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teismo Precedentas:  
kai kurie taikYmo ir aiŠkinimo asPektai

Straipsnyje nagrinėjama teismo precedento taikymo ir aiškinimo metodologija. Glaustai 
aptarus konceptualųjį jos aspektą, analizuojami atskiri kanonai. Siekiant pateikti nešališ-
ką vaizdą, pateikiami atskirų taisyklių trūkumai, galimos grėsmės ir esminiai pranašumai. 
Šitaip analizuojant aptinkama, kad deramam vadovavimuisi teismų precedentais kartais 
gali nepakakti vien eksplicitiškai juose pateiktų teisės išaiškinimų ar bylų panašumo kri-
terijaus. Tarp aptariamų metodų išskirtinis dėmesys skiriamas klausimui, kaip nustatyti 
teismo precedente implicitiškai įtvirtinto teisinio nurodymo (normos) turinį.

1. Įvadas
Teismo precedento, kaip teisės šaltinio Lietuvos teisės sistemoje, statusas išryškėjo visai 
neseniai – Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui (toliau – Konstituciniam Teis-
mui) savo jurisprudencijoje suformulavus teismo precedento doktrinos pamatus.1 Tiek 
prieš, tiek po šių pokyčių teisės moksle buvo parengta darbų teismo precedento tematika, 
dauguma jų yra straipsniai periodinėje literatūroje.2 vienas svarbesnių šios srities darbų 

1  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas; Lietuvos Respublikos Kons-
titucinio Teismo 2006 m. lapkričio 21 d. nutarimas; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. 
spalio 24 d. nutarimas; Lietuvos Respublikos Teismų įstatymas // Žin., 1994, Nr. 46-851.

2  Ambrasienė D., Cirtautienė S. The Role of Judicial Precedent in Judicial Practice of Lithuania // Jurispru-
dencija, 2009, Nr. 2(116); Baranauskas, e. ar teismui lengva išlikti tik interpretatoriumi? // Jurispru-
dencija, 2009, Nr. 2(116); Berkmanas T. Teismo aktyvumo kuriant ir aiškinant teisę plėtros tendencija: 
motyvai ir problemos // Teisės problemos, 2004, Nr. 2(44); Gumbis J. Teisės samprata: logikos taikymo 
problematika // Teisė, 2010, Nr. 76; kūris e. Teismo precedentas kaip teisės šaltinis Lietuvoje: oficiali 
konstitucinė doktrina, teisinio mąstymo stereotipai ir kontrargumentai // Jurisprudencija, 2009, Nr. 
2(116); lastauskienė G., Šinkūnas H. Konsultacijos teisėjams kaip priemonė formuoti vienodą teismų 
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yra 2004 metais parengta v. vasiliausko disertacija. Tačiau joje, kaip ir daugumoje kitų 
darbų, nebuvo išsamiai tiriamas teismo precedento taikymo ir aiškinimo klausimas, o 
labiausiai akcentuojamas teismų praktikos privalomumo klausimas.3 diskusija moksle 
teismo precedento taikymo ir aiškinimo klausimu, be kita ko, yra reikalinga, kad nesusi-
klostytų situacija kaip kai kuriose kontinentinės teisės tradicijos valstybėse, kur oficialiai 
precedento doktrina yra nepripažįstama, tačiau faktiškai veikia ir dėl to tas veikimas yra 
chaotiškas, neturintis aiškios metodikos. Pavyzdžiui, Prancūzijoje, kur de jure vadovautis 
teismų praktika yra draudžiama, de facto tai vis vien yra daroma, nors sprendimuose ir 
nenurodoma.4 Taip pat faktiškai precedentu vadovaujamasi, nors jis ir nėra imperatyviai 
privalomas (arba tik sąlygiškai privalomas5) ir suomijoje, vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje.6 Iš 
dalies dėl to kai kuriose kontinentinės teisės tradicijos valstybėse galima pastebėti tenden-
ciją teismų precedentus taikyti mechaniškai ir nederamai.7 Taigi, kaip ir yra pažymėjusios 
d. ambrasienė, s. Cirtautienė, Lietuvoje egzistuoja poreikis plėtoti teismo precedento aiš-
kinimo ir taikymo taisykles.8 Šiame straipsnyje pirmiausia yra aptariami tikslai ir motyvai, 
kurie pagrindžia teismų precedentų privalomą statusą teisės filosofijos požiūriu ir pagal 
Konstitucinio Teismo jurisprudenciją. Tą atlikus, yra aptariamos užsienio bendrosios bei 
kontinentinės teisės tradicijų valstybėse9 išskiriamos precedento taikymo, aiškinimo taisy-

praktiką: probleminiai aspektai // Teisė, 2007, Nr. 65; Sagatys G. Teismo precedentas Lietuvoje: konsti-
tucinė maksima ir jos įgyvendinimo problemos // Justitia, 2009, Nr. 2(72); Šimašius R. Teisės aiškinimas 
ir jo privalomumas // Teisės problemos, 2004, Nr. 2(44); Vasiliauskas V. Teisminio precedento reikšmė 
romanų-germanų teisinėje sistemoje. daktaro disertacija. vilnius: socialiniai mokslai, teisė, 2004. 

3  Vasiliauskas V. Teisminio precedento reikšmė romanų-germanų teisinėje sistemoje. daktaro disertacija. 
vilnius: socialiniai mokslai, teisė, 2004, p. 3.

4  Siltala R. a Theory of Precedent. Oxford: hart Publishing, 2000, p. 127; Vasiliauskas V. Teisminio pre-
cedento reikšmė romanų-germanų teisinėje sistemoje. daktaro disertacija. vilnius: socialiniai mokslai, 
teisė, 2004, p. 61. 

5  Pavyzdžiui, esant privalomiems tik kasacinio teismo išaiškinimams ir pan.

6  Siltala R. a Theory of Precedent. Oxford: hart Publishing, 2000, p. 137; Vasiliauskas V. Teisminio pre-
cedento reikšmė romanų-germanų teisinėje sistemoje. daktaro disertacija. vilnius: socialiniai mokslai, 
teisė, 2004, p. 37, 77, 86.

7  Mackuvienė e. Teisinio argumentavimo korektiškumo prielaidos. daktaro disertacija. vilnius: socialiniai 
mokslai, teisė, 2011, p. 153–154.

8   Ambrasienė D., Cirtautienė S. The Role of Judicial Precedent in Judicial Practice of Lithuania // Jurispru-
dencija, 2009, Nr. 2(116), p. 70.

9  anglosaksų teisės tradicijos valstybių patirtis tiriama, nes ji yra kur kas labiau išplėtota negu kontinentinės 
tradicijos valstybėse. apsisaugant nuo potencialiai žalingos skirtingų teisės tradicijų elementų sąveikos, 
anglosaksų teismo precedento doktrinos elementai yra įvertinami konstitucinės jurisprudencijos, teleo-
loginiu aspektais ir kitais darbe naudojamais metodais. 
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klės ir, jas kritiškai įvertinus, atsižvelgiant į prieš tai išskirtus precedento doktrinos tikslus 
(teleologiškai) bei Lietuvos teisės sistemos kontekstą, formuluojami siūlymai nacionalinei 
Lietuvos teismo precedento doktrinai. Pagrindinis darbo tikslas yra (kiek leidžia ribota 
darbo apimtis) pateikti siūlymų, kaip nustatyti, kada teismo precedentas yra taikytinas, ir 
kaip identifikuoti jame užfiksuoto privalomo teisinio nurodymo turinį. 

2. TEIsMO PRECEdENTO dOKTRINOs PaGRINdIMas

2.1. Asmenų lygybė
Ko gero, svarbiausias teismo precedento doktrinos elementas yra reikalavimas analogiš-
kas bylas spręsti analogiškai. Jį Konstitucinis Teismas yra suformulavęs kaip maksimą: 
„Tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat“.10 Konstitucinis Teismas 
savo doktrinoje jos pagrindimą sieja su teisingumo principu ir teisės  prognozuotumu 
(vienodos, nuoseklios, neprieštaringos teismų praktikos poreikiu).11 

Manytina, kad didžiausią reikšmę šiame kontekste turi teisingumo principo sudėti-
nė dalis – Lietuvos Respublikos Konstitucijos12 (toliau – Konstitucijos) 29 str. įtvirtinta 
nuostata, kad įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams 
visi asmenys yra lygūs. Ši nuostata kartais gali būti siejama su to paties straipsnio 2 
dalyje numatytais diskriminacijos pagrindais (lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, 
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų), tačiau atkreiptinas dėmesys, kad 
remiantis šiuo principu asmenys turi būti ginami ir nuo skirtingos padėties prieš įsta-
tymą, teismą, kada sudaryti skirtingą padėtį apskritai nėra jokio pagrindo, pavyzdžiui, 
už analogišką nusikaltimą vieną asmenį nuteisiant, o kitą išteisinant. Kitaip tariant, 
sunku įžvelgti priežastį, kodėl į asmenų lygybės principą neturėtų būti atsižvelgiama 
ir tais atvejais, kai jokio apčiuopiamo pagrindo diskriminacijai nėra, tačiau teisė vis 
vien pritaikoma skirtingai negu ankstesniu atveju, pvz., dėl to, kad taikytojas nežinojo, 
jog egzistuoja precedentas. Taip vis vien yra pažeidžiamas asmenų lygybės reikalavi-
mas, nors asmenų skirtingas traktavimas niekaip nesusijęs su jų lytimi, rase, tautybe 
ir pan. Tai reiškia, kad, nesilaikant reikalavimo analogiškas bylas spręsti analogiškai, 
pažeidžiamas asmenų lygybės prieš įstatymą, teismą reikalavimas.

asmenų lygybės principo svarbą taip pat iliustruoja ir tai, kad teisingumo kategori-
jos objektyvumas kartais būna diskutuotinas: pagal kai kuriuos autorius, kartais teisėjas 

10  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. 

11  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas. 

12  Lietuvos Respublikos Konstitucija // Žin., 1992, Nr. 33-1014.
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gali turėti diskreciją pasirinkti iš daugiau nei vienos teisėtos alternatyvos,13 kitaip tariant, 
tai reiškia, kad pasirinktoji būna tiek pat teisinga, kiek ir ta, kurios buvo atsisakyta. 
Tokiais atvejais, kada negalime teisės normos (teismo sprendimo) turinio apibūdinti 
kaip objektyviai teisingo, belieka objektyvumo ieškoti tame, kad visiems asmenims ši 
norma bus taikoma vienodai. Kaip nurodo Cassas Sunsteinas, kartais teisėje gali nebūti 
jokio kriterijaus, leidžiančio identifikuoti tiesą, išskyrus teismų sprendimų vienodose 
bylose suvienodinimą.14 Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintų 
Kelių eismo taisyklių 120 p. yra nurodyta, kad „kai transporto priemonių važiavimo 
trajektorijos kertasi, o važiavimo tvarka šiose taisyklėse neaptarta, kelią privalo duoti 
vairuotojas, kuriam transporto priemonė artėja iš dešinės“.15 Neatsižvelgiant į kai ku-
riuos šalutinius veiksnius (pvz., papročiai, kliūties numatymo sudėtingumas ir pan.), 
moralės atžvilgiu ši norma galėtų būti pripažįstama tiek pat teisinga, jeigu joje būtų 
numatyta priešingai, kad kelią privalo duoti vairuotojas, kuriam transporto priemonė 
artėja iš kairės. Tačiau čia pasirinkus vieną ar kitą alternatyvą, jeigu visais analogiškais 
atvejais normos yra laikomasi analogiškai, didelių abejonių dėl jos turinio pagrįstumo 
nekyla. O siekiant apginti tokį reguliavimą kaip teisingą teisės filosofijos požiūriu, 
geriausias pateisinimas ir būtų bendras jo laikymasis – visais normos hipotezėje nu-
matytais atvejais vadovaujantis kliūties iš dešinės taisykle. 

Taigi, kaip jau ir yra sutinkama kai kuriose užsienio valstybėse,16 reikėtų pripažinti, 
kad vienas pagrindinių precedento privalomumo doktriną pagrindžiančių tikslų yra 
asmenų lygybė prieš įstatymą ir teismą. Tai reiškia, kad dviejose analogiškose bylose 
be pagrindo priėmus skirtingus sprendimus būtų pažeidžiamas konstitucinis bylose 
dalyvaujančių asmenų lygybės (prieš įstatymą, teismą) principas. 

2.2. Teisės prognozuotumas
Kaip ne kartą yra pabrėžęs Konstitucinis Teismas, teismo precedento doktrinos 
pagrindime taip pat reikšmingas yra ir teisės prognozuotumo poreikis.17 Teisinio 

13  Barak A. Teismo diskrecijos prigimtis ir jos reikšmė vykdant teisingumą // Justitia, 2005, Nr. 3(57).

14  Sunstein C. On analogical Reasoning // harvard Law Review, 1993, Nr. 106, p. 777; Coleman C. H. Ra-
tionalizing Risk assessment in human subject Research // arizona Law Review, 2004, Nr. 461, p. 1167.

15  Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 2002 m., gruodžio 
11 d., nr. 1950 // Žin. 2003, Nr. 7-263. 

16  Vasiliauskas V. Teisminio precedento reikšmė romanų-germanų teisinėje sistemoje. daktaro disertacija. 
vilnius: socialiniai mokslai, teisė, 2004, p. 39.

17  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d. nutarimas; Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
2006 m. kovo 14 d. nutarimas; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas; 
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realizmo teorijoje teisės prognozuotumas apskritai yra vienas pamatinių teiginių, 
apibūdinančių teisės sampratą.18 su tikslu asmenims leisti prognozuoti teisės vei-
kimą Konstitucijos 7 str. yra įtvirtinta nuostata, kad galioja tik paskelbti įstatymai. 
Gebėjimas prognozuoti teisės veikimą leidžia asmenims žinoti, už ką jie gali tikė-
tis sulaukti teisinės atsakomybės ir koks elgesys laikomas teisėtu. Tačiau kadangi 
neretai susiklosto sudėtingų faktinių situacijų, kurios pažodžiui įstatymuose būna 
nesureguliuotos, kartais net profesionalaus teisininko prognozė dėl teismo spren-
dimo gali neišsipildyti. Tačiau, esant reikiamam teismo precedentui, ši užduotis 
palengvėja, nes analogiškoje situacijoje teismas privalės bylą išspręsti taip pat, kaip 
ir precedentinėje byloje, o tai leidžia asmenims nuspėti teismų sprendimus, net kai 
įstatymuose teisinis nurodymas nėra aiškiai eksplicitiškai atskleistas. dėl to teisės 
prognozuotumas šiame darbe bus laikomas kitu svarbiausiu teismo precedento 
doktrinos tikslu. 

atskirai atkreiptinas dėmesys, kad vokietijoje taip pat yra nuomonių, jog prece-
dento privalomumą pagrindžia ir pasitikėjimo teise siekis.19 Jo fragmentiškų apraiškų 
galima aptikti ir Lietuvos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje: viename savo 
nutarimų teismas yra pasisakęs, kad nesilaikant precedento „duodama pagrindo 
kilti abejonėms, ar atitinkami bendrosios kompetencijos teismai, priimdami tuos 
sprendimus, nebuvo šališki, ar tie sprendimai nebuvo kitais atžvilgiais subjektyvūs“.20 
Tačiau greta šios citatos ir visuose kituose savo nutarimuose, kuriuose plėtojama 
precedentinė doktrina, Konstitucinis Teismas kur kas daugiau kartų yra pabrėžęs 
teisės prognozuotumo svarbą precedento privalomumo pagrindime.21 Tad kadangi 
pasitikėjimas teise yra glaudžiai susijęs su teisės prognozuotumo reikalavimu, taip 
pat siekiant darbo koncentruotumo, šiame darbe bus laikoma, kad teisės progno-
zuotumo reikalavimas apima ir pasitikėjimo teise siekį. 

2.3. Pagrindiniai teismo precedento taikymo ir aiškinimo aspektai
Prieš pradedant nagrinėti atskiras teismo precedento taikymo ir aiškinimo taisykles, 
būtų korektiška aptarti, kokie yra šio proceso pagrindiniai aspektai, bei glaustai api-

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 21 d. nutarimas; Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas. 

18  Baublys l. (autorių kolektyvas). Teisės teorijos įvadas. vilnius: Leidykla MEs, 2010, p. 140. 

19  Vasiliauskas V. Teisminio precedento reikšmė romanų-germanų teisinėje sistemoje. daktaro disertacija. 
vilnius: socialiniai mokslai, teisė, 2004, p. 39.

20  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas.

21  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas; Lietuvos Respublikos Kons-
titucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas.
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būdinti tuos, kurie dėl darbo ribotos apimties toliau išsamiai nagrinėjami nebus. an-
glosaksų teisės tradicijos precedento doktrinoje pripažįstama, kad vienas svarbiausių 
klausimų yra atskyrimas, kada precedentinis teismo sprendimas turi būti pritaikytas 
(following) ir kada ne (distinguishing).22 Be to, aktualūs yra ir precedentinio teismo 
sprendimo nuginčijimo, praktikos keitimo (overruling) ir jo turinio, ratio decidendi 
dalies identifikavimo, klausimai. 

doktrinos reinterpretavimo klausimą savo jurisprudencijoje yra aptaręs Konsti-
tucinis Teismas,23 o Lietuvos aukščiausiasis Teismas reinterpretavimą yra įgyvendinęs 
ir savo praktikoje.24 Konstitucinio Teismo praktikos reinterpretavimas taip pat jau 
yra nagrinėtas ir Lietuvos moksle.25 Labai glaustai tariant, bendrosios kompetencijos 
(matyt, ir specializuotų) teismų praktikos koregavimo pagrindai gali būti apibūdinti 
kaip atvejai, kada tai yra neišvengiama, objektyviai būtina, konstituciškai pagrįsta 
ir pateisinama.26 

Kitas svarbus aspektas yra klausimas, kada precedentas (ne)taikytinas. Taiky-
tinumą nulemia instituciniai teismų tarpusavio saitai,27 precedentų konkurencijos 
sprendimo taisyklės ir, ko gero, sudėtingiausia dalis – bylų analogiškumas. Pirmasis 
klausimas yra iš dalies reglamentuotas Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (toliau 
– Teismų įstatymo) 33 str. – teismai yra saistomi savo pačių ir aukštesnės instancijos 
teismų sprendimų analogiškose bylose.28 Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje šis 
aspektas yra aptartas kiek detaliau ir apskritai yra ganėtinai aiškus, išskyrus speciali-
zuotų ir bendrosios kompetencijos teismų precedentų tarpusavio ryšį. dėl pastarojo 
klausimo Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad „įstatymų leidėjas turi nustatyti tokį 
teisinį reguliavimą, kuris <...> neleistų atsirasti teismų praktikos nenuoseklumams, 
prieštaringumams tarp specializuotų teismų ir bendrosios kompetencijos teismų“,29 

22  lamond G. Precedent and analogy in Legal Reasoning. The stanford Encyclopedia of Philosophy, 2008,  p. 
3, 9, 17. Prieiga per internetą: <http://plato.stanford.edu/entries/legal-reas-prec/>  [žiūrėta 2012-05-10].

23  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas; Lietuvos Respublikos Kons-
titucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas.

24  Lietuvos aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo mėn. 14 d. nutartis Nr. 3K-3-101/2011.

25  Jarašiūnas e. Oficialios konstitucinės doktrinos koregavimo problemos // Jurisprudencija, 2009, Nr. 
1(115).

26  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas.

27  I.e. precedentinį sprendimą priėmusio teismo ryšys su siekiančiu precedentą pritaikyti tos pačios teisinės 
sistemos teismu. 

28  Lietuvos Respublikos teismų įstatymas // Žin., 1994, Nr. 46-851.

29  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas.
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bet tai šiuo metu, deja, nėra įstatymuose aiškiai įgyvendinta. Precedentų konku-
rencijos taisyklės yra glaustai aptartos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. 
nutarime. Bylų analogiškumo nustatymo kriterijai Konstitucinio Teismo praktikoje 
nėra detalizuoti ir kai kurie iš jų bus toliau aptariami šiame darbe. 

Trečiasis, iš pažiūros apgaulingai nesudėtingas, klausimas yra teismo precedente 
įtvirtinto teisinio nurodymo turinio identifikavimas. Tiek bendrosios, tiek kon-
tinentinės teisės tradicijose yra įprasta precedentinio sprendimo motyvus skirstyti 
į privalomus (ratio decidendi) ir neprivalomus (obiter dictum)30. Kaip atskirti, kuri 
dalis yra privaloma, o kuri ne, ir kaip nustatyti privalomos dalies turinį, nėra aiškiai 
aptarta nei Konstitucinio Teismo nutarimuose, nei Lietuvos mokslo darbuose. 

3. PRECEdENTO aIŠKINIMO IR TaIKYMO TaIsYKLĖs

3.1. Teismų veikimas ultra vires, tuo keliama žala  
ir jos išvengimas teismo precedento taikymo taisyklėmis

viena iš teismo precedento doktrinos grėsmių yra tai, kad teismams peržengiant savo 
diskrecijos ribas bus pažeisti valdžių padalijimo,  teismų nešališkumo ir nepriklauso-
mumo principai. Taip gali nutikti teismų sprendimuose pateikiant teisės išaiškinimus, 
kurie nėra reikalingi sprendimui pagrįsti ar išvis nėra susiję su sprendžiama byla, tai gali 
būti apibūdinta kaip teismo galių viršijimas (veikimas ultra vires) iš dalies uzurpuojant 
teisėkūros funkciją. Tokiais veiksmais yra sudaromos sąlygos įvykti teismų nešališku-
mo ir nepriklausomumo reikalavimų pažeidimams (paskesnėse bylose vadovaujantis 
veikiant ultra vires pateiktais išaiškinimais).  

dėl teisės universalumo stokos ir kt. priežasčių kartais teisiniam ginčui išspręsti 
įstatymų reglamentavimo (jį aiškinant lingvistiškai) gali tiesiog nepakakti. Tokiais 
atvejais paprastai teisėjui yra draudžiama atsisakyti išspręsti bylą remiantis teisės 
normos nebuvimu.31 Taigi ginčas vis vien turi būti išspręstas ir tada teismui tenka 
sukurti precedentą, juo užpildant teisės reglamentavimo spragą: kaip nurodo P. 
Leonas, „susidaro tokių juridinių ginčų, kuriems išspręsti nėra aiškiai tinkamų  pa-
pročio teisės ar įstatymo normų <...> tokiais atvejais <...> teismas privalo tarytum 
sukurti normą konkretiniam atsitikimui spręsti“. 32 Iš dalies perfrazuojant P. Leoną, 

30  Cross R., Harris J. W. Precedent in English Law. Oxford: Clarendon Press, 2004,  p. 41.

31  leonas P. Teisės enciklopedija. Kaunas: vytauto didžiojo universiteto teisių fakulteto leidinys, 1931,  
p. 165.

32  leonas P. Teisės enciklopedija. Kaunas: vytauto didžiojo universiteto teisių fakulteto leidinys, 1931,  
p. 165.
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galima teigti, kad teismai turi teisę kurti precedentus ir naujai aiškinti teisę tada, kai 
tai yra neišvengiama norint išspręsti teisinį ginčą. Tačiau praktikoje gali pasitaikyti 
tokių atvejų, kur teismai peržengia šią ribą (pvz., išaiškindami teisės normą, kuri 
net nėra taikytina nagrinėjamajam ginčui išspręsti) ir taip pažeidžia konstitucinį 
valdžių padalijimo principą. 

aukštesniųjų pakopų teismų pateikti teisės išaiškinimai a priori gali būti traktuo-
jami kaip šių teismų nepageidautinas poveikis žemesnių pakopų teismams. Konstitu-
cinis Teismas yra konstatavęs, kad „aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos 
teismai (ir tų teismų teisėjai) negali kištis į žemesnės instancijos bendrosios kompe-
tencijos teismų nagrinėjamas bylas, teikti jiems kokių nors privalomų ar rekomen-
dacinio pobūdžio nurodymų, kaip turi būti sprendžiamos atitinkamos bylos ir pan.; 
tokie nurodymai (nesvarbu, privalomi ar rekomendacinio pobūdžio) Konstitucijos 
atžvilgiu būtų vertintini kaip atitinkamų teismų (teisėjų) veikimas ultra vires. Pagal 
Konstituciją teismų praktika formuojama tik teismams patiems sprendžiant bylas“.33 
Be to, šitoks veikimas gali būti pripažintas pažeidžiančiu ir Europos žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos34 (toliau – EŽTK) 6 straipsnyje įtvirtintą 
teismų nepriklausomumo reikalavimą.35 

Kita iš tokio teismų įgaliojimų viršijimo kylanti žalos grėsmė yra potencialus 
teismo šališkumas, pasireiškiantis išankstiniu nusistatymu, kuris pagal Europos 
Žmogaus Teisių Teismo praktiką yra viena iš šališkumo pasireiškimo formų.36 dėl 
išankstinio nusistatymo teisėjas gali būti skeptiškai nusiteikęs šalių pateikiamų argu-
mentų atžvilgiu ir priimti nebūtinai racionaliausią, labiausiai pagrįstą sprendimą, o 
laikytis to, kurį buvo pasirinkęs dar prieš bylos nagrinėjimą. Tikėtina, kad tam tikru 
teisės klausimu ankstesniame sprendime iš anksto savo poziciją pareiškęs teisėjas bus 
mažiau linkęs pakeisti savo nuomonę, nes tai kartu reikštų ir pripažinimą suklydus 
ankstesnėje byloje. O net jeigu išklausęs šalių argumentus teisėjas suabejotų savo 
išankstiniu nusistatymu (išgirdęs argumentų, apie kuriuos pats nebuvo pagalvojęs), 
nuo anksčiau prisiimtos pozicijos nukrypti būtų formaliai sudėtingiau, negu tada, 
kai išankstinė nuomonė ankstesniame teismo sprendime nebuvo pareikšta. dėl to 
susiklosto padėtis, kada sprendimas dėl teisės klausimo priimamas neišklausius kitų 
proceso dalyvių nuomonės: ankstesniajame precedente, kur toks išaiškinimas yra 

33  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas.

34  Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija // Žin., 1995, Nr. 40-987. 

35  Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas byloje Daktaras v. lietuva. 2000 m. spalio 10 d., paraiškos 
Nr. 42095/98.  

36  Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas byloje Fey v. Austrija. 1993 m. vasario 24 d., paraiškos  
Nr. 14396/88.
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pateiktas veikiant ultra vires, šalys dėl jo greičiausiai nebūtų pasisakiusios, nes jis 
nesusijęs su jų interesais. O paskesnėse bylose, kur toks išaiškinimas jau taikytinas, 
diskusija dėl jo pagrįstumo būtų apskritai beprasmė, kada laikytume jį turinčiu 
privalomą galią. Todėl šiuo aspektu galima įžvelgti ir prielaidas proceso rungtyniš-
kumo principo pažeidimui – grėsmę, kad teismuose sprendimai dėl teisės klausimų 
priimami neišklausius šalių nuomonės. 

Taip apsibrėžtos teismų įgaliojimų ribos peržengimu galima laikyti teisės nor-
mų, kurios netaikytinos nagrinėjamoje byloje, išaiškinimus ir su nagrinėjama byla 
nesusijusius taikytinos normos išaiškinimus. Juos identifikuoti gali padėti dar 
XIX a. pabaigoje Wambaugh suformuluotas teismo sprendimo motyvų, argumen-
tų patikros metodas.37 Jo pirmas etapas yra tariamai privalomo teisės išaiškinimo 
išskyrimas iš precedentinio teismo sprendimo. Tada jame slypinti išvada (teiginys) 
performuluojamas taip, kad turėtų priešingą reikšmę. Ir jeigu taip performulavus 
teiginį jis bendrame precedento motyvuojamosios dalies kontekste nepaneigia 
sprendimo rezoliucinės dalies loginio turinio,38 tada jis nelaikytinas ratio decidendi. 
Kitaip tariant, jei iš priešingai performuluoto teiginio vis tiek gali išplaukti ta pati 
išvada (teismo sprendimas), tada tas teiginys laikytinas neprivalomu (priskirtinas 
prie obiter dictum). Pavyzdžiui, precedento motyvuojamoje dalyje yra teiginys, kad 
„prekės platintojas neatsako už prekės kokybę“, o rezoliucinėje dalyje nuspręsta, kad 
„dėl nekokybiškos prekės vartotojui kilusią žalą privalo atlyginti jos gamintojas“. 
Priešingai performuluotas motyvas skambėtų taip: „prekės platintojas atsako už 
prekės kokybę“. Tokiu atveju esama rezoliucinė dalis būtų negalima, nes, atsižvelgiant 
į šią prielaidą, turėtų kilti prekės platintojo atsakomybė. Todėl aptariamas teiginys 
laikytinas ratio decidendi, mat yra vienas iš motyvų, pagrindžiančių teismo priimtą 
galutinį sprendimą. Tačiau jei teismas sprendimo motyvuojamoje dalyje būtų nu-
rodęs, kad platintojas turi sudaryti galimybes vartotojui atsiskaityti už prekes tiek 
grynaisiais pinigais, tiek banko kortele, šis išaiškinimas, performuluotas priešingai, 
niekaip neprieštarautų rezoliucinei sprendimo daliai. Todėl nesvarbu, kad teismas jį 
pateikė kaip įsakmų nurodymą, siekdamas, kad jo būtų laikomasi. Pagal Wambaugh 
testą, jis vėlesniems teismams privalomos galios neturės, nes bus laikomas pateiktu 
viršijant teismo įgaliojimus. 

3.2. Analoginis teismo precedento taikymo metodas
Mąstymas analogijomis yra vienas iš fenomenalių žmogiškojo proto gebėjimų, pa-

37  Cross R., Harris J. W. Precedent in English Law. Oxford: Clarendon Press, 2004, p. 52.

38  Teismo sprendimo rezoliucinės dalies sąvokos loginiu turiniu šiame darbe laikomas teismo priimto 
individualaus teisės taikymo akto turinys, kitaip tariant, tai, kas sprendimu yra realiai nusprendžiama.  
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sireiškiantis ne vien teisėje. Pavyzdžiui, vaikas, sulaukęs iš tėvų bausmės už elgesį 
X, nujaus, kad už panašų (analogišką) elgesį Y gali sulaukti panašios (analogiškos) 
tėvų reakcijos. Psichologijos žodyne nurodoma, kad analogija yra tam tikras objektų 
panašumas, kuriuo remiamasi pažintinėje veikloje.39 Kitaip tariant, taikant analogiją, 
išvada daroma remiantis objektų (reiškinių) panašumu. 

Teisėje analoginis metodas gali būti suprantamas dvejopai – kaip įstatymo 
(teisės) analogija arba kaip teismo precedento analogija. Pirmasis metodas, nors 
ir skirstomas į atskirus porūšius (d. Mikelėnienė ir v. Mikelėnas atskirai išskiria 
analogiją kaip teisės aiškinimo ir kaip teisės taikymo metodą, v. vansevičius ir a. 
vaišvila skiria savarankiškas teisės ir įstatymo analogijos rūšis40), gali būti bendrai 
apibūdintas kaip sąvokos ar teisės normos aiškinimas taip, kaip ta pati sąvoka ar 
norma jau yra išaiškinta anksčiau, tada, kai anksčiau išaiškintosios taikymo sritis 
neapima santykio, kuris yra nagrinėjamas,41 tačiau tai yra pateisinama dėl to, kad 
santykiai vienodi arba labai panašūs. Teismo precedento analogija yra tokia prece-
dento taikymo forma, kada, pasiremiant bylų vienodumu, nagrinėjamoje byloje yra 
priimamas toks pats sprendimas kaip ir precedentinėje byloje. Tai yra analogiškai 
taikant precedentą, tiesiogiai bei pažodžiui taikoma maksima „analogiškos bylos turi 
būti sprendžiamos analogiškai“.42 argumentavimas šiame modelyje yra nukreiptas 
pagrįsti arba paneigti teiginį, kad bylos yra vienodos.43 J. Razas, apibūdindamas 
analoginį metodą, teigia, kad teismas „kliaujasi analogija, kada yra brėžiami pana-
šumai ir skirtumai tarp nagrinėjamos bylos ir ankstesniųjų, kurios nėra saistantys 
precedentai nagrinėjamojoje“44 (aut. – cituojamo šaltinio kontekste turimos omenyje 
taip pat ir analogiškos bylos). 

39  Abraitienė B. (autorių kolektyvas). Psichologijos žodynas. Kaunas: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, 
p. 18. 

40  Mikelėnienė D., Mikelėnas V. Teismo procesas: teisės aiškinimo ir taikymo aspektai. vilnius: Justitia, 1999, 
p. 230–231; Vaišvila A. Teisės teorija. vilnius: Justitia, 2000, p. 313–316; Vansevičius S. valstybės ir teisės 
teorija. vilnius: Justitia, 2000, p. 204–205.

41  Mikelėnienė D., Mikelėnas V. Teismo procesas: teisės aiškinimo ir taikymo aspektai. vilnius: Justitia, 1999, 
p. 230–231; Vaišvila A. Teisės teorija. vilnius: Justitia, 2000, p. 313–316; Vansevičius S. valstybės ir teisės 
teorija. vilnius: Justitia, 2000, p. 204–205.

42  MacCormick D. N., Summers R. S. Interpreting Precedents. a Comparative study. dartmouth: ashgate, 
1997, p. 497;  Alexander l., Shervin e. demystifying Legal Reasoning. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2008,  p. 67.

43  Alexander l., Shervin e. demystifying Legal Reasoning. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 
p. 66–88; Mikelėnienė D., Mikelėnas V. Teismo procesas: teisės aiškinimo ir taikymo aspektai. vilnius: 
Justitia, 1999, p. 231.

44  Raz J. The authority of Law. Oxford: Oxford University Press, 1979, p. 200.
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Glaustai apibendrinant, reikalavimas analogiškas bylas spręsti vienodai gali būti 
išreikštas šitaip: jei precedentinėje byloje yra aplinkybės a1, B1, C1, o nagrinėjamoje 
yra analogiškos aplinkybės a2, B2, C2, tada nagrinėjamoji byla turi būti išspręsta 
taip pat kaip ir precedentinė. Tačiau ši formulė palieka nemažai svarbių neaiškumų: 
kada aplinkybė a2 yra pakankamai panaši į aplinkybę a1, o kada ne; ar papildomos 
aplinkybės, kurių nebuvo precedentinėje byloje, d2, E2 nėra pakankamas pagrindas 
teigti, kad bylos nėra analogiškos; ar (ir kodėl) nereikėtų atsižvelgti į precedentinės 
bylos aplinkybes d1, E1 ir kt. Kaip ir nurodo nemažai autorių, visiškai identiškų 
bylų tiesiog nebūna45 ir teiginys, kad „analogiškos bylos turi būti sprendžiamos 
analogiškai“, savaime suteikia nedaug aiškumo.46 Pagal J. Gumbį, „logikos taisyklės 
neišsprendžia būdingos precedento taikymo problemos – kaip nuspręsti, dviejų bylų 
skirtumai yra esminiai ar ne“. Tą, pasak jo, teisėjui diktuoja bendras teisingumo 
jausmas, teleologinis, kiti aiškinimo būdai bei pragmatiškumas ir racionalumas.47 
Taigi nors analoginis metodas savo esme ir akivaizdžiai dera su precedento doktrinos 
tikslais, be papildomų priemonių, išsamiau nedetalizuotas, savarankiškai jis nėra 
pakankamas norint užtikrinti tinkamą, deramą teismų precedentų taikymą. 

3.3. Nukrypimas nuo įprastų aiškinimo taisyklių
Įdomią mintį dėl atvejų, kada teismo eksplicitiniai išaiškinimai neturėtų būti priva-
lomi, yra pateikęs E. Baranauskas. Pasak jo, „atvejai, kai siekdamas teisingai išspręsti 
bylą teismas nukrypsta nuo įprastų teisės aiškinimo taisyklių, neturi būti laikomi 
precedentiniais“.48 Šiuo siūlymu atkreipiamas dėmesys į išties reikšmingą problemą, 
tačiau pateikiamas jos sprendimas yra detalizuotinas. Pirmiausia reikia pažymėti, kad 
cituoto autoriaus siūlymas gali būti suprantamas kaip apimantis du skirtingus atvejus: 
(1) kada sprendžiant bylą yra vadovaujamasi kitokiu teisės normos išaiškinimu, negu 
yra nusistovėjęs teismų praktikoje, ir (2) tokius, kada byla yra išsprendžiama skirtingai, 
negu daugelyje ankstesnių analogiškų bylų. 

antruoju atveju gali kilti klausimas dėl precedentų konkurencijos. Jeigu byla išties 
yra analogiška ankstesniosioms, kurios buvo išspręstos kitaip, tada sprendimas tokioje 
byloje netaikytinas vėlesnėse analogiškose, nes taikymo pirmenybę vieno precedento 
atžvilgiu turi teismų precedentų visuma: Konstitucinis Teismas savo 2007 m. spalio 

45  lyons D. Moral aspects of Legal Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1993, p. 105–107.

46  Sagatys G. Teismo precedentas Lietuvoje: konstitucinė maksima ir jos įgyvendinimo problemos // Justitia, 
2009, Nr. 2(72), p. 6.

47  Gumbis J. Teisės samprata: logikos taikymo problematika // Teisė, 2010, Nr. 76, p. 52–55.

48  Baranauskas e. ar teismui lengva išlikti tik interpretatoriumi? // Jurisprudencija, 2009, Nr. 2(116),  
p. 209.
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24 d. nutarime yra konstatavęs, kad „precedentų konkurencijos atveju (t. y. kai yra 
keli skirtingi analogiškose bylose priimti teismų sprendimai) <...> atsižvelgtina į 
precedento sukūrimo laiką ir į kitus turinčius reikšmės veiksnius, kaip antai: į tai, 
ar atitinkamas precedentas atspindi susiformavusią teismų praktiką, ar yra pavienis 
atvejis49...“.50 Tačiau jeigu išimtis iš taisyklės yra pagrįsta argumentu, kad išspręstoji 
byla nėra analogiška ankstesniosioms ir dėl skirtingų faktinių aplinkybių turėtų 
būti sprendžiama kitaip, toks sprendimas privalo būti laikomas precedentiniu. Juo 
yra sukuriama išimtis iš taisyklės, kuri yra taikytina kitokiose bylose negu tuose 
sprendimuose, nuo kurių tariamai nukrypta. 

Pirmojo atvejo (kada sprendžiant bylą vadovaujamasi kitokiu teisės normos išaiš-
kinimu, negu yra nusistovėjęs teismų praktikoje) atžvilgiu atkreiptinas dėmesys, kad 
prielaidos klaidingumas savaime neturėtų reikšti, jog ir išvada yra klaidinga. E. Ba-
ranausko įžvalgoje teisės aiškinimo taisykles pripažinus prielaida (jų nesilaikymas 
reikštų šios prielaidos klaidingumą), o sprendimo rezoliucinę dalį – išvada, siūlymas 
atitinkamai tikslintinas. Tokie teismo precedentai, kuriuose buvo nukrypta nuo teisės 
aiškinimo taisyklių, skirstytini į dvi rūšis: (1) kada pasekmes ginčo šalims turintis 
sprendimas nėra teisingas ir (2) tokius, kur, nors motyvuojamoje dalyje pateikiami 
išaiškinimai klaidingi, nepagrįsti, tačiau juos „ištaisius“ vis vien teismo sprendimas 
būtų toks pats, t.y. spręstoje byloje nėra tiek reikšmingi, kad juos pakoregavus reikėtų 
keisti ir rezoliucinę sprendimo dalį. 

Pirmuoju atveju vėlesnis teismas analogiškoje byloje neturėtų tiesiog ignoruoti 
tokio precedento, nes, priėmus kitokį sprendimą, kiltų neaiškumo dėl to, kada kuris 
precedentas yra taikytinas ir pan.51 Todėl teismas, matydamas, kad ankstesnėje ana-
logiškoje byloje teisė išaiškinta klaidingai ir priimtas neteisingas sprendimas, turėtų 
nurodyti tokį precedentą ir atvirai pasisakyti, kad priimamu sprendimu praktika 
yra keičiama. 

antruoju atveju, kada eliminavus argumentavimo klaidą išvada liktų nepakitusi, 
sprendimas turėtų būti pripažįstamas precedentiniu. Priešingu atveju vien dėl teismo 
neapdairumo būtų pažeidžiama maksima „analogiškas bylas spręsti analogiškai“, 
taip pat ir teisės prognozuotumo, asmenų teisėtų lūkesčių paisymo bei lygybės prieš 
įstatymą reikalavimai. Todėl savaime jeigu teismas suklupo, formuluodamas spren-
dimo motyvuojamąją dalį, tai neturėtų būti laikoma pakankamu pagrindu atimti iš 

49  Išskirta autoriaus. 

50  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas.

51  Nors iš pažiūros šiuo atveju problema turėtų nekilti, nes vėlesnis precedentas savaime laikytinas nukon-
kuruojančiu senesnįjį, tačiau neaiškumas gali būti tas, ar bylos analogiškos. Juolab, turint omenyje, kad 
teismai jau kartkartėmis konstatuoja, jog praktika yra keičiama, nesant šitokio nurodymo, būtų labiau 
pagrįstas (nors ir šiuo atveju klaidingas) numanymas, kad bylos nėra analogiškos.
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precedento jo privalomą statusą taip pažeidžiant išvardytus reikalavimus.

3.4. Teismo precedentu implikuojamo  
teisinio nurodymo (normos) metodas

dar vienas būdas identifikuoti teismo precedento turinį yra teismo precedentu im-
plikuojamo teisinio nurodymo (normos) metodas (vadinamasis rule model). Kaip 
nurodo v. vasiliauskas, „teisėjas <...> per savo sprendimus (o tai reiškia per teisminį 
precedentą) pagimdo naujas teisės normas“.52 Šio darbo kontekste klausimas, ar teismas 
jas sukuria, ar išaiškina, atranda įstatyme implicitiškai įtvirtintąsias, nėra esminis – 
reikšminga yra prielaida, kad teismo precedento ratio decidendi dalis gali būti supran-
tama kaip turinti normatyvinį pobūdį. Kaip teigia R. Crossas ir J. W. Harrisas, pagal 
vieną galimų požiūrių, ratio decidendi dalies sąvoka gali būti suprantama kaip „bet 
kokia teisės norma, tiesiogiai ar netiesiogiai teisėjo traktuojama kaip būtinas žingsnis 
pasiekti išvadą, susijusią su jo (teisėjo) samprotavimo seka“.53 Paprastai tariant, kaip ir 
daugumai įvykių ar reiškinių galima rasti juos paaiškinančius dėsningumus, taisykles, 
taip pat ir teismo sprendimui galima rasti jį pagrindžiančią (paaiškinančią, pateisinan-
čią) taisyklę. dėl to šiame darbe laikomasi pozicijos, kad net jei precedentinio teismo 
sprendimo rezoliucinę dalį pagrindžianti taisyklė nėra eksplicitiškai nurodyta (arba 
yra suformuluota netiksliai) pačiame sprendime, ji vis vien gali būti sukonstruota iš 
to, kas buvo teismo sprendimu nuspręsta – atsižvelgiant į sprendimo rezoliucinę dalį 
ir bylos faktines aplinkybes. 

detaliau šį metodą paaiškinti galima pasitelkiant konkretų pavyzdį: Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LvaT) nutarimą, kuriuo į Lietuvą at-
vykusiam asmeniui jis panaikino administracinę nuobaudą, paskirtą už tai, kad šis 
vairavo transporto priemonę, kurios langų stiklų šviesos laidumas buvo mažesnis, 
nei numato teisės aktų reikalavimai.54 LvaT savo sprendime išaiškino, kad tokia 
nuobauda nepagrįsta, o nubaustasis asmuo turėjo teisę eksploatuoti šią transporto 
priemonę 90 dienų nuo atvykimo Lietuvą (atsižvelgiant į tai, kad buvo pateiktas 
galiojantis leidimas ją eksploatuoti, išduotas valstybėje, kurioje transporto priemonė 
registruota, – didžiojoje Britanijoje). Tokiu precedentu galima būtų pasiremti pas-
kesnėse panašiose bylose, pavyzdžiui, kai transporto priemonės išmetamų teršalų 
kiekis viršija leistiną normą (pvz., dešimčia procentų), tačiau transporto priemonės 

52  Vasiliauskas V. Teisminio precedento reikšmė romanų-germanų teisinėje sistemoje. daktaro disertacija. 
vilnius: socialiniai mokslai, teisė, 2004, p. 15.

53  Cross R., Harris J. W. Precedent in English Law. Oxford: Clarendon Press, 2004, p. 72.

54  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio mėn. 23 d. nutarimas byloje Nr. N-444-
2271-10. 
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registracijos valstybėje tai yra leistina norma. Taikant ankstesniame skyriuje aptar-
tą precedento analogiją, aptariamu atveju diskusija vyktų dėl to, ar aplinkybė a1 
(per mažo šviesos laidumo langai) yra panaši, analogiška aplinkybei a2 (dešimčia 
procentų viršijamas išmetamų teršalų kiekis). Tuo tarpu, naudojant implikuojamo 
teisinio nurodymo metodą, diskusija vyktų dėl to, koks yra precedentiniame nutarime 
įtvirtinto nurodymo turinys ir ar šis nurodymas taikytinas nagrinėjamoje byloje. Pre-
cedentiniu sprendimu implikuojama taisyklė gali būti formuluojama kaip apimanti 
tokias tris sąlygas: (1) nuo transporto priemonės atgabenimo į Lietuvos Respubliką 
nėra praėję 90 dienų, (2) yra išduotas galiojantis leidimas ją eksploatuoti valstybėje, 
kurioje ji registruota ir (3) reikalavimų neatitikimas nesukelia (esminės) grėsmės 
eismo saugumui. Esant šiai faktų sudėčiai pagal precedentu implikuojamą taisyklę 
turėtų būti pritaikoma išimtis iš įstatymo normos, kurioje numatyta atsakomybė už 
transporto priemonės neatitiktis teisės aktų reikalavimams. Identifikavus preceden-
tu implikuojamą normą, diskusija vyktų nebe dėl to, ar aplinkybė a1 yra panaši į 
aplinkybę a2 (kaip būtų taikant precedentą analogiškai), o dėl to, ar nagrinėjamoji 
byla patenka į precedentu implikuojamos normos reguliavimo sritį. sumodeliuotoje 
antrojoje situacijoje esančioms faktinėms aplinkybėms atitinkant pirmąją ir antrąją 
suformuluotos implikuojamos taisyklės sąlygas, klausimas liktų dėl trečiosios: ar 
per didelis išmetamųjų teršalų kiekis kelia (esminę) grėsmę eismo saugumui. atsa-
kymas į šį klausimą būtų akivaizdžiai neigiamas. Tačiau taikant analoginį metodą 
diskusijoje, ar šios dvi aplinkybės panašios, ar skirtingos, manytina, atsakymas būtų 
mažiau akivaizdus: logiškai nesunkiai būtų galima pagrįsti abi alternatyvas (tiek tai, 
kad aplinkybės skirtingos, tiek tai, kad jos panašios). 

Manytina, kad teismo precedento taikymas ir aiškinimas naudojant implikuoja-
mos taisyklės metodą yra konstruktyvesnis, nes suteikia daugiau ir labiau apibrėžtų 
argumentavimo atspirties taškų (todėl lieka mažiau intuityvumo). Jį taikant yra aiškiai 
identifikuojamas sprendimo norminis pagrindas, o tai sudaro galimybes pritaikyti 
deduktyvų loginį silogizmą. 

3.5. Teismo precedentu implikuojamo teisinio  
nurodymo (normos) abstraktumo problema

Pagrindiniai aptariamo metodo taikymo etapai yra implikuojamo teisinio nurodymo 
turinio identifikavimas, jo taikytinumo nustatymas ir pritaikymas nagrinėjamoje by-
loje. antrasis ir trečiasis etapai nedaug skiriasi nuo įprasto įstatyme įtvirtintos normos 
taikymo (loginio silogizmo būdu), todėl labiau verta atkreipti dėmesį į sunkumus 
įgyvendinant pirmąjį etapą. didžiausias jo iššūkis yra implikuojamo nurodymo abs-
traktumo lygio nustatymas. Neretai kalbant apie implikuojamos normos abstraktumo 
problemą yra aptariamas 1932 metų Jungtinės Karalystės Lordų Rūmų sprendimas 
Donoghue v. Stevenson byloje, kuriame teismas nurodė, jog už žalą galutiniam var-
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totojui, sukeltą alaus, tapusio kenksmingu sveikatai dėl to, kad gamybos procese į jį 
pateko negyva sraigė, atsakingas yra gamintojas. Galima svarstyti, ar toks precedentas 
taikytinas paskesnėje byloje, kur žala kilo dėl kitokio maisto produkto; ne dėl maisto 
produkto; dėl paslaugos suteikimo ir pan. O radus atsakymą, lieka svarbiausias klau-
simas – kokiais aiškiais ir universaliais kriterijais jį galima pagrįsti? skirtingi autoriai 
nagrinėdami šį pavyzdį teigia, kad vienareikšmio atsakymo, kiek abstrakčiai galima 
formuluoti precedentu implikuojamą taisyklę, nėra55 ir priimtinas jos abstraktumo 
lygis kiekvienu atveju turi būti vertinamas individualiai, atsižvelgiant į argumentus 
dėl bylai reikšmingų faktinių aplinkybių.56 

Tačiau kai kurie autoriai pateikia kriterijų, padedančių ieškoti atsakymo. J. Razas 
kaip vieną iš jų nurodo taisyklės, kuri įtvirtinta precedente, tikslą, pateisinimą (the 
underlying justification).57 Jav teisinio realizmo krypties atstovas k. N. llewellynas 
yra panašiai pažymėjęs, kad vienas esminių stare decisis reikalavimų yra laikytis ne 
tiek pačios taisyklės (normos), o jos pagrindimo (angl.: keep in mind the reason for 
the rule). Pagal jį, „taisyklė turėtų būti išplečiama (taikoma) tiek, kiek siekia jos pa-
grindimas, apribojama (netaikoma) ten, kur baigiasi pagrindimas, ir koreguojama, 
kada pagrindimas tampa nebeaktualus arba atrandama jį buvus klaidingą“.58 Kitaip 
tariant, turėtų būti atsižvelgiama į precedentinio sprendimo pagrindinį motyvą, 
tikslą. Minėtoje byloje dėl motorinių transporto priemonių eksploatavimo tai galėtų 
būti siekis užtikrinti asmenų judėjimo laisvę, pateisinamas tuo, kad žala (grėsmė) 
eismo saugumui yra neesminė. 

3.6. Teismo precedentu implikuojamo teisinio  
nurodymo (normos) formavimasis

Glaustai aptarus implikuojamo teisinio nurodymo išskyrimą iš pavienio teismo pre-
cedento, atskirai verta atkreipti dėmesį į teismų praktikos visumoje slypinčio teisinio 
nurodymo aspektą. Bendrosios teisės tradicijos moksle yra nurodoma: „teisėjas per-
žiūri visumą teisminių precedentų, suformuluoja principą, kuris juos paaiškina, ir 
tada pritaiko principą nagrinėjamoje byloje <...> teisės principai yra generalizacijos, 
išvestos iš praeities rezultatų, kurias teisėjai gali naudoti identifikuodami reikšmin-

55  Barak A. a Judge in a democracy. New Jersey: Princeton University Press, 2006, p. 157.

56  Mcleod i. Legal Method. sixth Edition. Palgrave Macmillan, 2007, p. 152.  

57  Raz J. The authority of Law. Oxford: Oxford University Press, 1979, p. 204.

58  llewellyn k. N. Jurisprudence. Realism in Theory and Practice. New Brunswick: Transaction publishers, 
2008, p. 117.
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gas bendrybes tarp analogiškų bylų“.59 Šią precedento taikymo formą galima aptikti 
Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje, kur motyvuojamoje sprendimo dalyje 
būna pateikiamos skiltys (1) „pagrindiniai principai“ (General Principles), kurioje 
aptariama su nagrinėjama byla susijusi teismo praktika, ir (2) „šių principų taikymas 
nagrinėjamoje byloje“ (Application of these principles to the present case).60 

Kaip tokio principo formavimosi pavyzdį galima paimti atvejį, kur įstatymo norma 
draudžia įvažiuoti į parką transporto priemonėmis ir egzistuoja du precedentiniai 
sprendimai, kurių viename nuspręsta, jog policijai yra leidžiama įvažiuoti tarnybinių 
pareigų vykdymo tikslu (nurodymas a), o kitame – darbuotojams su tikslu nurinkti 
vėtros nugriautus medžius (nurodymas B). Esant abiem šiems sprendimams, vėlesnėje 
byloje galėsime užtikrinčiau teigti, kad į parką leidžiama įvažiuoti parke vyksiančio 
renginio organizatoriams su tikslu atgabenti reikiamą įrangą, negu turint tik vieną iš 
šių sprendimų. Esant tik vienam iš nurodytų precedentinių sprendimų, galėtų kilti 
daugiau neaiškumo dėl to, ar jis implikuoja pakankamai abstraktų teisinį nurodymą, 
kuris apimtų ir nagrinėjamąją bylą. Turint tik pirmąjį sprendimą, be abejonių galima 
būtų teigti tik tai, kad yra leidžiama įvažiuoti specialiosioms tarnyboms (nurodymas 
a), – egzistuotų abejonė, ar išimtį pateisina specifiniai, tik precedentinės bylos aplinky-
bėms taikytini argumentai, nes nebūtų tvirto teisinio pagrindo teigti, kad šie argumentai 
yra abstraktesni. Tačiau antrasis precedentas yra pagrindas šią abejonę paneigti: juo 
remiantis galima užtikrinčiau teigti, jog šie du precedentiniai teismų sprendimai kartu 
implikuoja abstraktų nurodymą C, kad „esant poreikiui ir kada kitos priemonės tą 
poreikį išspręsti yra neproporcingai sudėtingos, leidžiama įvažiuoti į parką“. 

Todėl galima daryti išvadą, kad teismui B byloje pripažinus, jog a bylos im-
plikuojama norma yra taikytina, kaip nurodo G. lamondas, yra plėtojama teisė,61 
– suformuluojama abstraktesnė norma C. Tačiau teisinis reguliavimas pasikeičia 
ir atsisakius pritaikyti precedentą.62 Pavyzdžiui, taip nutinka, jeigu precedentinėje 
byloje buvo aplinkybės j, k, l, o nagrinėjamoje byloje jos taip pat yra j, k, l, tačiau 
dėl papildomos nagrinėjamojoje esančios aplinkybės m teismas nusprendžia, kad 

59  Alexander l., Shervin e. demystifying Legal Reasoning. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 
p. 88.

60  Europos Žmogaus Teisių Teismas. Teismo praktika. Prieiga per internetą: <http://www.echr.coe.int/eCHR/
eN/Header/Case-law/Decisions+and+judgments/HUDOC+database/> [žiūrėta 2012-05-04]. 

61  lamond G. Precedent and analogy in Legal Reasoning. The stanford Encyclopedia of Philosophy, 2008,  
p. 17–18. Prieiga per internetą: <http://plato.stanford.edu/entries/legal-reas-prec/> [žiūrėta 2012-05-10]. 

62  lamond G. Precedent and analogy in Legal Reasoning. The stanford Encyclopedia of Philosophy, 2008,  
p. 17. Prieiga per internetą: <http://plato.stanford.edu/entries/legal-reas-prec/> [žiūrėta 2012-05-10].
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bylos nėra analogiškos, ir priima kitokį sprendimą.63 Tokiu būdu sukuriama spe-
cialioji norma (jei j, k, l, m, tada B) bendrosios (jei j, k, l, tada A) atžvilgiu. Pabrėž-
tinai reikia atkreipti dėmesį į poreikį atvirai nurodyti pasirėmimą ar atsisakymą 
pasiremti precedentu. Paskutiniu aptartu atveju nenurodžius, kad (ir kodėl) bylos 
yra skirtingos, gali susidaryti klaidingas įspūdis, jog praktika yra pakeičiama, kad 
egzistuoja precedentų konkurencija64 ar kitokie neaiškumai, dėl kurių mažėtų teisės 
apibrėžtumas ir prognozuotumas. 

3.7. Rėmimasis eksplicitiniais teisės išaiškinimais
vienas iš būdų taikyti teismo precedentą yra pasiremti jame eksplicitiškai pateiktais 
teisės išaiškinimais. Neretai tokie išaiškinimai ir yra precedentinio sprendimo ratio, 
tačiau vien pažodinis atsižvelgimas į tokius išaiškinimus gali būti nepakankamas, norint 
pasiekti darbe identifikuotus precedento doktrinos pagrindinius tikslus. 

Pavyzdžiui, precedentiniame teismo sprendime eksplicitiškai nurodyti teisės 
išaiškinimai gali neatitikti prieš tai minėto Wambaugh testo ir dėl to kelti grėsmę 
valdžių padalijimo principo užtikrinimui. Taip pat, kaip nurodo k. N. llewellynas, 
precedentas yra privalomas tik ta apimtimi, kas buvo realiai juo nuspręsta, kas ne-
būtinai sutaps su tuo, ką sprendime eksplicitiškai nurodė teisėjas,65 – eksplicitiškai 
suformuluota taisyklė nebūtinai atspindės tikrąjį bylos rezoliucinės dalies pagrin-
dimą. Šioje vietoje atkreiptinas dėmesys į bendrosios teisės tradicijoje populiarią66 
Goodharto teoriją dėl bylai reikšmingų (material) ir nereikšmingų (immaterial) 
faktų. Pagal ją precedento tikroji prasmė turėtų būti kildinama iš visų byloje bu-
vusių sprendimui reikšmingų aplinkybių, nesvarbu, teisėjas eksplicitiškai nurodė 
jas kaip motyvą ar ne.67 Patikrinti, ar faktas priskirtinas prie reikšmingųjų, galima 
modeliuojant situacijas, kuriose tas vienintelis faktas būtų kitoks negu byloje, ir tada 
įvertinant, ar sprendimas vis dar atrodytų racionalus. 

Taip pat eksplicitiškai precedente suformuluotas nurodymas (norma) gali būti 
netobulas šaltinis dėl to, kad išprognozuoti visas galimas situacijas, pateksiančias 

63  lamond G. Precedent and analogy in Legal Reasoning. The stanford Encyclopedia of Philosophy, 2008,  
p. 10–11. Prieiga per internetą: <http://plato.stanford.edu/entries/legal-reas-prec/> [žiūrėta 2012-05-10]; 
Raz J. The authority of Law. Oxford: Oxford University Press, 1979, p. 186–187. 

64  Nors precedentų konkurencija turėtų būti sprendžiama taikant naujesnį, bet, esant senesnio precedento 
didesniam paplitimui, ši savybė gali nurungti pirmąjį argumentą.

65  llewellyn k. N. Jurisprudence. Realism in Theory and Practice. New Brunswick: Transaction publishers, 
2008, p. 143–144, 338.

66  Mcleod i. Legal Method. sixth Edition. Palgrave Macmillan, 2007, p. 148–150.

67  Cross R., Harris J. W. Precedent in English Law. Oxford: Clarendon Press, 2004, p. 66.
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į taisyklės reguliavimo sritį, yra labai sudėtinga užduotis. Nepavykus to padary-
ti, anksčiau ar vėliau bus susidurta su situacijomis, kuriose taisyklės pritaikymas 
būtų neracionalus ir neatitiktų teisingumo, protingumo standartų. Šis trūkumas 
yra ypač opus ir dėl to, kad teismų praktikos keitimo procedūra yra sudėtingesnė 
negu įstatymų. Teismui pastebėjus, kad pateiktas išaiškinimas buvo suformuluotas 
ydingai, jį pakeisti galima bus tik sulaukus bylos, susijusios su precedente pateiktu 
išaiškinimu. O visą laiką iki tol visuomeniniuose santykiuose būtų vadovaujamasi 
klaidingu išaiškinimu. 

dėl šių veiksnių remiantis vien eksplicitiniais išaiškinimais, be gilesnės preceden-
tinio teismo sprendimo analizės gali kilti grėsmė, kad bus pažeisti valdžių padalijimo 
ir asmenų lygybės prieš įstatymą principai. Paradoksalu, bet toks modelis, kuriuo 
faktiškai teismams yra suteikiamos didesnės galios kurti teisę, yra paplitęs kai kuriose 
kontinentinės teisės tradicijos valstybėse. Italijoje prie kasacinio teismo yra įkurta iš 
teisėjų sudaryta speciali institucija Ufficio del Massimario, kuri formuluoja savotiškas 
teismų sprendimų santraukas (massime), kuriose pateikiamas „bylos išsprendimo 
principo apibūdinimas“.68 Kaip nurodoma literatūroje, šie massime dažnai nesutampa 
su bylos ratio decidendi,69 juose nenurodomi išsamūs sprendimo argumentai, nepa-
teikiamos bylos faktinės aplinkybės ir dažnai jie tebūna vienintelė informacija apie 
sprendimą, o likęs sprendimo tekstas būna neprieinamas.70 Tokiu modeliu, galima 
sakyti, privalomu, yra paverstas eksplicitinių išaiškinimų metodas, nes galimybės 
pritaikyti kitus yra labai sudėtingos (mat viso sprendimo tekstas nėra prieinamas). 
suomijoje kasacinis teismas, išspręsdamas bylą, taip pat paprastai suformuluoja ir 
tam tikrą jos santrauką, kurioje išdėsto bylos esmę.71 Tačiau dėl to paplitusi praktika 
precedentu remtis naudojant tik šią santrauką ir visiškai atsiribojant nuo bylos kon-
teksto teisės moksle, panašiai kaip ir Italijos atveju, yra sutinkama labai kritiškai.72 

apibendrinant galima konstatuoti, kad dėl to, ar eksplicitinis teisės išaiškinimas 
yra ratio, ar dicta, turėtų spręsti ne jo autorius, o jį kaip precedentą taikantis teisėjas. 
Kaip jau buvo minėta, teismų įgaliojimai teikti teisės išaiškinimus kyla iš poreikio 
išspręsti bylą. Todėl precedentą kuriančio teisėjo subjektyviai valiai dėl precedente 

68  Vasiliauskas V. Teisminio precedento reikšmė romanų-germanų teisinėje sistemoje. daktaro disertacija. 
vilnius: socialiniai mokslai, teisė, 2004, p. 71.

69  MacCormick D. N., Summers R. S. Interpreting Precedents. a Comparative study. dartmouth: ashgate, 
1997, p. 168; Vasiliauskas V. Teisminio precedento reikšmė romanų-germanų teisinėje sistemoje. daktaro 
disertacija. vilnius: socialiniai mokslai, teisė, 2004, p. 72.

70  Siltala R. a Theory of Precedent. Oxford: hart Publishing, 2000, p. 129.

71  Siltala R. a Theory of Precedent. Oxford: hart Publishing, 2000, p. 137.

72  Siltala R. a Theory of Precedent. Oxford: hart Publishing, 2000, p. 141.
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slypinčio ratio decidendi neturėtų būti suteikiamas svarbus vaidmuo – jo diskrecija 
yra išspręsti nagrinėjamą bylą. Teismo precedento, kaip teisės šaltinio, interpreta-
vimas turėtų būti vėlesnių, jį taikančių teismų prerogatyva, o tai reiškia, kad jame 
pateikti eksplicitiniai teisės išaiškinimai neturėtų būti laikomi nenuginčijamai 
privalomais. 

4. NEPRIvaLOMOs PRECEdENTO daLIEs REIKŠMĖ
sutikus su tuo, kad teismas neprivalo remtis viskuo, kas precedente iš pažiūros yra pri-
valoma, kyla klausimas dėl to, koks yra neprivalomųjų išaiškinimų statusas. Nors buvo 
išvardyta nemažai priežasčių, kodėl jų neturėtų būti laikomasi, egzistuoja ir priešingą 
poziciją pagrindžiančių argumentų. Teismų išaiškinimai a priori gali suteikti teisei 
prognozuotumo, teisės taikymo praktikai (pvz., sprendžiant viešojo administravimo 
klausimus) – vienodumo.73 Jų nesilaikymas gali pažeisti asmenų teisėtą lūkestį, kad 
teismas laikysis savo ar aukštesnės pakopos teismo oficialiai pateiktos pozicijos. Tiesa, 
paskutinei įžvalgai galima kontrargumentuoti, jog įgyvendinus siūlomus pokyčius 
(teisės šaltiniuose įvardijus, kad išaiškinimai a priori laikytini teismo jurisdikcijos ribų 
peržengimu ir todėl neturi privalomosios galios) tokių išaiškinimų praktikoje turėtų 
rastis mažiau, be to, pripažinus jų statusą neprivalomu, apdairi šalis turėtų numatyti, 
kad (ir kada) nuo tokių išaiškinimų gali būti nukrypstama. Tačiau aptikus, kad ekspli-
citinis teismo išaiškinimas neturi privalomosios taisyklės galios, tai savaime neturėtų 
būti priežastis nuo jo nukrypti. Kaip nurodo R. Crossas ir J. W. Harrisas, sprendimo 
dicta turi įtikinamąją, bet ne privalomąją galią,74 o didžiojoje Britanijoje,75 Ispanijoje76 
ir kai kuriose kitose valstybėse neretai teismai obiter dictum dalies laikosi ir pritaiko ją 
priimdami savo sprendimus. Todėl, turint omenyje teisės prognozuotumo, aiškumo 
poreikį, turėtų būti laikomasi prezumpcijos, kad eksplicitiniai teismų išaiškinimai yra 
teisingi, o tais atvejais, kai jų nesilaikoma, tai atvirai nurodoma ir pagrindžiama. 

atskirai atkreiptinas dėmesys į atvejus, kada teismų sprendimai yra neprivalomi 
dėl institucinių tarpusavio saitų. Pavyzdžiui, LvaT yra išaiškinęs darbo kodekso 166 
str. įtvirtintos normos prasmę dėl darbuotojų, vienų auginančių vaiką iki keturiolikos 
metų: pagal LvaT, sudaryta nauja santuoka ne su vaiko tėvu ar motina nereiškia, 

73  Pavyzdžiui, Lietuvos aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. sausio mėn. 17 d. nutartis, 
Nr. 3K-7-110/2012.  

74 Cross R., Harris J. W. Precedent in English Law. Oxford: Clarendon Press, 2004, p.41.

75  Cross R., Harris J. W. Precedent in English Law. Oxford: Clarendon Press, 2004, p.41.

76  MacCormick D. N., Summers R. S. Interpreting Precedents. a Comparative study. dartmouth: ashgate, 
1997, p. 281.
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kad toks asmuo negali būti pripažįstamas auginantis vaiką vienas.77 Byloje buvo 
nagrinėjami valstybės tarnybos santykiai, todėl galima kelti klausimą dėl tokio išaiš-
kinimo vaidmens darbo ginče bendrosios kompetencijos teismuose. Manytina, jog 
vien dėl to, kad precedentas formaliai neprivalomas, nuo jo turėtų būti nukrypstama 
tik konstatuojant, jog jame yra padaryta teisės aiškinimo klaida, arba pripažinus, 
kad tarp darbo ir valstybės tarnybos santykių egzistuoja pakankamas skirtumas, 
leidžiantis teigti, kad šis precedentas darbo santykiuose netaikytinas. 

sutikus su tokia pozicija dėl teismo precedento obiter dictum dalies vaidmens, 
gali kilti klausimas dėl to, koks liktų jos skirtumas nuo ratio decidendi, nes for-
maliai jų abiejų privalomumo statusas lieka apsaugotas panašiai. Kitaip tariant, 
kitokios pozicijos (negu įtvirtinta precedente) besilaikantis teisėjas abiem atvejais 
galėtų nesilaikyti precedento, tiesiog nukrypdamas nuo dictos jis privalėtų pa-
grįsti, kodėl precedentinis aiškinimas yra klaidingas, o nukrypdamas nuo ratio 
– objektyviai pagrįsti poreikį reinterpretuoti doktriną. Tačiau, manytina, nors iš 
pažiūros skirtumas gali atrodyti nežymus, jis yra didelis. visų pirma skirtumas 
pasireikštų asmenims pasirenkant įgyvendinti savo teisę į teismą. Nesant tinkamo 
precedento, o tik Wambaugh testo neatitinkančiam išaiškinimui, šalis, kuriai toks 
išaiškinimas nepalankus, į teismą nesikreiptų, nes numatytų, kad bylos baigtis vis 
vien būtų jai nepalanki ir jai dar papildomai tektų atlyginti kitos šalies bylinėjimosi 
išlaidas. Tačiau tokioje situacijoje žinodami, kad šis išaiškinimas pateiktas veikiant 
ultra vires ir todėl gali būti nuginčytas, analogiškoje situacijoje esantys asmenys 
į teismą kreiptųsi, taip išsaugodami realią galimybę apginti savo interesus. Be to, 
pritarus siūlymui kai kuriuos teismų išaiškinimus laikyti neprivalomais, vien dėl 
pagarbos asmenų lygybės ir teisės prognozuotumo principams, tikėtina, teisėjai 
ratio decidendi dalies paisytų labiau negu šiame darbe apibūdintos obiter dictum. 
Tai reiškia, kad skirtumas tarp privalomos ir neprivalomos teismo sprendimo dalių 
faktiškai pasireikštų teisės taikytojų sąmonėje pripažįstamu aukštu privalomos 
dalies autoritetingumu. 

5. IŠvadOs
Teismo precedento, kaip privalomo teisės šaltinio, statusą pagrindžia konstitucinį 
pagrindą turintys asmenų lygybės ir teisės prognozuotumo siekiai. 

Teismų precedentuose pateikiami teisės išaiškinimai, kurie nėra reikalingi sie-
kiant išspręsti bylą (atitinkamai todėl ir nepagrindžiantys sprendimo rezoliucinės 
dalies), yra teismų veikimo ultra vires apraiška. dėl to paskesnėse bylose jie turėtų 

77  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo mėn. 30 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. a-143-531/2010.
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būti laikomi neprivalomais. Tokie išaiškinimai identifikuotini pagal šiame darbe 
aprašytą Wambaugh testą. 

analoginis teismo precedento taikymo metodas, kada pagrindinis argumentavi-
mo atramos taškas yra bylų panašumas, savarankiškai nėra pakankamas užtikrinti 
tinkamą teismų precedentų taikymą. 

Tinkamą teismo precedento taikymą padeda užtikrinti vadovavimasis impli-
citiškai jame egzistuojančiu teisiniu nurodymu. Tokio nurodymo turinys gali būti 
atskleidžiamas iš precedentinio sprendimo rezoliucinės dalies, atsižvelgiant į reikš-
mingąsias bylos faktines aplinkybes.
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sOME asPECTs OF REasONING  
WITh JUdICIaL PRECEdENTs

summary
In recent years Constitutional Court of the Republic of Lithuania adopted several rulings 
related to the doctrine of judicial precedents. On their basis legal precedents were acknowl-
edged as binding sources of law. howeever, since then very few papers were published in 
regard of this issue. Lack of scholarly research in this field may result in chaotic application 
and interpretation of judicial precedents which leads to conclusion that there is a demand for 
development of the doctrine of judicial precedents in Lithuanian legal system. Respectively, 
main purpose of this paper is to make a contribution for the struggle with this problem 
by providing a few suggestions for the canons of legal reasoning with judicial precedents. 
Research begins with identification of primary reasons which justify the authoritatively bind-
ing power of judicial precedents. Individual separate rules of reasoning with precedents are 
selected from foreign legal systems based on the harm brought by their absence. Following 
step includes the evaluation of potential threats which may arise if these rules are legitimized. 
This led the author to find that application of judicial precedents when relying only on their 
explicitly formulated rules does not necessarily serve the purpose of equal treatment under 
the law. Furthermore, such practise raises serious doubts on whether it does not breach the 
right to a fair trial. as a part of solution the Wambaugh test, analogical reasoning and rea-
soning from implicit rules are introduced. although some of those are found as insufficient 
when used in isolation, altogether they provide a chance to apply precedents in compliance 
with initially identified justifications for the doctrine of judicial precedents. 
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