid decisions had to be made 
and their implementation via legal regulations was fundamental. The study assessed 
the legal measures in the area of municipal solid waste management that were used 
to control the pandemic in Lithuania at a national level. The legal measures applied 
by other countries in the area of municipal solid waste management and the relevant 
guidelines by international organisations have also been reviewed.

The study demonstrated that the pandemic has led to new types of waste gene-
ration and changes in the amount of waste generated. To address these challenges, it 
was necessary to take swift decisions and ensure their implementation by means of 
legal regulation.

Considering the guidelines of international organisations and practices in other 
countries, it can be concluded that similar measures have been taken in Lithuania to 
prevent the further spread of COVID-19 disease, i.e., the aim was to ensure the usual 
waste collection process, distinguishing between cases where waste is accumulated 
by infected or self-isolating persons. The pandemic highlighted those non-legislative 
measures to manage the pandemic were prioritised by State and local authorities 
during the pandemic, but they were mainly focused on regulating and influencing 
the activities of individuals. The usual legislative process was abandoned in favour of 
quick and non-legally binding decisions.

The study analysed the impact of the pandemic on sports law by reviewing the 
concept of cybersport, its features, and providing practical examples from a specific 
sport – chess. Significant attention was paid to the procedural part of the sports law: 
the problems of proving online cheating, linking them with the peculiarities and 
challenges of sports law that have existed for several decades – the doctrine of strict 
liability, anonymous justice, and the investigation of implied (assumed) violations.

Naturally, cybersport existed before the pandemic, but in recent years it gained 
unprecedented attention. In legal terms, new challenges have arisen that can be clas-
sified into procedural, human, and technological. From a procedural point of view, 
it is quite difficult to reconcile the strict liability rule with due process requirements. 
It is important to keep in mind that no matter how quick and simple the process is, 
the athlete should always have the right to respond to the allegations of misconduct 
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or (at least) to appeal against the decision made. As for the human factor, there is a 
shortage of specialists capable of investigating cheating in cybersport. The shortage 
of specialists can also be related to procedural difficulties: the sports law network is 
relatively small, individuals often know each other, and it is often difficult to ensure 
the principle of impartiality. By extension, it is difficult to avoid potential conflicts 
of interest. Regarding technological challenges, there arise questions about the very 
principle of proving a person’s guilt with the help of a statistical algorithm. On the 
one hand, the intervention of artificial intelligence in the legal process is nothing 
new. For instance, in Loomis v. the Wisconsin (2017), a model of anonymous justice 
was legitimised, according to which the punishment was imposed not by a human 
but by artificial intelligence. Moreover, the artificial intelligence algorithm was reco-
gnised as a commercial secret, and accordingly, the convict was not entitled to find 
out such an algorithm and thus not being able to legally challenge it. On the other 
hand, anonymous justice should not become an insensitive machine that ignores the 
suspect’s position and other contextual factors. As a result,, it is difficult to balance 
these two components. At every turn, the legal framework will have to reconsider 
time-tested mechanisms in the face of an ongoing pandemic.

To conclude, sports law has responded to the pandemic by providing a more 
streamlined procedure for proving cheating. This is a long-term change, as e-sport 
will survive the pandemic, which means that certain questions will be regulated 
much more clearly. Concurrently, it is necessary to note that the initial pandemic 
period was rather chaotic, with some legal judgements being disputable. Thus, while 
particular disciplinary proceedings served as a pilot, the resulting conclusions and 
new legal control of e-sports are long-term and stable. Thus, the extraordinary situ-
ation emphasised and accelerated one of sports law’s peculiarities – the transition 
from soft to hard law.

The third part of the study analyses the impact of the pandemic on the right 
to effective judicial protection, the organisation of the courts’ work, the adminis-
tration of justice, and court proceedings, with a special focus on the use of techno-
logy in legal proceedings. The obligation of States to provide access to justice and 
an effective remedy for rights violated has been aggravated by the pandemic inter 
alia due to the lack of a specific legal regulation. The study analysed the impact of 
legal regulation on the right of access to justice during COVID-19 pandemic and its 
extent. The analysis performed confirms the conclusion that during the pandemic, 
soft law (guidelines of judicial self-government) and court decisions ad hoc had the 
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greatest impact on the individual right to judicial protection. However, the study 
revealed that key procedural decisions shall have a clear legal basis. The State should 
ensure that the legal framework provides the courts with sufficient legal grounds to 
decide whether a remote hearing can or should be held in a particular case, also to 
distinguish between those cases that need to be held face-to-face (urgent cases) and 
those that can (continue to) be postponed or transferred into remote mode. On the 
other hand, analysing the impact of the pandemic on the practical implementation 
of the right of access to justice, it is concluded that an effective remedy was generally 
available  in Lithuania during the pandemic period. The majority of cases were dealt 
without undue delay.

Following the efforts to prevent the spread of COVID-19 worldwide, introduc-
tion of quarantine and measures to restrict movement, various e-Justice tools have 
been used to enforce these rights in various types of proceedings. In the context of 
the pandemic, European e-Justice strategy has become particularly important. 

Regarding thee-Justice measures, the study analysed the peculiarities of the 
application of justice measures in ensuring the continuity of the Lithuanian adminis-
trative process during pandemic. First, the main e-Justice measures that have been 
applied to the management of the pandemic in the judicial systems of the various 
countries in the field of administrative proceedings were reviewed. Second, regula-
tory challenges posed by the COVID-19 pandemic in national and international law 
and the response to changes in the legal framework for administrative proceedings 
and the case law of administrative courts was analysed. Third, the impact of the 
COVID-19 pandemic and the decisions taken on its management within the Lithu-
anian administrative process were assessed. During the pandemic, the application 
of e-Justice measures mainly focused on the organisation of remote administrative 
hearings as a key tool.

The study found that although e-Justice in the world was already partially im-
plemented through various electronic means (web portals, websites, e-mail, e-docu-
ments, e-files, databases) even before the pandemic, one of the main tools for ensu-
ring administrative continuity of the process, considering health requirements, has 
become a matter of teleconferencing or videoconferencing. It was the use of this tool 
in administrative justice that was of paramount importance in the context of the CO-
VID-19 pandemic. Lithuanian administrative courts and quasi-judicial institutions 
have successfully overcome the challenges posed by the pandemic by transforming 
the legal acts regulating their activities and creating new and fully ensuring the prin-
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ciple of functional equivalence of remote hearings.
The study analysed the legal impact of the COVID-19 crisis on pre-trial inves-

tigation process, i.e., how the norms of the Code of Criminal Proceedings or other 
by-laws regulating the conduct of pre-trial investigation have changed during the 
pandemic. The objective to effectively control the pandemic and at the same time 
to effectively detect crimes led to the situation that at the pre-trial stage, lower-level 
legislation became the main source of proceedings. This led to emergence of risks of 
the violations of fundamental human rights (participants of the proceedings). As a 
result, the crisis in COVID-19 has compelled a review of the existing legal frame-
work and new decisions and actions to ensure a speedy process and to protect the 
rights and legitimate interests of those involved.

Following the declaration of an extraordinary situation on 26 February 2020, 
the carrying of pre-trial investigation and the entire criminal procedure became 
significantly constrained due to the restrictions and prohibitions introduced (e.g., 
requirements for traffic management, safe distancing, non-contact communication, 
and distance work). Criminal proceedings and pre-trial investigation actions stalled, 
confusion prevailed. In such a situation, remote processes, and the performance of 
investigative actions at a distance were inevitable.

In the face of the pandemic, remote processes or remote actions help to protect 
public health, are convenient and, in terms of speed, efficient. Lawyers and parti-
cipants in the proceedings save time, they do not have to go to the courtroom or 
pre-trial investigation institution, the court or pre-trial investigation subjects can 
offer a more convenient schedule of hearings or individual procedural actions. Re-
mote processes or the performance of individual actions may also be beneficial to 
persons with a physical disability or otherwise unable to participate in the processes. 
All this undoubtedly helps to investigate cases more rapidly or to conduct individual in-
vestigative actions. However, such “convenience” also has its downsides, which affect 
the realisation of human rights of the process participants. In the absence of appro-
priate legal regulation, the resolution of technical issues by remote pre-trial investi-
gation actions complicates the interpretation of procedural rights, the problem of the 
reliability of evidence may arise, and the possibility of abusing one’s rights emerges. 
The pre-trial investigation loses its formality.

Although remote proceedings and the use of audio-visual media at the pre-trial 
stage are not entirely new either in Lithuania or other countries, their use has been 
fragmented in the Lithuanian Code of Criminal Proceedings. Therefore, the conduct 
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of remote pre-trial investigation actions must not only be strictly but also precisely 
regulated in the procedural law, giving the participants in the proceedings the same 
procedural guarantees as with participation in person. The legal acts accompanying 
the main criminal proceedings law must regulate both organisational and techni-
cal issues of performing remote pre-trial investigation actions, recording the data 
obtained during it, and ensuring the rights of the participants in the proceedings. 
However, despite the adverse effects of the pandemic, positive trends have also been 
observed, which, once properly regulated, would lead to faster and more cost-effec-
tive pre-trial investigation.

Lockdowns and requirements of strict physical distancing, vital for the mana-
gement of the COVID-19 pandemic, posed a serious threat to the continued admi-
nistration of civil justice, based on the principles of orality and immediacy, in the 
European States. The only solution to this problem was to shift to the administration 
of justice remotely. The abrupt extension of the use of remote court hearings, which 
have long been viewed with extreme caution by European national courts, has righ-
tly been described as the “experimental project of the century.” The evaluation of 
lessons learned during this unique “project” is undoubtedly useful for the successful 
further integration of information and electronic communication technologies into 
civil procedure, in line with the fundamental principles of due process of law.

The study analysed the legal and practical preconditions for the remote court 
hearings in civil matters prior to the COVID-19 pandemic, assessed the impact of 
the pandemic on the relevant legal regulation and practice, listed some aspects of 
remote hearings that were revealed during the pandemic and need to be taken into 
account in order to ensure that the solutions proposed by electronic communication 
technologies do not lead in the future to a breach of fundamental values of justice, 
such as access to court, independence and impartiality of judges, fair trial, and qua-
lity of judgments. It is suggested that remote hearings in civil cases after the end of 
the pandemic should remain an exception which can only be used after careful asses-
sment of the appropriateness of such a form of hearing in a particular civil case and 
considering the views of the participants in the proceedings on the matter.

The study furthermore analysed the relevant issues of the implementation of the 
right to judicial protection in civil cases in Lithuanian courts during the pandemic 
through the lenses of practical situations whereby the rights of individuals to judicial 
protection might have been substantially restricted. The main focus was placed on 
the legality of the change/modification of the form of the proceedings, non-submis-
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sion of evidence, refusal to accept evidence, the implementation of the appeal, and 
other relevant issues of procedural law. Results of the study demonstrated that the 
Lithuanian courts had reasonably continued to hear civil cases in both pandemic 
periods. Although a few violations of the right to judicial protection were detected 
in individual cases, it was not systematic and guarantees enshrined in Article 6 (1) 
of ECHR had been secured. In addition, some of the rules formed by the courts on 
the application of law – in particular dealing with the hearing form changing and 
other related matters –will remain legally relevant after the end of the pandemic, as 
in many cases they reasonably provide a significantly higher standard of the right to 
judicial protection.

Although not only national but also to a certain extent aspects of the European 
Union and international law are analysed throughout the study, the fourth part of 
the study draws specific attention to two areas of international law that are particu-
larly relevant in the context of the COVID-19 pandemic: application of WHO docu-
ments (especially 2005 International Health Regulations), the obligation of States to 
cooperate with the WHO, and the analysis of the legal aspects of vaccination issues.

In the context of management of the COVID-19 pandemic and its impact on 
international law, the study focused on the analysis of the role of the WHO as the lar-
gest health related organisation during the COVID-19 outbreak. In this connection, 
it pursued a two-fold objective: first, to examine international health law as a tool for 
crisis management; second, to identify the international law implications of the pan-
demic. First, the research was dedicated to a) the analysis of the 2005 International 
Health Regulations (IHR) as a main tool for crisis management on the internatio-
nal level, and b) the examination of the relationship between the national measures 
on travel restrictions to manage the outbreak of COVID-19 and the international 
measures adopted by the WHO. Four key findings were established. First, WHO 
tried to manage the crisis using specialised instruments, the IHR and recommenda-
tions. Although IHR is a legally binding document, it does not include the enforce-
ment mechanisms to induce State compliance. As a result, IHR was not an effective 
tool for crisis management. Second, the content of non-binding recommendations 
was changing. In the beginning of the outbreak, the WHO has repeatedly issued 
recommendations to States not to impose travel restrictions, but later the WHO de-
parted from its prior views. However, recommendations had no significant impact 
on the States, thus, they were not a suitable tool for crisis management. Third, duty 
to cooperate was conducted by States to some extent as States were willing to assist 
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each other in concrete situations. However, States were not fully implementing this 
duty towards the WHO. Fourth, there is an incompatibility between the tools used 
for crisis management at an international level and measures adopted by States at a 
national level. This incongruity means that there were no coordinated and united ac-
tions towards crisis management. Unfortunately, this leads to the spread of the crisis 
throughout the other spheres of social life. 

Second, the study dealt with the impact of the pandemic on the international 
law. COVID-19 outbreak has a paradigm-shifting nature. According to the Grotian 
Moment doctrine in times of fundamental change new rules of customary interna-
tional law emerge. Therefore, the applicability of the Grotian Moment doctrine was 
examined. The following conclusions were made. First, COVID-19 outbreak had an 
accelerated effect on further discussions regarding the legal status of the IHR and 
whether it can be fitted into the traditional categories for the sources of international 
law. Moreover, it speeded up the development of the trend that the actions of the 
international organizations may acquire the character of a separate source of law. Se-
cond, although there appears to be an incongruity between the WHO’s recommen-
dations and national measures adopted by States, this is a temporary reaction of Sta-
tes rather than a clear sign that the opinio iuris and State practice regarding the duty 
to cooperate is changing. Therefore, the doctrine of Grotian Moment is not appli-
cable in this situation. Third, there is no legal definition of ‘pandemic’ enshrined in 
any legally binding international law instrument. It is argued that the definition of 
‘pandemic’ could help to counter-act future health emergencies. The recent discuss-
ions among states and their actions provide a strong probability that the definition of 
‘pandemic’ distinguishing it from ‘public health emergency of international concern’ 
will be adopted. 

The study also examined the issue of vaccination, which is especially important 
during a pandemic. Compulsory vaccination is understood as vaccination that is 
attained by applying direct or indirect threats of imposing restrictions in cases of 
non-compliance towards the person, including disciplinary sanctions. Compulsory 
vaccination raises more than just ethical or societal disputes, given that it involves 
the collision of several human rights: right to respect for private and family life, that 
includes protection from any unwanted medical intervention, and the obligation of 
the State and of the society to guarantee healthy environment, that could be attained 
by appropriate levels of immunisation in the case of infectious and other diseases. 
These questions become vivid when States started vaccination campaigns against 
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COVID-19. Nevertheless, mandatory vaccination is much older issue than the cur-
rent pandemic, therefore the study reviewed international regulations on vaccina-
tion; national jurisprudence of Council of Europe Member States and the United 
States of America, both prior to the COVID-19 pandemic and during it; ECtHR 
decision in the case Vavrička and others v. The Czech Republic. The analysis conclu-
ded that the COVID-19 situation did not alter or essentially affect already existing 
principles of mandatory vaccination legal evaluation based on general evaluations of 
human rights and liberties restrictions on ad hoc cases. It is also too early to speak 
about the emergence of a new international custom on legality of compulsory vac-
cination because the current situation does not correspond to the requirements of 
virtually uniform, extensive, and representative practice. Even in the legal area of the 
Council of Europe, States, while engaging in compulsory vaccination, are applying 
different avenues for different situations giving priority for voluntary vaccination. 
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