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1991-ieji Vilniuje. Vos prieš metus nepriklausomybę išsikovojusios Lietuvos Respublikos Vyriausybė dirbo buvusiame LTSR Ministrų Tarybos pastate (šiandien
jame įsikūrusi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija). Ne kartą jame
tais metais teko lankytis ir šių eilučių autoriui. Paprastai kiek ilgiau tekdavo užsibūti Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavaduotojo, tuo metu taip pat ėjusio ir Teisingumo ministro pareigas, Vytauto Pakalniškio darbo kabinete. Pirmasis
vizitas – vos kelios dienos po Sausio 13-osios įvykių. Vyriausybės koridoriuose –
smėlio maišai, Krašto apsaugos savanorių postai. Vytauto Pakalniškio kabinete –
diskusijos ir planai, kaip kuo skubiau sustiprinti jaunos valstybės teisinį pamatą. Po
karšto neatidėliotinų praktinių problemų aptarimo kalba nukrypsta teisės mokslo
link. Gana greitai sutariama, kad prie Teisingumo ministerijos reikalinga mokslo
įstaiga, gebanti generuoti naujas idėjas, be kita ko, įstatymų leidybos tobulinimo ir
nusikalstamumo kontrolės srityse. Pasakyta – padaryta. Tiesa, dėl nelengvos ūkio
ir politinės situacijos šalyje Vyriausybės sprendimo teko palūkėti, bet palyginti neilgai. Teisės institutas įsteigtas tais pačiais metais, 1991 m. lapkričio 23 d.
Steigiamojo dokumento preambulėje naujos teisės mokslo įstaigos reikalingumas grindžiamas poreikiu koordinuoti teisės sistemos ir teisinių institucijų
reformą, derinti ją su Respublikoje vykdoma ekonomine ir socialine pertvarka.
Reikšmingi siekiai. Bet ir atlikti darbai nemaži. Darbai, verti mūsų dėmesio, įvertinimo ir padėkos. Nedidelę dalį jų dabar laikote savo rankose. Tad sveikindamas
Teisės instituto kolektyvą neeilinės sukakties proga džiaugiuosi ir dėkoju kiekvienam jame dirbusiam ar tebesidarbuojančiam kolegai už svarų indėlį siekiant prieš
25-erius metus Vyriausybės iškelto tikslo. Nevardysiu visų, tačiau negaliu nepaminėti dviejų itin nusipelniusių asmenų. Instituto krikštatėvis – profesorius Vytautas
Pakalniškis. Kažin ar minėtume apskritai šiandien Teisės instituto gimtadienį, jei
ne šio iškilaus teisininko ir visuomenės veikėjo drąsa, ryžtas ir į ateities Lietuvos
teisinę sistemą nukreiptos pastangos anų metų dramatiškomis aplinkybėmis, kai
dar okupacinės kariuomenės tankų vikšrai žlegsėjo Vilniaus gatvėmis. Turbūt lengvai galima nuspėti ir antrą pavardę. Antanas Dapšys. Šiam darbščiam Lietuvos
kriminologui vadovaujant Teisės institutas tvirtai atsistojo ant abiejų kojų, suformavo savąjį modus operandi. Žadėjau minėti du asmenis, bet, užrašius jų pavardes,
vokiečių išmintis man priminė, kad visų gerų dalykų būna po tris (vok. aller guten
Dinge sind drei). Supratau, kad tiesiog turiu paminėti dar vieną pavardę. Nijolė
Mažylienė. Institucijos administracinio stabilumo garantas. Turbūt nėra nė vieno
kito Teisės instituto darbuotojo, dirbusio su visais instituto vadovais – ačiū Tau,
miela Nijole!
Prabilau apie stabilumą neatsitiktinai. Ką žada ateitis šiai įstaigai, išskleidusiai
savo bures lietuviškojo teisės mokslo horizonte beveik kartu su Lietuvos valstybės
Atgimimu, sausakimšoje šių dienų mokslo ir studijų institucijų jūroje? Žinoma,
7

daug priklauso ne tik nuo kapitono sumanumo, bet ir nuo vėliavos, žyminčios laivo registracijos vietą. Vertindamas ir viena, ir kita, esu gana ramus. Stiprėjantis vaisingas bendradarbiavimas ir gražus kolegiškas bendravimas džiugina ir instituciją,
kuriai šiandien atstovauju. Palankaus mums vėjo ir septynių pėdų po kyliu!
Dr. Juozas Galginaitis,
Vilniaus universiteto vicekancleris,
Teisės fakulteto docentas
Pirmasis Teisės instituto direktorius 1991–1992 m.
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SUDARYTOJŲ PRATARMĖ
Lietuvos teisės institutas mini savo veiklos 25 metų sukaktį.
Pasak Šventojo Rašto, „pradžioje buvo Žodis“ ir „visa per jį atsirado“. Taigi visas
pasaulis kilo iš Žodžio. Vakarų teisės mokslo ir teologijos sąsajų kontekste1 tiek
dėsninga, tiek ir simboliška yra tai, kad Teisės institutas taip pat buvo „pradėtas“
žodžiais (tiesa, šiuo atveju ne ištartais, o užrašytais teisės akte). Žodžiais, kurie užfiksuoti 1991 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 484
„Dėl Teisės instituto įsteigimo“. Po kelių mėnesių, 1992 m. pradžioje, Lietuvos teisės
institutas jau ir „gimė“ kaip reali valstybinė mokslo įstaiga. Jame ėmė dirbti pirmieji mokslininkai.
Sukaktis visuomet yra simbolis. Ir kaip simbolis, ji yra tam tikras pretekstas.
Pretekstas iškelti vieną ar kitą klausimą. Pretekstas susitikti ir pabendrauti. Pretekstas prisiminti arba netgi imtis planuoti. Todėl ir mes šią sukaktį nusprendėme
panaudoti kaip pretekstą. Pirmiausia – pretekstą prisiminti, kam Lietuvos teisės
institutas buvo įsteigtas. Minėtame Vyriausybės nutarime Instituto „pradėjimas“
argumentuotas atsižvelgimu į „būtinumą koordinuoti teisės sistemos ir teisinių institucijų reformą, derinti ją su vykdoma Respublikoje ekonomine ir socialine pertvarka“. Taigi, šiame leidinyje pateikiami tekstai, kuriuos vienija du dalykai: pirma,
visus juos parašė esami arba buvę Lietuvos teisės instituto mokslininkai ir, antra,
visi jie vienaip ar kitaip siejasi su Lietuvos teisine sistema.
Atiduodant duoklę bendrajai teisinės sistemos logikai ir hierarchijai, straipsnių
rinkinys pradedamas konstitucinės teisės tematika, o konkrečiai – Linos Beliūnienės tekstu apie Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulę ir rėmimąsi ja
Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje.
Netgi nesprendžiant klausimo, ar Konstitucijos preambulė apskritai turi teisinį–
norminį krūvį (mūsų Konstitucinis Teismas į šį klausimą jau yra pateikęs principinį atsakymą), dėl praktinio jos taikymo galima kelti įvairių klausimų. Ar remiantis
vien Konstitucijos preambulės teiginiais (t. y. nesiremiant kitomis Konstitucijos
nuostatomis, ryšiu su jomis) galima įvertinti ginčijamo teisės akto ar nuostatos
atitiktį Konstitucijai? Kiek tokia praktika būdinga įvairių šalių konstitucinei justicijai? Kiek konstitucinės justicijos bylose mūsų Konstitucinis Teismas remiasi preambulės nuostatomis? Ar vienodai remiamasi visomis jos nuostatomis?
Autorė užsibrėžia ieškoti atsakymų ne tik į daugelį jų, bet ir į keletą abstraktesnių: kokiais ypatumais pasižymi preambulės taikymas Konstituciniam Teismui
naudojantis jos nuostatomis aiškinant konstitucinio reguliavimo turinį; ar šis naudojimasis turi ypatumų; kokia konstitucinės jurisprudencijos apie Konstitucijos
1

Autoritetinga apibendrinančia šio ryšio iliustracija galėtų būti Haroldo Bermano teiginys: „Vakarų teisės mokslas yra pasaulietinė teologija“, žr.: Berman H. Teisė ir revoliucija. Vilnius, 1999, p.
226.
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preambulę plėtojimo kryptis ar kryptys; ar yra ir (jei taip) kokios preambulės aiškinimo ribos?
Nors studiją pradeda trumpu preambulės prigimties ir teisinės reikšmės aptarimu
ir tam skirtų darbų apžvalga, šį klausimą autorė tiria instrumentiškai (žinoma, dėl to
jo analizė nėra nė kiek prastesnė, tik kiek aiškiau kontekstualiai įprasminta). Ieškodama atsakymų į užsibrėžtus klausimus ji pirmiausia pasirengia „bazę“ tų atsakymų
paieškai ir įdėmiai analizuoja su konstitucijų preambulėmis susijusią mokslinę doktriną, pasaulio valstybių konstitucijų preambulių įtvirtinimo praktiką, nueina netgi į
istoriografinį galiojančios Konstitucijos parengiamosios medžiagos tyrimą.
Galiausiai autorė nuosekliai pereina prie detalios Konstitucinio Teismo jurisprudencijos analizės ir tiria rėmimosi Konstitucijos preambule dažnį ir apimtį.
Atskirai dėmesį skiria rėmimuisi preambulėje įtvirtintu atviros, teisingos, darnios
pilietinės visuomenės siekiu ir jo santykiui su konstitucinio teisinės valstybės koncepto ypatumais (ypač šio siekio „monolitiškumo“ analizei, to „monolitiškumo“
nevienareikšmiškumui ir Konstitucinio Teismo pozicijos kaitai). Galiausiai autorė
nagrinėja Konstitucijos preambulės teisinės reikšmės aiškinimą.
Apibendrinant tyrimo rezultatus pažymima, kad Lietuvoje Konstitucijos preambulės nuostatos nėra savarankiškas atitikties Konstitucijai kriterijus, nes remiamasi ne tik jomis. O operavimas preambulės nuostata dėl atviros, teisingos,
darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekio aiškiai dominuoja bendrame masyve. Jurisprudencijos analizė liudija, kad iš pradžių minėtas siekis buvo
daugiau aiškinamas kaip monolitas (nedalomas kompleksas), vėliau jis imtas aiškinti (naudoti) ir kaip monolitas, ir išskaidant į atskirus siekius. Savo darbą autorė
reziumuoja pastebėjimu, kad aiškinant Konstituciją jos preambulė, suvokta kaip
struktūrinė Konstitucijos teksto visumos dalis, negali būti nei neįvertinama, nei
pervertinama.
Konstitucinė tematika toliau plėtojama Petro Ragausko darbe apie demokratijos principo atspindėjimą Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje.
Lietuvos pasirinkta geopolitinė orientacija išreikšta tam tikrų vertybių bendrumu grindžiama naryste NATO ir Europos Sąjungoje. Tarp šių vertybių viena
esminių yra pagarba demokratijai. Vis dėlto, nepaisant tam tikro su tuo susijusio
spaudimo, skirtingai yra interpretuojami netgi kai kurie esminiai demokratijos
bruožai. Raiškiu pavyzdžiu gali būti apsisprendimas, ar svarbiausius politinės bendruomenės gyvenimą liečiančius klausimus derėtų spręsti tiesiogiai patiems piliečiams, ar tik rinkimų būdu legitimuotam politinės bendruomenės elitui? Taigi,
vienas dalykas yra vyraujantis sutarimas ir netgi spaudimas bent jau dėl „demokratinės retorikos“ privalomumo, ir visai kas kita – konkretus demokratijos sampratos
turinys. Šios skirties fone aptariamame tekste iš esmės nėra imamamsi sistemiškiau analizuoti įvairius teorinės demokratijos sampratos aspektus (nors, žinoma,
visiškai be jų neapsieinama), o koncentruojamasi į tai, kaip tam tikri reikalavimai
arba atributai demokratijos principui ar apskritai demokratijai (kaip veikiančiam
10
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reiškiniui) priskiriami Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktuose. Būtent
todėl straipsnyje neanalizuojama tai, kas demokratijos teorijos diskurse neabejotinai verta dėmesio, bet mūsų Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje (gal tik kol
kas?) nebuvo formuluojama ir netgi minima: konsensuso demokratiją, ekonominę
demokratiją, įtraukiamąją demokratiją ir netgi (oho, pasirodo po daugiau nei dviejų
dešimtmečių Teismo darbo taip gali būti!) liberaliąją demokratiją.
Šiame tekste autorius imasi nuosekliai susisteminti ir struktūruoti Konstitucinio Teismo baigiamuosiuose aktuose minimus ir jo daugiau ar mažiau apibūdinamus su demokratija susijusius aspektus (principinė demokratijos samprata,
konstitucinė demokratija, parlamentinė demokratija, dalyvaujamoji demokratija,
pliuralistinė demokratija, tiesioginė demokratija, atstovaujamoji demokratija etc.).
Įdėmiai, kartais netgi priekabiai, analizuoja jiems priskiriamą turinį. Autorius siekia ne vien pristatyti (aprašyti) Konstitucinio Teismo jurisprudenciją demokratijos tema, bet ir įvertinti jos raidos tendencijas, nuoseklumą, loginį pagrįstumą, o
„įtartinesniais“ atvejais ir jos santykį su moksline demokratijos doktrina. Nemažai
dėmesio skiriama Tautos galių svarbiausius „Valstybės bei Tautos gyvenimo“ klausimus spręsti referendumu ribojimui, kuris pastaruoju metu Konstitucinio Teismo
jurisprudencijoje akivaizdžiai transformuoja ilgą laiką vyravusią dar prieš du dešimtmečius priimtuose aktuose suformuotą Tautos suvereniteto paradigmą.
Danutė Jočienė nagrinėja Europos Žmogaus Teisių Teismo įtaką Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijai, tad jos straipsniu tarsi tiesiamas
tiltas tarp Lietuvos konstitucinės teisės, tarptautinės teisės ir kiekvienos teisės šakos kontekste neišvengiamai aktualios žmogaus teisių problematikos.
Vargu ar tarp šio leidinio skaitytojų bus tokių, kurie neskaitę bent kelių Konstitucinio Teismo nutarimų. Tad pozityvi šio teismo nuostata Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijos atžvilgiu ir dažnas rėmimasis jo sprendimais – anokia
naujiena. Tačiau šis straipsnis nėra skirtas įrodinėti tai, kas akivaizdu. Jame autorė
nuosekliai atskleidžia Europos žmogaus teisių konvencijos įtakos Lietuvos konstitucinei doktrinai mastą.
Aptardama bendriausius klausimus, autorė atkreipia dėmesį į tam tikrą situacijos dualizmą ir nevienareikšmiškumą. Viena vertus, Konstitucinis Teismas savo
doktrinoje aiškiai pažymi, jog tarptautinė teisė, taip pat ir Konvencija, yra konstitucinis žmogaus teisių garantijų minimumas. Kita vertus, nacionalinės teisės
požiūriu Konstitucija yra aukštesnės galios aktas nei Konvencija. Šiame kontekste
analizuojamas bylos Paksas prieš Lietuvą atvejis. Vertindama Konstitucinio Teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimą (ir jo sukeltas teisines diskusijas), autorė teigia,
kad Konvencija gali būti traktuojama kaip de facto pagrindas keisti Konstituciją, o
Konstitucinis Teismas jokiu būdu nepaneigė Lietuvos pareigos įvykdyti Strasbūro
Teismo sprendimą. Straipsnyje analizuojama ir kita konstitucinė byla, kurioje iškilo dviejų sistemų santykis (Konstitucinio Teismo 2014 m. kovo 18 d. nutarimas
dėl baudžiamosios atsakomybės už genocidą). Nors, autorės manymu, sprendimas
11
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byloje Vasiliauskas prieš Lietuvą valstybės tiesiogiai neįpareigoja imtis tam tikrų
bendrųjų priemonių (pavyzdžiui, pakeisti atitinkamus įstatymus), ši byla aiškiai
rodo galimus prieštaravimus tarp minėtų teismų praktikos, kurių gali atsirasti dėl
skirtingo tam tikrų Konvencijoje bei Konstitucijoje ginamų teisių apimties bei turinio aiškinimo.
Toliau straipsnyje analizuojamos gausios abiejų minėtų teismų praktikos sąsajos įvairiais aspektais: privataus gyvenimo apsaugos kontekste (siejant ir su aplinkos
apsauga); asmenų lygiateisiškumo principo kontekste (beje, čia autorė stebisi, kad
darydamas skirtingo asmenų traktavimo pateisinamumo testą Konstitucinis Teismas mini netgi skirtingoms asmenų grupėms priklausančius asmenis; jos manymu, tokie asmenys negali būti lyginami, o jų atžvilgiu skirtingas traktavimas gali
būti taikomas objektyviai, tad nė nereikia ieškoti jokio objektyvaus tokio skirtingo traktavimo pateisinimo); nuosavybės teisių apsaugos doktrinos kontekste; teisės
į teisingą teismą ir deramo proceso garantijų kontekste (be kita ko, parodant, kad
Konstitucijoje įtvirtinta teisė kreiptis į teismą Konstitucinio Teismo doktrinoje yra
aiškinama kaip absoliuti teisė, o Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje teisė
kreiptis į teismą nėra laikoma absoliučia, ji gali būti ribojama; taip pat pastebint,
kad naujausioje jurisprudencijoje Konstitucinis Teismas nebeakcentuoja absoliučios teisės į teismą doktrinos), įskaitant kaltinamojo teisę į gynėją – advokatą (beje,
Konstitucinio Teismo taip pat aiškinamos kaip absoliučios), taip pat standartus,
taikomus nagrinėjant administracines bylas ir civiliniame procese (ypač dėl rašytinės civilinio proceso formos, kuri nors ir laikoma suderinama su Konvencija,
autorės įsitikinimu, turėtų būti taikoma kaip išimtis, o ne bendra taisyklė).
Neišvengiama, kad kiekviena nusikalstama veika pažeidžia tam tikras konstitucines vertybes. Tad reakcija į tokias veikas buvo užprogramuota net iki Konstituciniam Teismui tiesiogiai įvardijus bendrąją valstybės pareigą užtikrinti, kad
„kiekvienas asmuo ir visa visuomenė būtų saugūs nuo nusikalstamų kėsinimųsi“.
Šiuo požiūriu natūralu (nors nebūtinai yra tiesioginis priežastinis ryšys būtent su
konstitucine dimensija), jog kriminologiniai ir baudžiamosios politikos tyrimai
visuomet buvo Lietuvos teisės instituto mokslinių interesų centre. Čia pateikiami
du straipsniai, kurių sąsajos su kriminologija itin ryškios, o juos seka dar trys su
baudžiamąja justicija tiesiogiai susiję tekstai.
Pirmiausia – tai Gintauto Sakalausko studija, kurioje apibūdinamos baudžiamosios politikos tendencijos Lietuvoje ir atspindimos humanistinės ir racionalios
baudžiamosios politikos paieškos.
Šiame tekste, kriminalinių bausmių taikymo (baudimo) praktiką laikydamas
baudžiamosios politikos rezultatu, išraiška bei iliustracija, baudžiamosios politikos
Lietuvoje analizę Gintautas pradeda būtent nuo jos padarinių analizės.
Analizuodamas konkrečius baudžiamosios politikos ir jos padarinių pavyzdžius autorius vertina duomenis nuo 2003 m., tačiau itin daug dėmesio skiria
2014–2015 m. tendencijoms. Deja, įvertinęs atskiras bausmes apibūdinančius duo12
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menis ir išanalizavęs esminius bausmių taikymo praktikos pokyčius, jis pagrindžia, jog nepaisant kai kurių skaičių kuriamos išorinės regimybės, realios laisvės
atėmimo bausmės dalis visų paskirtų bausmių struktūroje mažėjo nežymiai, o
reikšmingesnis šios bausmės mažėjimas buvo pastebimas tik pirmuosius kelerius
naujojo Baudžiamojo kodekso galiojimo metus; nors naujos bausmės teismų praktikoje ir užėmė svarbią vietą, realaus laisvės atėmimo mastai praktiškai nekito.
Skaitydami šį darbą galėtume pasidžiaugti, kad 2016 m. pradžioje Lietuvoje
buvo mažiausias įkalintų asmenų skaičius Lietuvoje nuo 1990 m. Vis dėlto, pripažindamas, kad šio skaičiaus sumažėjimas (beveik 15 proc. per metus) yra reikšmingas, autorius ieško ne tik tokio sumažėjimo priežasčių, bet ir ilgalaikiškumo perspektyvų. Deja, daroma išvada, kad absoliutus įkalintų asmenų skaičiaus Lietuvoje
sumažėjimas nėra toks didelis, vertinant jį ilgalaikės perspektyvos ir santykinių
skaičių kontekste. Iki europinę baudimo kultūrą liudijančio kalinių skaičiaus Lietuvai yra dar labai toli, o 2015 m. statistika rodo tik mažą žingsnį ta linkme.
Ne itin optimistiškai nuteikia ir taiklus pastebėjimas, kad viena pagrindinių
didelį kalinių skaičių Lietuvoje lemiančių priežasčių yra ne tik dažnas laisvės atėmimo bausmės taikymas, bet ir jos vidutinė trukmė. Deja, kalinamiems asmenims
teismų paskirtos laisvės atėmimo bausmės vidurkis 2015 m. dar niekada nebuvo
toks ilgas per visą analizuojamą laikotarpį. Ir nors teismo paskirta ilga laisvės atėmimo bausmė vėliau iš dalies trumpinama lygtiniu paleidimu, 2014–2015 m. ji
buvo taip pat ilgiausia per visą analizuojamą laikotarpį.
Laikydamas, kad bausmių taikymo praktika priklauso ne tik nuo baudžiamųjų įstatymų, bet ir nuo baudimo tradicijos bei kultūros, taip pat nuo registruotų
nusikalstamų veikų struktūros ir dinamikos, jos suvokimo visuomenėje ir pateikimo žiniasklaidoje, kitų veiksnių, Gintautas dėmesio skiria ir šiems klausimams. Jis
aptaria, kad prielaidas griežtesnio baudimo aplinkai, be kita ko, sudaro: politinis
populizmas; antagonistinis nusikalstamo elgesio ir nusikalstančio asmens suvokimo modelis; įsivaizdavimais ir stereotipais, o ne empiriniais duomenimis paremtas
„žinojimas“ apie bausmes, jų poveikį ir vykdymo realybę; dažnas ir beribis tam
tikro selektyvaus nusikalstamo elgesio eskalavimas ir vienpusis vertinimas žiniasklaidoje, pirmiausia siekiant sukurti sensaciją.
Kaip atskira problema įvardijamas ir aptariamas napamatuotas tikėjimas bendrąja bausmių prevenciją. Straipsnyje ši problema detaliau aptariama per melagingų pranešimų apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę pavyzdį.
„Elementariausio“ nusikalstamų veikų skaičiaus mažinimo kontekste (atsižvelgdamas į 2014 m. padarytus Baudžiamojo kodekso 190 straipsnio pakeitimus,
kuriais tris kartus padidinta minimali vagystės dalyko vertės riba) autorius svarsto
kiek ir kokių vagysčių derėtų dekriminalizuoti. Jam įdomus klausimas, kiek šis
pakeitimas galėjo turėti įtakos nuteistų asmenų ir kalinių skaičių Lietuvoje sumažėjimui 2015 m. ir kiek jis tolesnį mažėjimą gali lemti ateityje?
Prieš mesdamas žvilgsnį į baudžiamosios politikos perspektyvas (jomis baigiamas straipsnis), Gintautas kelia vieną esminių bausmių skyrimo (sykiu ir baudžia13
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mosios teisės) klausimų: ar čia turėtų nusverti teisingumo (ir visuomenės naudos)
argumentai, ar vien matematika (tik logiškai sukonstruotas modelis). Abejodamas
bausmės skyrimo „automatizmo“ privalumais, autorius nesutinka su dabartiniu
bausmės dydžio atskaitos tašku – sankcijos vidurkiu. Pasak jo, jei baudžiamoji teisė
yra ultima ratio, skaičiuoti turėtume nuo minimumo.
Straipsnyje Lietuvos skaitytojo akį rėžiančiu pavadinimu „Karūnos liudytojas
baudžiamojoje teisėje“ Justas Namavičius svarsto ne apie vien svetimų šalių teisei
svarbius ir aktualius dalykus. Čia rašoma apie Lietuvos teisei žinomus (tiesa, jos
taip egzotiškai nevadinamus) ir mūsų baudžiamosios politikos bei teisinės dogmatikos kontekste nemažai sudėtingų klausimų keliančius su teisėsaugos institucijomis bendradarbiaujančius ir lengvatų gaunančius liudytojus.
Susitarimą tarp kaltinamojo ir teisėsaugos institucijų autorius skiria į dvi grupes. Kaltinamasis bendradarbiauja su teisėsauga ir atskleidžia: arba savo paties
veiką, arba įduoda kitus. Abu atvejai į baudžiamąjį procesą įtraukia susitarimo elementus, kurie kontinentinės teisės tradicijai nėra lengvai suprantami. Todėl kyla
fundamentinių pagrindimo problemų, kurias autorius ir analizuoja.
Tačiau abi susitarimų rūšys skiriasi ir tikslais. Sandėris „prisipažinimas už lengvatas“ pagrįstas ekonomijos principu ir siekiu pagreitinti bei supaprastinti baudžiamąjį procesą, taip taupant teisėsaugos resursus arba „pasitrumpinant kelią“.
Tuo tarpu bendradarbiavimu atskleidžiant kitų asmenų nusikalstamas veikas siekiama panaudoti įtariamąjį kaip liudytoją tiriant bylas, kurios be jo parodymų būtų
neperspektyvios. Straipsnyje iš esmės nagrinėjama pastaroji („karūnos liudytojo“)
bendradarbiavimo forma. Į kritinius prisipažinimo aspektus atsižvelgiama tiek,
kiek jie ribojasi su karūnos liudytojo procesu.
Darbas pradedamas glausta lyginamąja tiriamo instituto apžvalga. Šiame kontekste atsargiai teigiama, kad karūnos liudytojo procesas šiuolaikinėje Europoje ne
tik įsitvirtina, bet ir turi tendenciją plėstis. Ir tai nėra vien atskirų nacionalinių valstybių teisėje pasireiškianti tendencija. Autorius nurodo bendradarbiavimo su teisėsauga skatinimą mininčias tarptautinės sutartis bei Europos Sąjungos teisės aktus.
Toliau straipsnyje detaliai aptariamos esminės „karūnos liudytojo“ pagrindimo
problemos bei procesiniai ypatumai. Analizuojami svarbiausi ir daugiausia klausimų keliantys šio instituto legitimavimo aspektai: santykis su teisingumo ir lygybės
principais (ypač turint omenyje tai, kad nuo paties bendradarbiauti linkusio asmens praktiškai nepriklauso tai, ar teisėsaugos institucijoms jo pagalba yra reikalinga ir ar už jos suteikimą bus siūlomos tam tikros lengvatos, taip pat tam tikrų
nusikalstamumo formų privilegijavimą); santykis su prevenciniais bausmės tikslais
(kyla abejonių tikslų pasiekimo tiek bendrosios, ties ir specialiosios prevencijos
aspektu); įvairūs procesiniai klausimai (apgaulingi pažadai ar spaudimas liudytojui,
nepagrįstas apkalbėjimas etc.).
Analizuodamas įvairius prieštaravimus autorius galiausiai nebeišsitenka buhalteriniame „pliusų ir minusų“ balanse ir neišsprendžiamą aptariamo nesutaikomų
14
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priešybių sintezę įkūnijančio instituto dichotomiją apibendrina sakydamas, kad
baudžiamosios justicijos požiūriu, kuriai galioja kaltės, legalumo ir viešo persekiojimo principai, karūnos liudytojas visuomet liks svetimkūnis, geriausiu atveju
kompromisas.
Nagrinėjamos temos aktualumas juo didesnis, kad pastaruoju metu vyksta diskusija dėl to, ar ir kaip verta plėtoti šią bendradarbiavimo formą.
Gintauto Sakalausko svarstymus apie baudimo tradicijos, kultūros ir viešojo
diskurso įtaką baudžiamajai politikai kiek kitu aspektu pratęsia ir intriguojantis
Dalios Gedzevičienės straipsnis apie metaforinių scenarijų realizaciją Lietuvos
viešajame kriminologiniame diskurse. Tai kalbininko įžvalgos kriminologijai ir
baudžiamajai politikai aktualiais klausimais.
Straipsnį Dalia pradeda metodologiniu pagrindimu. Pirmiausia trumpai pristato metaforos teoriją (taip išryškina takoskyrą tarp tradiciškai suprantamos ir konceptualiosios metaforos). Kas gi yra metafora? Pasirodo, kad metafora pirmiausia
yra ne kalbos, bet mąstymo priemonė. Autorė nurodo, kad kalba tik atspindi metaforinių konceptų sistemą, kuri struktūruoja mūsų mąstymą ir veiklą. Tačiau šalia
kognityvinės svarbi ir komunikacinė metaforos funkcija, kuri traktuojama kaip
manipuliacija diskurso perspektyva siekiant konkrečių pragmatinių tikslų – įtikinti, pralinksminti, užmegzti glaudesnį santykį su teksto adresatu ir pan. Konkrečias
komunikacinės funkcijos atmainas nulemia diskurso žanras.
Vėliau autorė apibrėžia, kas yra viešasis kriminologinis diskursas ir metaforinis
scenarijus, trumpai pristato empirinio tyrimo specifiką, aptaria tiriamosios medžiagos ypatumus.
Apibendrinant autorės atlikto empirinio tyrimo rezultatus susisteminamos
konceptualiosios metaforos, apibūdinančios nusikaltėlį, išskiriami du stambūs
konceptualieji modeliai: „nusikaltėlis yra ne žmogus“ (dominuoja žvėris arba išsigimėlis, iškrypėlis) ir „nusikaltėlis yra tam tikra profesija“ (dominuoja budelis arba
skerdikas). Pateikiamos nusikaltimą struktūruojančios metaforos ir fiksuojamos
pirmosios metaforinio scenarijaus grandys (pavyzdžiui, kadangi nusikaltėlis įsivaizduojamas kaip budelis, tai jo nusikaltimas esąs egzekucija; nusikaltėlis įsivaizduojamas kaip plėšrus žvėris, o jo nusikaltimas esąs medžioklė ir pan.). Taip pat
nurodomos teisėsaugos ir nusikaltėlių santykį konceptualizuojančios metaforos,
daugiausia pagrįstos priešprieša, ir pastebimos tolesnės metaforinio scenarijaus
realizacijos grandys šiame diskurse. Galiausiai, pristatomi moksliniai tyrimai ir
nuomonės dėl konceptualiųjų metaforų ir žiniasklaidos tekstų, kuriuose tos metaforos realizuojamos, įtakos, svarstomas Lietuvos viešajame kriminologiniame
diskurse nustatytų metaforinių scenarijų galimas poveikis diskurso adresatui, jo
socialinėms nuostatoms ir elgsenos tipams.
Kodėl aktualu nustatyti šio diskurso konceptualiąsias metaforas, paaiškinti jų
susidarymo motyvaciją bei atsekti metaforinių scenarijų formavimąsi? Ogi todėl,
kad konceptualiosios metaforos yra vienas iš šio diskurso retorinių modelių, pa15
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dedančių kurti ir skleisti diskurso ideologiją. Anot konceptualiosios metaforos teorijos kūrėjų, kalboje įsitvirtinusios metaforos ir kiti retoriniai modeliai lemia ir
mūsų elgseną, veiksmus, sprendimus.
Temos aktualumą bei svarbą kriminologijai ir baudžiamosios politikos studijoms iliustruoja ir straipsnyje minimi psicholingvistiniai eksperimentai, kurių
metu buvo panaudoti du viešajame diskurse įsitvirtinę metaforiniai konceptai: (1)
nusikaltėlis yra (plėšrus) žvėris. Policija šioje metaforinėje schemoje suprantama
kaip medžiojanti šį plėšrūną, spendžianti jam spąstus ir besistengianti jį pagauti;
(2) nusikalstamumas yra (užkrečiama) liga. Šiuo atveju policija ieško problemos
priežasčių, stabdo „infekcijos“ plitimą, nustatinėja rizikos veiksnius ir taip bando
užkirsti kelią ateities protrūkiams. Eksperimento dalyviams buvo pateiktas nusikalstamumo didėjimo išgalvotame mieste aprašymas, vieniems tas aprašymas buvo
struktūruotas pagal pirmąjį metaforinį modelį, o kitiems – pagal antrąjį. Perskaičiusių aprašymą eksperimento dalyvių buvo paprašyta raštu atsakyti į klausimus
apie nusikalstamumą mieste ir pasiūlyti šios problemos sprendimo būdą. Vėliau
nustatyta, kad tiems, kuriems nusikalstamumo situacija buvo aprašyta kaip mieste
siautėjančių nusikaltėlių–plėšrūnų, gerokai dažniau kaip šios problemos sprendimą siūlė griežtinti įstatymus ir bausmes, pastatyti daugiau kalėjimų, įdarbinti daugiau policijos pareigūnų ir pan. Tiems, kuriems situacija buvo aprašyta remiantis
nusikalstamumo kaip plintančios užkrečiamos ligos metafora, kaip šios problemos
sprendimo būdą dažniau siūlė socialines reformas (sveikatos, švietimo, socialinės
rūpybos srityse) ir ragino atkreipti dėmesį į prevenciją, į problemos priežastis ir
jas šalinti, akcentavo socialinį darbą bendruomenėje. Šis eksperimentas patvirtino,
kad metafora nėra vien paprasta kalbos puošmena ir kad teiginiai, jog viešajame
kriminologiniame diskurse aktualizuojamos metaforos veikia adresato nuomonę
tam tikru klausimu, – nėra vien teorinė prielaida.
Baudžiamoji politika bene akivaizdžiausiai reiškiasi teismų darbe. Ypač specifines funkcijas atliekančio kasacinio teismo darbe. Gintaro Godos straipsnyje
būtent ir analizuojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamajame procese
vykdytų funkcijų raida nuo 1990 m. iki šių dienų, aptariamos teisinio reguliavimo
problemos, su kuriomis buvo susidurta iki galutinai apsisprendžiant dėl Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo kaip vienintelio kasacinės instancijos teismo vaidmens vykdant teisingumą baudžiamosiose bylose. Straipsnyje taip pat nagrinėjami įvairūs
bylų apskundimo ir nagrinėjimo kasacine tvarka pagrindų probleminiai klausimai
(istoriniai, pavyzdžiui, kasacinės teisenos inicijavimas ne tik pagal paduotus kasacinius skundus, bet ir pagal kasacinės instancijos teismo pirmininko ar Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko teikimus, taip pat šiuo metu aktualūs, pavyzdžiui,
kasacijos (ne)siejimas su nusikaltimo sunkumo laipsniu).
Kontinentinės Europos valstybėse įprasta, kad kasaciniame procese sprendžiami teisės, o ne fakto klausimai. Sutariama, jog teisės klausimų sprendimas reiškia,
kad kasacine tvarka tikrinama, ar proceso metu nebuvo padaryti įstatymo pažei16
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dimai, o ne tai, ar tam tikri faktai buvo. Tačiau autorius pristato kai kurių šalių
patirtį, kuri rodo, kad įstatymo pažeidimų sąvoka gali būti suvokiama ir plačiau nei
tikrinimas, ar nebuvo pažeistos rašytiniuose teisės šaltiniuose įtvirtintos taisyklės.
Pavyzdžiui, pagal Vokietijos teismų praktiką įstatymui prilygsta ir mokslinio patyrimo dėsniai (jais laikomi ne tik gamtos mokslų dėsniai, bet ir mąstymo dėsniai,
kurie pažeidžiami, jei nuosprendis pagrindžiamas prieštaringu argumentavimu
arba pagrindžiant tą patį per tą patį) bei bendrosios gyvenimo patirties dėsniai.
Praktikoje susiduriant su teisės ir fakto (įprastine prasme) atskyrimu dažnai
yra sudėtinga teisės taikymo klausimus atriboti nuo nekasacinių (faktų nustatymo, įrodymo vertinimo) klausimų. Analizuodamas šią problemą autorius išsamiai
nagrinėja bylos apskundimo ir nagrinėjimo kasacine tvarka pagrindus (tai galima
laikyti viso straipsnio šerdimi), šiuo aspektu reikšmingus baudžiamojo ir civilinio
proceso skirtumus, pateikia poziciją dėl atitinkamų Baudžiamojo proceso kodekso
nuostatų tikslinimo. Straipsnyje akcentuojamas išskirtinis Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo vaidmuo per precedentinę reikšmę turinčias nutartis užtikrinant vienodą
teismų praktiką baudžiamosiose bylose, o tam tikrais atvejais ad hoc užpildant teisinio reguliavimo spragas.
Dėmesio skirta ir baudžiamųjų bylų atnaujinimo instituto analizei. Aptariama
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo funkcijos užtikrinti vienodą teismų praktiką baudžiamosiose bylose vykdymo problematika (atkreipiant dėmesį, be kita ko, į tai, kad
šiuo požiūriu skirtumo tarp baudžiamojo ir civilinio proceso nederėtų įžvelgti).
Vienos esminių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo funkcijų – vienodos teismų
praktikos formavimo – praktinio įgyvendinimo kontekste galime skaityti Aurelijaus Gutausko straipsnį, kuriame analizuojami baudžiamosios atsakomybės už
apgaulingą apskaitos tvarkymą ypatumai. Šis darbas iš esmės skirtas baudžiamosios atsakomybės už apgaulingą apskaitos tvarkymą objektyviųjų ir subjektyviųjų
požymių analizei. Straipsnyje aptariama buhalterinės apskaitos samprata (įskaitant
aspektus, susijusius su jos dalyku ir tikslu). Pasitelkiant Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo praktikos analizę, plačiau nagrinėjami kai kurie Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje nustatyti nusikalstamos veikos sudėties
požymiai (veika, padariniai, kaltė). Analizuojami ir atsakomybę lemiantys skirtumai tarp buhalterinės apskaitos organizavimo bei tvarkymo. Autorius ieško atsakymo ir į klausimą, kuris momentas laikytinas apgaulingos buhalterinės apskaitos
vedimo pabaiga.
Ne naujiena, kad buhalterinės apskaitos pažeidimuose kyla baudžiamosios ir
administracinės atsakomybės atribojimo problema. Nors pati atribojimo problematika (techniniai aspektai) šiame straipsnyje konkrečiai neanalizuojama, konstatuojama, kad atribojimo kriterijai neaiškūs, autoriaus vertinimu, jų praktiškai netgi
nėra. Tuo tarpu prokuratūrą ir ikiteisminio tyrimo institucijas jis mano paprastai
einant lengvesniu keliu – žmogų apkaltinant kriminalinio pobūdžio veika, galutinį
vertinimą paliekant teismų praktikai. Dar daugiau. Autorius mano, kad aplaidžios
17
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buhalterinės apskaitos kriminalizavimas apskritai yra perteklinis; tam visiškai pakaktų administracinės atsakomybės.
Pateikęs argumentų Aurelijus Gutauskas padaro kelias išvadas. Visų pirma, kad
nusikalstamos buhalterinės apskaitos dalyku laikytini trijų lygių dokumentai –
pirminiai apskaitos dokumentai, registrai ir finansinė atskaitomybė. Suklastojant
apskaitos dokumentus ir jų pagrindu sudarant finansinę atskaitomybę bei ją pateikiant mokesčių administratoriui išnyksta galimybė nustatyti įmonės veiklos rezultatus. Antra, Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padariniai yra alternatyvūs, todėl teismų procesiniuose dokumentuose
turi būti nurodomi ne visi įstatyme išvardyti padariniai, o tik tam konkrečiam
atvejui nustatyti. Galiausiai, trečia, apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai buhalterinės apskaitos tvarkymas sąmoningai
pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus. Tačiau teismai ne visuomet atskleidžia, kokia konkrečia kaltės forma
padaromas apgaulingas buhalterinės apskaitos vedimas. Tuo tarpu, konstatuodami, kad asmuo veikė tyčia, jie privalo savo procesiniuose sprendimuose pagrįsti
konkrečią asmens kaltę ir jos turinį.
Nepaisant įvykusių reikšmingų transformacijų ir akivaizdaus tobulėjimo, Lietuvos teisė bent kai kuriais aspektais kelia abejonių dėl tinkamo subalansavimo.
Šiuo požiūriu kartais galima netgi abejoti giluminio skirtumo tarp baudžiamosios
ir administracinės teisės, taip pat (šiame kontekste) baudžiamojo proceso ir administracinio proceso realumu.
Imkime kad ir ekonominių sankcijų fenomeną: kas iš to, kad pažeidimas nelaikomas nusikalstama veika, jei už jį taikoma sankcija gali būti nepalyginamai
grėsmingesnė nei didžiausia kriminalinė sankcija už Baudžiamajame kodekse numatytas veikas (pavyzdžiui, Konkurencijos taryba arba Lietuvos bankas gali skirti net iki 10 proc. bendrųjų metinių pajamų dydžio siekiančias multimilijonines
baudas). Vadinasi, baudžiamosios teisės kaip ultima ratio koncepcija tampa bent iš
dalies fikcinė (o neseniai minėtas ir pakankamai radikaliai atrodęs Aurelijaus Gutausko siūlymas dekriminalizuoti apgaulingą apskaitos tvarkymą šiame kontekste
gali netekti praktinės reikšmės).
Jau vien šis pavyzdys liudija, kad apskritai administracinis procesas nėra mažiau svarbus ar reikalaujantis mažesnių garantijų bei kokybiško mokslinio įvertinimo nei baudžiamasis procesas.
Būtent administracinis procesas, taip pat su juo susiję tyrimai ir yra Jurgitos Paužaitės-Kulvinskienės straipsnio dėmesio centre. Šiame darbe autorė aptaria administracinio proceso fenomeno mokslinės analizės kelią ir įvairias prielaidas, lėmusias, kad, pripažinus atskirų administracinių santykių įvairovę bei skirtingumą, iš
buvusios monistinės administracinės teisės sampratos išsiskyrė savarankiški elementai. Tad ir pati administracinė teisė neišvengiamai tapo sudėtine (pliuralistine), integruojančia tuos glaudžiai susijusius, bet skirtingus santykius reguliuojančių normų
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grupes. Sovietmečiu vyravusi monistinė koncepcija, autorės manymu, kalta dėl itin
vėlyvo teisės mokslininkų dėmesio administracinio proceso fenomenui.
Straipsnyje, be kita ko, skiriama dėmesio ir administracinės teisės struktūros
bei jos sampratos klausimams. Išskiriama administracinė teisė siaurąja (tik teisminių ir kvaziteisminių institucijų veikla) ir plačiąja (įskaitant viešojo administravimo procedūras) prasmėmis. Vis dėlto daugiausia autorė koncentruojasi į sisteminę
administraciniam procesui skirtų Lietuvos autorių darbų analizę. Pradėjusi tematiškai smulkiau nediferencijuotu tarpukario autorių darbų aptarimu bei jų įtakos
apibūdinimu, perėjusi prie Kovo 11-osios aktu atkurtos Lietuvos valstybės administracinės teisės raidos savo analizę ji jau diferencijuoja atskiromis mokslinės analizės tematinėmis grupėmis.
Straipsnyje detaliai aptariamos per pastarąjį dešimtmetį atliktų mokslinių administracinio proceso tyrimų sritys, siejamos su Europos Sąjungos teisės ir Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir, atitinkamai, Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo bei Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijos įtaka Lietuvos administracinei teisei (ypač teisės į teisminę gynybą užtikrinimo
aspektu); Lietuvos administracinio proceso europeizavimo tyrimai.
Pateikdama kiekybinius atliktos mokslinės analizės vertinimus autorė konstatuoja, kad Lietuvoje mokestinių ginčų proceso ypatumų nagrinėjimas yra vienas
intensyviausių. Ir atvirkščiai: tarp menkai tyrinėtų klausimų mini teismo sprendimo rūšių ir administracinio teismo kompetencijos analizę (įstatymai įtvirtina, kad
teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų ar neveikimo politinio arba ekonominio tikslingumo požiūriu, todėl, autorės manymu, aktualūs yra
moksliniai tyrinėjimai dėl to, kokios teismo diskrecinės kompetencijos ribos ir kiek
jis gali vertinti priimamų administracinių aktų ekonominio tikslingumo aspektą).
Galiausiai, autorė straipsnyje analizuoja ir pasisako dėl to, į kokias temas tyrėjams derėtų atkreipti dėmesį, ko šiandien trūksta Lietuvos administracinės teisės mokslui. Paminėjimo labiausiai vertos šios: įrodymai ir įrodinėjimas (įskaitant
valstybės, tarnybos ir komercinę paslaptį sudarančios informacijos panaudojimą
įrodinėjimo procese); viešojo intereso užtikrinimas administraciniame procese
(administracinio proceso ypatumai, ypač „esminius gynybos standartus“ atskiriant
nuo civilinio proceso); administracinių teismų sprendimų vykdymas (kuris, beje,
reglamentuojamas ne autentiškai, o nukreipiant į Civilinio proceso kodeksą); nors
kai kurie klausimai nagrinėti nemažai (pavyzdžiui, mediacija administraciniame
procese), pasak autorės, „iki šiol nėra atliktos taikaus susitarimo pagrindų konstitucinės analizės, ar teisinės valstybės principas, inter alia, suponuoja ir teisinės
taikos tarp šalių atkūrimą, užtvirtinant ne teismo sprendimu“; autorė ateityje tikisi
ir tyrimų, skirtų atskleisti ne vien bendrųjų administracinio proceso institutų apimtį ir ypatumus, palyginimo su civiliniu, konstituciniu ar baudžiamuoju procesu,
bet ir atskleidžiančių jų taikymo procesinius ypatumus tam tikrame konkrečiame
administraciniame sektoriuje (sveikatos apsaugos, valstybinio audito, viešųjų pirkimų, žemės ūkio ir kt.).
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Nors Lietuvos teisės institutas niekuomet nebuvo atsiribojęs nuo privatinės teisės, šios srities darbų jame nebuvo atliekama daug. Taigi pakankamai dėsninga,
kad jų nėra daug ir šiame leidinyje. Tačiau be jų taip pat nepasieita. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė savo straipsnyje gvildena su viena fundamentaliausių
(tiek ekonomine, tiek ir teisine prasme) darbo santykių kategorijų – darbo apmokėjimu – susijusius klausimus. Šiame darbe ji koncentruojasi į įvairius reikalavimo
susitarti dėl darbo apmokėjimo imperatyvumo aspektus. Atliekama analizė gausiai
iliustruojama kasacinio teismo praktika.
Pradėjusi darbo sutarties sąlygų tipologijos pristatymu ir apžvelgusi tam tikrą
istorinę šio klausimo teisinio reglamentavimo raidą, autorė pirmiausia konstatuoja
šiuo klausimu esant teisinio reguliavimo ir netgi teismų praktikos nenuoseklumo.
Vis dėlto, sistemiškai įvertinus įvairius aspektus (doktrininius, formaliuosius, teismų praktikos raidą), daroma išvada, kad šiuo metu Darbo kodekse vartojamos
„būtinųjų“ ir „privalomųjų“ (būtent pastarosioms priskiriamos darbo apmokėjimo
sąlygos) darbo sutarties sąlygų kategorijos neturėtų būti tapatinamos.
Toliau autorė imasi darbo apmokėjimo sąlygų vietos ir jų reikšmės darbo sutartyje aptarimo. Analizuoja darbo apmokėjimo klausimus darbo (sutarties) sąlygų
keitimo kontekste, taip pat darbo užmokesčio nustatymą pagal darbo normas (atsižvelgiant į darbo apmokėjimo sistemą, užmokestis gali būti mokamas pagal išdirbtas valandas arba pagal išdirbio normas – rezultatą). Darbo normų nustatymas
yra svarbus apmokėjimo už darbą matas. Tačiau autorė pagrindžia, kad darbdavio
paskirtos normų apimtys turi būti pagrįstos ir įvykdomos esant normalioms darbo
sąlygoms. O išdirbus nustatytą darbo normą / krūvį turi būti mokama ne mažesnis
nei minimalus darbo užmokestis, tokio užmokesčio mokėjimas yra imperatyvus ir
be jokių papildomų sąlygų.
Reikia pasakyti, kad per pastarąjį ketvirtį amžiaus temos problematika gerokai
keitėsi, ypač turint omenyje tai, kad pirmaisiais nepriklausomybės metais dominavo iš sovietinės darbo teisės paveldėtas imperatyvus teisinis reguliavimas, kuriuo
valstybė nustatė ne tik minimalų darbo užmokestį, bet ir reguliavo priedų ir priemokų už kenksmingas, pavojingas darbo sąlygas, už darbą naktį, poilsio dienomis,
už viršvalandžius ir kt. mokėjimą. Įsigaliojus Darbo kodeksui padėtis pasikeitė.
Ex ante nustatytų priedų ir priemokų už kenksmingas, pavojingas darbo sąlygas
reguliavimo neliko, klausimas dėl jų kompensavimo paliekamas pačioms šalims.
Tačiau ir šiuo metu darbuotojams darbo apmokėjimo sąlygos gali būti nustatomos
imperatyviai. Šalys nėra visiškai laisvos nustatydamos darbo sutarties turinį, jos
privalo paisyti ne tik viena kitos interesų, bet ir imperatyvių įstatymo normų, visuomenės moralės principų.
Vis dėlto konstatuojama, kad vadovaujantis bendruoju sutarčių lygybės principu, jei norima keisti sutarties sąlygas, – būtina dėl jų derėtis iš naujo. O keisti darbo
apmokėjimo sąlygas – vadinasi, keisti darbo sutartį.
Pasisakydama praktikoje kylančioje diskusijoje dėl įpareigojimo visas su darbo
apmokėjimu susijusias sąlygas įtvirtinti darbo sutartyje, autorė pažymi ir teismų
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praktikos nenuoseklumą šiuo klausimu. Siekiant nustatyti, ar buvo susitarta dėl
papildomo darbo užmokesčio, siūloma vadovautis kasacinio teismo išaiškinimu,
kad netgi darbo sutarties šalių elgesys, atliekamų veiksmų pobūdis, kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą spręsti buvus šalių susitarimui ir tokį susitarimą
vertinti kaip vieną sutarties sąlygų, kuri yra darbdaviui privaloma ir turi būti jo
vykdoma.
Pastarasis ketvirtis amžiaus Lietuvos teisei davė ne tik vidinių, bet ir išorinių
impulsų. Jau daugiau nei dešimtmetis esame ypatingos supranacionalinės Europos Sąjungos teisinės sistemos veikimo srityje. Pagal mūsų Konstituciją ši teisė yra
tapusi integralia Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalimi. Būtent šią išplėstą
nacionalinę teisinę realybę atspindi Arūno Želvio straipsnis, skirtas naujuoju Europos Sąjungos prekių ženklų reglamentu patobulintų ženklų registravimo sąlygų
ir išplėstų teisų gynimo galimybių temai.
Autoriaus tikslas – sistemiškai išanalizuoti svarbiausius minėto reglamento pakeitimus ir palyginti juos su ankstesnėmis nuostatomis bei galiojančiu nacionalinės teisės reglamentavimu. Svarbiausiais pakeitimais jis laiko naujas nuostatas,
kurios gali turėti esminės įtakos prekių ženklų registravimo praktikai ir teisių gynimui, taip pat pakeitimus, kuriais iš esmės modifikuojamos anksčiau galiojusios
nuostatos.
Straipsnio pradžioje Arūnas išskiria (tipologizuoja) ir apibūdina pakeitimus,
kuriuos skirsto į tris grupes: tai pakeitimai, susiję su instituciniais ir mokesčių pokyčiais, prekių ženklų registravimo sąlygų pokyčiais, teisių į prekių ženklus gynimo pokyčiais.
Instituciniai ir mokesčių pokyčiai yra iš esmės techninio pobūdžio, tad straipsnyje detaliau nenagrinėjami, apsiribojant jų įvardijimu. Todėl toliau autorius sistemiškai analizuoja pakeitimus, susijusius su prekių ženklų registravimo sąlygomis
(ženklo pavaizdavimu ne tik grafiniu būdu, naujais absoliučiais atsisakymo registruoti pagrindais, paraiškos padavimu ir paieška, prekių ir paslaugų klasifikavimui
vartojamų bendrųjų terminų ar nuorodų aiškinimu, Europos Sąjungos sertifikavimo ženklais), taip pat pakeitimus, susijusius su teisių gynimu (teise uždrausti
parengiamuosius veiksmus, susijusius su pakuotės ar kitų priemonių naudojimu;
vėlesnio įregistruoto prekių ženklo savininko įstojimo teise kaip gynybos priemone
teisių pažeidimo procedūrose; Europos Sąjungos ženklo savininko teise uždrausti
įvežti į Europos Sąjungą prekes, neišleidžiant jų į laisvą apyvartą).
Apibendrindamas apartus pakeitimus autorius išskiria du aspektus, kurie žymi
esminius pokyčius prekių ženklų teisės srityje. Visų pirma tai galimybė pavaizduoti prekių ženklą ne tik grafiniu būdu, iš esmės pakeitusi tradicinę ir istoriškai
susiklosčiusią ženklo kaip tam tikro grafiniu būdu pavaizduoto objekto sampratą.
Reglamentas taip pat žymi esminį posūkį prekių ženklų teisių gynimo srityje – kai
kuriais atvejais (parengiamieji veiksmai, teisė uždrausti į Europos Sąjungą įvežti
prekes, neišleidžiant jų į laisvą apyvartą) teisė į prekių ženklą gali būti ginama,
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kai ženklas de facto nenaudojamas komercinėje veikloje žymėti prekėms ir paslaugoms, kurioms jis yra registruotas. Pastarasis pakeitimas yra atsakas į iš esmės
pasikeitusias teisių gynimo sąlygas šiuolaikinėje civilinėje apyvartoje ir išaugusią
teisės pažeidimų riziką. Minėti pokyčiai taip pat iliustruoja, kad intelektinės nuosavybės reglamentavimas yra ypač glaudžiai susijęs su prekių ženklų panaudojimu
komercinėje veikloje ir atspindi komercinės veiklos plėtotės iššūkius ir tendencijas.
Dr. Petras Ragauskas, dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, LL.M.
Lietuvos teisės institutas
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Law Institute of Lithuania celebrates its 25th anniversary.
According to the Holy Bible, “in the beginning was the Word” and “all through
Him”. Thus, the whole world comes from the Word. In the context of Western legal
science and theology both consistent, as well as symbolic is the fact that the Law
Institute was also established with the words (however, in this case, not spoken,
but written in the legal act). The words were recorded on 23 November 1991 in the
Resolution of the Government of the Republic of Lithuania No. 484 “Regarding the
establishment of the Law Institute”. After a few months, at the beginning of 1992,
the Law Institute of Lithuania was born as a real legal research institution. The first
researchers began to work in it.
Anniversary is always a symbol. And as a symbol it can serve as a reason to raise
one issue or another. It may be the reason to socialize and to have a conversation.
As well as the reason to remember something or even to start planning. Therefore, we decided that this anniversary serves us as the reason. First – the reason to
remember for what purpose the Law Institute of Lithuania was established. In the
abovementioned, Resolution of the Government initiation of the Institute was reasoned by taking into account “the need to coordinate the legal system and judicial
reform, adjust it with the economic and social transformations implemented in the
Republic”. This publication contains the texts which are united by two things: first,
all of them were written by a current or former researcher of the Law Institute of
Lithuania and, secondly, they are all in some way related to the Lithuanian legal
system.
By paying tribute to the general logic and hierarchy of the legal system, this
collection of articles begins with the subject of the constitutional law, in particular
– with the article of Lina Beliūnienė on the preamble to the Constitution of the
Republic of Lithuania and reliance on it in the jurisprudence of the Constitutional
Court.
Even without addressing the question whether the preamble to the Constitution
in general has a legal-normative value (our Constitutional Court has already gave
a definitive answer to this question), the practical application of this preamble can
raise a number of issues. Is it possible to assess the compatibility of the contested
legislation or regulations with the Constitution (i.e. without reference to other provisions of the Constitution, and the connection between them), solely based on the
preamble statements to the Constitution? To what extent this practice is applicable
in the constitutional justice of other countries? In how many cases of constitutional justice our Constitutional Court has based its decision on the provisions of the
preamble? Are the decisions equally based on all its provisions?
The author seeks not only to look for answers to most of these questions, but
also to analyse the more abstract issues: what are the characterized features of the
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application of preamble; whether this application has specific characteristics; what
are the development trends and directions of the constitutional jurisprudence regarding the preamble of the Constitution; is there and (if so) what is the limit for
the interpretation of the preamble?
Although the study begins with the short implications on the nature of the preamble, discussion on its legal meaning and review of publications on this question, the author examines this question instrumentally (of course, because of this
the analysis is not any worse, just gives clearer sense contextually). In search for
answers to these questions, firstly, she prepares a base for this search and carefully
analyses the scientific doctrine related to the preambles to the constitutions, consolidation practice of the world’s constitutional preambles, she even goes back to
the historical examination of the preparatory material for the Constitution.
Finally, the author consistently moves to a detailed analysis of the Constitutional Court jurisprudence and explores frequency and volume of the reliance on
the Constitutional preamble. Separate attention is given for the striving to create
an open, just and harmonious civil society and its relation with the features of the
constitutional rule of law concept (especially to the analysis of integrity in such
striving, the ambiguity of this integrity and the change in the position of the Constitutional Court), established in the preamble. Finally, the author examines the legal implications of the interpretation of the preamble to the Constitution.
Summing up the results of the study it was noted that the preamble to the Constitution of Lithuania is not an independent criterion when evaluating the compliance with the Constitution, because this evaluation does not rely only on it. In
addition, operation with the provision of the preamble regarding an open, just and
harmonious civil society and law-governed state is clearly dominating the overall
array. Jurisprudence analysis shows that initially said aim was interpreted more
as a integrity (indivisible complex), it was explained as a integrity and later it was
broken down into the separate strivings. Author summarizes her work with the
observation that during the interpretation of the preamble to the Constitution, it is
understood as a structural part of the whole text of the Constitution, could neither
be underestimated nor overestimated.
The constitutional theme is further developed in the article of Petras Ragauskas on the reflection of principle of democracy in the Constitutional Court’s jurisprudence.
Lithuania’s chosen geopolitical orientation is expressed by certain commonality
of values based on the membership in NATO and the European Union. Among
those values is one of the fundamental – respect for democracy. However, despite the certain pressure, even some of the essential elements of democracy are interpreted differently. An expressive example may be a determination whether the
most important political issues affecting the life of the community should be addressed directly by the citizens themselves, or by political elite of the community
legitimised by the way of election. Therefore, one thing is the prevailing consensus
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and even pressure regarding at least the obligatoriness of “democratic rhetoric”,
and quite another – the specific content of the concept of democracy. The various
aspects of democratic theory are not analysed in this article more systematically on
the basis of this difference, but the attention is given to the certain requirements
or attributes to the principle of democracy or to the democracy as a whole are
ascribed to the legal acts of Constitutional Court of the Republic of Lithuania. The
article does not analyse things that are certainly noteworthy in the discourse of
democratic theory, but they were not formulated and even mentioned (maybe just
not yet?) in the jurisprudence of Constitutional Court: consensus democracy, economic democracy, retractable democracy, and even (wow, it turns out after more
than two decades of Court work it is possible!) liberal democracy.
In this text the author starts to consistently structure and systemise the more or
less examined democracy related issues mentioned in the final acts of the Constitutional Court (principal concept of democracy, constitutional democracy, parliamentary democracy, participatory democracy, a pluralistic democracy, direct
democracy, representative democracy, etc.). Carefully, sometimes even captiously,
he analyses the content assigned to them. The author seeks not only to deliver
(describe) the Constitutional Court’s jurisprudence on democracy, but also to evaluate its evolution, consistency, logical validity, while in more suspicious cases, its
relation with the scientific doctrine of democracy. Considerable attention is paid
to the limitation to address the most important “of the State and the Nation of life”
issues by referendum, because the recent Constitutional Court jurisprudence clearly transforms the sovereignty paradigm prevailing formed a in the acts adopted
two decades ago.
Danutė Jočienė has examined the influence of the European Court of Human
Rights on jurisprudence of Lithuanian Constitutional Court, so this article is built
like a bridge between the Lithuanian constitutional law, international law, and human rights issues relevant to every branch of law.
It is unlikely that the readers of this publication will be those who have not
read at least few of the Constitutional Court rulings. So, positive provisions of this
court with respect to the European Court of Human Rights jurisprudence and
frequent recourse to its decisions are not the novelty. However, this article does
not intend to prove what is obvious. The author consistently reveals the scale of
effect of the European Convention on Human Rights to Lithuanian constitutional
doctrine.
While discussing common questions, the author draws attention to the situation of ambiguity and dualism. On one hand, the Constitutional Courts’ doctrine
clearly states that international law, including the Convention, is a constitutional
minimum of human rights guarantees. On the other hand, according to the national point of view, the Constitution is an act of greater power than the Convention. In this context, the case Paksas vs Lithuania was analysed. In assessing the
Constitutional Court decision of 5 September 2012 (and the legal debate it caused),
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the author states that the Convention can be seen as a de facto basis to change the
Constitution, therefore the Constitutional Court in no way denied obligation of
Lithuania to fulfil the Strasbourg Court decision. This paper also analyses other
constitutional case, in which a relation of the two systems has started (18 March
2014 Constitutional Court Resolution on criminal responsibility for genocide). Although the author believes that the judgment in the case Vasiliauskas vs Lithuania
does not directly oblige the State to take some common measures (for example, to
change the relevant legislation), this case clearly shows the possible contradictions
between the said case, which may occur due to the difference of human rights
protection, and the content of the interpretation in the Convention and the Constitution.
Also the article examines numerous case law interfaces of both mentioned courts in various aspects: in the context of protection of private life (in relation to
environmental protection); in the context of equality of persons (by the way, here
the author was surprised that while performing the different treatment of persons
justification test the Constitutional Court refers even to different people groups;
the author believes that such groups cannot be compared, different treatment may
be only applied objectively, so it does not require to look for any objective justification for the different treatment); in the context of the property rights protection
doctrine; in the context of the right to a fair trial and due process guarantees (among
other things showing that the Constitution establishes the right to justice and by
the Constitutional Court doctrine it is interpreted as an absolute right, meanwhile
in the practice of the European Court of Human Rights this right is not absolute,
it may be limited; also noting that the most recent jurisprudence of the Constitutional Court does not emphasise the doctrine of absolute right to justice), including
the accused’s right to defence – lawyer (by the way, the Constitutional Court also
interpreted this right as an absolute), as well as standards applied for examining
administrative cases and civil proceedings (in particular the written civil procedure
which, although considered to be compatible with the Convention, the author believes, should be the exception rather than the general rule).
It is inevitable that every criminal offense violates certain constitutional values. Thus, the reaction to such offenses has been programmed by the Constitutional Court directly naming the general obligation of the state to ensure that “every
individual and society as a whole would be safe from criminal attempts”. In this
regard, it is natural (though not necessarily a direct causal link specifically to the
constitutional dimension) that criminological and criminal policy research has always been research interests’ center of the Law Institute of Lithuania. Two articles
are presented, with obvious links to criminology; they are followed by three more
articles directly related to the criminal justice.
First of all – research study of Gintautas Sakalauskas describing the criminal
policy trends in Lithuania as well as the search for underlying humanistic and rational criminal policy.
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In this study, by holding the application of criminal penalties (punishment) as
a result, expression and illustration of the criminal policy in Lithuania, Gintautas
begins his work precisely from its consequence analysis.
While analysing specific criminal policy and its consequences the author evaluates the data since 2003; at the same time he particularly emphasises the trends of
2014–2015. Unfortunately, after consideration of the data describing separate sentences and analysis of the essential changes in punishment practice, he explains
that in spite of external appearance created by some numbers, the actual term of
imprisonment in the total structure of imposed penalties decreased slightly, while
the more significant reduction of this penalty was observed only in the first few years of the new Criminal Code; although the new penalties have played an important
role in case law, the real numbers of imprisonment have remained practically stable.
By reading this work, we welcome the fact that at the beginning of 2016 Lithuania had the lowest number of people imprisoned since 1990. However, recognizing
that this reduction (almost 15 percent per year) is significant, the author is not only
looking for the reasons of this drop, but also for durability perspectives. Unfortunately, it is concluded that the decline of the absolute number of person incarcerated in Lithuania is not as significant with regard to the long-term prospects and in
the context of relative numbers. Lithuania is still very far away from the number
of prisoners certifying European culture of punishment and the statistics of 2015
show only a small step towards that direction.
An accurate observation that one of the main reasons for large number of prisoners of Lithuania is not only a frequent custodial penalty, but also its average
duration prepossess not very optimistically. Unfortunately, the average duration
of penalty of imprisonment imposed by the court during the analysed period was
longest in 2015. In addition, even though later the court imposed long term penalties of imprisonment are partially shortened with conditional releases, in 2014–
2015 the duration of sentences was also the longest during the analysed period.
While keeping in mind that the sanctioning practice depends not only on the
criminal law, but also on tradition and culture of the punishment, as well as structure and dynamics of registered offenses, its understanding in the society and representation by the media, and other factors as well, the author pays attention to
these issues. He discusses that the preconditions for the environment of the strict
punishment among other things includes: political populism; antagonistic perceptual model on criminal behaviour and on those who commit crimes; imaginations
and stereotypes rather than empirical data based on knowledge regarding the sentences, their impact and reality of their execution; frequent and boundless escalation of certain selective criminal behaviour and one-sided assessment in the media,
in particular, to create a sensation.
As a particular problem he identified and discussed unmeasured faith in general punishment prevention. The article discusses this problem in more detail using
the false reports of the imminent danger to the public or the disaster model.
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In the context of elementary reduction of criminal acts number (in regard to the
amendments of the Criminal Code Article 190 made in 2014, which increased the
minimum subject value limit for the theft by three times), the author discusses how
much and what types of theft should be decriminalized. An interesting question
for him was how this amendment has affected the reduced number of convicted
persons and the prisoners in Lithuania in 2015 and how it can lead to a further
decrease in the future?
Before approaching the criminal policy perspectives (at the end of the article),
the author poses a question regarding substantial sentencing (at the same time and
criminal law): whether the justice (and the benefits to society) arguments should
outweigh, or simply math (only logically constructed model). Uncertain about the
advantages of sentencing “automatism”, the author does not agree with the current
reference point for the penalties’ size – sanctions average. According to him, if the
criminal law is really ultima ratio, we have to count from a minimum.
In the article State witness in criminal law Justas Namavičius considers issues
important and relevant not only to legal systems of foreign countries. He also writes about the accused witnesses which cooperate with law enforcement authorities
and acquire the privileges, known to Lithuanian law (although not described as
exotically) and in the context of our criminal policy and legal dogmatism posing a
number of complex issues.
The author divides the agreement between the accused and the law enforcement agencies into two groups. The accused cooperates with the law enforcement
and disclose: either his own conduct, or gives in the others. Both cases involve the
agreement into the criminal proceedings, which in civil law tradition is not easily
understood. This raises the fundamental justification problems which the author
analyses.
However, both types of agreement are different by purposes. Bargain “admission for preferences” is based on the principle of economy and efforts to speed up
and simplify the criminal process, saving law enforcement resources or “shortening the way”. Meanwhile, cooperation in identifying other persons’ offenses seeks
to exploit the suspect as a witness in the investigation of cases, which without his
testimony would not be viable. The article dealt mainly with the latter (“state witness”) form of cooperation. The critical aspects of the confession were taken in so
far as they are adjacent to the State witness process.
The article begins with a brief comparative overview of this institute. In this
context, the author carefully states that the State witness process in the modern
Europe is not only fully established, but also has a tendency to expand. And it is
not just the trend manifesting in law of individual countries. The author refers to
the international agreements and European Union legislation promoting the cooperation with law enforcement.
Furthermore, the article in detail discusses the essential elements of the “state
witness’” reasoning problems and procedural peculiarities. The most important
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and posing a number issues legitimisation aspects of this institute are analysed: the
relation with the principles of justice and equality (especially in view of the fact that
the cooperating person practically does not depend is witness’ aid necessary for
the law enforcement authorities and whether the granting thereof will guarantee
offering certain advantages, as well as grant privilege for certain forms of crime);
the relation with preventive purposes of the punishment (raises doubt in achieving
the goals of both common and specific prevention aspects); a variety of procedural
issues (false promises or pressure on the witness, groundless calumniation, etc.).
By analysing various objections the author finally is unable to fit in book-keeping balance of “pluses and minuses” and sums up the dichotomy of this institute
embodying irreconcilable opposites synthesis by stating that from criminal justice
point of view, which is subject to the fault, legality and public prosecution principles, the State witness will always remain a foreign body, at best a compromise.
This topic is of great relevance because of the recent discussion about whether
and how it is worth to develop this form of cooperation.
Gintautas Sakalauskas’ reflection on punishment traditions, culture and public
discourse influence on criminal policies from another aspect is continued by intriguing article by Dalia Gedzevičienė about the metaphorical scenario realization
in Lithuanian criminological public discourse. It is a linguistic insight on the relevant issues of criminology and criminal policies.
The article begins with the authors’ methodological justification. Firstly, a brief
outline on the theory of metaphor (highlighting the division between the traditionally understood and conceptual metaphors) is presented. What is a metaphor?
It turns out that the metaphor is not primarily a language, but a thinking tool. The
author points out that the language merely reflects the metaphorical conceptual
framework that structures our thinking and activities. However, there is the next
important cognitive and communicative function of metaphor, which is treated as
a manipulation using discourse perspective for the specific pragmatic goals – to
persuade, to cheer, to establish a closer relationship with the text addressee, etc.
Discourse genre determines specific communication functions’ varieties.
Later, the author defines what a public criminological discourse and metaphorical scenario is, presents a brief outline of empirical investigations, and discusses
the characteristics of test material.
Summing the results of conducted empirical research acodification of the conceptual metaphor is presented, while describing the offender and distinguishing
two large conceptual models: “the offender is not a man” (dominated by beast or
monster, pervert), and “the offender is a certain professional” (dominated by the
executioner or the ripper). In this article the crime structuring metaphors are presented and the very first metaphorical scenario units (such as if the offender is
perceived as an executioner, his crime is execution; if offender is perceived as a ravening beast, his offense is a hunt and so on) are captured. The article also includes
metaphors conceptualising the relation between law enforcement and criminals,
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mainly based on the opposition, and significant further metaphorical scenario elements in this discourse. Finally, research and opinions on influence of metaphors
and media texts in which these metaphors are realized is presented as well as the
discussion about the potential impact of metaphorical scenarios set in Lithuanian
public criminological discourse to the addressee of the discourse, his social attitudes, and behaviour types.
Why is this important to identify the conceptual metaphors of the discourse to
explain their formation motivation and trace the formation of metaphorical scenario? It is so because the conceptual metaphor is one of the rhetorical discourse
models that help to create and disseminate the ideology discourse. According to
the developers of the conceptual metaphor theory, metaphors embedded in the
speech and other rhetorical patterns determine our behaviour, actions, and decisions.
Topics relevance and importance of criminology and criminal policy studies is
illustrated by psycholinguistic experiments mentioned in the article, during which
the two metaphorical concepts grounded in public discourse were used: (1) the
offender is a (rapacious) beast. Police in this metaphoric scheme is understood as
hunting this predator, setting traps and trying to capture him; (2) the crime is a
(contagious) disease. In this case, the police are looking for causes of the problem
in order to stop the spread of “infections”, estimate the risk factors and thus try
to prevent future outbreaks. The participants of the experiment were given the
fictional description about an increase of crime in fictional city. For the first group
this description has been structured according to the first metaphorical model,
while for the others – the second. After reading the description of the experiment,
participants were asked to reply in writing to questions about the crime in the city
and offer a solution to this problem. Later it was found that those for whom the
criminal situation was described as raging criminals-predators, much more often
proposed to strengthen regulations and penalties, to build more prisons, to hire
more police officers, and so on. Those to whom the situation has been described on
the basis of crime as borne infectious disease metaphor, frequently proposed social
reforms (health, education, social care) and urged to pay attention to the prevention of the causes of the problem and tackle them, they emphasized the meaning
of social work in the community. This experiment confirmed that metaphor is not
just a simple decoration for language and that the claim that the actualizing metaphor in public criminological discourse does contact the opinion on a particular
issue – is not only a theoretical assumption.
Criminal Policy perhaps is most visibly manifested in judicial work. Particularly, in the work of the Court of Cassation which carries out specific functions. In
his article, Gintaras Goda analyses functions of the Supreme Court of Lithuania
in criminal proceedings since 1990, he also discusses regulatory issues encountered before finally deciding on the Lithuanian Supreme Court as the sole Cassation
Court in the administration of justice in criminal cases. The article addresses the
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problematic issues regarding the grounds for various appeal cases and proceedings
of cassation (historical, such as initiation of cassation procedure not only on the
basis of appeal, but also by the submissions of Cassation Court Chairman or the
President of the Criminal Division, as well as current issues, such as (un) linking
the cassation from the severity of the crime).
What the countries of continental Europe have in common is the fact that cassation proceedings settle questions of law, not questions of the facts. There is a consensus that the solution of legal issues means that cassation should check whether
the process was carried out without any law violations, rather than whether certain
facts were true. However, the author presents some practice of foreign countries
showing that the term “violations of the Law” may be perceived not just as checking whether there has been violation of the rules from written legal sources. For
example, according to German case-law, academic experience may also be comparable to the laws (they are not only the laws of the natural sciences, but also
intellectual laws that are violated if conviction is justified based on contradictory
reasoning or is supported by justifying through the same thing), as well as the general laws of life experience.
In practice, when encountering the separation of law and fact (in the usual sense) it is often difficult to separate questions on the application of the law from the
questions that are not basis for cassation (fact-finding, evidence evaluation). By
analysing this problem the author in detail examines the bases for the case appeal
and cassation proceedings (this can be considered as the core of the whole article),
differences of criminal and civil procedures significant in this aspect, and presents
the position on the adjustment of relevant provisions of the Criminal Procedure
Code. The article emphasizes the exclusive importance of the Supreme Court of
Lithuania case law in ensuring a uniform court practice in criminal cases, and in
certain cases, ad hoc filling the regulatory gaps.
Attention also was given to the analysis of criminal case resumption institute.
The problems of the Supreme Courts’ of Lithuania function to ensure a uniform
court practice in criminal matters (attention among other things was given to the
fact that in this respect the difference between criminal and civil procedure should
not be seen) were presented.
In the context of one of the essential functions of the Supreme Court of Lithuania – formation of a unified court practice (the practical implementation of
the framework), we can read an article of Aurelijus Gutauskas which analyses
the features of criminal liability for fraudulent accounting. This article is mainly
focused on the analysis of objective and subjective features of criminal liability
for accounting fraud. The article presents the accounting concept (including aspects related to its object and purpose). With the help of practice analysis of the
Supreme Court of Lithuania, the author widely considered some of the elements
of the offense established in Article 222, paragraph 1 of Lithuanian Criminal Code
(offense, consequences, and fault). The article also analyses the differences between
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the accounting and management of the organization which determines the responsibility. The author also was looking for the answer to the question, what moment
is supposed to be regarded as an end of accounting fraud.
It’s no news that the accounting offenses raise the separation problem of criminal and administrative responsibility. Though these problems (technical aspects)
have not been specifically analysed in this article, it is stated that the criteria are
unclear, and by the author’s assessment in practise there is barely any criteria. Meanwhile, the prosecution and the investigating authorities, he believes, usually are
going easier way – accusing the person of criminal conduct, and then leaving the
final decision to the case-law. Even more, the author believes that the criminalization of negligent accounting in general is redundant; administrative responsibility
should be fully sufficient.
After the arguments were put forward Aurelijus Gutauskas makes several conclusions. First of all, the subject of a criminal accounting is considered three types
of documents – primary accounting documents, records, and financial statements.
After counterfeiting the records, preparing the financial statements on their basis
and submitting these documents to the tax authorities it must become impossible
to determine the results of company’s performance. Secondly, article 222, paragraph 1 of the Criminal Code, provides alternative consequences of the offense, therefore in judicial proceedings must be reported not all the consequences listed in the
Code, but only those determined in a particular case. Thirdly and finally, deceptive
treatment of accounting required by law – is a deliberate violation of statutory
accounting requirements. However, the courts do not always reveal what specific fault occurs in the form of keeping fraudulent accounting. Meanwhile, when
stating that the person acted intentionally, in its written decision the court must
justify the guilt of specific person and its contents.
Despite the significant transformations and obvious improvement, Lithuanian
law raises concerns about proper balance between these two. From this viewpoint,
in depth alteration between criminal and administrative law, (in this context) criminal procedure and administrative procedure can be doubted.
Let’s choose for analysis a phenomenon of economic sanctions. What is the
difference if the violation is not considered an offence, if sanction for it can be
considerably more impendent than harshest sanction in Criminal code. For example, Competition Council or Bank of Lithuania can fine organizations up to 10%
of annual gross revenue, which sometimes can be estimated in billions of Euros.
This means, that concept of Criminal justice as ultima ratio becomes in some way
a fiction. In this context, proposal of Aurelijus Gutauskas, concerning decriminalization of fraudulent management of accounts, which was recently mentioned and
looked radical enough, may lose its practical value.
This only example already demonstrates that administrative procedure is not
less significant or requires less assurance or lower quality of scientific evaluation
than criminal procedure.
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The article of Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė focuses on the administrative procedure and also research related with it. The author discusses transition of administrative procedure academic analysis, various assumptions, which led to upraise
of autonomous elements from the concept of former monistic administrative law
after recognition of administrative relations diversity. The Administrative law itself
inevitably became complex (pluralistic), integrating those tightly connected, but
regulating different relations, groups of norms. The monistic concept, which prevailed in Soviet times, can be blamed for the very late attention to the phenomenon
of the administrative procedure in author’s opinion.
The article pays attention to the structure and understanding of the administrative law alongside to the other issues. The distinction is made between administrative law in narrow understanding (as activity attributed to the judicial
and quasi-judicial institutions only) and broad understanding (including public
administration procedures). Nevertheless, author mostly focuses on the systemic
analysis of Lithuanian authors who have analysed the administrative process.
Starting from a review of the mid war period authors’ works and their influence,
which is not thematically differentiated in detail, she continues with the Lithuanian state administrative law development after 11th March act of restoring the
state independence, and differentiates this development into thematic analysis
groups.
The article discusses research works in the field of the administrative process
conducted during last decade and related to the EU law and the European Convention on Human Rights, and respectively to the influence of the Court of Justice of
the European Union and the European Court of Human Rights to the administrative law of Lithuania (especially the aspect of the right to the judicial protection);
research works on “Europeanization” of administrative process in Lithuania.
Author states that investigation of the tax disputes in academic papers is one
of the most intensive ones in the EU according quantitative estimates of the research. And on the contrary, she names analysis of types of the court decisions and
competences of the administrative court as one of the least examined questions
(the laws claim that court does not judge disputed administrative act and actions
or inactions from the point of political or economic expedience, therefore, in author’s opinion, academic research, which analyses discretionary limits of the court
competence, and its ability to assess economic expedience aspect of administrative
acts, are relevant).
Finally, the author analyses and suggests topics for the researcher attention and
what is missing in Lithuanian administrative law subject. Topics the most worth
mentioning are: evidence and averment (including usage of information constituting the state, service and commercial secret in averment process); defence of the
public interest in the administrative procedure (singularities of the administrative
procedure, especially “essential defence standards” by separation from civil procedure); execution of the judgments of the administrative courts (which is regulated
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not authentically, but by the direction to the Civil Procedure Code); despite the fact
of intensive investigation of certain questions (for example, mediation in administrative procedure), “there is no conducted research on constitutional analysis of
peaceful settlement grounds – does rule of law principle, inter alia, suggests reinstatement of the legal peace between parties, validated by non-court ruling”; author
expects to see researches aiming not only to discover the volume and peculiarities
of the common institutes of the administrative procedure by comparing them with
civil, constitutional or criminal procedure, but as well to describe the peculiarities
of their application in certain administrative sector (healthcare, state auditing, public procurement, agriculture, etc.).
Although the Law Institute of Lithuania was never been detached from private law, in this area there is still a lot of work to do. Therefore there are not many
of such works in this publication as well. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė
explores the most important issues related with the fundamental labour relations
categories (both in economic and legal sense) – payment for work. This work is
focused on the various imperative aspects regarding the requirements to agree on
payment for work. Carried out analysis is broadly illustrated by the cassation court
practice. Starting with typology of employment contract and having reviewed issue of legal regulation historical development, the author in this regard states that
inconsistency in the legal regulation and case law exists.
However, after systematic assessment of the different aspects (doctrinal, formal, development of case law), it is concluded that the current Labour Code, the
“minimum” and “mandatory” (namely, the latter attributed to payment for work
conditions) employment contract categories cannot be assimilated.
Later, the author examines payment for work conditions on the ground and
their implications for the labour contract.
The author analyses work payment issues in the context of change of work (contract) conditions, as well as wage settlements under labour rates (depending on the
payment system, wage may be paid on an hourly or by output rates – result).
Setting work norms is an important measurement for payment of work. However, the author justifies that the employer’s designated work volumes must be
reasonable and implemented under normal operating conditions.
After each period of determined work norm / load, charge shall be paid not less
than the minimum wage, the wage payment is mandatory without any additional
conditions.
It should be noted that during the last quarter of a century topic issues have
significantly changed. Especially in view of the fact that during the first years of
independence the imperatives of legal regulation inherited from the Soviet labour
law have dominated, the state has established not only the minimum wage, but also
has regulated the supplements regarding harmful hazardous working conditions,
night work, holidays, overtime, and others. After Labour Code entry into force,
situation changed.
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Regulation for ex-ante allowances and supplements for harmful, dangerous working conditions was gone; the issue of their compensation was left to the parties themselves. However, at this time the remuneration conditions can be set imperatively.
The parties are not entirely free setting the work contract content; they have to respect
not only each other’s interests, but also the imperative norms of the law, public morality.
However, it states that in accordance with the general principle of equality of contracts, if one wants to change the terms of the contract, it is necessary to negotiate
the terms of the contract once again, regarding change of payment means, change
of the employment contract.
In order to determine whether there was an agreement on the additional salary,
it is proposed to follow interpretation of the Court of Cassation. Even behaviour
of employment contract sides, nature of action, and other relevant circumstances
constitute a background for the existence of the parties’ agreement, and qualify the
agreement as one of the contract condition, which is compulsory for the employer
and has to be implemented.
The latter quarter of a century has given to Lithuanian law not only internal
but also external impulses. For more than a decade, we are in a special supranational European Union legal system. According to our Constitution, this right has
become an integral part of the Republic of Lithuania legal system. Exactly this
expanded national legal reality is reflected in Arūnas Želvys article. This article is
dedicated for the new European Union trademark regulation.
The author’s aim is a systematic analysis of the most important changes in this
regulation. He seeks to compare them with the previous provisions and the existing
national regulations. The most important changes are new provisions, which could
have a substantial impact on the practice of trademark registration and protection
of the rights, as well as changes that essentially modified the earlier provisions.
In the beginning, Arūnas separates (typologyzes) and describes the changes that
fall into three groups: changes related to institutional and tax changes, changes in
trademark registration conditions, the rights of trademark defence.
Institutional and tax changes are essentially technical in nature, so the article
does not analyse them in detail. Therefore, the author systematically analyses the
changes related to the trademark registration conditions, also the changes related
to the rights defence.
Summarizing earlier discussed changes, the author distinguishes two aspects,
which represent substantial changes in the field of trademark law. First, it is an
opportunity to portray the trademark not only graphically, essentially replacing
traditional and historically set concept of graphically presented trademark.
The regulation also marks a decisive turning point in the rights of trademark.
In some cases (preparatory actions, the right to prohibit to import goods into the
European Union, suspending from free circulation) the right to a trademark can
be protected when the mark de facto was not used in commercial activities to mark
goods and services for which it was registered.
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The latter change is a response to the changed defence of rights in the modern
civil circulation and the increased risk of violations of the law. These changes also
illustrate that regulation of intellectual property is particularly related to the use of
trademarks in commercial activities and reflects the business development challenges and trends.
Dr. Petras Ragauskas, dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, LL.M.
Law Institute of Lithuania
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EKSPLICITINIS 1 RĖMIMASIS KONSTITUCIJOS
PREAMBULE LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO
TEISMO JURISPRUDENCIJOJE
ĮVADAS
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijos2 įvairiais aspektais
nagrinėjimas – dažnas Lietuvos mokslininkų tyrimo objektas ir taikomų metodų, ir interpretavimo rezultato, ir jo poveikio teisinei sistemai, jos elementams,
ir kitais atžvilgiais. Tačiau rėmimosi Konstitucijos preambule praktika Lietuvoje
nėra sulaukusi didelio teisės srities mokslininkų susidomėjimo. Nors nuorodos
į Konstitucijos preambulę mokslo publikacijų autorių – teisės mokslo atstovų –
naudojamos ir kalbant apie galiojančios Konstitucijos vertybes ir siekius3, ir apie
šios Konstitucijos principus4, ir žvelgiant į atskirus šios Konstitucijos straipsnius,
institutus, jų aiškinimą konstitucinėje jurisprudencijoje, konstitucinės teisės literatūroje preambulės tematika koncentruočiau nagrinėjama retai, pvz., didesnės apimties tiriamojo darbo – „Alternatyvi konstitucinė teisė“5 – atskiruose poskyriuo1

2

3
4

5

Žodis „eksplicitinis“ šio tyrimo pavadinime vartojamas akcentuojant tuos tyrime išsamiau nagrinėjamus atvejus, kai, aiškinant Konstituciją, jos preambule remiamasi nurodant ją ar atskiras jos
nuostatas, nors, kaip bus iliustruota toliau, Konstitucijos preambule Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo gali būti remiamasi ir jos nenurodant, t. y., pvz., expressis verbis neįvardijant jos ar
atskirų jos nuostatų.
Žr. Konstitucinė jurisprudencija, kuria plėtojama ir aiškinama Konstitucija, suprantama kaip aprėpianti oficialią konstitucinę doktriną – vartojama frazė „konstitucinė jurisprudencija ir joje kuriama oficialioji konstitucinė doktrina“. Kūris E. Žodis skaitytojui // Konstitucinė jurisprudencija.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo biuletenis, 2006, Nr. 1 (sausis–kovas), p. 6. Oficiali
konstitucinė doktrina suvokiama kaip konstitucijos nuostatų (konstitucijos normų ir principų)
oficiali samprata (oficialus išaiškinimas); egzistuoja dviejų apimčių oficialioji konstitucinė doktrina – konstitucinė doktrina kaip visuma bei konstitucinė doktrina kiekvienu atskiru konstitucinio
teisinio reguliavimo klausimu. Žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės
9 d. nutarimas, 2006 m. kovo 14 d. sprendimas.
Pvz., Kūris E. Konstitucijos dvasia // Jurisprudencija, 2002, t. 30 (22); Žalimas D. Konstitucinis
Lietuvos Respublikos užsienio politikos tikslų ir principų įtvirtinimas // Konstitucinė jurisprudencija, 2012, Nr. 1(25) sausis–kovas.
Pvz., Kūris E. Konstituciniai principai ir Konstitucijos tekstas // Jurisprudencija, 2001, t. 23(15);
Kūris E. Konstituciniai principai ir Konstitucijos tekstas (2) // Jurisprudencija, 2002, t. 24(16); Kūris E. Konstitucijos dvasia // Jurisprudencija, 2002, t. 30(22); Jankauskas K. Teisės principų samprata ir jos įtvirtinimas konstitucinėje jurisprudencijoje. Daktaro disertacija, socialiniai mokslai,
teisė (01 S). Vilnius, 2005.
Šileikis E. Alternatyvi konstitucinė teisė. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2003.
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se, skirtuose Konstitucijos preambulės sampratai, jos praktinei reikšmei, kai kurių
kitų ankstyvesnių leidinių6 atskirame skyriuje. O savarankiškos publikacijos, t. y.
nukeiptos išskirtinai į preambulės tyrimą, yra suskaičiuojamos ant vienos rankos
pirštų (beje, parengtos palyginus neseniai – po 2010 m. (M. Vainiutės7 ir D. Beinoravičiaus, G. Mesonio bei M. Vainiutės8). Pastarosiose dviejose publikacijose išsamiau tiriama ne rėmimosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambule praktika,
t. y., pvz., kokių teiginių, susijusių su Konstitucijos preambule, visumą Konstitucinis Teismas pateikia, ją aiškindamas (atskirais teiginiais naudojamasi daugiau kaip
pavieniais iliustraciniais teiginiais), o į galiojančios Konstitucijos preambulę žvelgiama 1918–1940 m. Lietuvos Konstitucijų, keleto kitų valstybių (1787 m. Jungtinių
Valstijų Konstitucijos, 1949 m. Vokietijos Federacinės Respublikos Pagrindinio
Įstatymo, 1958 m. Prancūzijos Respublikos Konstitucijos ir Vidurio ir Rytų Europos valstybių (1992 m. Estijos Respublikos, 1992 m. Čekijos Respublikos ir 1997 m.
Lenkijos Respublikos) Konstitucijų preambulių pavyzdžių kontekste9.
Pastebėtina, kad M. Vainiutės taip pat skaitytas pranešimas „Konstitucijos preambulė: nuo politinės filosofinės abstrakcijos teisinio imperatyvo link (Lietuvos
pavyzdys)“ 2013 m. Rygoje vykusioje konferencijoje, skirtoje Latvijos Respublikos
Konstitucijos papildymo preambule temai10. Preambulės ir jos aiškinimo konstitucinėje jurisprudencijoje kaip tyrimo objekto aktualumą patvirtina ir teisės praktikų konferencijų pranešimų temos. Pvz., 2015 m. Rygoje įvykusiame trišaliame
Latvijos, Lietuvos ir Ukrainos konstitucinių teismų susitikime-diskusijoje Lietuvos
6

Žr. Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras. I dalis (ats. redaktorius K. Jovaišas). Autoriai:
G. Dambrauskienė, T. Davulis, E. Jarašiūnas, K. Jovaišas, A. Klimas, A. Marcijonas, B. Sudavičius,
D. Mikulėnienė, J. Sinkevičiūtė, A. Normantas, I. Nekrošius, V. Nekrošius, G. Pajuodienė, V. Pavilonis, P. Pumpa, J. Prapiestis, A. Vaišvila, J. Žilys. Vilnius: Teisės institutas, K. Jovaišo PĮ, 2000.
7 Vainiutė M. Konstitucijos preambulė – raktas konstitucinio reguliavimo sistemai suprasti // Jurisprudencija, 2012, t. 19(3). Prieiga per internetą: <https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/65> (prisijungta 2016-06-27).
8 Beinoravičius D., Mesonis G., Vainiutė M. The Role and Place of the Preamble in Lithuanian Constitutional Regulation // Baltic Journal of Law & Politics, 2015, Vol. 8, No. 2. Prieiga per internetą:
<http://www.degruyter.com/view/j/bjlp.2015.8.issue-2/bjlp-2015-0022/bjlp-2015-0022.xml?format=INT> (prisijungta 2016-06-27).
9 Vainiutė M. Konstitucijos preambulė – raktas konstitucinio reguliavimo sistemai suprasti // Jurisprudencija, 2012, t. 19(3). Prieiga per internetą: <https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/
article/view/65> (prisijungta 2016-06-27). 1918–1940 m. Lietuvos konstitucijų preambulėmis,
1787 m. Jungtinių Valstijų Konstitucijos, 1949 m. Vokietijos Federacinės Respublikos Pagrindinio
Įstatymo, 1958 m. Prancūzijos Respublikos Konstitucijos bei keleto tuo pačiu laikotarpiu, kaip ir
galiojanti 1992 m. Lietuvos Konstitucija, priimtų Vidurio ir Rytų Europos valstybių Konstitucijų
(Estijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Lenkijos Respublikos) preambulių pavyzdžiais remiamasi ir nurodytame M. Vainiutės bei bendraautorių mokslo straipsnyje.
10 Vainiutė M. The Preamble of the Constitution: from Politically Philosophical Abstraction to Legal
Imperative (Example of Lithuania). Programme of the Conference „Reflection of the Foundation
of the Latvian State in the Expanded Preamble of the Constitution – Concept and Tentative Content“, 25 October 2013, University of Latvia. Šios programos prieiga per internetą: <http://www.
lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/eng/news/PROGRAMMA_ENGpreamble2013.pdf> (prisijungta 2016-06-27).
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Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjo perskaitytas pranešimas apie Konstitucijos preambulės reikšmę aiškinant Konstituciją11.
Dėl preambulės statuso Lietuvoje platesnių mokslinių diskusijų pastaruoju metu nekyla tuo požiūriu, kad jis expressis verbis įtvirtintas konstitucinėje jurisprudencijoje, pripažįstamas mokslinėje doktrinoje, pagrindžiant konstitucine
jurisprudencija: Konstitucinis Teismas 1995 m. sausio 24 d. išvadoje „pabrėžia, jog
Konstitucijos vieningumas pirmiausia reiškia tai, kad konstitucinės nuostatos yra
susijusios ne tik formaliai, pagal Konstitucijos normų išdėstymo struktūrą, bet ir
pagal jų turinį. Šis normų vieningumas reiškia, kad tiek Konstitucijos preambulė,
tiek jos skirsniai bei straipsniai sudaro prasmingą Konstitucijos visumą“12. Lietuvos mokslo atstovų daugiausia grindžiama turint omenyje Konstitucijos preambulės nuostatą, įtvirtinančią Tautos siekimą atviros, teisingos, darnios pilietinės
visuomenės ir teisinės valstybės. Pvz., antai V. Sinkevičiaus teigiama, kad: „Konstitucinis Teismas, interpretuodamas Konstituciją, laikosi nuostatos, kad visas be
išimties Konstitucijos tekstas, visos Konstitucijos normos ir principai turi vienodą teisinę galią [čia ir toliau paryškinta – teiginių autoriaus]. Tačiau konstitucinių normų
ir konstitucinių principų norminis turinys (krūvis) yra skirtingas. Konstitucinių
principų norminis turinys yra kur kas platesnis. Norminį krūvį turi ir Konstitucijos
preambulė. Konstitucijos preambulės nuostata, jog Tauta siekia „atviros, teisingos,
darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės“, nėra, kaip kartais teigiama,
vien filosofinio-politinio pobūdžio kategorija. Šioje nuostatoje pavartotų sąvokų
turinys negali būti atskleidžiamas vien rašytiniu Konstitucijos tekstu. Konstitucijos
preambulėje įtvirtintas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės
valstybės siekis Konstitucinio Teismo nutarimuose dažnai apibūdinamas kaip imperatyvas, neatskiriamai susijęs su konstituciniu teisinės valstybės principu, kuris
dažnai būna svarbus argumentas sprendžiant, ar ginčijamas įstatymas, kitas teisės
aktas neprieštarauja Konstitucijai“13. M. Vainiutės apibendrintai daroma išvada, kad
„preambulėse įtvirtinti principai gali būti laikomi svarbiais argumentais konstitucinės justicijos institucijoms sprendžiant klausimą, ar ginčijamas įstatymas, kitas
teisės aktas neprieštarauja Konstitucijai“14. Tačiau, kalbant ne tik atviros, teisingos,
11

Žr. Metinis Konstitucinio Teismo veiklos pranešimas, 2015 metai. Prieiga per internetą: <http://
www.lrkt.lt/data/public/uploads/2016/03/lrkt-metinis-pranesimas.pdf> (prisijungta 2016-06-27).
12 Apie 1992 m. Konstitucijos preambulės teisinę reikšmę ir oficialų jos aiškinimą bei tos reikšmės
pasireiškimą oficialiai taikant preambulę žr. šio tyrimo 5 dalį.
13 Sinkevičius V. Parlamento teisės studijos. Monografija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011, p. 24.
14 Vainiutė M. Konstitucijos preambulė – raktas konstitucinio reguliavimo sistemai suprasti // Jurisprudencija, 2012, t. 19(3), p. 918. Prieiga per internetą: <https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/65> (prisijungta 2016-06-27). Ta pati išvada nurodoma ir šios autorės ir bendraautorių straipsnyje: „Principles enshrined in the preambles may be considered relevant arguments for
constitutional justice institutions in deciding whether or not the disputed law or other legal act is in
conflict with the Constitution.“ Beinoravičius D., Mesonis G., Vainiutė M. The Role and Place of the
Preamble in Lithuanian Constitutional Regulation // Baltic Journal of Law & Politics, 2015, Vol. 8,
No. 2, p. 154. Prieiga per internetą: <http://www.degruyter.com/view/j/bjlp.2015.8.issue-2/bjlp-20150022/bjlp-2015-0022.xml?format=INT> (prisijungta 2016-06-27).

39

Lina BELIŪNIENĖ

darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimo kontekste, ar atsakymas į klausimą dėl to, ar remiantis Konstitucijos preambulės teiginiu ar teiginiais
ir nesiremiant kitomis Konstitucijos nuostatomis, ryšiu su jomis, galima spręsti
apie pareiškėjų ginčijamo teisės akto (jo dalies) atitiktį Konstitucijai, vis daugėjant konstitucinės justicijos bylų ir joje plėtojamos konstitucinės jurisprudencijos,
krypsta labiau neigiamo link15? Kiek konstitucinės justicijos bylose Konstitucinis
Teismas remiasi Konstitucijos preambulės nuostatomis? Ar vienodai remiamasi
visomis jos nuostatomis?
Tai, kad preambulė yra veikianti, atkreipianti dėmesį Lietuvos Respublikos
Konstitucijos dalis, parodo ir dažnas pareiškėjų kreipimasis į Konstitucinį Teismą prašant ištirti konkretaus teisinio reguliavimo atitiktį Konstitucijos preambulės nuostatoms16 (ir ypač vienai iš jų, – Tautos siekimui atviros, teisingos, darnios
pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės), nors pareiškėjai Konstitucinio Teismo
ilgą laiką buvo „mokomi“, kad teisinės valstybės principas nėra įtvirtintas tik Konstitucijos preambulėje, kad reikia formuluoti kreipimusis ištirti teisės aktų (jų dalių)
atitiktį konstituciniam teisinės valstybės principui, o ne tik atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiui17.
Žvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, ma15

Dar 2003 m. E. Šileikis teigė, kad „iš principo nepakanka spręsti apie ginčijamo įstatymo konstitucingumą, remiantis tik Konstitucijos preambulės teiginiu ar jų visuma“, autorius remiasi
Konstitucijios vientisumo principu: „preambulė susijusi su atitinkamų straipsnių nuostatomis (ir
atvirkščiai: straipsnių nuostatos susijusios su preambule)“, reikia „atsižvelgti ir į kitas Konstitucijos nuostatas (net jei to neprašo pareiškėjas!)“. Šileikis E. Alternatyvi konstitucinė teisė. Vilnius:
Teisinės informacijos centras, 2003, p. 117.
16 Pareiškėjai Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui yra teikę, nors tik pavienių, prašymų,
juos motyvuodami abejone dėl teisinio reguliavimo atitikties vien Konstitucijos preambulei, žr.,
pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. spalio 18 d. nutarimas.
17 Pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarime teigiama:
„Konstitucinio teisinės valstybės principo negalima aiškinti kaip įtvirtinto tik Konstitucijos preambulėje, tapatinti tik su joje skelbiamu atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiu. Konstitucinį teisinės valstybės principą įtvirtina ne tik Konstitucijos preambulėje skelbiamas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės siekis, bet ir įvairiais aspektais – visos kitos
Konstitucijos nuostatos. Konstitucinis teisinės valstybės principas integruoja įvairias Konstitucijoje
įtvirtintas, jos saugomas ir ginamas vertybes, taip pat ir tas, kurias išreiškia minėtas siekis. Teisės
aktų (jų dalių) atitikties Konstitucijos preambulėje įtvirtintam atviros, teisingos, darnios pilietinės
visuomenės ir teisinės valstybės siekiui tyrimas suponuoja jų atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui tyrimą (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas)“. (Šio ir kitų Teismo
aktų citatos, siekiant jas išskirti iš kito teksto, ir toliau rašomos pasviruoju šriftu). „Pamokymai“
tęsiami ir vėlesniu laiku – pvz., 2008 m. spalio 30 d nutarime („Vadinasi, pareiškėjų prašymas ištirti ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktį inter alia Konstitucijos preambulėje, pasak jų, įtvirtintam
teisinės valstybės principui traktuotinas kaip prašymas ištirti ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktį
inter alia konstituciniam teisinės valstybės principui“), 2011 m. birželio 23 d. sprendime („Vadinasi, pareiškėjo prašymas ištirti ginčijamos nuostatos atitiktį Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams
bei Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo ir
teisinio saugumo, proporcingumo ir lygiateisiškumo principams traktuotinas kaip prašymas ištirti
ginčijamos nuostatos atitiktį Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės
principui“).
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toma, kad, remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambule, aiškinama
Konstitucija. Šio tyrimo tikslas – nustatyti Teismo rėmimosi Konstitucijos preambule bruožus ir plėtojimą, taip susitelkiant į kelis klausimus: kokiais bruožais
pasižymi naudojimasis preambulės nuostatomis aiškinant Konstituciją, ją taikant?
Ar šis naudojimasis turi ypatumų? Kokia yra konstitucinės jurisprudencijos apie
Konstitucijos preambulę plėtojimo kryptis ar kryptys? Ar yra ir jei taip, kokios
preambulės aiškinimo ribos?
Šio tyrimo pavadinime ir tekste vartojamas žodis „rėmimasis“ – apibendrinamasis žodis Teismo intelektinei veiklai konstitucinės justicijos bylose apibūdinti
– suprantamas kaip nuorodos į Konstitucijos preambulę, preambulės visumos ar
atskirų jos nuostatų minėjimai, jos nuostatų paaiškinimas, turinio atskleidimas,
vienų preambulės nuostatų sąsajų su kitomis preambulės nuostatomis bei su tolimesniu Konstitucijos tekstu nurodymas, argumentavimas, kai Konstitucijos aiškinimui imama kaip vienas iš pagrindų preambulė, atskiros jos nuostatos ir kitas
panašus naudojimasis preambule. Derėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad kaip rėmimasis preambule suvokiamas ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo implicitinis rėmimasis ja, t. y. atskleidimas ir preambulėje, ir ne vien joje implicitiškai
įtvirtinto susijusio konstitucinio teisinio reguliavimo – ne tik tiesiogiai išdėstytų
Konstitucijos normų, bet ir Konstitucijos principų, taip pat ir tų, „kurie išplaukia iš
konstitucinio teisinio reguliavimo visumos ir Konstitucijos, kaip svarbiausių Tautos vertybių sistemą įtvirtinančio ir ginančio, visai teisės sistemai gaires nubrėžiančio akto, prasmės“18. Tačiau šiame tyrime, kaip jau buvo nurodyta tyrimo pradžioje,
išsamiau susitelkiama į eksplicitinius rėmimosi Konstitucijos preambule atvejus,
kai, Teismas, aiškindamas Konstituciją, jos preambule remiasi nurodydamas, įvardindamas ją ar atskiras jos nuostatas bei jų sąsajas vienų su kitomis ir su tolimesniu Konstitucijos tekstu. Žodis „rėmimasis“ tyrime vartojamas pakaitomis su kitais
kaip sinonimai suprantamais žodžiais „naudojimasis“, „nuorodos“, „nurodymas“.
Tyrimas grindžiamas prielaida, kad naudojimasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambule kyla iš preambulės buvimo Konstitucijos visumos, jos struktūros dalimi, tačiau kadangi preambulė yra sudėtinė, naudojimasis ja nevienodas,
bet plėtojamas apibrėžta kryptimi.
Tyrime užsibrėžtas tikslas įgyvendinamas penkiais etapais, kurie atskleidžia ir
tyrimo struktūrą: nuo mokslinės doktrinos, pasaulio valstybių konstitucijų preambulių įtvirtinimo praktikos ir galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos parengiamosios medžiagos nagrinėjimo pereinama Lietuvos konstitucinės jurisprudencijos analizės link.
Du pirminiai tyrimo etapai pavadintini parengiamaisiais, bendraisiais. Pirmuoju etapu, kadangi Lietuvos konstitucinėje jurisprudencijoje plačiai neišplėtota
Konstitucijos preambulės samprata, nuodugniau netiriama šios preambulės struktūra, imamasi išsiaiškinti šiuos jos bruožus. Nagrinėjami du šaltiniai: konstituci18 Žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas ir vėlesni.
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nės teisės literatūra ir pasaulio valstybių konstitucinė praktika (preambulių konstitucinis įtvirtinimas). Atliekama aprašomoji ir lyginamoji analizė, tyrimo metu
gauti duomenys apibendrinami, atsižvelgiant į galiojančios Lietuvos Respublikos
Konstitucijos preambulės įtvirtinimą. Naudojamas lyginamasis metodas19 ne tik
pasaulio valstybių, bet ir regioniniu – Rytų ir Vidurio Europos valstybių, kurioms
priklauso ir Lietuva, Konstitucijų preambulių – požiūriu. Platus tyrimo laukas leidžia pateikti įžvalgas einant nuo makrolygmens prie mikrolygmens, nagrinėjant
galiojančios Konstitucijos preambulės jurisprudencinį aiškinimą. Tyrimo autorė,
atsižvelgdama į tai, kad konstitucinių tekstų lyginimui aktualu, kad konstitucinės
teisės mokslas bendrai nepripažįsta konstitucinių dokumentų teksto analizės kaip
pakankamo metodo, kad teisinių tekstų lyginimas (makrolyginimas) traktuojamas
kaip pirmas, nors būtinas, žingsnis nuodugnesnės atskirų bruožų analizės link
(mikrolyginimas), kad kontekstinė pagrindinė informacija apie įstatymus ir teismų praktika, politinė realybė ir istorija yra būtini, kad žodžių reikšmė būtų suvokta
realiai20, tyrimo objekto nagrinėjimui pasitelkia ir tolimesnius tyrimo etapus.
Antruoju tyrimo etapu autorės kiek įmanoma glausčiau atskleidžiama apie preambulę Konstitucijos rengimo šviesoje. Nagrinėjimo rezultatai išdėstomi antroje
tyrimo dalyje. Atsižvelgiama į tai, kad konstitucionalizmo progresas ilgainiui išreiškiamas istoriniuose konstituciniuose dokumentuose, padarydamas tuos tekstus vertingais atskaitos taškais nagrinėjimui21. Tačiau galiojančios Konstitucijos
preambulės ir jos tyrime nurodytų projektų tekstai, jų atskiros nuostatos nuodugniai nelyginami, to objektyviai negalint padaryti dėl skirtingų jų priėmimo laikmečių, o tik akcentuojami jų akivaizdžiai (expressis verbis) išreikšti panašumai ir
skirtumai.
Pažymėtina ir tai, kad Konstitucinis Teismas teigia, kad, aiškinant Konstituciją,
reikia taikyti įvairius metodus, taip pat ir įstatymų leidėjo ketinimų, istorinį, lyginamąjį22. Aiškindamas Teismas savo jurisprudencijoje apskritai nemažai remiasi
ir travaux préparatoires, tačiau, autorės žiniomis, šiuo šaltiniu Teismas nėra pasirėmęs, aiškindamas Konstitucijos preambulę, išskyrus tai, kad Teismo panaudotas
19 Penktuoju interpretavimo metodu P. Häberle vadinamas lyginamasis interpretavimas kaip technika suvokti teisinių tekstų reikšmę greta klasikinių interpretavimo metodų – pažodinio (gramatinio), sisteminio, istorinio ir įstatymų leidėjo ketinimų (teleologinio). Tschentscher A. Comparing
Constitutions and International Constitutional Law: A Primer. February, 2011. Prieiga per internetą: <http://www.servat.unibe.ch/jurisprudentia/lit/CompCons_10_Feb_2011_SSRN.pdf> (prisijungta 2016-06-27).
20 Ibid.
21 Ibid.
22 „Aiškinant Konstituciją privalu taikyti įvairius teisės aiškinimo metodus: sisteminį, bendrųjų teisės
principų, loginį, teleologinį, įstatymų leidėjo ketinimų, precedentų, istorinį, lyginamąjį ir kt. Tik šitaip – visapusiškai – aiškinant Konstituciją galima sudaryti prielaidas realizuoti jos, kaip visuomenės sutarties ir aukščiausios teisinės galios akto, paskirtį, užtikrinti, kad nebus nukrypta nuo Konstitucijos prasmės, kad nebus paneigta Konstitucijos dvasia ir kad gyvenime bus įtvirtintos tos vertybės,
kuriomis Tauta grindžia savo pačios priimtą Konstituciją.“ Žr. 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas ir
vėlesni.
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istorinis lietuvių kaip etninės tautos nuostatos, skelbiamos Konstitucijos preambulėje, paaiškinimas, apibūdinamas tolimesniame tyrimo tekste.
Atsižvelgimas į galiojančios 1992 m. Konstitucijos, skirtingos nuo Tarybų Socialistinės Respublikos (toliau – Lietuvos TSR) Konstitucijos, nuo Laikinojo Pagrindinio Įstatymo idėjinių pagrindų, rengimo aplinkybes suteikia kontekstą mąstymui
apie preambulę ir rėmimąsi ja. Nors reikia pripažinti ir tai, kad preambulės nuostatų siūlymai, alternatyvūs jų variantai ir kitos preambulės rengimo aplinkybės, galinčios turėti įtakos tam, kaip ir kokios buvo suformuluotos preambulės nuostatos,
sąlygiškai nedaug (palyginus su tolimesnio Konstitucijos teksto rengimo medžiaga) teužfiksuotos dokumentuose, atskleidžiančiuose Konstitucijos rengimo procesą ir jo rezultatus. Pateikiami atskiri fragmentai apie preambulės rengimą daugiau
dokumentuoto Konstitucijos teksto rengimo aplinkybių kontekste23.
Reikia nurodyti ir tai, kad tyrimo autorė neturėjo galimybės susipažinti su neoficialiai žinomomis iniciatyvomis dėl Konstitucijos teksto, pateiktomis Konstitucijos teksto rengimo metu, apie kurias užsimena, pvz., K. Lapinskas, apibūdinęs
Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektą 1992 m. balandžio 7 d. Aukščiausiosios Tarybos posėdyje, teigdamas, kad „įtaką komisijos darbui padarė ir paskelbti
atskirų partijų, taip pat atskirų politinių grupių Konstitucijos projektai, kurie buvo
skelbti spaudoje arba ir neoficialiai žinomi specialistams“.
Rėmimosi Konstitucijos preambule bruožams atskleisti nebūtų pasitelkta galiojančios Konstitucijos parengiamoji medžiaga (travaux préparatoires), jeigu taip pat
nebūtų iškilusių abejonių ypač dėl vieno iš galiojančios Konstitucijos preambulėje
įtvirtintų Tautos siekių (t. y. atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimo) interpretavimo, – apie tai plačiau atskleidžiama atskiroje
ketvirtojoje šio tyrimo dalyje. Kita vertus, reikia pripažinti, kad šių abejonių atveju
parengiamosios medžiagos atskleidimas nedavė tiek informacijos, kiek jos tikėtasi
tyrimo pradžioje.
Tenka apgailestauti ir dėl to, kad, nesant pakankamai parengiamosios Konstitucijos preambulės medžiagos, šio tyrimo autorei nepavyko įgyvendinti sumanymo
pasiremti informacija, gauta apklausiant galiojančios Konstitucijos rengėjus (šių
ekspertų apklausta per mažai (iš aštuonių apklausti du), be to, apklaustieji teigia
nežinantys ar neprisimenantys Konstitucijos preambulės rengimo aplinkybių, nerengę Konstitucijos preambulės), kuri būtų pagelbėjusi suvokiant abejones keliančių preambulėje įvardytų Tautos siekių nuostatų aiškinimą24. Tad neišvengiamas
šio etapo trūkumas – duomenų apie Konstitucijos preambulės rengimą fragmen23 Greta Aukščiausiosios Tarybos posėdžių stenogramų papildomai pasitelkus publikuotus Konstitucijos projektų preambulių tekstus ir dokumentų, kuriuos priėmė Aukščiausioji Taryba, bei
kitų dokumentų turinį; taip pat pasitelkti Konstitucijos kūrėjų prisiminimai, leidžiantys susidaryti
išsamesnį vaizdą, aktualų ir preambulės rengimui.
24 Konstitucijos rengėjų, inter alia, buvo klausta: kaip buvo formuluojamas Konstitucijos preambulės siekimas? Ar preambulėje įtvirtintas siekimas pirminiu ir vėlesniu preambulės rengimo laiku
buvo suvokiamas kaip vientisas (pvz., teisinės valstybės siekis) ar kaip keli (susiję) valstybės siekiai, tikslai (nebūtinai apjungtini į teisinės valstybės sampratą) ir kt.
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tiškumas (o ypač kalbant apie Tautos siekimą atviros, teisingos, darnios pilietinės
visuomenės ir teisinės valstybės – expressis verbis išreikštų duomenų nebuvimas25),
tačiau ir tai, ką pavyko atskleisti iš Konstitucijos travaux préparatoires, padeda
orientuotis suvokiant kitas Konstitucijos preambulės nuostatas.
Likusieji trys tyrimo etapai – „specialieji“ – kurių metu žengiama toliau įgyvendinant tyrimo tikslą. Trečio etapo metu analizuotas rėmimosi Lietuvos Respublikos
Konstitucijos preambule dažnis ir apimtis26. Atliktame tyrime analizuoti 67 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo atrinkti aktai (59 nutarimai, 4 išvados, 4
sprendimai), priimti 1993–2015 m. (toliau apibendrintai gali būti vadinami sprendimais), kuriuose nurodoma į galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulę, kuriuose vartojami teiginiai, susiję su Konstitucijos preambule. Šie aktai
atrinkti pagal raktinio žodžio „preambulė“ šaknį „preamb“, naudojantis Teismo
paieškos įrankiu27. Pasirinkta nagrinėti ilgo laikotarpio – 22 metų28 – sprendimus,
stebint rėmimosi plėtotę. Nagrinėtas ne vien kiekybinis rėmimosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambule aspektas (rėmimosi dažnis), bet ir kokybinis (rėmimosi apimtis) (taip pat ir tolimesnėje tyrimo dalyje).
Ketvirtajame tyrimo etape pereinama prie rėmimosi Lietuvos Respublikos
Konstitucijos preambulėje įtvirtintu Tautos siekimu atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės ypatumų (palyginus su kitomis preambulės nuostatomis) nustatymo. Šis tyrimo etapas pasirinktas ypač dėl to, kad, kaip
natūraliai reikėjo tikėtis dar prieš atliekant tyrimą29, vis aktualus naudojimasis
25 Atsižvelgiant ir į cituotą V. Sinkevičiaus, pasiremiant konstitucine jurisprudencija, pateiktą pastebėjimą, kad Konstitucijos preambulės nuostatoje, jog Tauta siekia „atviros, teisingos, darnios
pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės“, pavartotų sąvokų turinys negali būti atskleidžiamas
vien rašytiniu Konstitucijos tekstu.
26 Vienas iš šią tyrimo dalį nulėmusių mokslinių interesų buvo nustatyti, kiek Lietuvos konstitucinė
jurisprudencija dėl konstitucinės preambulės aiškinimo yra išplėtota plačiau nei tik susijusi su
teisinės valstybės principo atskleidimu (1993–2009 m. ir 2010–2013 m oficialiųjų konstitucinių
doktrinų nuostatų leidiniuose, išleistuose Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (prieiga per
internetą: <http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/oficialioji-konstitucine-doktrina/704> (prisijungta
2016-06-27), atskirai neišskiriamas skyrius apie Konstitucijos preambulę, o rėmimosi ja atvejų
reikia daugiausia ieškoti plačiame pirmajame skyriuje, apibūdinančiame konstitucinės santvarkos
pagrindus, taip pat „išbarstytų“ kituose skyriuose. Beje, šiuose leidiniuose pateikiamas atskiras
poskyris apie atvirą, teisingą, darnią pilietinę visuomenę ir teisinę valstybę. Jame nurodytų leidinių autoriai išdėsto su preambulės nuostatų aiškinimu susijusią jurisprudenciją, tačiau jos išdėstymą tam tikra prasme „apsunkina“ vis pateikiami jurisprudencinių teiginių pakartojimai, kuriuose
„paskęsta“ nauji tyrime nagrinėjamos jurisprudencijos bruožai).
27 Paieška. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Prieiga per internetą: <http://www.lrkt.lt/lt/
teismo-aktai/paieska/135> (prisijungta 2016-06-27).
28 Tačiau išskyrus 1996 m., nes jais Teismo sprendimuose nebuvo daromos nuorodos į Konstitucijos
preambulę. Reikia paminėti ir tai, kad iš viso per 22 Teismo veiklos metus priimti 588 aktai
(įskaitant visų rūšių sprendimus) (žr. Nutarimai, išvados ir sprendimai. Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas. Prieiga per internetą: <http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/nutarimai-isvados-ir-sprendimai/138/y2016> (prisijungta 2016-06-27)). Taigi atrinktieji sprendimai sudaro apie
11 proc. (apie devintadalį) visų Teismo priimtų sprendimų.
29 Preambulės formuluotėje strateginiu valstybiniu požiūriu itin reikšmingos nuostatos, nukreiptos
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preambulėje skelbiamais siekiais30. Aiškinant juos, konstitucinėje jurisprudencijoje atskleidžiama ir teisinės valstybės kategorija, kuri yra įvairiapusio mokslininkų
domėjimosi objektas31.
į ateitį. Jų reikšmingumas, kaip toliau atskleidžia tyrimo rezultatai, pabrėžiamas konstitucinėje
jurisprudencijoje. Tokiomis valstybės ateičiai (taip pat ir dabarčiai) reikšmingomis nuostatomis
gali būti laikomos ir preambulės nuostatos, apibūdinančios Tautą kaip konstitucinių įgaliojimų
šaltinį, skatinančios mąstyti apie nacionalinio tapatumo suvokimą (pvz., nacionalinio tapatumo
puoselėjimo svarba valstybei fiksuojama galiojančiuose strateginiuose dokumentuose, pvz., Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, – šalies raidos dvidešimtmetį apimančiame dokumente, – Lietuvos piliečiai kviečiami kurti „modernią, veržlią, atvirą pasauliui, savo nacionalinį tapatumą puoselėjančią stiprią valstybę“. Beje, nutarimas pradedamas įvardijant Lietuvos (ne lietuvių)
tautą, paaiškinant jos suvokimą tekste ne tik etnine, o ir politine, pilietine reikšme. Žr. Lietuvos
Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“ patvirtinta Valstybės pažangos
strategija „Lietuva 2030“. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425517&p_query=&p_tr2=2> (prisijungta 2016-06-27)).
30 Nekalbant apie šio siekimo įgyvendinimo aktualumą, nors jo įgyvendinimas šiame tyrime nenagrinėjamas.
31 Apskritai teisinės valstybės koncepcija kaip probleminė yra įgijusi „iš esmės ginčytinos kategorijos“ (angl. essentially contested concepts) pavadinimą. Tai reiškia, kad ji yra kategorija, neišvengiamai kelianti nesibaigiančius jos vartotojų ginčus dėl jos tinkamo vartojimo ir kuriai atpažinti
taikomi atitinkami kriterijai ne tik politikos, bet ir teisės srities moksluose teorinės ir empirinės
analizės lygmeniu (apie „iš esmės ginčytinas kategorijas“ žr., pvz., Collier D., Hidalgo F. D., Maciuceanu O. A. Essentially contested concepts: Debates and Applications // Journal of Political Ideologies, 2006, Vol. 11, Issue 3. Prieiga per internetą: <http://polisci.berkeley.edu/sites/default/files/
people/u3827/Collier%20Gallie.pdf> (prisijungta 2016-06-27); Jeremy W. Is the Rule of Law an Essentially Contested Concept (In Florida)? Prieiga per internetą: <http://users.ox.ac.uk/~lawf0068/
ROL_ECC.LP.perps.pdf> (prisijungta 2016-06-27)). Konstitucinės teisės, taip pat ir kiti Lietuvos
mokslo atstovai, yra parengę nemažai publikacijų teisinės valstybės sampratos tema, apibūdindami
ir šios srities konstitucinę jurisprudenciją (pvz., Kūris E. Konstituciniai principai ir Konstitucijos
tekstas // Jurisprudencija, 2001, t. 23(15); Kūris E. Konstituciniai principai ir Konstitucijos tekstas
(2) // Jurisprudencija, 2002, t. 24(16); Jarašiūnas E. Keletas konstitucinio teisinės valstybės principo interpretavimo aspektų Lietuvos konstitucinėje jurisprudencijoje // Jurisprudencija, 2006,
t. 84(6)). Gilinantis į teisinės valstybės kategorijos įtvirtinimą konkrečiai preambulėje, nustatyta,
kad terminas „rule of law“ yra dominuojanti konstitucinė frazė šiuolaikiniame laikmetyje (kalbant
apie frazių vartojimą konstitucijų preambulėse laiko požiūriu: tarp atrinktų populiariausių frazių
konstitucijų preambulėse antroje vietoje (po „mes, žmonės“) patenka frazė „teisinė valstybė“);
aiškinama, kad jos atgaivinimą, įtvirtinant ją preambulėse, lengvina šio koncepto neapibrėžtumas, esantis patrauklus ir autoritarams, ir demokratams. (Žr. Ginsburg T., Foti N., Rockmore D.
We the Peoples‘: The Glogal Origins of Constitutional Preambles // Coase-Sandor Institute for
Law & Economics Working Paper, 2013, No. 664, p. 120. Prieiga per internetą: <http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1660&context=law_and_economics> (prisijungta
2016-06-27)). Reikia pažymėti, kad pateikiamos ir abejonės, susijusios su teisinės valstybės teiginio įtvirtinimu preambulėje, nurodant, kad santykinai nekenksmingo teiginio, pvz., palaikančio teisinę valstybę, įtraukimas į preambulę gali leisti teisėjams interpretuoti Konstituciją taip,
kaip jie nori, įskaitant implikacijas, ribojančias įstatymų leidžiamąją ir vykdomąją valdžias (žr.
Twomey A. Constitutional Recognition of Indigenous Australians in a Preamble // Sydney Law
School Report, 2011, No. 2. Prieiga per internetą: <http://sydney.edu.au/law/cru/documents/2011/
Report_2_2011.pdf> (prisijungta 2016-06-27)).
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Galiausiai penktuoju etapu nagrinėjamas Konstitucijos preambulės teisinės
reikšmės ir jos pasireiškimo Teismui oficialiai taikant preambulę klausimas. Nors
šis klausimas neabejotinai yra išeities taškas temai apie oficialų rėmimąsi preambulę vystyti, autorės studijoje jis tampa kaip baigiamasis akcentas, nes kaip buvo
nurodyta anksčiau, dėl preambulės statuso tam tikru požiūriu Lietuvoje platesnių
mokslinių diskusijų nekyla ir ši darbo dalis padeda susieti tyrime nagrinėtus rėmimosi Konstitucijos preambule aspektus, rėmimosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintu Tautos siekimu ypatumai „veda“ prie Konstitucijos
preambulės teisinės reikšmės aiškinimo nagrinėjimo.
Reikėtų pridurti, kad tyrimo autorė supranta, kad eiti anksčiau nurodytais
žingsniais (tyrimo etapais) siekiant tyrimo tikslo ir šiuos žingsnius žengti vienoje
turinčioje būti ribotos apimties publikacijoje yra gana platus užmojis (palyginus
su ligšiolinėmis teisės mokslo atstovų publikacijomis apie preambules), tačiau paaiškina tokio ilgo įgyvendinimo priežastis. Reikia pabrėžti ir tai, kad autorės pasirinktas tyrimo tikslo įgyvendinimo kelias jokiu būdu negali būti suvokiamas kaip
paneigiantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kaip vienintelio oficialaus
Konstitucijos aiškintojo32 (ir ypač teisinės valstybės sampratos atskleidėjo33) sampratą.
Domėjimąsi Konstitucijos preambulės aiškinimu svariai paskatino ir kitų valstybių mokslininkų publikacijos preambulės tema, susijusios su konstitucijų pataisomis. Nors Lietuvoje teisėkūros iniciatyvų, susijusių su galiojančios Konstitucijos
preambulės keitimu ir/ar papildymu nebuvo34, matoma, kad domėjimasis preambulėmis ypač sustiprėja tais laikotarpiais, kai valstybėse dėl vienokių ar kitokių
priežasčių vyksta svarstymai dėl galimybių jų konstitucijose, anksčiau neturėjusiose preambulių, pastarąsias įtvirtinti, teikiamos iniciatyvos dėl konstitucijų įtvirtinamų preambulių dalinių pataisų, priimamos vienokios ar kitokios konstitucijų
32 „Pagal Konstituciją tik Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus oficialiai aiškinti Konstituciją“ (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d. nutarimas ir vėlesni).
33 „Atskleisti teisinės valstybės sampratos turinį yra konstitucinės doktrinos funkcija“ (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d. nutarimas ir vėlesni).
34 Tyrimo autorės žiniomis, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų bazėje nėra įregistruotų Konstitucijos preambulės keitimo, papildymo projektų. Kai kurios nevyriausybinės organizacijos yra pareiškusios Konstitucijos, taip pat ir jos preambulės keitimo iniciatyvų. Žr., pvz.,
2014 m. lapkričio 15 d. Lietuvai pagražinti draugijos darbo grupės parengtos Konstitucijos projekte siūloma tokia Konstitucijos preambulės formuluotė: „Mes, suvokiantys save kaip evoliucijos
išugdytą žmonijos dalį, turinčią istoriškai susiklosčiusių etninių savitumų ir kultūrinių bendrumų, įgalinančių mus vadintis lietuvių tauta, siekiantys išsaugoti savo istoriją, gimtąją kalbą, raštą,
gamtojautą, tautojautą, tradicijas ir papročius, pasiryžę sutvarkyti savo gyvenimą taip, kad tautos
gerovė valstybėje būtų vertinama pagal mažiausiai apsirūpinusių piliečių galimybę tenkinti savo
poreikius, naudodamiesi tautos gamtiniu ir civilizaciniu paveldu bei ištekliais, tvarkomais pagal
pažangiausius mokslo pasiekimus, skatindami savo ir būsimų kartų darną, taupumą, taikų sambūvį, pagarbą Visatai, Žemei ir Žmogui, tautos valia priimame ir skelbiame šią KONSTITUCIJĄ.“ Prieiga per internetą: <http://pasauliolietuvis.lt/wp-content/uploads/2015/04/LPD-Konstitucijos-projektas-2014.pdf> (prisijungta 2016-06-27).
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preambulių pataisos. Antai, pvz., publikuotas beveik vien konstitucinių preambulių analizei skirtas leidinys, besiremiantis Vengrijoje 2010 m. įvykusios konferencijos „Simboliniai valstybės ir teisės tęstinumo bei netęstinumo aspektai Centrinėje
Europoje“ medžiaga, kompleksiškai kelių valstybių požiūriu nagrinėjantis preambulių konstitucinį įtvirtinimą, teismų praktiką preambulių tematika, konstitucijų
preambulių keitimo iniciatyvas, orientuojantis į pagalbą konkrečiai valstybei (Vengrijai) priimant sprendimą dėl preambulės įtvirtinimo35.
Taip pat galima pateikti kelis pavyzdžius apie kitose valstybėse buvusias iniciatyvas. Antai jie susiję ir su geografiniu požiūriu Lietuvai artimesnėmis valstybėmis
– Latvija, Estija, Nyderlandais ir su šiuo požiūriu nutolusiomis valstybėmis – Australija. Štai Latvijos Konstitucija, turėjusi 15 žodžių preambulę, 2012 m. pakeista ilgesne36. Viena iš nedaugelio įgyvendintų 1992 m. Estijos Respublikos Konstitucijos
keitimo iniciatyvų – 2007 m. priimta pataisa, įsigaliojusi 2007 m. liepos 21 d., kuria
papildyta Konstitucijos preambulė. Šiuo pakeitimu preambulėje buvo įtvirtinta
valstybės priedermė užtikrinti estų kalbos išsaugojimą per amžius37. Kita vertus,
nors Nyderlandų Karalystės Konstitucijoje nėra įtvirtintos preambulės, dėl Konstitucijos pakeitimo ir papildymo preambule buvo ne kartą diskutuojama, tačiau
politikai nesutarė dėl jos reikalingumo ir turinio38. 1985–1998 m. diskutuota, tačiau
taip pat nesutarta dėl naujos preambulės Australijos Konstitucijoje39.
Įkvepia ir ankstesnių metų diskusijos, susijusios su pateiktomis iniciatyvomis
dėl tarptautinių dokumentų preambulių. Antai teigiama, kad Europoje konstitucinėms preambulėms skirtas didesnis dėmesys ypač ginčų dėl to, ar Romos konstitucinės sutarties preambulėje turėtų būti teikiama nuoroda į krikščioniškas vertybes,
kontekste40.
Šiam konstitucijų preambulių tyrimui aktualūs bei įkvepiantys ir pasaulinio
masto lyginamųjų konstitucinių preambulių tyrimų duomenys – ir besiremiantys
35 Acta Juridica Hungarica, Hungarian Journal of Legal Studies, 2011, Vol. 52, No. 1. Prieiga per internetą: <http://real-j.mtak.hu/766/1/ACTAJURIDICA_52.pdf> (prisijungta 2016-06-27).
36 Žr. The Constitution of the Republic of Latvia. Latvijas Respublikas Saeima. Prieiga per internetą:
<http://www.saeima.lv/en/legislation/constitution> (prisijungta 2016-06-27).
37 Butvilavičius D. Estijos Respublikos konstitucinė sistema // Beinoravičius D., Birmontienė T., Butvilavičius D. ir kiti. Europos Sąjungos valstybių narių konstitucinės sistemos. Mokslo studija.
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012, p. 220. Prieiga per internetą: <http://ebooks.mruni.
eu/reader/europos-sjungos-valstybi-nari-konstitucins-sistemos/221> (prisijungta 2016-06-27).
38 Birmontienė T. Nyderlandų Karalystės konstitucinė sistema // Beinoravičius D., Birmontienė T.,
Butvilavičius D. ir kiti. Europos Sąjungos valstybių narių konstitucinės sistemos. Mokslo studija.
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012, p. 634. Prieiga per internetą: <http://ebooks.mruni.
eu/reader/europos-sjungos-valstybi-nari-konstitucins-sistemos/221> (prisijungta 2016-06-27).
39 McKenna M. First Words: A Brief History of Public Debate on a New Preamble to the Australian
Constitution 1991-99. Research Paper, 1999-2000, No. 16. Information and Research Services. Departament of the Parliamentary Library. Prieiga per internetą: <https://www.aph.gov.au/binaries/
library/pubs/rp/1999-2000/2000rp16.pdf> (prisijungta 2016-06-27).
40 Frosini J. O. The Role of Preambles in Establishing New Trends in Latin American Constitutional Law. Prieiga per internetą: <http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/13/224.pdf> (prisijungta 2016-06-27).
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šių preambulių turinio analize (daugiau preambulių tekstų analize41 bei kitais tyrimo šaltiniais42).
Klausimai apie preambulę ir jos reikšmę, vaidmenį konstituciniame interpretavime, aptariant ir preambulės sampratą, yra ne vienos kitų valstybių mokslo atstovų publikacijos (taip pat ir disertacinių darbų) tyrimo objektas43. Šiam tyrimui
41 Pvz., Comparative Constitutions Project. Prieiga per internetą: <http://www.comparativeconstitutions project.org> (prisijungta 2016-06-27). Šio projekto duomenis naudoja ir kiti autoriai. Antai
žr., pvz., Ginsburg T., Foti N., Rockmore D. We the Peoples‘: The Glogal Origins of Constitutional
Preambles // Coase-Sandor Institute for Law & Economics Working Paper, 2013, No. 664. Prieiga per internetą: <http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1660&context=law_and_economics> (prisijungta 2016-06-27); taip pat žr., pvz., Addis A. Constitutional Preambles as Narratives of Peoplehood // Tulane Public Law Research Paper, March 2016, No. 16-2.
Prieiga per internetą: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2754290> (prisijungta
2016-06-27); Kutlesic V. Preambles of Constitutions – a comparative study of 194 current constitutions. Prieiga per internetą: <http://constitutional-change.com/preambles-of-constitutions-a-comparative-study-of-194-current-constitutions/> (prisijungta 2016-06-27). (Кутлешић В. Преамбуле
устава – упоредна студија 194 важећа устава. Prieiga per internetą: <http://anali.ius.bg.ac.rs/
A2010-2/Anali%202010-2%20str.%20060-076.pdf> (prisijungta 2016-06-27)).
42 Pvz., Orgad L. The Preamble in Constitutional Interpretation // International Journal of Constitutional Law, 2010, Volume 8, Issue 4. Prieiga per internetą: <http://icon.oxfordjournals.org/
content/8/4/714.full.pdf> arba <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1686745> (prisijungta 2016-06-27); Addis A. Constitutional Preambles as Narratives of Peoplehood // Tulane
Public Law Research Paper, March 2016, No. 16-2. Prieiga per internetą: <http://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=2754290> (prisijungta 2016-06-27).
43 Teigiama, kad dvi konstitucinės tradicijos įkvėpė skirtingą preambulių reikšmės traktavimą: Jungtinių Amerikos Valstijų požiūrio inspiruoti tvirtinimai, kad preambulės turi mažai ar išvis neturi
praktinio pritaikomumo ir turi būti traktuojamos kaip neveikiančios, bei Prancūzijos konstitucinio išimtinumo inspiruoti tvirtinimai apie preambulės naudojimą kaip konstitucinės peržiūros
parametrą. Žr. Frosini J. O. Constitutional Preambles. At a Crossroads Between Politics and Law.
Maggioli Editore, 2012. Prieiga per internetą: <https://books.google.lt/books?id=_kIGf5VFhScC&pg=PA92&lpg=PA92&dq=garlicki+preambles&source=bl&ots=mRrAZM1AdT&sig=CFrh40BAuhY4G2W0UPps3Eqrltg&hl=lt&sa=X&ved=0ahUKEwi47tnlpcfLAhWkv3IKHfv-BRQQ6AEIGzAA#v=onepage&q=garlicki%20preambles&f=false> (prisijungta 2016-06-27); taip pat Frosini J. O.
The Role of Preambles in Establishing New Trends in Latin American Constitutional Law. Prieiga
per internetą: <http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/13/224.pdf> (prisijungta 2016-0627); Afsah E. Constitutional Preambles. At a Crossroads between Politics and Law. Book Review
// International Journal of Constitutional Law, 2013, Vol. 11(3). Prieiga per internetą: <http://icon.
oxfordjournals.org/content/11/3/831.full.pdf+html> (prisijungta 2016-06-27); Orgad L. The Preamble
in Constitutional Interpretation // International Journal of Constitutional Law, 2010, Volume 8,
Issue 4. Prieiga per internetą: <http://icon.oxfordjournals.org/content/8/4/714.full.pdf> arba <http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1686745> (prisijungta 2016-06-27); Theil S. Three insights from Peter Häberle’s “Preambles in the text and context of constitutions“. U.K. Constitutional Law Blog, 25th Mar 2015. Prieiga per internetą: <https://ukconstitutionallaw.org/2015/03/25/
stefan-theil-three-insights-from-peter-haberles-preambles-in-the-text-and-context-of-constitutions/>(prisijungta 2016-06-27); Winckel A. Constitutional law: So what exactly IS a preamble? //
Alternative Law Journal, April 2000, Vol. 25 Issue 2 arba prieiga per internetą: <http://kirra.austlii.edu.au/au/journals/AltLawJl/2000/33.html> (prisijungta 2016-06-27); Otoo N. Die Normative
Wirkung Von Präambeln Im Europäischen Primärrecht. Inauguraldissertation zur Erlangung des
akademischen Grades eines Doktors der Rechte durch die Rechtswissenschaftliche Fakultät der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, 2012. Prieiga per internetą: <https://books.google.
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aktualu tai, kad publikacijų autorių nustatytas didėjantis naudojimasis preambulėmis konstituciniame interpretavime. Antai L. Orgado atliktas globalus preambulių
funkcijų tyrimas rodo augančią tendenciją joms turėti didesnę privalomąją galią –
ar savarankiškai, kaip teisių šaltinio, ar jungiant su kitomis konstitucinėmis nuostatomis, ar kaip gairių konstituciniam interpretavimui44. Ir Lietuvos konstitucinės
teisės mokslo atstovai patvirtina, kad „konstitucinių preambulių nuostatos ir jų
sisteminė visuma šių laikų konstitucionalizmo raidoje vis labiau įgyja savarankišką
reikšmę“45.
Galiausiai dar vienas motyvas šiame tyrime pasirinkti nagrinėti apsibrėžtą tyrimo objektą yra tas, kad, remiantis mokslo doktrinos atstovais, modernus konstitucinis teismas negali priimti sprendimo nesiremdamas įvairių rūšių vertybėmis,
kurių didžiausias rinkinys yra pateikiamas įvadinėje pagrindinių įstatymų dalyje46.
Vertybių, kuriomis grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija47, atspirties taškas – Konstitucijos preambulė.
I. GALIOJANČIOS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PREAMBULĖS
SAMPRATA IR STRUKTŪRA PASAULIO VALSTYBIŲ KONSTITUCIJŲ
PREAMBULIŲ KONTEKSTE
Mokslo literatūroje konstitucijos preambulės tematika šios preambulės samprata
apskritai nėra entuziastingų diskusijų objektas, nors preambulės apibrėžties pateikimas autoriams yra pagrindas kitiems klausimams, susijusiems su preambule,
nagrinėti. Galima pateikti iliustracinius mokslo publikacijų autorių išdėstomus
konstitucijos preambulės suvokimus. Pvz., M. McKennos, A. Simpson ir G. Wil-

44

45

46
47

lt/books?id=hYMXxg_0vXoC&pg=PA184&lpg=PA184&dq=papenheim+Pr%C3%A4ambeln+in+der+deutschen&source=bl&ots=PF5Re9sEX0&sig=5JQD2tJCR4gtF2flL_spAvO0f6Q&hl=lt&sa=X&ved=0ahUKEwjwm8jgqcXLAhXIQhQKHc9WAt4Q6AEIHjAB#v=onepage&q=papenheim%20Pr%C3%A4ambeln%20in%20der%20deutschen&f=false> (prisijungta 2016-06-27).
Orgad L. The Preamble in Constitutional Interpretation // International Journal of Constitutional Law, 2010, Volume 8, Issue 4. Prieiga per internetą: <http://icon.oxfordjournals.org/content/8/4/714.full.pdf> arba <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1686745> (prisijungta 2016-06-27).
Žilys J. Kelias į Lietuvos Respublikos Konstituciją: pagrindiniai teisiniai politiniai ženklai. Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2012, Nr. 2(2), p. 7. Prieiga per internetą: <http://www.rofondas.lt/
wp-content/uploads/2013/06/Nepriklausomyb%C4%97s_s%C4%85siuviniai_2.pdf>
(prisijungta
2016-06-27).
Piotrowski R. The importance of preamble in Constitutional Court Jurisprudence // Acta Juridica
Hungarica, Hungarian Journal of Legal Studies, 2011, Vol. 52, No. 1, p. 35. Prieiga per internetą:
<http://real-j.mtak.hu/766/1/ACTAJURIDICA_52.pdf> (prisijungta 2016-06-27).
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004 m. gegužės 25 d. ir vėlesniuose nutarimuose yra
konstatavęs, kad „Konstitucija, kaip aukščiausios teisinės galios aktas ir visuomenės sutartis, yra
grindžiama universaliomis, nekvestionuojamomis vertybėmis – suvereniteto priklausymu Tautai, demokratija, žmogaus teisių ir laisvių pripažinimu bei jų gerbimu, pagarba teisei bei teisės viešpatavimu, valdžios galių ribojimu, valdžios įstaigų priederme tarnauti žmonėms ir atsakomybe visuomenei,
pilietiškumu, teisingumu, atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiu“.
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liamso nuomone, konstitucijos preambulė yra įvadinė dalis ar teiginys, kuris eina
prieš dokumento (įstatymo ar konstitucijos) juridinę galią turinčią (angl. operative) ar vykdomąją (angl. enforceable) dalis48. Remiantis L. Orgadu, formaliai
tariant, preambulė yra konstitucijos įvadas, dažnai turintis formalų arba alternatyvų pavadinimą (angl. preamble, foreword, preface) ar neturintis pavadinimo.
Turinio požiūriu ji nurodo istoriją prieš konstitucijos priėmimą, taip pat pagrindinius tautos principus ir vertybes49. Remiantis T. Ginsburgu, N. Foti ir D. Rockmore’u, tai – bet koks teiginys, nuostata, išdėstyta/-os prieš konstitucijos formalų tekstą, suskirstytą straipsniais50. Pasak A. Addiso, konstitucinė preambulė yra
tekstas, sukurtas tam, kad pradėtų konstituciją (ir kartais glaustai apibrėžtų tos
sistemos, kuriai konstitucija sukurta, prigimtį)51. Anot E. Jarašiūno, tai – glausta
įžanginė konstitucinio teksto dalis – raktas konstitucinio reguliavimo sistemai
suprasti. Joje įtvirtinti esminiai Lietuvos valstybinio gyvenimo principai, svarbiausios konstitucinės vertybės ir siekiai52. Remiantis kitais Lietuvos mokslo atstovais, tai įvadinė Konstitucijos dalis, atspindinti konstitucijos priėmimo aplinkybes, sąlygas, tikslus ir motyvus, vertybes, kurių siekiama, ir kt.53
Vertinant šiuos apibrėžimus, galima nesunkiai įžvelgti jiems bendrą (beveik
visuose apibrėžimuose akcentuotą) bruožą – tai pradinė (t. y. įvadinė, einanti
prieš, išdėstyta prieš kitą konstitucijos dalį, konstitucijos įvadas, tekstas, sukurtas
tam, kad pradėtų konstituciją) Konstitucijos teksto dalis. Apibrėžimai rodo, kad
šis bruožas gali būti vadinamas preambulės apibrėžimo minimumu. Pusei cituotų apibrėžimų bendra tai, kad juose apibūdinamas preambulės turinys (t. y. joje
48 McKenna M., Simpson A., Williams G. First Words:The Preamble to the Australian Constitution
// University of New South Wales Law Journal, 2001, Vol. 24, No. 2, 2001. Prieiga per internetą:
<http://www.austlii.edu.au/au/journals/UNSWLawJl/2001/28.html> (prisijungta 2016-06-27).
49 Orgad L. The Preamble in Constitutional Interpretation // International Journal of Constitutional
Law, 2010, Volume 8, Issue 4, p. 715–716. Prieiga per internetą: <http://icon.oxfordjournals.org/
content/8/4/714.full.pdf> arba <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1686745> (prisijungta 2016-06-27).
50 Ginsburg T., Foti N., Rockmore D. We the Peoples‘: The Glogal Origins of Constitutional Preambles // Coase-Sandor Institute for Law & Economics Working Paper, 2013, No. 664, p. 105.
Prieiga per internetą: <http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1660&context=law_and_economics> (prisijungta 2016-06-27).
51 Addis A. Constitutional Preambles as Narratives of Peoplehood // Tulane Public Law Research
Paper, 2016, No. 16-2, p. 1, 49. Prieiga per internetą: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2754290> (prisijungta 2016-06-27).
52 Jarašiūnas E. Lietuvos Respublikos Konstitucijos forma, struktūra, turinys // Birmontienė T.,
Jarašiūnas E., Kūris E., Maksimaitis K., Mesonis G., Normantas A., Pumputis A., Vaitiekienė E.,
Vidrinskaitė S., Žilys J. Lietuvos konstitucinė teisė. Antrasis leidimas. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2002, p. 171.
53 Vainiutė M. Konstitucijos preambulė – raktas konstitucinio reguliavimo sistemai suprasti // Jurisprudencija, 2012, t. 19(3), p. 918. Prieiga per internetą: <https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/65> (prisijungta 2016-06-27); Beinoravičius D., Mesonis G., Vainiutė M. The
Role and Place of the Preamble in Lithuanian Constitutional Regulation // Baltic Journal of Law
& Politics, 2015, Vol. 8, No. 2, p. 154. Prieiga per internetą: <http://www.degruyter.com/view/j/
bjlp.2015.8.issue-2/bjlp-2015-0022/bjlp-2015-0022.xml?format=INT> (prisijungta 2016-06-27).

50

EKSPLICITINIS RĖMIMASIS KONSTITUCIJOS PREAMBULE LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO JURISPRUDENCIJOJE

nurodoma istorija prieš konstitucijos priėmimą, taip pat pagrindiniai tautos principai ir vertybės; atspindimos konstitucijos priėmimo aplinkybės, sąlygos, tikslai
ir motyvai, vertybės, kurių siekiama, ir kt.). Svarbu tai, kuo apibrėžimai, kuriuose
neapibūdinamas preambulės turinys, išsiskiria: pvz., vieno iš jų atveju nurodoma
tolimesnio konstitucijos teksto teisinė reikšmė (t. y. juridinę galią turinti (angl.
operative) ar vykdomoji (angl. enforceable) dalis), o kito iš jų atveju preambulės
kaip einančios prieš tolimesnę Konstitucijos dalį apibūdinimas pratęsiamas akcentuojant tos tolimesnės Konstitucijos dalies formalius dalykus – normų organizavimą straipsniais (t. y. išdėstyta/-os prieš konstitucijos formalų tekstą, suskirstytą straipsniais). Visgi ir minėtais bendrų bruožų atvejais, ir tais atvejais, kai
matomi pateiktų apibrėžimų skirtumai, juos apibendrina preambulės siejimas
su tolimesniu Konstitucijos tekstu. Taigi preambulė suvoktina kaip struktūrinė
konstitucijos teksto visumos dalis (tad aiškinant preambulę įgyja reikšmę sisteminis Konstitucijos aiškinimo metodas), nors pasižyminti ypatumais (skiriančiais ją nuo po jos einančio konstitucijos teksto).
Remiantis toliau šioje publikacijoje pateikiamų atliktų tyrimų duomenimis,
dažna konstitucija pasaulyje pradedama preambule54 (juo labiau kad daugiau yra
pasaulio valstybių konstitucijų, turinčių preambules nei jų neturinčių), o ir jokia
kita dalis konstitucijose neina prieš preambulę, tad kuo paaiškinamas jos buvimas konstitucinio teksto pradžioje?
Nagrinėjant konstitucijos preambulės sampratą, tampa svarbus ir savo esme
persipinančių kategorijų – preambulės paskirties55, tikslo ar tikslų56, funkcijų57 –
suvokimas, kurios, matoma, ne visada atspindimos cituotuose preambulės apibrėžimuose kaip preambulės turinys. Kita vertus, reikia atkreipti dėmesį ir į tai,
kad konstitucijos, net ir neturinčios preambulių, turi preambulių elementų, nors
ir išbarstytų po konstitucinį tekstą. Remdamasis ir pastaruoju argumentu, P. Häberle, ankstyvaisiais 1980 m. išdėstęs požiūrį į konstitucijų preambules, ypač po
Antrojo pasaulinio karo priimtų Vokietijos konstitucijų kontekste, daro išvadą,
kad preambulės aiškiai patenkina tam tikrus poreikius, išreikšdamos pagrindinius principus ir todėl įgyvendindamos daugelį funkcijų:
1. preambulės nurodo tautos istoriją, susiedamos praeitį, dabartį ir ateitį bei
sudarydamos rišlų naratyvą („laiko tilto funkcija“);
2. preambulės „įrėmina“ ne tik valstybės ir jos piliečių pareigas ir funkcijas, bet
54 Kaip jau buvo pastebėta, vadinama ne tik preambule. Apie pavadinimų įvairovę žr., pvz., Kutlesic V. Preambles of Constitutions – a comparative study of 194 current constitutions. Prieiga
per internetą: <http://constitutional-change.com/preambles-of-constitutions-a-comparative-study-of-194-current-constitutions/> (prisijungta 2016-06-27).
55 Remiantis Dabartinės lietuvių kalbos žodynu, žodis „paskirtis“ aiškinamas kaip „iš anksto numatytas tikslas“. Prieiga per internetą: <http://dz.lki.lt/search/> (prisijungta 2016-06-27).
56 Remiantis Dabartinės lietuvių kalbos žodynu, žodis „tikslas“ aiškinamas kaip „norimas pasiekti
dalykas, siekis“. Prieiga per internetą: <http://dz.lki.lt/search/> (prisijungta 2016-06-27).
57 Remiantis Dabartinės lietuvių kalbos žodynu, viena iš žodžio „funkcija“ reikšmių – „vaidmuo“.
Prieiga per internetą: <http://dz.lki.lt/search/> (prisijungta 2016-06-27).
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taip pat tarnauja kaip gairė jų bendravimui su visuomene; preambulės pagrindinė
funkcija: ji komunikuoja su piliečiu, jį integruoja bei suteikia jam identifikacijos
galimybę, todėl legitimuoja konstitucinę valstybę58;
3. preambulės daro atsakingą visą steigiamąją visuomenę „jei ne Dievui, tai suvoktoms ikivalstybinėms prielaidoms“. Teigiama, kad preambulėje ypač išreikšti
etikos, moralės, įsitikinimų ir įsipareigojimų klausimai;
4. preambulės nustato toną tolimesniam konstituciniam tekstui, perteikdamos
pagrindinius principus, kurie, vengiant per daug detalių, gali būti lemiami interpretuojant ne tik konstitucinį tekstą, bet ir ordinarinę teisėkūrą59.
Tad gilinantis, kurios iš šių funkcijų įvairovės priskirtinos konkrečiai konstitucijai, reikia žvelgti ir į poreikius, iškilusius rengiant konstitucijos tekstą. Reikia
žvelgti į istorinį kontekstą: antai teigiama, kad, aiškinant skirtingas preambulės funkcijas, nagrinėjama ne tik vartojama kalba, bet ir istorinė aplinka, kurioje
buvo priimtas Konstitucijos tekstas60.
L. Orgadas, klausimo apie preambulės funkcijas nagrinėjimą siedamas su jų
teisiniu statusu, išskiria keletą socialinių preambulės funkcijų: 1) edukacinį tikslą
(Jungtinių Amerikos Valstijų Konstitucijos preambulės kontekste teigiama, kad
tai viena iš žinomiausių Konstitucijos dalių, minima edukaciniame ir viešajame diskurse; skirtingai nuo kito Konstitucijos teksto – dažnai ilgo ir apimančio
sudėtingas nuostatas, preambulė yra sąlygiškai trumpa ir parašyta priimtinesne kalba; 2) paaiškinamąjį tikslą – ji apibrėžia Konstitucijos priėmimo priežastis, Konstitucijos pagrindą ir amžinuosius idealus; 3) preambulės formuojantysis
tikslas – ji konstatuoja politinį šaltinį nacionaliniam identitetui konsoliduoti ir
tarnauja kaip nacionalinė „vizitinė kortelė“. Anot L. Orgado, taip pat preambulė
58 Otto N. Die normative Wirkung von Präamblen im europäishen Primärrecht. Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Rechte durch die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Tad der mündlichen
Prüfung 15 Mai 2012, p. 7. Prieiga per internetą: <https://books.google.lt/books?id=hYMXxg_0vXoC&pg=PA184&lpg=PA184&dq=papenheim+Pr%C3%A4ambeln+in+der+deutschen&source=bl&ots=PF5Re9sEX0&sig=5JQD2tJCR4gtF2flL_spAvO0f6Q&hl=lt&sa=X&ved=0ahUKEwjwm8jgqcXLAhXIQhQKHc9WAt4Q6AEIHjAB#v=onepage&q=papenheim%20Pr%C3%A4ambeln%20
in%20der%20deutschen&f=true> (prisijungta 2016-06-27). Tyrimo autorė nuoširdžiai dėkoja
I. Michailovič už pagalbą verčiant šios disertacijos tekstą į lietuvių kalbą.
59 Theil S. Three insights from Peter Häberle’s “Preambles in the text and context of constitutions”.
U. K. Constitutional Law Blog, 25th Mar 2015. Prieiga per internetą: <https://ukconstitutionallaw.
org/2015/03/25/stefan-theil-three-insights-from-peter-haberles-preambles-in-the-text-and-contextof-constitutions/> (prisijungta 2016-06-27).
60 Otto N. Die normative Wirkung von Präamblen im europäishen Primärrecht. Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Rechte durch die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Tad der mündlichen
Prüfung 15 Mai 2012, p. 7. Prieiga per internetą: <https://books.google.lt/books?id=hYMXxg_0vXoC&pg=PA184&lpg=PA184&dq=papenheim+Pr%C3%A4ambeln+in+der+deutschen&source=bl&ots=PF5Re9sEX0&sig=5JQD2tJCR4gtF2flL_spAvO0f6Q&hl=lt&sa=X&ved=0ahUKEwjwm8jgqcXLAhXIQhQKHc9WAt4Q6AEIHjAB#v=onepage&q=papenheim%20Pr%C3%A4ambeln%20
in%20der%20deutschen&f=true> (prisijungta 2016-06-27).
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turi teisinį tikslą. Autorius pateikia trijų preambulės teisinių funkcijų tipologiją:
1) ceremoninė-simbolinė funkcija (preambulė tarnauja konsoliduodama nacionalinį identitetą, bet stokoja privalomosios teisinės galios); 2) interpretacinė funkcija
(preambulei suteiktas vadovaujantysis vaidmuo ordinariniame ir konstituciniame interpretavime) ir 3) substantyvinė61 funkcija (preambulė tarnauja kaip nepriklausomas konstitucinių teisių šaltinis)62.
Labiau apibendrintai aiškinantis preambulių funkcijas, remiantis Venecijos
komisijos63 nuomone, pagrįsta Ch. Grabenwarterio, W. Hoffmann-Riemio, H. Suchockos, K. Tuori, J. Velaerso komentarais (išsakytais vertinant naują Vengrijos
konstitucijos projektą), apskritai preambulių tikslas pirmiausia politinis ir jos yra
politinės deklaracijos, skirtos pabrėžti pagrindinio įstatymo svarbą, jo principus,
vertybes ir garantijas tam tikrai valstybei ir jos populiacijai. Todėl nurodoma,
kad jos taip pat turėtų atlikti reikšmingą vienijančią, jungiančią (angl. unifying)
funkciją64.
Apibendrindamas daugelio Europos valstybių konstitucijų, turinčių atitinkamą įvadą, patirtį, I. Halászas tvirtina, kad pastarojo funkcija yra apibrėžti istorinį
ir politinį pagrindą ir kontekstą, kuris lydi konstituciją. Preambulės taip pat apibrėžia vietą, kurią naujas įstatymas, kuris ateina į gyvenimą, turėtų užimti valstybės viešosios teisės tradicijose. Todėl preambulės išreiškia valstybės konstitucinį
identitetą ar bent jau nurodo, kokiais elementais toks identitetas remiasi65.
Apibendrinančiai suvokiant preambulių paskirtį, daroma išvada, kad jų paskirtis yra paaiškinti, kodėl atverčiamas naujas teisinės raidos puslapis, ir pasiūlyti mums bendrą išeities poziciją. Jų pagrindinis tikslas yra sujungti žmones, o
ne skirti, jei konstitucinis aktas, kuris yra priimamas, būtų bendros nacionalinės
valios išraiška. Nepaisant to, jos taip pat turi išlaikyti mums judėjimo laisvę naujuoju teisiniu periodu66.
61 Angl. substantive.
62 Orgad L. The Preamble in Constitutional Interpretation // International Journal of Constitutional Law, 2010, Volume 8, Issue 4, p. 722. Prieiga per internetą: <http://icon.oxfordjournals.org/
content/8/4/714.full.pdf> arba <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1686745> (prisijungta 2016-06-27).
63 1990 m. įsteigta konsultacinė institucija, telkianti nepriklausomus ekspertus, įgijusius pripažinimą dėl savo darbo, susijusio su demokratiniais institutais, patirties arba dėl indėlio plėtojant teisės
ar politikos mokslus, tarp jų ir autoritetingus konstitucinės teisės ekspertus, padedančius valstybėms spręsti konstitucines problemas teikiant teisinio pobūdžio vertinimus bei išvadas.
64 European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) Opinion no. 621 / 2011
On The New Constitution Of Hungary. Adopted by the Venice Commission at its 87th Plenary Session (Venice, 17-18 June 2011) Strasbourg, 20 June 2011, CDL-AD(2011)016, p. 8. Prieiga per internetą: <http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)016-e>
(prisijungta 2016-06-27).
65 Halász I. Symbolic Elements in the Preambles to the Constitutions of the Visegrad Countries //
Acta Juridica Hungarica, Hungarian Journal of Legal Studies, 2011 March, Vol. 52, No. 1, p. 127.
Prieiga per internetą: <http://real-j.mtak.hu/766/1/ACTAJURIDICA_52.pdf> (prisijungta 201606-27).
66 Kudrna J. Two Preambles in the Czech Constitutional System // Acta Juridica Hungarica, 2011,
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Remiantis A. Addisu, daugelis preambulių atlieka dvi pirmines funkcijas. Pirma, jos deklaruoja ar identifikuoja dokumento autoriteto šaltinį. Antra, daugelis
preambulių įtraukia eksplicitinį siekį suprojektuoti identitetą „mes, žmonės“ ir
kaip „mes, žmonės“ tokie tapome67.
Vadinasi, preambulėms, vadovaujantis nurodytomis įvairiomis nuomonėmis,
galimos priskirti funkcijos; preambulės gali atlikti ne vieną funkciją, kai kurios
išskiriamos kaip pagrindinės, pirminės. Tačiau galima teigti, kad preambulių
funkcijos prisideda prie konstitucijos paskirties užtikrinti prielaidas kurti valstybę, įgyvendinti jos funkcijas68 realizavimo.
Remiantis nurodytosios Venecijos komisijos nuomone, pagrįsta Ch. Grabenwarterio, W. Hoffmann-Riemio, H. Suchockos, K. Tuori, J. Velaerso komentarais
(išsakytais vertinant naują Vengrijos konstitucijos projektą), nesant šios srities
Europos standartų, specifiniai elementai, kurie įtraukiami į preambulę, priklauso
nuo konstitucijos kūrėjų valios69.
Aiškinantis šiuos elementus, matoma, kad konstitucijos preambulės struktūrą
apibūdina įvairaus apibendrinamojo laipsnio apibrėžčių grupės. Pvz., iliustraciniais tikslais išskiriamos keturios didesnio apibendrinamojo laipsnio pagrindinės
tipinės apibrėžčių grupės: 1) tikslai ir vertybės (įvardijama, kad preambulės dažnai aprėpia šias vertybes: suverenitetą, nepriklausomybę, teritorinį vientisumą,
demokratiją, teisinę valstybę, socialinį teisingumą, teisingumą, lygybę, žmogaus
teises); 2) istorija (tai valstybės istorijos ir valstybei svarbių įvykių išdėstymas);
3) Dievas ir religija bei 4) nuorodos ar rėmimasis kitais aktais (pvz., nuorodos į
tarptautinius dokumentus, universalius ir regioninius, dažniausiai į JT chartiją,
Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Vaiko teisių konvenciją, Afrikos dokumentus)70. Detaliau nurodomos ir penkios preambulę sudarančios kategorijos: 1. suverenas; 2. istoriniai naratyvai; 3. aukščiausieji tikslai; 4. nacionalinis identitetas; 5.
Dievas arba religija71. Remiantis atlikta keleto valstybių Konstitucijų preambulių
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Vol. 52, No. 1, p. 19. Prieiga per internetą: <http://real-j.mtak.hu/766/1/ACTAJURIDICA_52.pdf>
(prisijungta 2016-06-27).
Addis A. Constitutional Preambles as Narratives of Peoplehood // Tulane Public Law Research
Paper, March 2016, No. 16-2. Prieiga per internetą: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2754290> (prisijungta 2016-06-27).
Žilys J. Konstitucijos socialinės prasmės // Konstitucinė jurisprudencija. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo biuletenis, 2006, Nr. 4 (spalis–gruodis), p. 312. Prieiga per internetą:
<http://www.lrkt.lt/data/public/uploads/2015/01/ktb_2006-4.pdf> (prisijungta 2016-06-27).
European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) Opinion no. 621 / 2011
On The New Constitution Of Hungary. Adopted by the Venice Commission at its 87th Plenary Session (Venice, 17-18 June 2011) Strasbourg, 20 June 2011, CDL-AD(2011)016, p. 8. Prieiga per internetą: <http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)016-e>
(prisijungta 2016-06-27).
Kutlesic V. Preambles of Constitutions- a comparative study of 194 current constitutions. Prieiga
per internetą: <http://constitutional-change.com/preambles-of-constitutions-a-comparative-study-of-194-current-constitutions/> (prisijungta 2016-06-27).
Orgad L. The Preamble in Constitutional Interpretation // International Journal of Constitutional
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– 1787 m. JAV, 1949 m. Vokietijos Federacinės Respublikos Pagrindinio Įstatymo,
1958 m. Prancūzijos Respublikos Konstitucijos ir Vidurio ir Rytų Europos valstybių – 1992 m. Estijos Respublikos, 1992 m. Čekijos Respublikos ir 1997 m. Lenkijos
Respublikos – apžvalga, apibendrinančiai nurodoma ir tai, kad „<...> konstitucijų preambulėse pirmiausia atsispindi konstitucijų priėmimo aplinkybės, sąlygos,
tikslai ir motyvai, vertybės, kurių siekiama ir kt.“; „<...> konstitucijų priėmimo
istorinės aplinkybės, išvardijami konstitucinio reguliavimo tikslai, vertybės, kurių siekiama, fiksuojami svarbiausi politikos principai ar net skelbiamos pagrindinės teisės, laisvės ir kt.“; „dažnai preambulės atskleidžia konstitucijų priėmimo
būdą“72.
Dar detaliau iliustruojant konstitucijų preambulių turinį, atskirus jų elementus, besiremiant Comparative Constitutions Project73, vadovaujamo Z. Elkinso,
T. Ginsburgo ir J. Meltono, kuriame įvairiais aspektais analizuojami didelio pasaulio valstybių skaičiaus konstitucijų tekstai74, duomenimis, peržiūrėjus nuo
1990 m.75 90 valstybių76 priimtų Konstitucijų preambules, galima sudaryti gana
išsamų (Comparative Constitutions Project tikslais parengtą) sąrašą apibrėžčių,
naudojamų preambulėse. Pasaulio mastu greta dažniau įtvirtintų elementų77, t. y.
konstitucinių įgaliojimų šaltinis78, konstitucijos parengimo motyvai79, Dievas ir

72
73
74
75
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Law, 2010, Volume 8, Issue 4, p. 716–718. Prieiga per internetą: <http://icon.oxfordjournals.org/
content/8/4/714.full.pdf> arba <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1686745> (prisijungta 2016-06-27).
Vainiutė M. Konstitucijos preambulė – raktas konstitucinio reguliavimo sistemai suprasti //
Jurisprudencija, 2012, t. 19(3), p. 907, 918. Prieiga per internetą: <https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/65> (prisijungta 2016-06-27).
Comparative Constitutions Project. Prieiga per internetą: <http://www.comparativeconstitutions
project.org> (prisijungta 2016-06-27). Projekto tikslas – skatinti mokslinius konstitucinių pasirinkimų šaltinių ir rezultatų tyrimus, taip pat siūlyti gaires konstitucijų kūrėjams.
Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/search?lang=en> (prisijungta 2016-06-27).
Orientuojantis į laikmetį, kai buvo priimta galiojanti 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija.
Kita vertus, teigiama, kad daugiau nei pusė nagrinėtų galiojančių konstitucijų buvo priimtos po
1990 ir trečdalis – po 2000 m. Žr. Kutlesic V. Preambles of Constitutions – a comparative study of 194 current constitutions. Prieiga per internetą: <http://constitutional-change.com/preambles-of-constitutions-a-comparative-study-of-194-current-constitutions/> (prisijungta 2016-06-27).
Išimtinai įskaitant Latvijos 1922 m. Konstituciją, nes preambulė šios valstybės Konstitucijoje
įtvirtinta 2014 m.
Jie toliau išdėstyti jų vartojimo konstitucijų preambulėse mažėjimo tvarka.
Angl. Source of constitutional authority. Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo 83 valstybių konstitucijų preambulėse jis įtvirtintas; jis neįtvirtintas tik šių 7 valstybių
konstitucijų preambulėse: 1991 m., pataisytos 2010 m., Kroatijos Respublikos, 1991 m., pataisytos 2003 m., Laoso Liaudies Demokratinės Respublikos, 1991 m., pataisytos 2012 m., Mauritanijos Islamo Respublikos, 2011 m. Maroko Karalystės, 2004 m., pataisytos 2007 m., Mozambiko
Respublikos, 2012 m. Sirijos Arabų Respublikos, 2002 m. Rytų Timoro Demokratinės Respublikos (čia ir toliau nurodoma, remiantis aptarto projekto duomenimis).
Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo 63 valstybių konstitucijų preambulėse jie
įtvirtinti; jų nebuvo šių 16 valstybių konstitucijų preambulėse: 1994 m., pataisytos 2004 m., Baltarusijos Respublikos, 2013 m. Centrinės Afrikos Respublikos, 2015 m. Dominikos Respublikos,
2008 m., pataisytos 2015 m., Ekvadoro Respublikos, 2014 m. Egipto Arabų Respublikos, 1991 m.,
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kitos dievybės80, nuoroda į valstybės istoriją81, kiti įtvirtinti rečiau82. Iš pastarųjų
yra beveik trisdešimt nuorodų į šiuos dalykus: žmogaus orumą83, brolybę / solida-

80

81

82
83
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pataisytos 2012 m., Pusiaujo Gvinėjos, 2010 m. Gvinėjos Respublikos, 1997 m., 1997 m. Eritrėjos Valstybės, 1996 m., pataisytos 2014 m., Gambijos Respublikos, 1922 m., pataisytos 1991 m.,
2014 m., Latvijos Respublikos, 1991 m., pataisytos 2012 m., Mauritanijos Islamo Respublikos,
1994 m., pataisytos 2006 m., Moldovos Respublikos, 1993 m., pataisytos 2009 m., Peru Respublikos, 2006 m. Serbijos Respublikos, 1993 m., pataisytos 2011 m., Seišelių Respublikos, 1991 m., pataisytos 2013 m., Slovėnijos Respublikos, 2014 m. Tailando Karalystės, 1991 m., pataisytos 2009 m.,
Zambijos Respublikos Konstitucijos.
Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 37 valstybių konstitucijų preambulėse: 2004 m. Afganistano Islamo Respublikos, 1998 m., pataisytos 2012 m., Albanijos Respublikos, 2002 m., pataisytos 2012 m., Bahreino Karalystės, 2008 m. Butano Karalystės, 2009 m.
Bolivijos Daugiatautės Valstybės, 2011 m. Kongo Respublikos, 1992 m., pataisytos 2010 m., Džibučio Respublikos, 2015 m. Dominikos Respublikos, 2008 m., pataisytos 2015 m., Ekvadoro
Respublikos, 2014 m. Egipto Arabų Respublikos, 1991 m., pataisytos 2012 m., Pusiaujo Gvinėjos,
1996 m., pataisytos 2004 m., Gambijos Respublikos, 1995 m., pataisytos 2013 m., Gruzijos, 1992 m.,
pataisytos 1996 m., Ganos Respublikos, 2011 m., pataisytos 2013 m., Vengrijos, 2005 m. Irako Respublikos, 2010 m. Kenijos Respublikos, 1922 m., pataisytos 1991 m., 2014 m., Latvijos Respublikos, 2011 m., 2012 m. pataisytos Libijos Laikinosios Konstitucijos, 1991 m., pataisytos 2012 m.,
Mauritanijos Islamo Respublikos, 1999 m. Nigerijos Federacinės Respublikos, 1992 m., pataisytos
2011 m., Paragvajaus Respublikos, 1993 m., pataisytos 2009 m., Peru Respublikos, 1997 m., pataisytos 2009 m., Lenkijos Respublikos, 1993 m., pataisytos 2011 m., Seišelių Respublikos, 1996 m.,
pataisytos 2012 m., Pietų Afrikos Respublikos, 2011 m., pataisytos 2013 m., Pietų Sudano Respublikos, 2005 m. Sudano Respublikos, 2005 m. Svazilando Karalystės, 1999 m., pataisytos 2014 m.,
Šveicarijos Konfederacijos, 2002 m. Rytų Timoro, 1992 m., pataisytos 2007 m., Togo Respublikos,
2014 m. Tuniso Respublikos, 1995 m., pataisytos 2005 m., Ugandos Respublikos, 1996 m., pataisytos 2014 m., Ukrainos, 1999 m., pataisytos 2009 m., Venesuelos Bolivaro Respublikos, 2013 m.
Zimbabvės Respublikos.
Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 36 valstybių konstitucijų preambulėse: 2004 m. Afganistano Islamo Respublikos, 2010 m. Angolos Respublikos, 1990 m. Benino Respublikos, 2009 m. Bolivijos Daugiatautės Valstybės, 1993 m., pataisytos 2008 m., Kambodžos Karalystės, 2013 m. Centrinės Afrikos Respublikos, 1996 m., pataisytos 2005 m., Čado
Respublikos, 1991 m., pataisytos 2010 m., Kroatijos Respublikos, 2015 m. Dominikos Respublikos, 2014 m. Egipto Arabų Respublikos, 1997 m. Eritrėjos Valstybės, 2013 m. Fidžio Respublikos,
1996 m., pataisytos 2004 m., Gambijos Respublikos, 2010 m. Gvinėjos Respublikos, 2011 m., pataisytos 2013 m., Vengrijos, 2005 m. Irako Respublikos, 1991 m., pataisytos 2003 m., Laoso Liaudies
Demokratinės Respublikos, 1922 m., pataisytos 1991 m., 2014 m., Latvijos Respublikos, 2011 m.,
pataisytos 2012 m., Libijos, 1992 m. Malio Respublikos, 2004 m., pataisytos 2007 m., Mozambiko
Respublikos, 2008 m. Mianmaro Sąjungos Respublikos, 2015 m. Nepalo Federacinės Demokratinės Respublikos, 1997 m., pataisytos 2009 m., Lenkijos Respublikos, 2003 m., pataisytos 2010 m.,
Ruandos Respublikos, 1993 m., pataisytos 2011 m., Seišelių Respublikos, 1992 m., pataisytos
2014 m., Slovakijos Respublikos, 1996 m., pataisytos 2012 m., Pietų Afrikos Respublikos, 2005 m.
Sudano Respublikos, 2012 m. Sirijos Arabų Respublikos, 2002 m. Rytų Timoro Demokratinės
Respublikos, 2014 m. Tuniso Respublikos, 1995 m., pataisytos 2005 m., Ugandos Respublikos,
1992 m., pataisytos 2013 m., Vietnamo Socialistinės Respublikos, 2013 m. Zimbabvės Respublikos.
Jie toliau taip pat išdėstyti jų vartojimo mažėjimo tvarka.
Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 27 valstybių konstitucijų
preambulėse: 1998 m., pataisytos 2012 m., Albanijos Respublikos, 2010 m. Angolos Respublikos, 1990 m. Benino Respublikos, 2009 m. Bolivijos Daugiatautės Valstybės, 1995 m., pataisytos
2009 m., Bosnijos ir Hercegovinos, 1991 m., pataisytos 2007 m., Bulgarijos Respublikos, 1991 m.,
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rumą84, tarptautines žmogaus teisių sutartis85, regionines grupes86, politinius teo-

pataisytos 2012 m., Burkina Faso, 1996 m., pataisytos 2005 m., Čado Respublikos, 1993 m., pataisytos 2013 m., Čekijos Respublikos, 2015 m. Dominikos Respublikos, 2008 m., pataisytos 2015 m.,
Ekvadoro Respublikos, 2014 m. Egipto Arabų Respublikos, 1997 m. Eritrėjos Valstybės, 2013 m.
Fidžio Respublikos, 2011 m., pataisytos 2013 m., Vengrijos, 1922 m., pataisytos 1991 m., 2014 m.,
Latvijos Respublikos, 1991 m. pataisytos 2012 m., Mauritanijos Islamo Respublikos, 2011 m. Maroko Karalystės, 2010 m. Nigerio Respublikos, 1997 m., pataisytos 2009 m., Lenkijos Respublikos,
1993 m., pataisytos 2011 m., Seišelių Respublikos, 2011 m., pataisytos 2013 m., Pietų Sudano Respublikos, 2005 m. Sudano Respublikos, 2012 m. Sirijos Arabų Respublikos, 1992 m., pataisytos
2007 m., Togo Respublikos, 1991 m., pataisytos 2009 m., Zambijos Respublikos, 2013 m. Zimbabvės Respublikos.
84 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 25 valstybių konstitucijų preambulėse: 2010 m. Angolos Respublikos, 1990 m. Benino Respublikos, 2009 m. Bolivijos Daugiatautės Valstybės, 2005 m. Burundžio Respublikos, 1996 m., pataisytos 2005 m., Čado Respublikos, 2005 m., pataisytos 2011 m., Kongo Demokratinės Respublikos, 2000 m., pataisytos 2004 m.,
Dramblio Kaulo Kranto Respublikos, 1992 m., pataisytos 2010 m., Džibučio Respublikos, 2015 m.
Dominikos Respublikos, 2008 m., pataisytos 2015 m., Ekvadoro Respublikos, 1997 m. Eritrėjos
Valstybės, 2010 m. Madagaskaro Respublikos, 2011 m. Maroko Karalystės, 2008 m. Mianmaro
Sąjungos Respublikos, 2015 m. Nepalo Federacinės Demokratinės Respublikos, 1999 m. Nigerijos
Federacinės Respublikos, 1997 m., pataisytos 2009 m., Lenkijos Respublikos, 2001 m., pataisytos
2009 m., Senegalo Respublikos, 1993 m., pataisytos 2011 m., Seišelių Respublikos, 1999 m., pataisytos 2014 m., Šveicarijos Konfederacijos, 2002 m. Rytų Timoro Demokratinės Respublikos,
1992 m., pataisytos 2007 m., Togo Respublikos, 2014 m. Tuniso Respublikos, 1999 m., pataisytos
2009 m., Venesuelos Bolivaro Respublikos, 1992 m., pataisytos 2013 m., Vietnamo Socialistinės
Respublikos.
85 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 24 valstybių konstitucijų preambulėse: 1990 m. Benino Respublikos, 1995 m., pataisytos 2009 m., Bosnijos ir Hercegovinos,
1991 m., pataisytos 2012 m., Burkina Faso, 2005 m. Burundžio Respublikos, 2013 m. Centrinės
Afrikos Respublikos, 1996 m., pataisytos 2005 m., Čado Respublikos, 2005 m., pataisytos 2011 m.,
Kongo Demokratinės Respublikos, 2000 m., pataisytos 2004 m., Dramblio Kaulo Kranto Respublikos, 1992 m., pataisytos 2010 m., Džibučio Respublikos, 2014 m. Egipto Arabų Respublikos,
2008 m., pataisytos 2015 m., Ekvadoro Respublikos, 1991 m., pataisytos 2012 m., Pusiaujo Gvinėjos
Respublikos, 1991 m., pataisytos 1997 m., Gabono Respublikos, 2010 m. Gvinėjos Respublikos,
2010 m. Madagaskaro Respublikos, 1992 m. Malio Respublikos, 1991 m., pataisytos 2012 m., Mauritanijos Islamo Respublikos, 2011 m. Maroko Karalystės, 2010 m. Nigerio Respublikos, 2003 m.
pataisytos 2010 m., Ruandos Respublikos, 2001 m., pataisytos 2009 m., Senegalo Respublikos,
1992 m., pataisytos 2007 m., Togo Respublikos.
86 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 23 valstybių konstitucijų preambulėse: 2002 m., pataisytos 2012 m., Bahreino Karalystės, 1990 m. Benino Respublikos, 1991 m.
pataisytos 2012 m., Burkina Faso, 2005 m. Burundžio Respublikos, 2013 m. Centrinės Afrikos
Respublikos, 1996 m., pataisytos 2005 m., Čado Respublikos, 2005 m., pataisytos 2011 m., Kongo
Demokratinės Respublikos, 2008 m., pataisytos 2015 m., Ekvadoro Respublikos, 2014 m. Egipto
Arabų Respublikos, 2010 m. Gvinėjos Respublikos, 2008 m. Kosovo Respublikos, 1922 m., pataisytos 1991 m., 2014 m., Latvijos Respublikos, 1992 m. Malio Respublikos, 1991 m., pataisytos
2012 m., Mauritanijos Islamo Respublikos, 2007 m. Juodkalnijos, 2011 m. Maroko Karalystės,
2010 m. Nigerio Respublikos, 1992 m., pataisytos 2013 m., Saudo Arabijos Karalystės, 2001 m.,
pataisytos 2009 m., Senegalo Respublikos, 2012 m. Sirijos Arabų Respublikos, 1992 m., pataisytos
2007 m., Togo Respublikos, 2014 m. Tuniso Respublikos, 1999 m., pataisytos 2009 m., Venesuelos
Bolivaro Respublikos.
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retikus / veikėjus87, tarptautinę teisę88, aplinkos apsaugą89, etninių bendruomenių
integraciją90, teisę į kultūrą91, apsisprendimo teisę92, bendrąją lygybės garantiją93,
bendrąją socialinės apsaugos garantiją94, nustatytą valdžios modelį95, tarptautines
87 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 11 valstybių konstitucijų preambulėse: 2002 m., pataisytos 2012 m., Bahreino Karalystės, 2015 m. Dominikos Respublikos,
2008 m., pataisytos 2015 m., Ekvadoro Respublikos, 2014 m. Egipto Arabų Respublikos, 2011 m.,
pataisytos 2013 m., Vengrijos, 2011 m., pataisytos 2012 m., Libijos, 1992 m., pataisytos 2014 m.,
Slovakijos Respublikos, 2014 m. Tailando Karalystės, 1999 m., pataisytos 2009 m., Venesuelos Bolivaro Respublikos, 1992 m., pataisytos 2013 m., Vietnamo Socialistinės Respublikos.
88 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 11 valstybių konstitucijų preambulėse: 2013 m. Centrinės Afrikos Respublikos, 2005 m., pataisytos 2011 m., Kongo Demokratinės
Respublikos, 2000 m., pataisytos 2004 m., Dramblio Kaulo Kranto Respublikos, 2012 m. Sirijos
Arabų Respublikos, 1992 m., pataisytos 2011 m., Uzbekistano Respublikos, 1995 m., pataisytos
2005 m., Bosnijos ir Hercegovinos, 2010 m. Gvinėjos Respublikos, 1994 m., pataisytos 1999 m.,
Malavio Respublikos, 2011 m. Maroko Karalystės, 2010 m. Nigerio Respublikos, 2001 m., pataisytos 2009 m., Senegalo Respublikos.
89 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 9 valstybių konstitucijų preambulėse: 1991 m., pataisytos 2012 m., Burkina Faso, 1993 m., pataisytos 2013 m., Čekijos Respublikos,
2013 m. Fidžio Respublikos, 2011 m., pataisytos 2013 m., Vengrijos, 2010 m. Kenijos Respublikos,
2010 m. Madagaskaro Respublikos, 2007 m. Juodkalnijos, 1993 m., pataisytos 2011 m., Seišelių
Respublikos, 2014 m. Tuniso Respublikos.
90 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 9 valstybių konstitucijų preambulėse: 1991 m., pataisytos 2010 m., Kroatijos Respublikos, 2013 m. Fidžio Respublikos, 2011 m.,
pataisytos 2013 m., Vengrijos, 1991 m., pataisytos 2011 m., Makedonijos (buvusiosios Jugoslavijos
Respublikos Makedonijos), 2007 m. Juodkalnijos, 2011 m. Maroko Karalystės, 2015 m. Nepalo Federacinės Demokratinės Respublikos, 2003 m., pataisytos 2010 m., Ruandos Respublikos, 1992 m.,
pataisytos 2014 m., Slovakijos Respublikos.
91 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 7 valstybių konstitucijų preambulėse: 2005 m. Burundžio Respublikos, 1993 m. pataisytos 2013 m., Čekijos Respublikos, 2005 m.
Irako Respublikos, 1992 m., pataisytos 2011 m., Estijos Respublikos, 2013 m. Fidžio Respublikos,
Vengrijos, 1992 m. Malio Respublikos.
92 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 7 valstybių konstitucijų preambulėse: 1992 m., pataisytos 2011 m., Estijos Respublikos, 1991 m., pataisytos 2010 m., Kroatijos Respublikos, 1922 m., pataisytos 1991 m., 2014 m., Latvijos Respublikos, 1992 m., pataisytos 2014 m.,
Slovakijos Respublikos, 1991 m., pataisytos 2013 m., Slovėnijos Respublikos, 1996 m., pataisytos
2014 m., Ukrainos, 1999 m., pataisytos 2009 m., Venesuelos Bolivaro Respublikos.
93 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 7 valstybių konstitucijų preambulėse: 2014 m. Egipto Arabų Respublikos, 2008 m. Kosovo Respublikos, 1991 m., pataisytos
2012 m., Mauritanijos Islamo Respublikos, 2011 m. Maroko Karalystės, 2006 m. Serbijos Respublikos, 1996 m., pataisytos 2012 m., Pietų Afrikos Respublikos, 2011 m., pataisytos 2013 m., Pietų
Sudano Respublikos.
94 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 6 valstybių konstitucijų preambulėse: 2008 m. Butano Karalystės, 1991 m., pataisytos 2012 m., Burkina Faso, 2013 m. Fidžio Respublikos, 2011 m., pataisytos 2013 m., Vengrijos, 2010 m. Kirgizijos Respublikos, 2010 m. Nigerio
Respublikos.
95 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 5 valstybių konstitucijų preambulėse: 1997 m. Eritrėjos Valstybės, 2015 m. Nepalo Federacinės Demokratinės Respublikos,
1996 m., pataisytos 2012 m., Pietų Afrikos Respublikos, 2005 m. Sudano Respublikos, 1999 m.,
pataisytos 2014 m., Šveicarijos Konfederacijos.

58

EKSPLICITINIS RĖMIMASIS KONSTITUCIJOS PREAMBULE LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO JURISPRUDENCIJOJE

organizacijas96, mokslą97, vaiko teisių garantiją98, teisę į asmenybės vystymąsi99,
paprotinę tarptautinę teisę100, referendumą101, religinės teisės statusą102, teisę į protingą pragyvenimo standartą103, lygybę, nepaisant lyčių, odos spalvos, tikėjimo ar
įsitikinimų, kilmės, kalbos, asmenų su negalia lygybę104, oficialią religiją105, kalbos vartojimo apsaugą106, gamtinių išteklių nuosavybę107, teisę nuversti valdžią108,
spaudos laisvę109, vaikų įdarbinimo ribojimą110, konstitucinių teisių privalomąjį
pobūdį111, neatimamas teises112, valstybės ir bažnyčios atskyrimą113, nacionalinį
96 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 5 valstybių konstitucijų preambulėse: 2013 m. Centrinės Afrikos Respublikos, 1991 m., pataisytos 2010 m., Kroatijos Respublikos,
2010 m. Gvinėjos Respublikos, 2011 m. Maroko Karalystės, 2001 m., pataisytos 2009 m., Senegalo
Respublikos, 2002 m. Rytų Timoro Demokratinės Respublikos.
97 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 5 valstybių konstitucijų preambulėse: 2014 m. Tuniso Respublikos, 2014 m. Egipto Arabų Respublikos, 2005 m. Irako Respublikos, 2011 m., pataisytos 2012 m., Libijos, 2011 m. Maroko Karalystės.
98 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 3 valstybių konstitucijų preambulėse: 2010 m. Madagaskaro Respublikos, 1992 m. Malio Respublikos, 2003 m., pataisytos
2010 m., Ruandos Respublikos.
99 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 2 valstybių konstitucijų preambulėse: 1994 m., pataisytos 2006 m., Moldovos Respublikos, 2010 m. Madagaskaro Respublikos.
100 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 2 valstybių konstitucijų preambulėse: 1994 m., pataisytos 2006 m., Moldovos Respublikos, 1992 m., pataisytos 2011 m., Uzbekistano Respublikos.
101 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 2 valstybių konstitucijų preambulėse: 2000 m., pataisytos 2004 m., Dramblio Kaulo Kranto Respublikos, 2002 m. Rytų Timoro
Demokratinės Respublikos.
102 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 2 valstybių konstitucijų preambulėse: 2014 m. Egipto Arabų Respublikos, 1991 m., pataisytos 2012 m., Mauritanijos Islamo Respublikos.
103 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 2 valstybių konstitucijų preambulėse: 2011 m., pataisytos 2013 m., Vengrijos, 1993 m., pataisytos 2011 m., Seišelių Respublikos.
104 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 2011 m. Maroko Karalystės
Konstitucijos preambulėje.
105 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 2008 m. Turkmėnistano Konstitucijos preambulėje.
106 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 2011 m., pataisytos 2013 m.,
Vengrijos Konstitucijos preambulėje.
107 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 2009 m. Bolivijos Daugiatautės
Valstybės Konstitucijos preambulėje.
108 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 1996 m., pataisytos 2005 m.,
Čado Respublikos Konstitucijos preambulėje.
109 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 2008 m. Mianmaro Sąjungos
Respublikos Konstitucijos preambulėje.
110 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 2003 m., pataisytos 2010 m.,
Ruandos Respublikos Konstitucijos preambulėje.
111 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 1993 m., pataisytos 2011 m.,
Seišelių Respublikos Konstitucijos preambulėje.
112 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 1993 m., pataisytos 2011 m.,
Seišelių Respublikos Konstitucijos preambulėje.
113 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 2008 m. Turkmėnistano
Konstitucijos preambulėje.
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moto114, teisinę sutarčių reikšmę115, terorizmą116, teisę į gamtos išteklių nuosavybę117,
teisę turėti nuosavybę118, teisę rasti šeimą119.
Išvardytų 30 elementų įvairovė neleidžia glausčiau apibendrinti, tačiau apžvelgus jų visumą apskritai, galima pastebėti, kad tai nuorodos ne tik į praeitį, dabartį,
bet ir skirtos ateičiai. Akivaizdu tai, kad preambulėse naudojamas ne vienas iš šių
elementų, todėl preambulės yra sudėtinės.
Analizuodamas Centrinės ir Rytų Europos preambules turinčias Konstitucijas,
priimtas po 1989 m.,120 I. Halászas tvirtina, kad daugeliu atvejų jų įvadai eksplicitiškai nustato principus, kuriais remiasi nauja teisė, žmones, kurių atžvilgiu atliekamas konstitualizavimas, taip pat jo metu susiklosčiusias aplinkybes. Autorius
pastebi, kad keletas naujų demokratinių konstitucijų apima didelį istorinį įvadą,
kuris dažnai nurodo, kokios yra valstybės tradicijos, kurios konstitucijos kūrėjui
atrodo svarbios. Tai yra bendra praktika, ypač tų valstybių, kurios atkūrė savo nepriklausomybę ar buvo sukurtos pasikeitus režimui. Nepaisant to, nėra modelio
ar pagalbos interpretuojant, kas tiksliai apibrėžtų, ką turėtų apimti moderni demokratinė preambulė. Taip yra ir su Centrine Europa, ir ypač Višegrado regiono
valstybėmis: nors šioms šalims būdingas panašus istorinis pagrindas, preambulių
struktūra ir turinys labai skiriasi121.
Be to, remiantis Comparative Constitutions Project duomenimis, Rytų Europos
valstybėms priskirtų šalių122 konstitucijų preambulių tekstuose nuoroda į šalies istoriją nėra dažna. Iš nurodytų valstybių konstitucijų preambulių ją teturi tik Kro114 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 1993 m. Andoros Kunigaikštystės
Konstitucijos preambulėje.
115 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 2011 m. Maroko Karalystės
Konstitucijos preambulėje.
116 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 2005 m. Irako Respublikos
Konstitucijos preambulėje.
117 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 2009 m. Bolivijos Daugiatautės
Valstybės Konstitucijos preambulėje.
118 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 1991 m., pataisytos 2012 m.,
Mauritanijos Islamo Respublikos Konstitucijos preambulėje.
119 Iš 90 nagrinėtų valstybių konstitucijų preambulių sąrašo įtvirtinta 1991 m., pataisytos 2012 m.,
Mauritanijos Islamo Respublikos Konstitucijos preambulėje.
120 Halász I. Symbolic Elements in the Preambles to the Constitutions of the Visegrad Countries //
Acta Juridica Hungarica, Hungarian Journal of Legal Studies, 2011 March, Vol. 52, No. 1, p. 127.
Prieiga per internetą: <http://real-j.mtak.hu/766/1/ACTAJURIDICA_52.pdf> (prisijungta 201606-27).
121 Ibid.
122 Albanijos Respublika, Armėnijos Respublika, Azerbaidžano Respublika, Baltarusijos Respublika,
Bosnija ir Hercegovina, Bulgarijos Respublika, Kroatijos Respublika, Čekijos Respublika, Estijos
Respublika, Gruzijos Respublika, Vengrija, Kazachstano Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Makedonija (buvusiosios Jugoslavijos Respublika), Moldovos Respublika, Juodkalnijos, Lenkijos Respublika, Rusijos Federacija, Slovakijos Respublika, Slovėnijos Respublika,
Tadžikistano Respublika, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistano Respublika. Šio tyrimo kontekste neįtraukiama Rumunija, kurios Konstitucija neturi preambulės. Prieiga per internetą: <http://
comparativeconstitutionsproject.org/chronology/> (prisijungta 2016-06-27).
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atijos Respublika123, Latvijos Respublika124, Lenkijos Respublika125, Slovakijos Respublika126, Vengrija127. Kita vertus, Projekto kūrėjų išskirtoji preambulės apibrėžtis
„konstitucijos surašymo motyvai“ savo formuluote yra itin plati, kai kada į jos apimtį įtraukiama ir nuoroda į šalies istoriją, kuri atskirai neišskirta, pvz., šio projekto kūrėjams analizuojant Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulę128 (nors,
kaip šiame tyrime toliau pastebima, Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulės
struktūroje yra glaustai išdėstytų nuorodų į istoriją). O beveik kiekvienoje iš nurodytųjų valstybių konstitucijų preambulių yra įtvirtintas apibrėžčių minimumas
– konstitucinių įgaliojimų šaltinis ir konstitucijos surašymo motyvai. Vadinamas
minimumu, nes kai kurių valstybių Konstitucijų preambulėms priskiriami tik šie
du elementai, pvz., Projekto autorių duomenimis, tik šie du elementai sudaro šias
Konstitucijų preambules (Kazachstano Respublikos129, Lietuvos Respublikos130,
Tadžikistano Respublikos131), nors galima ir tokia situacija, kai, pvz., Baltarusijos
Respublikos132, Bulgarijos Respublikos133, Latvijos Respublikos134, Moldovos Respublikos135, Slovėnijos Respublikos136 Konstitucijų preambulėse nėra išdėstytų konstitucijos surašymo motyvų ar kaip, pvz., Kroatijos Konstitucijos preambulėje137 nėra
123 Ir, palyginus su kitomis šiame teiginyje išvardytomis valstybių konstitucijų preambulėmis,
ypač plačią. Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Croatia_2010.
pdf?lang=en> (prisijungta 2016-06-27).
124 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Latvia_2014.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
125 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Poland_2009.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
126 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Slovakia_2014.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
127 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Hungary_2013.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
128 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Lithuania_2006.pdf?lang=en> (prisijungta 2016-06-27).
129 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Kazakhstan_2011.pdf?lang=en> (prisijungta 2016-06-27).
130 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Lithuania_2006.pdf?lang=en> (prisijungta 2016-06-27).
131 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Tajikistan_2003.pdf?lang=en> (prisijungta 2016-06-27).
132 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Belarus_2004.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
133 Prieiga per internetą:<https://www.constituteproject.org/constitution/Bulgaria_2007.pdf?lang=en> (prisijungta 2016-06-27).
134 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Latvia_2014.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
135 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Moldova_2006.pdf?lang=en> (prisijungta 2016-06-27).
136 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Slovenia_2013.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
137 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Croatia_2010.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
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įtvirtintas konstitucinių įgaliojimų šaltinis. Tačiau šios preambulės įtvirtina ir kitus
elementus. Apie juos nurodytina, kad, pvz., apskritai peržvelgus visos šios valstybių
grupės konstitucijų preambules, matoma, kad jos dažniau įtvirtina šiuos elementus:
žmogaus orumą (Albanijos Respublikos138, Bosnijos ir Hercegovinos139, Bulgarijos
Respublikos140, Čekijos Respublikos141, Vengrijos142, Latvijos Respublikos143, Lenkijos Respublikos144), apsisprendimo teisę (Estijos Respublikos145, Kroatijos Respublikos146, Latvijos Respublikos147, Slovakijos Respublikos148, Turkmėnistano149, Ukrainos150), Dievą ir kitas dievybes (Albanijos Respublikos151, Gruzijos152, Vengrijos153,
Latvijos Respublikos154, Lenkijos Respublikos155, Ukrainos156), etninių bendruome-

138 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Albania_2012.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
139 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Bosnia_Herzegovina_2009.
pdf?lang=en> (prisijungta 2016-06-27).
140 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Bulgaria_2007.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
141 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Czech_Republic_2013.
pdf?lang=en> (prisijungta 2016-06-27).
142 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Hungary_2013.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
143 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Latvia_2014.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
144 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Poland_2009.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
145 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Estonia_2011.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
146 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Croatia_2010.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
147 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Latvia_2014.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
148 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Slovakia_2014.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
149 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Turkmenistan_2008.
pdf?lang=en> (prisijungta 2016-06-27).
150 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Ukraine_2014.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
151 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Albania_2012.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
152 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Georgia_2013.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
153 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Hungary_2013.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
154 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Latvia_2014.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
155 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Poland_2009.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
156 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Ukraine_2014.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
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nių integraciją (Kroatijos Respublikos157, Vengrijos158, Makedonijos (buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos)159, Juodkalnijos160, Slovakijos Respublikos161)).
Darsyk pažymėtina, kad jei reikėtų išskirti iš beveik 90 valstybių konstitucijų preambulių nuorodas į istorines aplinkybes, negalima tvirtinti, kaip rodo šio
tyrimo duomenys, kad didžioji jų dalis – tai Rytų ir Vidurio Europos valstybių,
priėmusių konstitucijas po 1990 m., preambulių elementai.
Kaip teigia europietiškojo konstitucijos modelio Vidurio ir Rytų Europos šalių XX a. pabaigos varianto, kuriam priskirtume ir 1992 m. Lietuvos Respublikos
Konstituciją, bruožus tyręs ir jų atžvilgiu nagrinėjęs 1992 m. Lietuvos Respublikos
Konstituciją E. Jarašiūnas, „analizuodami šiam konstitucinio reguliavimo variantui priskiriamus teisinius dokumentus tyrinėtojai pastebi šiems aktams būdingą
siekimą pabrėžti savo šalies valstybingumo tęstinumą“ 162. Autorius pažymi, kad
„<...> beveik visos šio regiono šalys savo istorijoje patyrė sunkių netekčių, valstybė
tai pranykdavo per ilgas kovas, tai, susiklosčius palankiai situacijai, vėl atgydavo.
Lenkijos, Lietuvos, Čekijos, Vengrijos iškilimai ir nuosmukiai – tiek viduramžiais,
tiek moderniaisiais laikais – tipiški šios Europos dalies likimai. Istoriniai ekskursai pagrindiniame įstatyme dar labiau būdingi šalims, kurios tikro valstybingumo
neturėjo arba jo užuomazgų buvo tik tolimoje istorijoje. Todėl suprantamas siekis pabrėžti valstybingumo tradiciją. Ko gero pastaroji aplinkybė lėmė Kroatijos
1991 m. Konstitucijoje preambulinio skyriaus „Istoriniai pagrindai“ atsiradimą. Tai
bene ilgiausias bandymas pagrindinio įstatymo tekste išdėstyti visus galimus istorinius pagrindus, kuriais grindžiama kroatų tautos teisė į nepriklausomą valstybę.
Aišku, tai didžiausio tokio pobūdžio kraštutinumo pavyzdys. Kitose konstitucijose istoriniai aspektai atspindėti saikingiau (kuo valstybingumo tradicija tvirtesnė,
kuo mažiau istorinių lūžių ir valstybingumo „pertraukų“ – tuo paprastai motyvacija lakoniškesnė. Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucijos preambulė būtų lyg
tokio istorinio argumentavimo vidurkis: gana apibendrintos nuostatos apie prieš
daugelį amžių sukurtą Lietuvos valstybę, šios valstybės teisinių pamatų grindimą
Lietuvos statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis, šimtmečiais ginta laisvė
ir nepriklausomybė ir t. t.“163
157 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Croatia_2010.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
158 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Hungary_2013.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
159 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Macedonia_2011.pdf?lang=en> (prisijungta 2016-06-27).
160 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Montenegro_2007.pdf?lang=en> (prisijungta 2016-06-27).
161 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Slovakia_2014.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
162 Jarašiūnas E. Žvelgiant į Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstituciją platesniame konstitucionalizmo raidos kontekste // Jurisprudencija, 2002, t. 30(22), p. 52. Prieiga per internetą: <https://www3.
mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3562> (prisijungta 2016-06-27).
163 Ibid., p. 52–53.
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Gilinantis į preambulės apibrėžčių, elementų įvairovę, atsižvelgiant į konstitucijos
preambulės kaip struktūrinės konstitucijos teksto visumos dalies sampratą, galima
kelti klausimą apie tai, ar ir jei taip, tai kiek nuorodos į elementus, kurie numatyti
konstitucijų preambulėje, yra įtvirtintos tolimesniame konstitucijų tekste. Bent vienas kitos valstybės konstitucinio reguliavimo pavyzdys patvirtina, kad tolimesnis
konstitucijos tekstas yra konstitucijos preambulės detalizavimas, pratęsimas. Pateiktinas akivaizdesnis pavyzdys su apskritai rečiau preambulėse aptinkamu elementu.
Antai Maroko Karalystės Konstitucijoje nuostatos apie lygybę įtvirtintos ne tik preambulėje. Juo labiau kad preambulėje įtvirtinta ne tik bendroji lygybės garantija, bet
ir lygybės, nepaisant lyčių, odos spalvos, tikėjimo ar įsitikinimų, kilmės, kalbos, asmenų su negalia lygybės nuostatos (uždrausti ir persekioti bet kokią diskriminaciją
dėl lyties, odos spalvos, įsitikinimų, kultūros, socialinės ar regioninės kilmės, kalbos,
trūkumų ar bet kokių galimų asmeninių aplinkybių). Lygybės garantijos nurodomos
ir tolimesniame Konstitucijos tekste (6 str. 2 d., 19 str. 1 ir 2 d.). Remiantis 6 str. 2 d.,
valdžios įstaigos dirba, kad sukurtų sąlygas, leidžiančias bendrą laisvės veiksmingumą ir lygybę pilietėms ir piliečiams, taip pat jų dalyvavimą politiniame, kultūriniame
ir socialiniame gyvenime; 19 str. 1 ir 2 d. apibrėžia, kad vyras ir moteris gali lygiai
naudotis pilietinio, politinio, socialinio, kultūrinio ir aplinkosaugos pobūdžio teisėmis ir laisvėmis, išdėstytomis šiame skyriuje ir kitose Konstitucijos nuostatose, taip
pat Maroko deramai ratifikuotuose tarptautinėse konvencijose ir paktuose ir atsižvelgiant į Konstitucijos nuostatas, Karalystės pagrindus ir jos įstatymus164.
Grįžtant prie Lietuvos Respublikos Konstitucijos, jos preambulės, jos teksto
struktūra:
¹ LIETUVIŲ TAUTA
² – prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę,
³ – jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis,
⁴ – šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę,
⁵ – išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius,
⁶ – įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir
protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje,
⁷ – puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę,
⁸ – siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės,
⁹ atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią
¹⁰ KONSTITUCIJĄ.165
164 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
165 Galiojančios suvestinės Konstitucijos redakcijos (prieiga per internetą: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47BB952431DA> (prisijungta 2016-06-27)) tekstas nurodytas suskirstytas eilutėmis. Be to, iš anksto pasakytina, kad tyrimo tekste toliau eilutės numeruojamos ir Konstitucijos
preambulės parengiamuosiuose tekstuose, istorinėje 1922 m. Konstitucijos preambulėje.
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Ši preambulės struktūra atspindi keletą preambulėms būdingų nurodytųjų apibrėžčių. Žvelgiant į preambulės tekstą, jos struktūros analizės patogumo dėlei galimas teksto apibūdinimas dalimis – eilutėmis, kurių yra 10 (kurių ribos daugiausia
– skiriamieji ženklai – brūkšniai ir žodžiai didžiosiomis raidėmis).
Preambulėje įtvirtinamas konstitucinių įgaliojimų šaltinis, steigiamasis subjektas – lietuvių tauta (1 eilutė). Jo įvardijimas dažniausiai (palyginus su kitomis
preambulės nuostatomis, taip pat ir kitų valstybių publikacijų autorių požiūriu)
komentuojamas šio tyrimo autorės nagrinėtose publikacijose. Aiškindami preambulės pradžią, konstitucinės teisės mokslo atstovai ją sieja su preambulės 9 ir 10
eilutėmis. Antai fiksuojamas etninės tautos virtimas į pilietinę tautą166, tai, kad pirmiausia preambulėje įvardijama lietuvių tauta, kuri „atgimusios Lietuvos valstybės
piliečių valia priima ir skelbia šią Konstituciją“167. Etninės tautos virtimas į pilietinę
tautą vertinamas palankiai: labai vykęs valstybę kuriančio subjekto – etninės tautos
(„lietuvių tauta...“) virtimas pilietine tauta („...atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią Konstituciją“)168. E. Jarašiūnas, tęsdamas mintį apie
pilietinę tautą, toliau nurodo, kad „Lietuvos valstybės kūrėja – pilietinė Lietuvos
žmonių bendrija, susidariusi Lietuvos istorijos, kultūros, valstybinės kalbos, teritorijos ir ūkinio gyvenimo bendrumo pagrindu“169. Artimą lietuvių tautos apibrėžimą vartoja konstitucinės teisės atstovų170 cituojamas K. Jovaišas, teigdamas, kad
„LIETUVIŲ TAUTA – tai žmonių bendruomenė, istoriškai susiformavusi bendros
kilmės, teritorijos, kalbos, papročių, istorijos, kultūros ir ekonominio bendrumo
pagrindu. Lietuvos piliečius, kurių valia priimta Konstitucija, su Lietuvos valstybe
sieja pastovus teisinis ryšys, kuris nerodo asmens etninės kilmės ir nėra ja sais166 Jarašiūnas E. Lietuvos Respublikos Konstitucijos forma, struktūra, turinys // Birmontienė T.,
Jarašiūnas E., Kūris E., Maksimaitis K., Mesonis G., Normantas A., Pumputis A., Vaitiekienė E.,
Vidrinskaitė S., Žilys J. Lietuvos konstitucinė teisė. Antrasis leidimas. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2002, p. 171.
167 Vainiutė M. Konstitucijos preambulė – raktas konstitucinio reguliavimo sistemai suprasti // Jurisprudencija, 2012, t. 19(3), p. 912. Prieiga per internetą: <https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/65> (prisijungta 2016-06-27); Beinoravičius D., Mesonis G., Vainiutė M. The
Role and Place of the Preamble in Lithuanian Constitutional Regulation // Baltic Journal of Law
& Politics, 2015, Vol. 8, No. 2, p. 148. Prieiga per internetą: <http://www.degruyter.com/view/j/
bjlp.2015.8.issue-2/bjlp-2015-0022/bjlp-2015-0022.xml?format=INT> (prisijungta 2016-06-27).
168 Jarašiūnas E. Lietuvos Respublikos Konstitucijos forma, struktūra, turinys // Birmontienė T.,
Jarašiūnas E., Kūris E., Maksimaitis K., Mesonis G., Normantas A., Pumputis A., Vaitiekienė E.,
Vidrinskaitė S., Žilys J. Lietuvos konstitucinė teisė. Antrasis leidimas. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2002, p. 171.
169 Ibid.
170 Vainiutė M. Konstitucijos preambulė – raktas konstitucinio reguliavimo sistemai suprasti // Jurisprudencija, 2012, t. 19(3), p. 912. Prieiga per internetą: <https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/65> (prisijungta 2016-06-27); Beinoravičius D., Mesonis G., Vainiutė M. The
Role and Place of the Preamble in Lithuanian Constitutional Regulation // Baltic Journal of Law
& Politics, 2015, Vol. 8, No. 2, p. 148. Prieiga per internetą: <http://www.degruyter.com/view/j/
bjlp.2015.8.issue-2/bjlp-2015-0022/bjlp-2015-0022.xml?format=INT> (prisijungta 2016-06-27).
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tomas“171. Pabrėžtina ir tai, kad pastarasis autorius172, kaip ir keletas kitų autorių,
aiškindami šią nuostatą, remiasi ir tolimesniu Konstitucijos tekstu.
Reikia pastebėti ir tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulės įvardijimas, kad suverenumo šaltinis kyla iš tautos (lietuvių tautos), palyginus jį su įvardijimu „mes, žmonės“, yra vertinamas kaip ne toks neutralus, patvirtinantis specifinę
nacionalinę grupę173. A. Addisas taip pat atkreipia dėmesį preambulės kaip identiteto projektavimo kontekste, kad daugelis konstitucijų pradedamos ta pačia fraze,
kaip ir JAV Konstitucija: „mes, žmonės“ arba paprastai „X valstybės žmonės“, o kai
kurios valstybės – Lietuva, Lenkija, Slovakija – pasirinko „naciją“ vietoj „žmonės“,
paaiškindamas, kad tokios frazės tikslas – pabrėžti etninę, o ne pilietinę politinės
bendruomenės viziją174. Pabrėžtina, kad autorius, dėstydamas poziciją, viena vertus,
nesiremia Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulės 9 eilute, todėl 1 preambulės eilutę aiškina izoliuotai. Kita vertus, ir preambulėje esant įtvirtintam vykusiu vadinamam perėjimui iš etninės tautos į pilietinę tautą, dažnos valstybių konstitucijų
preambulių frazės „X valstybės žmonės“ kontekste Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulės nuostatos gali būti vertinamos kaip neįtraukios, ribotos.
Dar vienas preambulėje įvardytas elementas apibūdinamas kaip „Konstitucijos
priėmimo istorinės sąlygos ir prielaidos“175. Jį aiškindami, mokslo atstovai aprėpia
171 Jovaišas K. Konstitucijos preambulė // Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras. I dalis (ats.
redaktorius K. Jovaišas). Autoriai: G. Dambrauskienė, T. Davulis, E. Jarašiūnas, K. Jovaišas, A. Klimas, A. Marcijonas, B. Sudavičius, D. Mikulėnienė, J. Sinkevičiūtė, A. Normantas, I. Nekrošius,
V. Nekrošius, G. Pajuodienė, V. Pavilonis, P. Pumpa, J. Prapiestis, A. Vaišvila, J. Žilys. Vilnius:
Teisės institutas, K. Jovaišo PĮ, 2000, p. 1.
172 Jovaišas K. Konstitucijos preambulė // Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras. I dalis (ats.
redaktorius K. Jovaišas). Autoriai: G. Dambrauskienė, T. Davulis, E. Jarašiūnas, K. Jovaišas, A. Klimas, A. Marcijonas, B. Sudavičius, D. Mikulėnienė, J. Sinkevičiūtė, A. Normantas, I. Nekrošius,
V. Nekrošius, G. Pajuodienė, V. Pavilonis, P. Pumpa, J. Prapiestis, A. Vaišvila, J. Žilys. Vilnius:
Teisės institutas, K. Jovaišo PĮ, 2000, p. 1–3.
173 Orgad L. The Preamble in Constitutional Interpretation // International Journal of Constitutional Law, 2010, Volume 8, Issue 4, p. 716. Prieiga per internetą: <http://icon.oxfordjournals.org/
content/8/4/714.full.pdf> arba <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1686745> (prisijungta 2016-06-27).
174 Addis A. Constitutional Preambles as Narratives of Peoplehood // Tulane Public Law Research
Paper, March 2016, No. 16–2, p. 11. Prieiga per internetą: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2754290> (prisijungta 2016-06-27).
175 Jovaišas K. Konstitucijos preambulė // Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras. I dalis (ats.
redaktorius K. Jovaišas). Autoriai: G. Dambrauskienė, T. Davulis, E. Jarašiūnas, K. Jovaišas, A. Klimas, A. Marcijonas, B. Sudavičius, D. Mikulėnienė, J. Sinkevičiūtė, A. Normantas, I. Nekrošius,
V. Nekrošius, G. Pajuodienė, V. Pavilonis, P. Pumpa, J. Prapiestis, A. Vaišvila, J. Žilys. Vilnius:
Teisės institutas, K. Jovaišo PĮ, 2000, p. 2; Vainiutė M. Konstitucijos preambulė – raktas konstitucinio reguliavimo sistemai suprasti // Jurisprudencija, 2012, t. 19(3), p. 912. Prieiga per internetą:
<https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/65> (prisijungta 2016-06-27); Beinoravičius D., Mesonis G., Vainiutė M. The Role and Place of the Preamble in Lithuanian Constitutional
Regulation // Baltic Journal of Law & Politics, 2015, Vol. 8, No. 2, p. 148. Prieiga per internetą:
<http://www.degruyter.com/view/j/bjlp.2015.8.issue-2/bjlp-2015-0022/bjlp-2015-0022.xml?format=INT> (prisijungta 2016-06-27).
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taip pat kelias preambulės eilutes (2–6, nors, kaip matoma toliau, kai kurie iš jų
išskiria 5 eilutę), kuriose skelbiama, kad: „² – prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos
valstybę, ³ – jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis, ⁴ – šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę, ⁵– išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, ⁶– įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje
– nepriklausomoje Lietuvos valstybėje“. Autorių cituojama, kad „ypač svarbios
preambulės nuostatos dėl Lietuvos valstybės ir teisės tęstinumo ir perimamumo
(teiginiai, kad lietuvių tauta prieš daugelį amžių sukūrė Lietuvos valstybę, kad šios
valstybės teisiniai pamatai pagrįsti Lietuvos statutais ir Lietuvos Konstitucijomis
yra tiltas iš Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės į 1918–1940 m. gyvavusią Lietuvos
Respubliką ir į 1990 m. vėl atkurtą Lietuvos Respubliką <...>“176, kad šie pamatai
„<...> atspindi Lietuvos valstybės raidą nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iki
1918–1940 m. gyvavusios Lietuvos Respublikos ir nuo 1990 m. vėl atkurtos Lietuvos
Respublikos gyvavimą“177. M. Vainiutės bei D. Beinoravičiaus ir G. Mesonio atskirai nuo preambulės 2, 3, 4, 6 eilučių akcentuojama 5 eilutė, nurodant, kad „<...>
preambulėje pabrėžiami ir tokie tautos identitetą atspindintys faktoriai – jos dvasia, gimtoji kalba, raštas, papročiai, kuriuos lietuvių tauta, nepaisant visų grėsmių,
sugebėjo išsaugoti“178. Šie autoriai taip pat teigia, remdamiesi J. Jarašiūno, K. Jovaišo nuomonėmis, kad preambulėje įtvirtinta lietuvių tautos, šimtmečius atkakliai
gynusios savo laisvę ir nepriklausomybę, prigimtinė teisė „gyventi ir kurti savo
tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje“ atitinka tarptautiniuose teisės dokumentuose visuotinai pripažintą tautų lygiateisiškumo ir apsisprendimo principą179.
176 Jarašiūnas E. Lietuvos Respublikos Konstitucijos forma, struktūra, turinys // Birmontienė T.,
Jarašiūnas E., Kūris E., Maksimaitis K., Mesonis G., Normantas A., Pumputis A., Vaitiekienė E.,
Vidrinskaitė S., Žilys J. Lietuvos konstitucinė teisė. Antrasis leidimas. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2002, p. 171.
177 Vainiutė M. Konstitucijos preambulė – raktas konstitucinio reguliavimo sistemai suprasti // Jurisprudencija, 2012, t. 19(3), p. 912. Prieiga per internetą: <https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/65> (prisijungta 2016-06-27) (autorė remiasi aukščiau nurodytais K. Jovaišo ir
E. Jarašiūno darbais); Beinoravičius D., Mesonis G., Vainiutė M. The Role and Place of the Preamble in Lithuanian Constitutional Regulation // Baltic Journal of Law & Politics, 2015, Vol. 8, No. 2,
p. 148. Prieiga per internetą: <http://www.degruyter.com/view/j/bjlp.2015.8.issue-2/bjlp-2015-0022/
bjlp-2015-0022.xml?format=INT> (prisijungta 2016-06-27) (taip pat remiamasi aukščiau nurodytais K. Jovaišo ir E. Jarašiūno darbais).
178 Vainiutė M. Konstitucijos preambulė – raktas konstitucinio reguliavimo sistemai suprasti // Jurisprudencija, 2012, t. 19(3), p. 912. Prieiga per internetą: <https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/65> (prisijungta 2016-06-27); Beinoravičius D., Mesonis G., Vainiutė M. The Role
and Place of the Preamble in Lithuanian Constitutional Regulation // Baltic Journal of Law &
Politics, 2015, Vol. 8, No. 2, p. 148–149. Prieiga per internetą: <http://www.degruyter.com/view/j/
bjlp.2015.8.issue-2/bjlp-2015-0022/bjlp-2015-0022.xml?format=INT> (prisijungta 2016-06-27)
179 Vainiutė M. Konstitucijos preambulė – raktas konstitucinio reguliavimo sistemai suprasti // Jurisprudencija, 2012, t. 19(3), p. 912. Prieiga per internetą: <https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/65> (prisijungta 2016-06-27); Beinoravičius D., Mesonis G., Vainiutė M. The
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Preambulės 7, 8 eilutėse įtvirtintos nuostatos („⁷– puoselėdama Lietuvos žemėje
tautinę santarvę,⁸ – siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir
teisinės valstybės“) vienų Lietuvos mokslo publikacijų autorių aiškinamos kartu, o
kiti autoriai pabrėžia 8 eilutę. Antai, K. Jovaišo nuomone, kaip tikslas įvardijama ir
7 eilutė „puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę“: „<...> preambulės sudėtinė dalis yra tikslai, kurių siekia lietuvių tauta, priimdama aukščiausiąjį valstybės
įstatymą. Šie tikslai yra tarsi genetiškai užkoduoti ir neatsiejami nuo lietuvių tautai
būdingų savybių ir požymių bei istorinių Konstitucijos priėmimo sąlygų ir prielaidų. Tauta sukūrė valstybę siekdama konkrečių tikslų – politinio savarankiškumo,
teritorinio vientisumo ir nedalomumo, vienybės ir tapatumo įgijimo bei išlaikymo. Šie tikslai preambulėje nėra suformuluoti, tačiau jie neatsiejami nuo valstybės
paskirties. Preambulėje tiesiogiai yra įvardyti tik tie tikslai, kuriuos Tauta – aukščiausių teisių ir galių visumos turėtoja (suverenas) siekia įgyvendinti. Ji priima
Konstituciją, „puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę“, „siekdama atviros,
teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės“180. Pasak J. Jarašiūno,
preambulėje skelbiami tikslai vadinami „Tautos gyvenimo ir konstitucinio reguliavimo fundamentaliais tikslais“ ir autorius juos išvardija, nenurodydamas 7 preambulės eilutės: „atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės
siekis“181. Pastebėtina, kad autorius teigia, kad skelbiami „tikslai“ (daugiskaita), o
juos vardydamas, pavadina „siekiu“ (vienaskaita). Apie „tikslus“ (daugiskaita), kurių siekia lietuvių tauta, kalba ir M. Vainiutė182. Kadangi mokslo straipsnio autorė,
apibūdindama juos, cituoja minėtąsias K. Jovaišo mintis, galima patvirtinti, kad
autorė pritaria pozicijai, kad tikslų formuluotės preambulėje yra išdėstytos dviejose jos eilutėse – 7 ir 8183. Tokios pačios mintys apie aptariamus tikslus pacituotos
ir nurodytos autorės straipsnyje, parengtame kartu su bendraautoriais184. Tačiau
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Role and Place of the Preamble in Lithuanian Constitutional Regulation // Baltic Journal of Law
& Politics, 2015, Vol. 8, No. 2, p. 148. Prieiga per internetą: <http://www.degruyter.com/view/j/
bjlp.2015.8.issue-2/bjlp-2015-0022/bjlp-2015-0022.xml?format=INT> (prisijungta 2016-06-27)
Jovaišas K. Konstitucijos preambulė // Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras. I dalis (ats.
redaktorius K. Jovaišas). Autoriai: G. Dambrauskienė, T. Davulis, E. Jarašiūnas, K. Jovaišas, A. Klimas, A. Marcijonas, B. Sudavičius, D. Mikulėnienė, J. Sinkevičiūtė, A. Normantas, I. Nekrošius,
V. Nekrošius, G. Pajuodienė, V. Pavilonis, P. Pumpa, J. Prapiestis, A. Vaišvila, J. Žilys. Vilnius:
Teisės institutas, K. Jovaišo PĮ, 2000, p. 2–3.
Jarašiūnas E. Lietuvos Respublikos Konstitucijos forma, struktūra, turinys // Birmontienė T.,
Jarašiūnas E., Kūris E., Maksimaitis K., Mesonis G., Normantas A., Pumputis A., Vaitiekienė E.,
Vidrinskaitė S., Žilys J. Lietuvos konstitucinė teisė. Antrasis leidimas. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2002, p. 171.
Vainiutė M. Konstitucijos preambulė – raktas konstitucinio reguliavimo sistemai suprasti // Jurisprudencija, 2012, t. 19(3), p. 913. Prieiga per internetą: <https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/65> (prisijungta 2016-06-27).
Ibid.
Beinoravičius D., Mesonis G., Vainiutė M. The Role and Place of the Preamble in Lithuanian
Constitutional Regulation // Baltic Journal of Law & Politics, 2015, Vol. 8, No. 2, p. 149. Prieiga
per internetą: <http://www.degruyter.com/view/j/bjlp.2015.8.issue-2/bjlp-2015-0022/bjlp-2015-0022.
xml?format=INT> (prisijungta 2016-06-27).
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atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pastarojoje publikacijoje, kalbant apie šią preambulės sudėtinę dalį, įvardijamas „tikslas, kurio siekia lietuvių tauta“ (vienaskaita)185.
„Tikslai“ straipsnių išvadose netiesiogiai (nes kalbant apskritai apie preambules)
taip pat vadinami konstitucinio reguliavimo tikslais186. Tad išlieka skirtingas (dvejopas) tikslų, kurių siekia lietuvių tauta, apibūdinimas, ypač turint omenyje Tautos
siekimą atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės – apie
jį kaip apie vientisą kalbama ir vienaskaita, ir daugiskaita, taip pat šis siekimas
traktuojamas ir kaip paskiri siekiai, atidalijami nuo šio siekimo187.
K. Jovaišas, komentuodamas Konstitucijos preambulės pabaigą, atskirai plačiau
nurodo, kad „preambulė baigiama Konstitucijos priėmimo ir paskelbimo konstatavimu, nenurodant šio proceso procedūrų ir etapų“, jis taip pat, lygindamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulės struktūrą su JAV Konstitucijos preambule, mano, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje „<...> daugiau
dėmesio skiriama ne Konstitucijos tikslams nusakyti, bet pagrįsti tai, kad lietuvių
tauta turi teisę į valstybingumą ir vieną pagrindinių jo simbolių – konstituciją.
Tai dėsninga, atsižvelgiant į Lietuvos istorinę praeitį ir sudėtingas valstybingumo
įtvirtinimo sąlygas“188.
Galima pastebėti tai, kad preambulės teisinė reikšmė Konstitucijoje, palyginus
su kai kuriomis valstybėmis, expressis verbis nenurodyta. Nagrinėjant įvairių valstybių konstitucijų preambules matoma, kad jų reikšmė, gairės jas interpretuoti gali
185 Greičiausiai tai yra vertimo iš lietuvių į anglų kalbą klaida („goal“ vietoj „goals“), nes tolimesnis
sakinys pradedamas daugiskaita: „They are...“ („Jie yra...“).
186 „Preambulėse atsispindi konstitucijų priėmimo istorinės aplinkybės, išvardijami konstitucinio
reguliavimo tikslai, vertybės, kurių siekiama, fiksuojami svarbiausi politikos principai ar net
skelbiamos pagrindinės teisės ir laisvės ir kt. Dažnai preambulės atskleidžia konstitucijų priėmimo būdą.“ Vainiutė M. Konstitucijos preambulė – raktas konstitucinio reguliavimo sistemai
suprasti // Jurisprudencija, 2012, t. 19(3), p. 918. Prieiga per internetą: <https://www3.mruni.eu/ojs/
jurisprudence/article/view/65> (prisijungta 2016-06-27). Preambulės atspindi priimtų konstitucijų istorines aplinkybes, apibrėžia konstitucinio reguliavimo tikslus, siekiamas vertybes, nustato
pagrindinius politikos principus ir net skelbia pagrindines teises, laisves ir kt.; ir labai dažnai
preambulės atskleidžia konstitucijų priėmimo būdus. Beinoravičius D., Mesonis G., Vainiutė M.
The Role and Place of the Preamble in Lithuanian Constitutional Regulation // Baltic Journal of
Law & Politics, 2015, Vol. 8, No. 2, p. 154. Prieiga per internetą: <http://www.degruyter.com/view/j/
bjlp.2015.8.issue-2/bjlp-2015-0022/bjlp-2015-0022.xml?format=INT> (prisijungta 2016-06-27).
187 Galima pastebėti, kad Lietuvos mokslo atstovai remiasi ir ne visa Tautos siekimą formuluojančia
nuostata, o pavieniais jos tikslais, vartodami vienaskaitą, pvz., „Tai leidžia teigti, kad savivaldos
teisė konstituciškai laiduota, siekiant užtikrinti efektyvų ir demokratišką lokalinių viešųjų reikalų
tvarkymą. Tokį teiginį galima pagrįsti pilietinės visuomenės siekiu (Konstitucijos preambulė) ir
Civilinio kodekso (2.34 str.) nuostata, kad savivaldybių, kaip viešųjų juridinių asmenų, tikslas
– tenkinti viešuosius interesus.“ Šileikis E. Savivaldos teisė: aktualūs aiškinimo ir įgyvendinimo
klausimai // Teisė, 2002, t. 42, p. 134.
188 Jovaišas K. Konstitucijos preambulė // Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras. I dalis (ats.
redaktorius K. Jovaišas). Autoriai: G. Dambrauskienė, T. Davulis, E. Jarašiūnas, K. Jovaišas, A. Klimas, A. Marcijonas, B. Sudavičius, D. Mikulėnienė, J. Sinkevičiūtė, A. Normantas, I. Nekrošius,
V. Nekrošius, G. Pajuodienė, V. Pavilonis, P. Pumpa, J. Prapiestis, A. Vaišvila, J. Žilys. Vilnius:
Teisės institutas, K. Jovaišo PĮ, 2000, p. 3.
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būti nurodytos konstitucijos tekste arba interpretuojamos konstitucinės justicijos
institucijų. Konstitucijos tekste, ir preambulėje, ir tolimesnėje Konstitucijos dalyje, jų reikšmė įtvirtinta šiose ne Rytų ir Vidurio Europos valstybių konstitucijų
preambulėse, pvz., 1996 m., pataisytos 2005 m., Čado Respublikos Konstitucijos
preambulės pabaigoje įtvirtinama nuostata, kad „ši preambulė yra integrali Konstitucijos dalis“189; Turkijos 1982 m. Konstitucijos, pataisytos 2011 m., 7 dalies „Baigiamosios nuostatos“ II poskyrio „Preambulė ir straipsnių pavadinimai“ 176 str.
nustatyta, kad „preambulė, nustatanti Konstitucijos pagrindus ir principus, kuriais
ji grindžiama, sudaro integralią Konstitucijos dalį“.
Apibendrintina, kad analizuotieji konstitucijų preambulių apibrėžimai leidžia
suvokti preambulę kaip pradinę konstitucijos teksto dalį, vieną iš konstitucijos
teksto visumos, todėl besisiejančią su tolimesniu konstitucijos tekstu ir atliekančią
iš to išplaukiančias funkcijas. Išdėstytas Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulės struktūrinis apibūdinimas mokslo literatūros autorių akimis ir pasaulio
valstybių konstitucijų preambulių kontekste leidžia reziumuoti, kad preambulė yra
sudėtinė, šios Konstitucijos preambulėje nurodytosios apibrėžtys nėra vien konstitucinių įgaliojimų šaltinio įvardijimas ir konstitucijos surašymo motyvų išdėstymas (kaip buvo pažymėta Comparative Constitutions Project kūrėjų190), jos suvoktinos detaliau.

II. LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PREAMBULĖ
KONSTITUCIJOS RENGIMO ŠVIESOJE
Prisimenant Konstitucijos priėmimo procesą, jį skatinusius veiksnius ir Konstitucijos teksto rengimo sumanymus, pastebėtina, kad „į Lietuvą Konstitucijos idėja
grįžo kaip viena iš kovos dėl valstybingumo idėjų“191, Konstitucijos priėmimu siekta atkurti ir puoselėti demokratiniais pagrindais tvarkomą valstybę, jos funkcijų
įgyvendinimą192.
J. Žilys, apibendrindamas Mokslų Akademijos konstitucines iniciatyvas Konstitucijos rengimo laikotarpiu iki Laikinojo Pagrindinio Įstatymo parengimo, iki
tol, kol 1990 m. kovo 11 d. buvo atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė, teigia,
189 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Chad_2005.pdf?lang=en>
(prisijungta 2016-06-27).
190 Prieiga per internetą: <https://www.constituteproject.org/constitution/Lithuania_2006.pdf?lang=en> (prisijungta 2016-06-27).
191 Jarašiūnas E. 1992 metų Lietuvos Respublikos Konstitucija: vizija, teisės aktas, teisinė tikrovė //
Konstitucinė jurisprudencija. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo biuletenis, 2006, Nr. 1
(sausis–kovas), p. 332. Prieiga per internetą: <http://www.lrkt.lt/data/public/uploads/2015/01/
ktb_2006-1.pdf> (prisijungta 2016-06-27).
192 Žilys J. Konstitucijos socialinės prasmės // Konstitucinė jurisprudencija. Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo biuletenis, 2006, Nr. 4 (spalis–gruodis), p. 311–312. Prieiga per internetą:
<http://www.lrkt.lt/data/public/uploads/2015/01/ktb_2006-4.pdf> (prisijungta 2016-06-27).
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kad, 1988 m. gegužės mėnesį sudarytai septyniolikos asmenų komisijai193 rengiant
pasiūlymus dėl Lietuvos TSR Konstitucijos, kaip naujovė, kuria reikia papildyti
Konstituciją, pabrėžtas būtinumas preambulėje atspindėti „Lietuvos valstybės istoriją nuo seniausiųjų laikų <...>“194. Prie Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Konstitucijos tobulinimo sekcijos darbo grupės, kurią sudarė teisininkai
ir Sąjūdžio atstovai, 1988 m. lapkričio 11 d. parengtame Lietuvos TSR Konstitucijos
projekte195 jau buvo numatyta preambulė, kurioje išdėstyta:
¹ LIETUVIŲ TAUTA
² – XIII a. pradžioje sukūrusi savo valstybę
³ – šimtmečiais ryžtingai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę
⁴ – išsaugojusi savo kalbą, raštą ir kultūrą
⁵ – 1918 metais atgaivinusi savo valstybingumą
⁶ – naujame istorinės raidos etape TSRS sudėtyje kurianti socialistinę teisinę valstybę
⁷ – įtvirtindama humanizmo ir socialinio teisingumo idealus
⁸ – siekdama užtikrinti lietuvių tautai valstybingumą, istorinio išliekamumo ir nacionalinės kultūros ugdymo sąlygas savo tėvų ir protėvių žemėje
⁹ Priima ir skelbia šią konstituciją.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų komisijos parengto Lietuvos
TSR Konstitucijos (Pagrindinio Įstatymo) projekto, paskelbto 1989 m. vasarį, preambulės tekstas savo struktūra ir nuostatų formuluotėmis atrodė panašiai, išskyrus
9 eilutę:
193 Vienas iš komisijos narių buvo J. Marcinkevičius, kuris, kaip teigia V. Landsbergis, parašė Konstitucijos preambulę (žr. Lietuvos Konstitucija atkuriant Nepriklausomybę. Kalba iškilmingame
minėjime Seime. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/docs3/kad4/W3_VIEWER.ViewDoc-p_
int_tekst_id=21782&p_int_tv_id=912&p_org=0.htm> (prisijungta 2016-06-27)). Apie tai, kad preambulė rašyta J. Marcinkevičius, patvirtina ir E. Kūris (žr. Laučius V. E. Kūris: Vyriausybė artėja
prie įgaliojimų nutrūkimo // Delfi.lt, 2011 m. kovo 3 d. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.
lt/news/daily/lithuania/ekuris-vyriausybe-arteja-prie-igaliojimu-nutrukimo.d?id=42669765> (prisijungta 2016-06-27)). Kaip rodo ir tolimesnis tyrimo rezultatų dėstymas (o ir vėlesniais metais
sudarytų darbo grupių sudėtyse J. Marcinkevičiaus nebuvo), tikėtina, kad tai buvo pradinis preambulės tekstas. (Šią prielaidą paremia ir J. Marcinkevičiaus minėjimo publikacijoje pateiktas teiginys,
kad J. Marcinkevičius parašė preambulės pirminį tekstą. („Ji [prof. V. Daujotytė – L. B.] perskaitė
Lietuvos Konstitucijos preambulę, kurios pirmąjį tekstą parašė Just. Marcinkevičius. Pasak literatūrologės, nesunku jį ir atpažinti kaip Just. Marcinkevičiaus tekstą.“ Žr. Kniežaitė M. Nusilenkta poeto atminimui // Lietuvos žinios, 2015 m. kovo 12 d. Prieiga per internetą: <http://lzinios.lt/lzinios/
Kultura-ir-pramogos/nusilenkta-oeto-atminimui/198337> (prisijungta 2016-06-27).
194 Lietuvos ateities, pažangos vardan // Tiesa, 1988 m. spalio 30 d. Žr. Žilys J. Konstitucija kaip laisvės
raiškos teisinė politinė forma // Parlamento studijos, 2006, Nr. 6. Prieiga per internetą: <http://
www.parlamentostudijos.lt/Nr6/6_Teise_Zilys.htm> (prisijungta 2016-06-27). Mokslų Akademijos
komisijos parengtame Lietuvos TSR Konstitucijos projekte, kurį Komisijos vardu pasirašė E. Vilkas ir J. Bulavas, paskelbtame „Atgimime“ (žr. 1988 m. spalio 10 d.), Konstitucijos preambulė
nebuvo įtvirtinta.
195 Atgimimas, Nr. 7, 1988 m. lapkričio 15 d., p. 3.
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¹ LIETUVIŲ TAUTA
² – 13 a. pradžioje sukūrusi savo valstybę,
³ – šimtmečiais ryžtingai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę,
⁴ – išsaugojusi savo kalbą, raštą ir kultūrą,
⁵ – 1918 metais atgaivinusi savo valstybingumą.
⁶ – naujame istorinės raidos etape TSRS sudėtyje kurianti socialistinę teisinę valstybę,
⁷ – įtvirtindama humanizmo ir socialinio teisingumo idealus,
⁸ – siekdama užtikrinti Lietuvos valstybingumą, istorinio išliekamumo ir nacionalinės
kultūros ugdymo sąlygas savo tėvų ir protėvių žemėje,
⁹ – plėtodama draugiškus santykius su visomis tautomis, suvokdama esanti viso pasaulio nacijų bendrijos dalis, priima ir skelbia šią konstituciją.196

Konstatuojama, kad aukščiau nurodytas Komisijos parengtas, 1988 m. lapkričio
15 d. paskelbtas Lietuvos TSR Konstitucijos naujos redakcijos projektas atitinkamu
mastu lėmė ir Lietuvos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo turinį197, o pastarojo pagrindinė paskirtis buvo sudaryti prielaidas spręsti neatidėliotinus valstybės, visuomenės organizavimo klausimus ir kartu rengti nuolatinę Konstituciją198.
Patvirtinus Lietuvos Respublikos Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą, 1990 m. kovo
11 d. Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo“ sustabdytas 1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijos galiojimas,
atsižvelgiant į būtinumą suderinti atstatytos 1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijos nuostatas su pakitusiais politiniais, ekonominiais ir kitais visuomeniniais
santykiais199. Laikinojo Pagrindinio Įstatymo tekstas neturėjo preambulės200.
Paminėtina, kad Konstitucijos teksto parengiamoji medžiaga rodo, kad Lietuvos teisininkų (konstitucinės teisės draugijos) ir filosofų draugijų autorinės grupės
1990 m. gegužės mėn. parengtas Konstitucijos projektas taip pat neturėjo preambulės201.
1990 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui priėmus nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo“, darbo
grupei buvo pavesta parengti Lietuvos Respublikos Konstitucijos koncepciją202;
196 Tiesa, Nr. 50(13969), 1989 m. vasario 28 d., p. 1.
197 Žilys J. Kelias į Lietuvos Respublikos Konstituciją: pagrindiniai teisiniai politiniai ženklai // Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2012, Nr. 2 (2), p. 8. Prieiga per internetą: <http://www.rofondas.lt/wp-content/uploads/2013/06/Nepriklausomyb%C4%97s_s%C4%85siuviniai_2.pdf> (prisijungta 2016-06-27).
198 Ibid.
199 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos įstatymas Nr. I-14 „Dėl Lietuvos
Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo“. Prieiga per internetą: <https://www.e-tar.lt/portal/
lt/legalAct/TAR.DE63AAC4EF06> (prisijungta 2016-06-27).
200 Ibid.
201 Vilčinskas Š. Lietuvos Konstitucijos projekto principai. Vilnius: Viltis, 1991.
202 Žilys J. Kelias į Lietuvos Respublikos Konstituciją: pagrindiniai teisiniai politiniai ženklai // Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2012, Nr. 2 (2), p. 10. Prieiga per internetą: <http://www.rofondas.lt/
wp-content/uploads/2013/06/Nepriklausomyb%C4%97s_s%C4%85siuviniai_2.pdf>
(prisijungta
2016-06-27).
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1990 m. gegužės 10 d. paskelbti Lietuvos Respublikos Konstitucijos koncepcijos
metmenys. Jos nuostatos akivaizdžiai atsispindėjo ne tik įvairiuose konstitucijų
projektuose, bet ir galiojančios Konstitucijos bendrojoje koncepcijoje ir tekste203.
Koncepcijos metmenyse nebuvo nuostatų, konkrečiai priskirtų įvadinei Konstitucijos daliai – preambulei. „Koncepcijos“ ir „metmenų“ žodžių204 vartojimas
parengto dokumento pavadinime liudija, kad juose nesiekta pateikti numeruoto
struktūrinio teksto, detalių Konstitucijos atskirų dalių tekstų. J. Žilys teigia, kad
„Metmenis“ rengusi darbo grupė „buvo pirmoji organizacinė struktūra, turėjusi
konkretų tikslą – parengti bent jau bendrąją Konstitucijos koncepciją“205. Iš parengto teksto galima numanyti, kad idėjomis, nuostatomis, pradedančiomis „Metmenis“, išskirtomis į pirmąjį dokumento skyrių „Lietuvos Respublika“206, galėjo
būti persmelkta ir galiojančios Konstitucijos preambulė, esanti teisinės valstybės
suvokimo atspirtimi. Pvz., „Metmenyse“ formuluojami teisinės valstybės bruožai:
„Lietuvos Respublika yra teisinė valstybė. Jos veikla ir santykiai su savo piliečiais ir
juridiniais asmenimis grindžiami Lietuvos Respublikos konstitucija ir įstatymais,
priimtais demokratine tvarka. Valdžios institucijų galių ribas nustato konstitucija
ir įstatymai. Jokie teisiniai aktai ir veiksmai negali prieštarauti Konstitucijai. Visos
valdžios institucijos, pareigūnai ir piliečiai lygūs prieš įstatymus.“207
1991 m. vasario 9 d. gyventojų apklausos (plebiscito) metu Tautai nuspręsti buvo
pateiktas vienas klausimas – ar rinkėjai pritaria rengiamos Lietuvos Respublikos
Konstitucijos teiginiui: Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. Rengiant Konstituciją pirmasis žingsnis turėjo būti esminio klausimo – valstybės formos apibrėžimas. J. Žilys, šiuo atžvilgiu samprotaudamas apie apklausą
(plebiscitą), pažymi, kad teiginys „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“ apibendrino ir suvienijo iki tol vartojamus Lietuvos valstybės apibrėžimus208.
203 Žilys J. 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos kai kurios teisinės ir politinės ištakos // Jurisprudencija, 2002, t. 30 (22), p. 169. Prieiga per internetą: <https://www3.mruni.eu/ojs/
jurisprudence/article/view/3574/3366> (prisijungta 2016-06-27).
204 Remiantis Dabartinės lietuvių kalbos žodynu, žodis „koncepcija“ reiškia sampratą, o „metmenys“
– pagrindinius kūrinio ar projekto bruožus. Prieiga per internetą: <http://dz.lki.lt/search/> (prisijungta 2016-06-27).
205 Žilys J. 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos kai kurios teisinės ir politinės ištakos // Jurisprudencija, 2002, t. 30(22), p. 169. Prieiga per internetą: <https://www3.mruni.eu/ojs/
jurisprudence/article/view/3574/3366> (prisijungta 2016-06-27).
206 Tolimesni stambesni skyriai vadinti: „Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės“, „Valstybės valdžios
sistema“ (jis turi poskyrius: „Lietuvos Respublikos Seimas“, „Lietuvos Respublikos Prezidentas“,
„Lietuvos Respublikos Vyriausybė“, „Teismas“, „Konstitucinė priežiūra“, „Valstybės kontrolės sistema“, „Vietos savivalda“), „Lietuvos Respublikos Konstitucijos keitimas“, „Baigiamieji ir pereinamieji nuostatai“. Žr. Lietuvos Respublikos Konstitucijos koncepcijos metmenys // Lietuvos aidas,
1991 m. gegužės 10 d.
207 Ibid.
208 Žilys J. Konstitucija kaip laisvės raiškos teisinė politinė forma // Parlamento studijos, 2006, Nr. 6.
Prieiga per internetą: <http://www.parlamentostudijos.lt/Nr6/6_Teise_Zilys.htm> (prisijungta
2016-06-27).
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Kalbant apie dar dvi Konstitucijos rengimo iniciatyvas, nurodytina, kad Lietuvos Demokratinės Darbo partijos parengtame Lietuvos Respublikos Konstitucijos
projekte nebuvo numatyta konstitucijos preambulė209, o teisininkų iš JAV L. Wymano ir B. Johnsono parengtame Konstitucijos projekte įtvirtinta JAV Konstitucijos įkvėpta preambulė:
„Mes, Lietuvos žmonės, tęsdami savo gilios senovės valstybingumo palikimą,
gerbdami tautos didžiules aukas, sudėtas per ilgus amžius vaduojantis iš tironijos,
siekdami tvirtų demokratijos pamatų, pagrįstų teisingumu ir teisėtumu, trokšdami
gyventi laisvėje, taikoje, gerovėje, geisdami laimės sau ir savo palikuonims, steigiame Lietuvos Respublikai šią Konstituciją.“210
Apie tai, kokie buvo nurodytieji „bendri principai“, „koncepcija“, kuriais rėmėsi Konstitucijos projektų rengėjai, galima bendrais bruožais spręsti ir iš 1991 m.
lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos priimto nutarimo
„Dėl Lietuvos Respublikos konstitucingumo raidos“, kuriame suformuoti esminiai
būsimosios Konstitucijos bruožai, taip pat socialinės ir politinės sąlygos, į kurias
turėtų būti atsižvelgiama rengiant ir priimant Konstituciją211. Antai šiuo nutarimu
Aukščiausiosios Tarybos deputatai skatinti „visas jėgas skirti tolesniam Lietuvos
nepriklausomybės įtvirtinimui, valstybės konstitucingumo plėtojimui“, atsižvelgiama į tai, kad „spartus valstybinių struktūrų kitimas, naujų santykių visuomenėje formavimasis turi būti atspindėtas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, kuri
visus Lietuvos valstybės raidos etapus pagal tęstinumo principą susietų su dabartine valstybingumo raiška“212. Apibrėžta konstitucijos samprata: ji yra „ir bendrieji
valstybės organizavimo principai, ir tiesioginio veikimo normos, realizuojamos tik
esant tam tikroms ekonominėms ir politinėms sąlygoms“213.
1991 m. gruodžio 10 d. nutarimu sudaryta Laikinoji komisija Konstitucijos projektui parengti214. 1992 m. sausio 22 d. Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas priėmė
nutarimą „Dėl Laikinosios komisijos Konstitucijos projektui parengti darbo organizavimo“, patvirtinusį ir šios Komisijos nuostatus, formulavusius ir bendresnio
pobūdžio politines gaires, į kurias turėtų būti atsižvelgiama, tarp jų ir aplinkybę
apie ilgaamžę Lietuvos valstybingumo patirtį, įkūnytą ir galiojančios Konstitucijos
209 Tiesa, Nr. 77(14583), 1991 m. balandžio 23 d.
210 Atgimimas, Nr. 26, 1991 m. birželio 20–27 d., p. 5. Kadangi preambulės tekstas surašytas vientisai,
jis neskaidytinas į numeruotas eilutes.
211 Žilys J. 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos kai kurios teisinės ir politinės ištakos // Jurisprudencija, 2002, t. 30(22), p. 166. Prieiga per internetą: <https://www3.mruni.eu/ojs/
jurisprudence/article/view/3574/3366> (prisijungta 2016-06-27).
212 1991 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimas Nr. I-1950 „Dėl
Lietuvos Respublikos konstitucingumo raidos“. Prieiga per internetą: <https://www.e-tar.lt/portal/
lt/legalAct/TAR.B9FC2ED8C463> (prisijungta 2016-06-27).
213 Ibid.
214 1991 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimas Nr. I-2075 „Dėl
laikinosios komisijos Konstitucijos projektui parengti sudarymo“. Prieiga per internetą: <https://
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DCA2F0149E5C> (prisijungta 2016-06-27).
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preambulėje: rengdama Konstitucijos projektą Komisija turi vadovautis ilgaamže
Lietuvos valstybingumo patirtimi, atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Konstitucijos
koncepcijos metmenis ir tarpukario Lietuvos valstybės konstitucijas, taip pat Europos valstybių ir kitų šalių konstitucijų demokratines idėjas215. Paminėta, kad iki
nurodytų Nuostatų patvirtinimo diskutuota apie tai, kokia apimtimi atsižvelgti į
Lietuvos valstybės konstitucinį paveldą, ilgaamžę Lietuvos valstybės teisinę tradiciją, Europos ir kitų pasaulio šalių demokratinius konstitucinius reiškinius216.
„1992 m. kovo 31 d. Laikinajai komisijai aprobavus preliminarų tekstą ir nutarus
jį teikti Aukščiausiajai Tarybai, trys Komisijos nariai <...> pasiūlė daugelio straipsnių alternatyvas, o vėliau parengė ir alternatyvų vientisą Konstitucijos projektą.“217
Iš projekto teksto svarstymų Aukščiausiosios Tarybos posėdžiuose stenogramų tik
fragmentiškai matoma apie iniciatyvas dėl preambulės formuluotės, nors iš stenogramų aišku, kad buvo pateikta ir alternatyvių preambulės variantų. Tačiau nei iš
mokslo atstovų publikacijų, nei iš posėdžių stenogramų neaišku, kiek veiksniai, į
kuriuos atsižvelgta rengiant Konstitucijos tekstą, turėjo įtakos Konstitucijos preambulės formuluotei.
Antai gali būti pateiktas vienas iš pasiūlymų – Liberalų Sąjungos parengtas
Konstitucijos projektas, kurį pradeda toks preambulės tekstas:
¹ Mes, Lietuvos Tauta, remdamiesi savo patyrimu, kurį mums yra davusi senovė ir valstybingumo istorija, atgimimas ir kovos dėl nepriklausomybės, žūtbūtinė rezistencija prieš
Tautos naikinimą okupacijos metais ir nepriklausomos Lietuvos Valstybės atstatymas,
² siekdami tęsti Lietuvos Respublikos konstitucines tradicijas ir įgyvendinti mūsų pasiryžimą kurti ir tausoti nepriklausomą demokratinę Lietuvos Respubliką, pripažindami pasaulio tautų bendrus demokratinius siekius užtikrinti žmogaus teises ir laisves, nustatome
ir skelbiame šią Lietuvos Valstybės Konstituciją.218

E. Jarašiūno plačiau detalizuojama, jog 1992 m. Konstitucijos rengimą lėmė
veiksnių, kurie formavo galimo konstitucinio reguliavimo modelius, įvairias konstitucines vizijas, visuma: „<...> tradicijos, pasaulinės praktikos kontekstas, teisi-

215 Žilys J. 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos kai kurios teisinės ir politinės ištakos // Jurisprudencija, 2002, t. 30(22), p. 166. Prieiga per internetą: <https://www3.mruni.eu/ojs/
jurisprudence/article/view/3574/3366> (prisijungta 2016-06-27).
216 Žilys J. Kelias į Lietuvos Respublikos Konstituciją: pagrindiniai teisiniai politiniai ženklai // Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2012, Nr. 2(2), p. 16. Prieiga per internetą: <http://www.rofondas.lt/
wp-content/uploads/2013/06/Nepriklausomyb%C4%97s_s%C4%85siuviniai_2.pdf>
(prisijungta
2016-06-27).
217 Žilys J. Kelias į Lietuvos Respublikos Konstituciją: pagrindiniai teisiniai politiniai ženklai // Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2012, Nr. 2(2), p. 19. Prieiga per internetą: <http://www.rofondas.lt/
wp-content/uploads/2013/06/Nepriklausomyb%C4%97s_s%C4%85siuviniai_2.pdf>
(prisijungta
2016-06-27).
218 Lietuvos aidas, Nr. 38(5996), 1992 m. vasario 25 d., p. 4.
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nė mintis ir laiko realijos <...>“219. Apibendrinus autoriaus teiginius, matoma, kad
įtakos turėjo pirmiausia lietuviška konstitucinė tradicija – valstybinio gyvenimo
tradicija, Atgimimo laikotarpiu suvokta kiek ideologizuotai; iš tikrųjų – tai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės patirtis, nes tarpukario Lietuvos palikimas – prieštaringas. E. Jarašiūnas pastebi, kad mokslinė doktrina, ypač M. Romerio darbai,
skleidę klasikinio konstitucionalizmo idėjas, Konstitucijos projekto autoriams
neretai buvo parankinė literatūra, atspirtis. Įkvėpimo reikėjo semtis iš XX amžiaus antrosios pusės pasaulinių konstitucinės minties ir konstitucinės praktikos
pasiekimų. Buvo studijuojama 1949 m. Vokietijos Pagrindinis Įstatymas, 1958 m.
Prancūzijos V Respublikos Konstitucija, 1978 m. Ispanijos Konstitucija, šiuose aktuose įtvirtintas reguliavimas, taip pat jų priėmimo istorija. Autoriaus nuomone,
gal kiek kuklesnės buvo mokslinės konstitucinės doktrinos žinios. Konstitucijos
teksto kūrėjams tuomet buvo prieinami K. Hesse’s, M. Maunzo ar kitų autorių darbai (pavyzdžiui, Th. Paine’o, Al. Hamiltono, Th. Jeffersono kūrinių ištraukos), iš jų
jie sėmėsi papildomos išminties. Be to, Konstitucija rengta vienu laiku su Vidurio
Rytų Europos šalių konstituciniu reguliavimu, su kuriuo ją reikėtų lyginti. Dar vienas dalykas, iš esmės koregavęs tas vizijas, – to meto Lietuvos gyvenimo politinės
ir socialinės aktualijos: politinių jėgų varžybos, politinių, socialinių ir ekonominių
reformų problemos, šių jėgų to meto akimirkos interesai, asmenybių susidūrimai,
t. y. visa, kas vadinama politinio proceso dalyvių siekiais ir interesais220.
Iš 1992 m. balandžio 7 d. Aukščiausiosios Tarybos posėdžio stenogramos taip pat
matyti, kad K. Lapinskas, atstovaudamas pagrindinei komisijos sudėčiai, apibūdindamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektą, nurodė pagrindinius principus,
kuriais buvo vadovaujamasi, ir veiksnius, lėmusius paruošto teksto turinį. Pateiktina
ilgoka citata: „Jį rengiant buvo vadovautasi šiais pagrindiniais principais: demokratiškumo, valdžių padalijimo, taip pat istorinio perimamumo principu. Komisijos dažnai
klausdavo, kokiu pavyzdžiu, kuo remiantis parengtas šitas projektas. Mes nuolatos
pabrėždavome, kad komisija dirbo savarankiškai, neteikė prioriteto nei paskelbtiems
projektams, imdama kažkurį iš paskelbtų Konstitucijos projektų savo darbo pagrindu. Taip pat Konstitucijos komisija nebandė kopijuoti būsimos Lietuvos Konstitucijos
pagal kažkurios, tarkime, kad ir demokratinės Vakarų valstybių konstitucijos modelį,
nors apibendrinant reikėtų pasakyti, kad mūsų Konstitucijos projekte galima aptikti
Vakarų Europos valstybių konstitucijų įtaką, ir turbūt ženklią, žymią įtaką. Šiuo požiūriu mūsų parengtą Konstitucijos projektą didele dalimi galima vadinti atitinkančiu
kontinentinių konstitucijų modelį. Be to, rengdama Konstitucijų projektą, komisija
taip pat daug dėmesio skyrė tarpukario Lietuvos Konstitucijoms, tai ir 1922 metų de219 Jarašiūnas E. 1992 metų Lietuvos Respublikos Konstitucija: vizija, teisės aktas, teisinė tikrovė //
Konstitucinė jurisprudencija. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo biuletenis, 2006, Nr. 1
(sausis–kovas), p. 333–334. Prieiga per internetą: <http://www.lrkt.lt/data/public/uploads/2015/01/
ktb_2006-1.pdf> (prisijungta 2016-06-27).
220 Ibid.
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mokratiškiausiai Lietuvos Respublikos Konstitucijai221, taip pat buvo perimtos ir 1938
metų Konstitucijos demokratinės nuostatos, ypač tos nuostatos, kurios apibūdina
žmogaus teises, taip pat visuomenės ir valstybės santykius. Nemažą įtaką rengiant
Konstitucijos projektą komisijai padarė ir Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo sudarytos darbo grupės parengti Konstitucijos metmenys. Daugelis šituose metmenyse
užfiksuotų demokratinių teiginių ir idėjų vienu ar kitu būdu buvo realizuoti Konstitucijos projekte. Turėčiau pripažinti, kad įtaką komisijos darbui padarė ir paskelbti
atskirų partijų, taip pat atskirų politinių grupių Konstitucijos projektai, kurie buvo
skelbti spaudoje arba ir neoficialiai žinomi specialistams. Šiuo atžvilgiu įtaka Konstitucijos projekto rengimui iš esmės buvo netiesioginė, tai yra per komisijos narius, kurie
atstovavo vieniems ar kitiems politiniams judėjimams arba partijoms. Turėčiau pasakyti, kad mūsų Konstitucijos projekte jaučiama taip pat ir Jungtinių Amerikos Valstijų,
t. y. seniausios šiuolaikinės demokratinės Konstitucijos įtaka. Perimtos demokratinės
Jungtinių Amerikos Valstijų Konstitucijos idėjos, tarkime, tokios idėjos, kurios apibrėžia žmogaus teises, žmogaus teisių formulavimą. Netgi formos prasme Konstitucijoje
fiksuojami tam tikri draudimai, apribojimai siekiant apsaugoti prigimtines žmogaus
teises nuo galimos valstybinių valdžių intervencijos arba kitų asmenų šitų prigimtinių teisių arba laisvių pažeidimo. Be to, buvo perimtas rengiant mūsų Konstitucijos
projektą ir vadinamasis valdžių apribojimo principas, kuris turbūt idealia forma yra
realizuotas JAV Konstitucijoje. Tačiau visas parengtas Konstitucijos projektas gali būti
apibūdinamas kaip originalus, savarankiškas Konstitucijos projektas. Netgi sunku
būtų pasakyti, kurį valdymo modelį jisai įtvirtina ar parlamentinės respublikos, ar
prezidentinės respublikos, nes šiuo atveju mes nesivadovavome iš anksto kažkokiais
prioritetais, o šituos klausimus sprendėme labai konkrečiai, svarstydami atitinkamų
institucijų įgaliojimų apimtis. Laikome, ir didele dalimi čia pabandyta rasti lyg ir tarpinį, vidurio modelį, kuris turėtų tenkinti ir vienų, ir kitų valdymo formų šalininkus.“
221 Šios Konstitucijos preambulės tekstas skamba taip:
¹ ,,Vardan Dievo Visagalio, Lietuvos
² Tauta, dėkingai minėdama garbingas
³ savo sūnų pastangas ir kilnias aukas,
⁴ Tėvynei išvaduoti padarytas, atstačius
⁵ nepriklausomą savo Valstybę, ir norė⁶ dama nutiesti tvirtus demokratingus
⁷ jos nepriklausomam gyvenimui pagrin⁸ dus, sudaryti sąlygas teisingumui ir
⁹ teisėtumui tarpti, ir patikrinti visų pi¹⁰ liečių lygybę, laisvę ir gerovę, o žmonių
¹¹ darbui ir dorai tinkamą Valstybės globą,
¹² per savo įgaliotus atstovus, susirinku¹³ sius į Steigiamąjį Seimą, 1922 metų
¹⁴ rugpjūčio 1 dieną priėmė šią
¹⁵ Lietuvos Valstybės Konstituciją.“
Žr. 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija. Lietuvos Valstybės Konstitucijos. Sudarytojas ir įvado
autorius K. Valančius. Fotografuot. leid. Vilnius: Mokslas, 1989, p. 16.
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K. Lapinskas, konkrečiai aptardamas Konstitucijos preambulės rengimą ir jo
rezultatą, nurodo, kad „patsai Konstitucijos projektas yra gana nesudėtingas. Jis susideda iš preambulės, dvylikos skirsnių ir 157 straipsnių. Preambulės buvo pateikti
2 variantai. Pirmąjį variantą, kuris kartu atspausdintas su Konstitucijos objektu,
parengė gerbiamasis deputatas Č. Stankevičius, tačiau svarstant komisijoje buvo
atkreiptas dėmesys, kad šitame gana iškilmingame preambulės tekste stokojama
tam tikrų istorinio vertinimo aspektų, istorinio Lietuvos valstybės išsamesnio atspindžio, todėl kai kurie Konstitucijos komisijos nariai parengė kitą alternatyvią
preambulę, kuri yra pateikta, išdalyta deputatams kartu su nutarimu dėl Konstitucijos projekto skelbimo visuomenei svarstyti. Štai tas antrasis preambulės variantas, atspausdintas kartu su minėtu Aukščiausiosios Tarybos nutarimu, turi būti
laikomas kaip Konstitucijos komisijos remiamas ir komisijos aprobuotas preambulės variantas“222.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Laikinosios komisijos Konstitucijos projektui parengti paruoštos Lietuvos Respublikos Konstitucijos (1992 m. balandžio 27 d.), Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. I-2505
skelbiamo visuomenei svarstyti, projekto preambulėje skelbiama:
¹ Lietuvių tauta
² - prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę,
³ - išsaugojusi gimtąją kalbą, raštą ir papročius,
⁴ - atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę,
⁵ - valstybės teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos
Konstitucijomis,
⁶ - įtvirtindama atviros, teisingumo ir darnos pagrindu kuriamos pilietinės visuomenės principus,
⁷ - puoselėdama taiką ir bendravimą su pasaulio tautomis,
⁸ - stengdamasi garantuoti prigimtinę žmogaus ir tautos teisę gyventi ir kurti savo tėvų
ir protėvių žemėje – vėl atgimusioje nepriklausomoje demokratinėje Lietuvos valstybėje,
priima ir skelbia šią
⁹ Konstituciją.223

1992 m. gegužės 14 d. „Lietuvos aide“ paskelbtas koalicijos „Už demokratinę
Lietuvą“ darbo grupės parengtas Konstitucijos projektas. Prieš jo pirmąjį skirsnį
„Lietuvos valstybė“ eina preambulė:

222 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. balandžio 7 d. posėdžio stenograma.
Šimtas septintasis posėdis. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/
TAIS.251369?positionInSearchResults=3151&searchModelUUID=756fc28f-cf6b-4959-ac94-5942ee09
197e> (prisijungta 2016-06-27).
223 Lietuvos aidas, Nr. 84(6042), 1992 m. gegužės 1 d., p. 5.
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Lietuvių tauta,
- XIII amžiuje sukūrusi savo valstybę,
- nuožmiose kovose ją apgynusi nuo priešų,
- pakėlusi svetimųjų priespaudos naštą,
- XX amžiaus pradžioje atkūrusi nepriklausomą valstybę,
- patyrusi genocidą ir tremtį,
- po pusės amžiaus rezistencijos kovų,
- vėl susigrąžinusi nepriklausomybę savo esybei ir prigimtinėms teisėms apsaugoti,
- būdama atvira pasaulio ir Aukščiausiajam Gėriui,
- puoselėdama tautinę santarvę Lietuvos žemėje,
- telkdama visų kūrybines galias vardan darnos ir teisingumo,
vieninga Lietuvos piliečių – TAUTOS – valia,
TVIRTINA IR SKELBIA ŠIĄ KONSTITUCIJĄ.224

Peržvelgus įvairių surinktų Konstitucijos projektų preambulių tekstus, turint
prieš akis galiojančios Konstitucijos preambulės struktūrą ir jos nuostatų formuluotes, bendrais bruožais galima teigti, kad nors preambulių eilučių, žyminčių atskirus preambulių elementus – pvz., konstitucinių įgaliojimų šaltinį, istorinį
Konstitucijos pamatą (Konstitucijos priėmimo istorines sąlygas ir prielaidas arba
nuorodą į valstybės istoriją, įskaitant tautos identitetą atspindinčius bruožus),
tikslus, kurių siekia Tauta, priimdama Konstituciją – išdėstymo seka laikui bėgant
keitėsi, šešiuose cituotuose Konstitucijos projektuose, turinčiuose preambules, visi
šie elementai įvardyti. Akivaizdžiai skiriasi ne tik preambulių nuostatų išdėstymo
seka, bet ir formuluotės, vartojamos išreikšti įvardytiems elementams, šių formuluočių skaičius. Labiausiai apibendrinta prasme tariant, šiam tyrimui aktualu, kad
preambulių eilučių formuluotės rodo, jog 1 eilute projektų preambulėse yra įtvirtinama tauta kaip konstitucinių įgaliojimų šaltinis, suverenas, dažniausiai (keturiuose Konstitucijos projektuose) įvardytas „Lietuvių tauta“ (kaip ir galiojančios Konstitucijos preambulėje), retai – „Lietuvos tauta“ (viename Konstitucijos projekte),
„Mes, Lietuvos žmonės“ (viename Konstitucijos projekte). Taip pat pabrėžtina, kad
iš keturių nurodytų projektų, kurių preambulių 1 eilutėje yra įtvirtintas konstitucinių įgaliojimų šaltinis, suverenas – „Lietuvių tauta“, nefiksuojamas (etninės) tautos
perėjimas į pilietinę visuomenę, išskyrus iš nurodytųjų vėliausiai (1992 m. gegužės
14 d.) paskelbtą projektą („[lietuvių tauta], Lietuvos piliečių – TAUTOS – valia“;
perėjimas fiksuojamas ir galiojančios Konstitucijos preambulėje). Lietuvos valstybės ir teisės tęstinumo pagrindų įvardijimas (įskaitant tautos identitetą atspindinčius bruožus) nuo pateikiamo kiek mažesniu eilučių skaičiumi išauga į platesnį
vėliausiai (1992 m. gegužės 14 d.) paskelbtame projekte (pastarajame šis įvardijimas
taip pat platesnis nei pateiktasis galiojančios Konstitucijos preambulėje). Kalbant
apie Tautos siekius, kurių ji siekia, priimdama Konstituciją, iš nagrinėtų Konstitu224 Lietuvos aidas, 1992 m. gegužės 14 d., p. 5.
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cijos projektų preambulių tekstų regima, kad tik vėliausiai (1992 m. gegužės 14 d.)
paskelbto projekto preambulėje pateikiama ta pati nuostata, kaip ir galiojančioje Konstitucijoje (kurios nebuvo expressis verbis įtvirtintos ankstesniuose Konstitucijos projektuose) – „[lietuvių tauta], puoselėdama tautinę santarvę Lietuvos
žemėje“. Aiškinant galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje
įtvirtinto Tautos siekimo atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės formuluotės įtvirtinimo kelią, šiam tyrimui aktualu, kad ypač tuose
Konstitucijos projektuose, kurių preambulėse įtvirtinama lietuvių tauta kaip konstitucinių įgaliojimų šaltinis, suverenas, pateikiamos nevienodos formuluotės dėl
teisinės valstybės, atviros, teisingos, darnios visuomenės, pilietinės visuomenės,
jų sąsajų: šiuose pirmuose dviejuose projektuose greta teisinės valstybės kūrimo
expressis verbis nenurodoma apie pilietinę visuomenę (pvz., [lietuvių tauta], naujame istorinės raidos etape TSRS sudėtyje kurianti socialistinę teisinę valstybę“),
o vėlesniuose projektuose „nebelieka“ expressis verbis įtvirtinamos nuorodos į teisinę valstybę; 1992 m. gegužės 1 d. paskelbtame Konstitucijos projekte nurodoma
apie kuriamos pilietinės visuomenės principus, apibrėžiant jų pagrindą: „[lietuvių
tauta], įtvirtindama atviros, teisingumo ir darnos pagrindu kuriamos pilietinės visuomenės principus“.
Konstitucinių problemų derinimo grupės (dėjusios pastangas parengti suderintą Konstitucijos projektą225) protokolas, kurį Aukščiausioji Taryba patvirtino
1992 m. rugpjūčio 4 d., galima sakyti, buvo bendro Konstitucijos projekto rengimo
etapo pradžia226. Šiame protokole konstatuota, kad rengtino suderinto Konstitucijos projekto pagrindas – Konstitucijos rengimo komisijos ir Sąjūdžio koalicijos „Už
demokratinę Lietuvą“ darbo grupės parengti projektai. Nurodyta, kad deputatams
K. Lapinskui ir E. Jarašiūnui pavesta iki 1992 m. rugsėjo 1 d. parengti suderintą
Konstitucijos projekto tekstą, rugsėjo 3 d. jį pradėti svarstyti Konstitucijos problemų derinimo grupėje ir Konstitucijos rengimo komisijoje ir kad suderintu Konstitucijos projektu laikomas bendras tekstas arba bendras tekstas su atskirų straipsnių
alternatyvomis. Numatyta suderintą Konstitucijos projektą 1992 m. rugsėjo 10–11
dienomis pristatyti Aukščiausiajai Tarybai, o 1992 m. rugsėjo 17–25 dienomis organizuoti Aukščiausiojoje Taryboje Konstitucijos projekto svarstymą, pritarimą (absoliučia visų deputatų balsų dauguma) ir pateikimą referendumui 1992 m. spalio
25 dieną227.
225 Žilys J. Kelias į Lietuvos Respublikos Konstituciją: pagrindiniai teisiniai politiniai ženklai // Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2012, Nr. 2 (2), p. 21. Prieiga per internetą: <http://www.rofondas.lt/wp-content/uploads/2013/06/Nepriklausomyb%C4%97s_s%C4%85siuviniai_2.pdf> (prisijungta 2016-06-27).
226 Prapiestis J., Žilys J. Kelias į Lietuvos Respublikos Konstituciją // Lietuvos Aidas, 1992 m. spalio
21 d., p. 5.
227 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. rugpjūčio 4 d. nutarimas Nr. I-2824 „Dėl
pritarimo Aukščiausiosios Tarybos Konstitucinių problemų derinimo grupės protokolui“, kuriuo
pritarta Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Konstitucinių problemų derinimo grupės
protokolui. Prieiga per internetą: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A62AE619C770>
(prisijungta 2016-06-27).

80

EKSPLICITINIS RĖMIMASIS KONSTITUCIJOS PREAMBULE LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO JURISPRUDENCIJOJE

1992 m. spalio 4 d. konstitucinių problemų derinimo darbui pradėjo vadovauti Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis. Pasak jo, „šio kolektyvo
nariai – deputatai ir parlamento teisininkai suprato, kad Konstitucijos projekto
parengimas yra valstybės masto ir svarbos uždavinys, o darbo rezultatai lems Lietuvos visuomenės ir valstybės raidą ilgam laikotarpiui. <...> Kaip ir anksčiau, aktyviai polemizuota apie valstybės valdžios funkcionavimo principus, institucines
sąveikas ir kompetencijas. Ir tada, aiškėjant, kad nepavyks susitarti dėl kai kurių
pozicijų, buvo nutarta suformuluoti Konstitucijos 153 straipsnį. Jame buvo numatyta, kad, referendume priėmus Konstituciją, būsimasis Seimas iki 1993 m. spalio
25 d. 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma galės pakeisti Konstitucijos nuostatas dėl
privačios nuosavybės apibrėžimo, Seimo narių skaičiaus ir jų statuso, pirmalaikių
Seimo rinkimo sąlygų, Respublikos Prezidento, Vyriausybės kai kurių įgaliojimų,
Konstitucinio Teismo ir prokuratūros statuso bei savivaldos organizavimo. Tokiu
būdu buvo išeita iš savotiškos aklavietės, o būsimajam Seimui taip pat buvo suteikta galimybė paprastesne tvarka pakoreguoti kai kurias konstitucines normas“228.
Buvo nuspręsta ir dėl baigiamosios Konstitucijos struktūrinės dalies reikalingumo. „Laikinosios komisijos ir Santaros projektuose nebuvo „Baigiamųjų nuostatų“. Tačiau baigiamojoje svarstymo stadijoje jau pasidarė visiškai akivaizdu, kad
Konstitucijos projekte būtina įrašyti tai, kas tarytum ir nėra pačios Konstitucijos
reguliuojamų klausimų rate, tačiau pagal savo reikšmingumą prilygsta jai. Šitaip
atsirado 150 straipsnis, kuriame rašoma apie tai, kad Konstitucijos sudedamąja
dalimi yra 1991 m. vasario 11 d. Konstitucinis įstatymas „Dėl Lietuvos valstybės“;
1992 m. birželio 8 d. konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į
postsovietines Rytų sąjungas.“229
Šie teiginiai liudija dėmesio sutelkimą į tolimesnę nei įvadinę Konstitucijos dalį
(„valstybės valdžios funkcionavimo principus, institucines sąveikas ir kompetencijas“, Konstitucijos baigiamąją dalį), o apie diskusijas dėl Konstitucijos įvado – preambulės – nurodytoje 1992 m. rugsėjo 17 d. posėdžio stenogramoje neužfiksuota.
Neeiliniame Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. spalio 12 d. posėdyje230 pateiktas
Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektas. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis, skaitydamas pranešimą, pažymėjo, kad „rezultatas, kurį tada
aš jums pateikiau, kurį mes aptarėme, yra ilgo darbo rezultatas, gero pusmečio
arba ir daugiau. Jūs žinote, kad buvo įvairių projektų, pradedant nuo 1990 metų
228 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. rugsėjo 17 d. posėdžio stenograma. Aštuntasis posėdis. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.251730?positionInSearchResults=3070&searchModelUUID=24873b9a-e1cc-4535-bfa7-2279a953d07c> (prisijungta 2016-06-27).
229 Prapiestis J., Žilys J. Kelias į Lietuvos Respublikos Konstituciją // Lietuvos aidas, 1992 m. spalio
21 d., p. 6.
230 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. spalio 12 d. posėdžio stenograma. Neeilinis posėdis. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.251741?positionInSearchResults=3059&searchModelUUID=24873b9a-e1cc-4535-bfa7-2279a953d07c> (prisijungta 2016-06-27).
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rudenį parengtų Lietuvos Respublikos Konstitucijos koncepcijos metmenų. Galų
gale mes turėjome du pagrindinius Konstitucijos projektus ir dėjome pastangų,
kad būtų parengtas vienas sutartinis projektas abiejų projektų pagrindu. Tam
tikslui dirbo bendra derinimo grupė iš abu projektus rengusių žmonių ir ta grupė praėjusią savaitę rinkosi mano kabinete ir dirbo man pirmininkaujant“. „<...>
kalbininkų redaguotas ir vadinamas ,,Suderintas ir suredaguotas projektas“ ir prie
jo pridėti paskutiniai redakciniai pakeitimai, kuriuos mes dar ir po kalbininkų peržvelgdami šį tekstą esame numatę pasiūlyti“. „Kaip sakė gerbiamasis seniūnas, mes
vakar aptarėme turbūt palankiausią darbo tvarką, kad galėtume mėginti eiti prie
pozityvaus sprendimo, koks būtų šio Konstitucijos projekto teikimas referendumui. Jūs prisimenate, kas jau buvo anksčiau sakyta, jog Konstitucijos projekte yra
straipsnių, dėl kurių nesutarta teikti juos galutiniam patvirtinimui, bet jie būtų
teikiami piliečiams rinkėjams priimti su teise būsimam Seimui dar juos patikslinti.
Tai yra įrašyta baigiamuosiuose nuostatuose ir dviejuose dokumentuose, kurie taip
pat būtinai turi būti priimti, kad ši Konstitucija, jeigu mums pavyks eiti numatytu
keliu, iš tikrųjų galėtų būti pateikta referendumui. Nes tai bus specialus referendumas, dėl jo siūlomas specialus įstatymas. Ir Konstitucijos įsigaliojimo tvarka yra
numatyta kaip neatskiriamas nuo jos projekto dokumentas, taip pat įstatyminis,
tokios pat reikšmės ir vertės dokumentas, kartu teiktinas referendumui. Štai su
tais dokumentais, be abejo, visi nori dar kartą susipažinti, pasvarstyti ir tikriausiai
apsvarstyti frakcijose, kas labai reikalinga, kad paskui, žinodami ir bendrą frakcijų
nuomonę, galėtume spręsti, matyt, ir diskusijos metu, ir galbūt pasitardami, koks
bus mūsų galutinis sprendimas.“
1992 m. spalio 12 d. Aukščiausiosios Tarybos posėdyje deputatas K. Lapinskas
pranešime, apibendrindamas Konstitucijos projekto rengimą ir išsklaidydamas
abejones dėl Konstitucijos projekto nederinimo su visuomene, teigė: „<...> suderintas Konstitucijos projektas neatsirado tuščioje vietoje. Tai nėra koks nors visiškai naujas teisinis dokumentas, to teisinio dokumento projektas, o iš esmės parengtas, suderintas Konstitucijos projektas tvirtai remiasi jau parengtais ir visuomenei
skelbtais konstitucijų projektais. Vienas iš tų konstitucijų projektų, vadinamasis
parlamentinis Konstitucijos projektas, parengtas parlamentinės Konstitucijos rengimo komisijos, buvo parengtas dar balandžio pabaigoje, darbas baigtas balandžio
mėnesį. Kaip žinome, gegužės l dieną jis buvo paskelbtas visuomenei svarstyti. Ir
šitą projektą Lietuvos žmonės keturis mėnesius svarstė, diskutavo. Komisija gavo
daug pastabų iš Lietuvos žmonių, iš įvairių organizacijų. Ir Aukščiausiajai Tarybai
apskritai buvo adresuojama. Daug buvo rašoma spaudoje dėl šio vadinamojo parlamentinio Konstitucijos projekto. Panaši procedūra vyko ir dėl antrojo projekto,
kurį parengė Sąjūdžio koalicijos sudaryta darbo grupė. Jis irgi buvo paskelbtas visuomenei svarstyti. Dėl jo taipogi buvo gaunama pastabų, pasiūlymų. Remiantis
štai šiais dviem projektais, vadinamuoju parlamentiniu Konstitucijos projektu, kuris buvo apsvarstytas visuomenėje, ištisus keturis mėnesius svarstomas, ir Sąjūdžio
koalicijos darbo grupės parengtu projektu, kuris taip pat buvo svarstomas ir taiso82
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mas pagal visuomenės pastabas, štai atsirado suderintas Konstitucijos projektas.
Vadinasi, iš tiesų mes einame gana nuosekliai rengdami ir priimdami naują Konstituciją. Ir aš manau, šitos abejonės, kad štai naujas Konstitucijos projektas lyg ir
rengiamas už visuomenės, už Lietuvos žmonių nugaros, yra nepagrįstos.“ Matoma,
kad K. Lapinsko konkrečiai apie preambulę taip pat nekalbėta.
Aptartame posėdyje deputato E. Jarašiūno taip pat išdėstyta nuomonė apie
projekto teksto derinimo rezultatą: „Manau, kad į šį projektą galima žiūrėti kaip
į naujos valstybės vystymosi etapo dokumentą, dokumentą, kuris yra po pereinamojo laikotarpio Konstitucijos, dokumentą, kuris siekia įtvirtinti kokybiškai kito
lygio valstybės gyvenimą. Kartu teikiamas Konstitucijos projektas yra, sakyčiau,
kompromisinis tekstas. Tai tam tikras sutarimas, tam tikros abiejų pusių nuolaidos. Ir jeigu mes permestume tekstą, jame iš tikrųjų neliko nė vadinamųjų normų
apibrėžimo, t. y. iš tikrųjų pasiektos tiesioginio veikimo normos. Pasidarė kur kas
aiškesnis konstitucinio reguliavimo dalykas, įtvirtinta klasikinė parlamentinė demokratija, t. y. kad principas būtų taikomas, jeigu jis turi dvi puses, iki galo. Siekta
garantuoti valdžių balansą, įvairioms valstybės valdžioms, jų įgaliojimams suteikti
tam tikro aiškumo. Jeigu pažiūrėtume į Seimo skyrių, yra labai gerai, kad neliko
sudėtingų darbo formų. Sprendimai yra priimami paprastai, aiškiai. Tai garantuoja
Seimo darbingumą, kas, aišku, vėl yra valstybės politinio gyvenimo stabilumo garantija. Išspręstas klausimas dėl pirmalaikių Seimo rinkimų. Siekta garantuoti realų valdžių pasidalijimą. Manyčiau, kad pakankamai išspręsti ir valstybės bei žmogaus santykiai siekiant juos apibrėžti. Konstruojamos teisės ir numatytas tų teisių
konstitucinis, o ne įstatyminis ribojimas, t. y. Konstitucija duoda tam tikras ribas.“
Apibendrinant informaciją apie Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulės
rengimą viso Konstitucijos teksto rengimo proceso šviesoje, matoma, kad Aukščiausiosios Tarybos posėdžių stenogramos iliustruoja diskusijas dėl nuorodų į istoriją – dėl istorinės patirties paminėjimo – preambulėje (apskritai siekiant, kad
Konstitucija atspindėtų Lietuvos valstybės tęstinumą). Nors, Comparative Constitutions Project duomenimis, Rytų Europos valstybių konstitucijų preambulėse
nuoroda į šalies istoriją nėra dažna, Lietuvai ji įgyja išskirtinę reikšmę Konstitucijos teksto rengimo metu svarstant Konstitucijos preambulės turinio įtvirtinimą.
To priežastis – Konstitucijos kūrėjų siekis atsižvelgti į Lietuvos istorinę praeitį,
valstybingumo patirtį, valstybės ir teisės perimamumą, sudėtingas valstybingumo
įtvirtinimo sąlygas, dėmesys tolesniam nepriklausomybės įtvirtinimui, valstybės
konstitucingumo plėtojimui.
Nors tyrime nagrinėtų rengtos Konstitucijos preambulės reguliavimo variantų
buvo peržvelgta nemažai, projektų (ir jų preambulių) nurodymas fragmentiškas,
nes ne visą aptariamą laikotarpį galintis nuosekliai atspindėti procesą, kaip keitėsi
sumanymai dėl visos preambulės ir atskirų jo nuostatų formuluočių. Tačiau iš jų
galima numanyti apie vėliausiu Konstitucijos rengimo etapu įgyvendintą idėją, kad
1 eilutėje, kaip ir galiojančios Konstitucijos preambulėje, išskirtina etninė tauta kaip
suverenas, vėliau pereinant prie pilietinės tautos; apie preambulėje skelbiamą atsi83
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žvelgimą į Lietuvos valstybingumo patirtį, perimamumą; apie preambulėje, kaip ir
galiojančioje Konstitucijoje, vėliausiu Konstitucijos teksto rengimo metu įtvirtintą
eilutę, skelbiančią, kad „[lietuvių tauta], puoselėdama tautinę santarvę Lietuvos
žemėje“. Nurodytos posėdžių stenogramos neatskleidžia diskusijų dėl Tautos siekimo atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės formuluotės, tačiau tam tikra neduodanti aiškaus atsakymo dėl siekimo elementų sąsajų
informacija apie Tautos siekimo atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės
ir teisinės valstybės formuluotės išraiškos ypatumus (pvz., kokiu būdu šio Tautos
siekimo elementai sujungti į vieną kompleksą) gauta iš analizuotų Konstitucijos
projektų preambulių iniciatyvų (kad projektuose varijuoja frazių „teisinė valstybė
ir „pilietinė visuomenė“ formulavimas); ji sukonkretintina, gilintina pasitelkiant
Konstitucinio Teismo plėtojamus jurisprudencinius teiginius.

III. RĖMIMOSI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS
PREAMBULE DAŽNIS IR APIMTIS
Preambulės nurodymas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimuose
pasiskirsto per visą Teismo veiklos laiką pamečiui, išskyrus 1996 m., nors netolygiai (žr. žemiau pateikiamą diagramą)231. Matoma, kad aktyvesni rėmimosi preambule laikotarpiai yra pradedant Konstitucinio Teismo veiklos viduriu ir jo veiklai
„įsibėgėjant“ – 2004, 2006–2007 m., 2010 m., po jų (ir pastaraisiais Teismo veiklos
metais) – sprendimų su nuorodomis į preambulę vėl mažėja.

Autorės sudaryta diagrama, kurioje vertikalė rodo Teismo priimtų aktų skaičių,
o horizontalė – aktų priėmimo metus.

Kiek naudojamos ir plėtojamos Konstitucijos preambulės nuostatos (atskleidžiami, paaiškinami vis nauji jų aspektai) konstitucinės justicijos bylose Teismui
pagal pareiškėjų prašymus (ar aiškinant Konstitucinio Teismo nutarimą, išvadą,
sprendimą, juos peržiūrint Teismo iniciatyva) nagrinėjant konkretaus reguliavimo
atitiktį Konstitucijai?
231 Teismo priimamų sprendimų, kuriuose nurodoma preambulė, vidurkis per vienus metus – 3.
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Nustatyta, kad dažniausiai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimuose vartojami teiginiai, kuriuose perpasakojamos ar cituojamos pavienės
galiojančios Konstitucijos preambulės nuostatos (eilutės)232. Itin retais atvejais
perpasakojama ar/ir cituojama preambulė kaip visuma. Pastarosios situacijos susiklosto, pvz., atskleidžiant talpią konstitucinę kultūros sąvoką, aiškinant Konstitucijos 42 str. nuostatas, taip pat kitus susijusius jos straipsnius, jų dalis, kultūros
laisvės užtikrinimo, kultūros valstybinio rėmimo, kultūros paminklų bei vertybių
apsaugos kaip viešojo intereso, svarbios valstybės funkcijos – kultūros valstybinio rėmimo ir apsaugos funkcijos –kontekste: „Šiame kontekste ypač pabrėžtina
Konstitucijos preambulėje išdėstytų nuostatų reikšmė: joje įtvirtinta, kad lietuvių
tauta, prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, jos teisinius pamatus grindusi
Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis, šimtmečiais atkakliai
gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę, išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą
ir papročius, įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti
savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, puoselėdama
Lietuvos žemėje tautinę santarvę, siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės
visuomenės ir teisinės valstybės, atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima
ir skelbia šią Konstituciją. Taigi lietuvių tauta savo sukurtą valstybę konstituciškai
įpareigojo puoselėti Konstitucijos preambulėje įtvirtintas kultūros vertybes, jų
jokiomis aplinkybėmis neatsisakyti. Visos kitos Konstitucijos nuostatos, taip pat ir
išdėstytosios 42 straipsnyje, turi būti aiškinamos taip, kad nebūtų nukrypta nuo iš
Konstitucijos preambulės kylančių imperatyvų.“233
Konstitucijos priėmimo istorinės sąlygos ir prielaidos (kalbant Lietuvos mokslininkų terminu) arba preambulės nuoroda į valstybės istoriją (kalbant Comparative
Constitutions Project tyrėjų terminu) Teismo sprendimuose naudojamos retai. Šios
nuostatos naudojamos pavieniui (nors ir kartu su konstitucinių įgaliojimų šaltiniu)
arba perpasakojamos visos (preambulės 2–6 eilutės). Antai pirmojo naudojimo pavyzdys – Teismo jurisprudenciniuose teiginiuose nurodoma 4 eilutė Konstitucijoje
įtvirtintų nuostatų ir principų, susijusių su valstybės saugumu, suvereniteto ir konstitucinės santvarkos saugojimu, valstybės užsienio ir gynybos politika, kontekste
(pradedant dėstyti šio konteksto teiginius): „Konstituciją priėmė ir paskelbė lietuvių tauta, šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę (Konstitucijos preambulė).“234 Pateiktinas antrojo naudojimo varianto pavyzdys Konstitucijoje
įtvirtinto pilietybės instituto kontekste, šio instituto aiškinimo Lietuvos valstybės,
pilietinės Tautos – valstybinės bendruomenės – konstitucinės sampratos kontekste: „Lietuvos valstybė kūrėsi etninės tautos – lietuvių tautos pagrindu. Tai atspindėta
Konstitucijos preambulėje, kurioje įtvirtinta, kad būtent lietuvių tauta (t. y. etninė
232 Jų naudojimas tyrime apibūdinamas toliau.
233 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d. nutarimas. Šio ir kitų Teismo
sprendimų prieiga per internetą: <http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/nutarimai-isvados-ir-sprendimai/138/y2016> (prisijungta 2016-06-27).
234 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarimas.
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tauta) prieš daugelį amžių sukūrė Lietuvos valstybę, šimtmečiais atkakliai gynė savo
laisvę ir nepriklausomybę, išsaugojo savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius,
įkūnijo prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių
žemėje, išsaugojo siekį ir teisę gyventi nepriklausomoje Lietuvos valstybėje.“235
Nors konstitucinių įgaliojimų šaltinio įvardijimas ir jo Konstitucijos priėmimo
faktas atskirai be kitų Konstitucijos preambulės nuostatų taip pat naudojamas, tačiau expressis verbis nenurodoma, kad remiamasi Konstitucijos preambule236. Antai valstybinių apdovanojimų reguliavimo kontekste teigiama, kad: „Lietuvių tauta
Lietuvos valstybės piliečių valia 1992 m. spalio 25 d. referendumu priėmė Lietuvos
Respublikos Konstituciją, kuri įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d.“237 Taip pat su atsakomybės už genocido nusikaltimą santykiais susijusio reguliavimo kontekste: „Pabrėžtina, kad būtinumas atlyginti asmeniui padarytą materialinę ir moralinę žalą
buvo nustatytas Lietuvių Tautos 1992 m. spalio 25 d. referendume priimtoje Lietuvos
Respublikos Konstitucijoje, kuri įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d.“238 Taip pat kituose
anksčiau priimtuose Teismo sprendimuose. Pvz., jau cituotame 2009 m. rugsėjo
24 d. nutarime: „Konstitucinio Teismo aktuose konstatuota ir tai, kad: referendumu
priėmusi Konstituciją – aukščiausios teisinės galios aktą, lietuvių tauta padėjo savo,
kaip valstybinės bendruomenės – pilietinės Tautos, bendro gyvenimo norminį pagrindą ir įtvirtino valstybę kaip bendrą visos visuomenės gėrį <...>“ Taigi konstitucinių įgaliojimų šaltinio įvardijimas ir/ar jo Konstitucijos priėmimo faktas atskirai
be kitų Konstitucijos preambulės nuostatų naudojamas, expressis verbis nenurodant, kad remiamasi Konstitucijos preambule, Konstitucijos sampratos ir valstybės
sampratos, kurios pagrindas – Konstitucija – kontekste.
Pastebėtina ir tai, kad Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarime Konstitucijos
preambulės 7 eilutės kontekste aiškinama lietuvių tautos kaip Konstitucijos šaltinio
sąvoka, taip pat matomas sąvokos „Tauta“ paaiškinimas: „Lietuvių tauta puoselėja
savo žemėje tautinę santarvę (Konstitucijos preambulė). Šiame kontekste pabrėžtina,
kad pagal Konstituciją Lietuvos valstybės piliečių visuma sudaro pilietinę Tautą –
valstybinę bendruomenę. Konstitucijos 2 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad Tauta
kuria Lietuvos valstybę ir kad suverenitetas priklauso Tautai, bei 4 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus, sąvoka „Tauta“ yra vartojama būtent šia prasme.
Šiame kontekste pabrėžtina, kad Konstitucijoje vartojamų sąvokų „lietuvių tauta“ ir
„Tauta“ negalima priešpriešinti. Lietuvių tauta yra Lietuvos pilietinės tautos – valstybinės bendruomenės pagrindas, būtina egzistavimo prielaida. <...> Būtent Lietuvos
235 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimas. Kaip šio preambulės 2–6 eilutės naudojimo varianto pavyzdys galimas pateikti ir anksčiau cituotasis 2005 m. liepos
8 d. nutarimas.
236 Tokie teiginiai, kuriuose nenurodoma, kad remiamasi preambule, nėra tiesioginis šio tyrimo
objektas.
237 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutarimas.
238 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutarimas.
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pilietinė Tauta – atgimusios Lietuvos valstybės piliečiai 1992 m. spalio 25 d. referendume priėmė ir paskelbė Lietuvos Respublikos Konstituciją. Būtent Lietuvos pilietinė
Tauta yra Konstitucijos šaltinis. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad „priėmusi Konstituciją pilietinė Tauta padėjo savo, kaip valstybinės bendruomenės, bendro
gyvenimo norminį pagrindą ir įtvirtino valstybę kaip bendrą visos visuomenės gėrį“
(Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d., 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimai).“
<...> „Lietuvių tauta atitinka visuotinai pripažintą titulinės nacijos apibūdinimą.“
Naudojamas ir toks rėmimosi Konstitucijos preambulės nuostatomis derinys:
1 ir 3 preambulės eilutės Konstitucijos nuostatų ir principų, susijusių su valstybės
saugumu, suvereniteto ir konstitucinės santvarkos saugojimu, valstybės užsienio ir
gynybos politika, kontekste: „Konstitucijoje įtvirtintos nuostatos ir principai, susiję
su valstybės saugumu, suvereniteto ir konstitucinės santvarkos saugojimu, valstybės
užsienio ir gynybos politika, inter alia: Konstituciją priėmė ir paskelbė lietuvių tauta,
šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę (Konstitucijos preambulė) <...>“239
Konstitucinio Teismo sprendimuose, priimtuose įpusėjus jo veiklą ir jai persiritus į antrąją pusę (vienu iš aktyvesnių rėmimosi preambule laikotarpiu), naudojami ir Konstitucijos surašymo motyvai (Konstitucijos priėmimo istorinės sąlygos
ir prielaidos (kalbant Lietuvos mokslininkų terminu) arba nuorodos į valstybės
istoriją (kalbant Comparative Constitutions Project tyrėjų terminu)): „Konstitucijos preambulėje yra skelbiamas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir
teisinės valstybės siekis. Minėtas siekis – tai vienas iš Tautos, 1992 m. spalio 25 d. referendume priėmusios Lietuvos Respublikos Konstituciją, siekių, kuriems įgyvendinti
Konstitucija ir buvo priimta.“240
Pradėjus kalbėti apie Tautos siekius, dera pažymėti, kad Konstitucijos preambulės 8 eilutėje įtvirtinta nuostata Teismo sprendimuose naudojamasi dažniausiai
iš viso preambulės teksto.
Be to, dar atkreiptinas dėmesys, kad tai, jog preambulėje (ne apskritai Konstitucijoje) išdėstytas ne vienas siekis, galima suprasti iš šios Teismo sprendimo citatos: „Konstitucijos preambulėje tarp svarbiausių Lietuvos siekių yra įrašytas siekimas
atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės.“241 Pastebėtina,
kad Konstitucijos preambulės 7 eilutė, kaip jau buvo mokslo atstovų nurodyta, taip
pat įtvirtinanti siekį, naudojama pavieniais kartais. Pvz., lietuvių tautos kaip etninės tautos aiškinimo istoriniu požiūriu, kaip titulinės nacijos suvokimo kontekste:
„Taigi lietuvių tautos gyvensena nuo seno buvo grindžiama lietuvių tautos, kaip titulinės nacijos, ir kitų Lietuvos teritorijoje gyvenančių tautinių bendruomenių taikiu
sugyvenimu, įvairių tautų žmonių pakantumu ir tolerancija vienų kitiems atžvilgiu.
Tautinės santarvės puoselėjimas Lietuvos žemėje – istorinė Lietuvos valstybės tradicija. Ši tradicija būdavo pažeidžiama tik tais Lietuvos istorijos laikotarpiais, kai pati
239 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarimas.
240 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas.
241 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1993 m. gruodžio 13 d. nutarimas.
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Lietuvos valstybė būdavo okupuota svetimų valstybių, kai pati lietuvių tauta negalėjo autentiškai kurti savo politinio gyvenimo“; „Lietuvių tauta puoselėja savo žemėje
tautinę santarvę (Konstitucijos preambulė).“242 Taip pat tyrime pirmiau buvo pažymėta, kad nuoroda į šią santarvę pateikiama ir visos preambulės reikšmės pabrėžimo kontekste243 arba Konstitucijos sampratos kaip visuomenės sutarties prasme244.
Prieš nuodugniai nagrinėjant Teismo rėmimąsi Konstitucijos preambulės 8 eilute, įtvirtinančia Tautos siekimą, galima apibendrinti, kad tai, kad Konstitucijos
preambulė naudojama dažniausiai jos atskiromis nuostatomis (o ne perpasakojant
ar cituojant visą jos tekstą), liudija nevienodą jos taikymą: natūralu, kad ribotesnį,
kai naudojami Tautos praeities faktai, ir potencialiai platesnį – konstitucinio Tautos
siekimo (neaprėpiant 7 eilutės nuostatos) – Tautos ateities projektavimo – kontekste. Galima teigti, kad ir dėl to, kad konstituciniai Tautos siekiai nurodomi preambulėje kaip įvadinėje Konstitucijos dalyje, ir atsižvelgiant į Konstitucijos kaip vientiso
dokumento sampratą, tai šiems siekiams leidžia užtikrinti dažną jų interpretavimą.
Pradedant bendrai apibūdinti Konstitucinio Teismo rėmimąsi preambulėje
įtvirtintu Tautos siekimu atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės
valstybės (išsamiau siekimas apibūdinamas tolimesnėje tyrimo dalyje), svarbu tai,
kad šis siekimas Konstitucinio Teismo veiklos pradžioje buvo pavadintas „siekiu
sukurti teisinę valstybę“245, taip kalbant apie siekiamybę, o ne realybę. Vėlesniuose
Teismo sprendimuose toks pavadinimas nebevartojamas. Atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimui pavadinti vartojami keli
žodžiai: „tikslas“246, „imperatyvas“247.
242
243
244
245

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimas.
Žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d. nutarimas.
Pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarimas.
1994 m. sausio 19 d. nutarime Teismas konstatuoja, kad „Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas
„Dėl žemės reformos pagrindinių krypčių“ teisine prasme ydingas ir dėl to, kad jame suformuluotos
nuostatos daugeliu atžvilgių akivaizdžiai konkuravo su tuo metu galiojusiais įstatymais, formavo
teisinių santykių subjektų teisinio netikrumo būseną, visuomenės nepasitikėjimą teise, o tai neatitinka Konstitucijos preambulėje paskelbto siekio sukurti teisinę valstybę“.
246 „Konstitucijos preambulėje yra skelbiamas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekis. Vienas iš šio tikslo realizavimo būdų yra teisės sistemos tobulinimas remiantis
konstituciniais, bendraisiais teisės principais.“ Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m.
lapkričio 13 d. nutarimas.
247 2002 m. spalio 23 d. nutarime nurodyta, kad: „Taigi Įstatymu nustatydamas žurnalisto teisę išsaugoti informacijos šaltinio paslaptį, neatskleisti informacijos šaltinio, įstatymų leidėjas negali nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų sudarytos prielaidos neatskleisti informacijos šaltinio
net ir tada, kai demokratinėje valstybėje informacijos šaltinį atskleisti yra būtina dėl gyvybiškai
svarbių ar kitų ypač reikšmingų visuomenės interesų, taip pat siekiant užtikrinti, kad būtų apgintos asmens konstitucinės teisės ir laisvės, kad būtų vykdomas teisingumas, nes informacijos šaltinio
neatskleidimas galėtų sukelti daug sunkesnes pasekmes negu jo atskleidimas. Taip būtų pažeista
Konstitucijos saugomų vertybių pusiausvyra, konstitucinis atviros, darnios pilietinės visuomenės
imperatyvas, konstitucinis teisinės valstybės principas.“ Pastebėtina, kad šioje citatoje kalbama apie
konstitucinį atviros, darnios pilietinės visuomenės imperatyvą, o neminimas teisinės valstybės
imperatyvas, tačiau tolimesniame sprendimo tekste kalbama apie atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės imperatyvą: „Vertinant, ar nurodyta Įstatymo 14 straipsnio 3
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Rėmimasis šiuo siekimu pasižymi tuo, kad Teismo įprastai nurodoma konkrečios konstitucinės justicijos bylos kontekste Teismo interpretuojamo dalyko sąsaja su šiuo siekimu (kad interpretuojamas dalykas aiškintinas ir šio siekimo kontekste). Naudojamos šios formuluotės: byloje interpretuojamas dalykas sietinas su
šiuo siekiu248, neatskiriamai susijęs su preambulės siekiu249 , tam tikrus santykius
reguliuojančių konstitucinių nuostatų negalima atsieti nuo preambulėje įtvirtinto siekio250, interpretuojamas dalykas šio siekio atžvilgiu251, konstitucinis principas

248

249
250
251

dalies nuostata neprieštarauja Konstitucijos 22 straipsniui, pažymėtina, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės imperatyvas, kad Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, kad Konstitucijos 33
straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų
darbą, apskųsti jų sprendimus, kad draudžiama persekioti už kritiką. Šiame Konstitucinio Teismo
nutarime konstatuota, kad Konstitucija garantuoja ir saugo visuomenės interesą būti informuotai,
taip pat kad iš Konstitucijos kyla žiniasklaidos laisvė.“ Kito nutarimo, kuriame vartojamas žodis
„imperatyvas“, pavyzdys yra 2007 m. birželio 7 d. nutarimas: „Šiame kontekste paminėtina, kad,
kaip yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, konstitucinė žmogaus teisė siekti aukštojo mokslo
suponuoja valstybės pareigą sudaryti prielaidas šią teisę įgyvendinti; negalima paneigti ir žmogaus
konstitucinės teisės siekti aukštojo mokslo pagal savo sugebėjimus net ir tuomet, kai valstybė jo
nefinansuoja dėl to, kad tai viršija visuomenės ir valstybės poreikius bei galimybes (Konstitucinio
Teismo 2002 m. sausio 14 d. nutarimas). Konstitucinis valstybės socialinės orientacijos principas,
konstitucinis atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės imperatyvas
suponuoja inter alia tai, kad valstybė turi siekti sukurti tokią aukštojo išsilavinimo siekiančių asmenų rėmimo sistemą, kad kiekvienas aukštojoje mokykloje besimokantis asmuo, kuriam reikalinga
parama, turėtų galimybę gauti studijoms būtiną valstybės paskolą, kad tokios paskolos grąžinimo
sąlygos nebūtų nepagrįstai sunkinamos, taip pat kad būtų iš tikrųjų įgyvendintas Konstitucijos 41
straipsnio 3 dalies imperatyvas, jog gerai besimokantiems piliečiams valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas.“
1999 m. gegužės 11 d. nutarimas: „Apkaltos proceso institutas Lietuvos konstitucinėje sistemoje
sietinas su Konstitucijos preambulėje skelbiamu atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir
teisinės valstybės siekiu <...>“ 2004 m. balandžio 15 d. nutarimas: „Apkaltos institutas Lietuvos
konstitucinėje sistemoje sietinas ir su Konstitucijos preambulėje skelbiamu atviros, teisingos, darnios
pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiu <...>“ Taip pat citata iš 2010 m. spalio 27 d. nutarimo: „Apkaltos institutas Lietuvos konstitucinėje sistemoje sietinas ir su Konstitucijos preambulėje
skelbiamu atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiu, su konstituciniais asmens teisių ir laisvių apsaugos principais.“
2002 m. spalio 23 d. nutarimas: „Asmens konstitucinė laisvė nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją yra neatskiriamai susijusi su Konstitucijos preambulėje skelbiamu atviros, teisingos,
darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiu.“
2004 m. kovo 31 d. nutarimas: „Konstitucijos nuostatų, įtvirtinančių apkaltos institutą, negalima
atsieti nuo konstitucijos preambulėje įtvirtinto atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir
teisinės valstybės siekio <...>“
2006 m. gruodžio 21 d. sprendime kalbama apie atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės
siekį: „Atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės, kurios siekis yra skelbiamas Konstitucijos
preambulėje, atžvilgiu bet kokios žiniasklaidos audiovizualinio sektoriaus, inter alia radijo ar televizijos, taip pat elektroninės žiniasklaidos monopolizavimo tendencijos yra netoleruotinos. Kaip savo
1995 m. balandžio 20 d. nutarime yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, Konstitucijos 44 straipsnio
2 dalyje įtvirtintas draudimas „visų pirma reiškia draudimą monopolizuoti radijo ir televizijos programų rengimą ir informacijos skleidimą“. Šis draudimas, kaip minėta, taikytinas ir valstybei (jos
institucijoms), ir visiems kitiems asmenims.“
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aiškintinas atsižvelgiant į kitas Konstitucijos nuostatas, inter alia į jos preambulėje
skelbiamą pilietinės visuomenės siekį252. Konstitucijos nuostatų sąsajos su šiuo siekimu ir jų aiškinimas šio siekimo kontekste išreikšti ne viename Teismo sprendime
dėl pilietybės, socialinių teisių, teisės pažeidimų, nusikaltimų (kiekvieno žmogaus
ir visos visuomenės saugumo nuo nusikalstamų kėsinimųsi kontekste), apkaltos,
pavieniuose sprendimuose – siejant su minties, tikėjimo ir sąžinės laisve, laisve
nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją, teisėjo ir teismų nepriklausomumo principo aspektais, Konstitucijoje įtvirtintų nuostatų ir principų, susijusių su
valstybės saugumu, suvereniteto ir konstitucinės santvarkos saugojimu, valstybės
užsienio ir gynybos politika kontekste253 ir kt. Dar plačiau tariant, remiantis Konstitucijos preambulės nuostatomis, tyrimo autorės žiniomis, Teismo aiškintos beveik visų Konstitucijos skirsnių nuostatos: pvz., 2, 4 str. (I skirsnis „Lietuvos valstybė“), pvz., 23 str., 25 str., 31 str., 35 str. (II skirsnis „Žmogus ir valstybė“), pvz.,
42 str. (III skirsnis „Visuomenė ir valstybė“), pvz., 44 str., 46 str., 50 str., 52 str. (IV
skirsnis „Tautos ūkis ir darbas“), pvz., 55 str., 74 str. (V skirsnis „Seimas“), pvz.,
109 str., 111 str. (IX skirsnis „Teismas“), pvz., 120 str. (X skirsnis „Vietos savivalda
ir valdymas“), 128 str. (XI skirsnis „Finansai ir valstybės biudžetas“), pvz., 135 str.
(XIII skirsnis „Užsienio politika ir valstybės gynimas“). Tad lieka plačiau neišplėtotos VI („Respublikos Prezidentas“), VII („Lietuvos Respublikos Vyriausybė“),
VIII („Konstitucinis Teismas“), XII („Valstybės kontrolė“) skirsnių, daugiausia
įtvirtinančių valstybės valdžios institucijų ir kitų valdžios įstaigų organizavimo
ir veiklos pagrindus, nuostatos, sąsajų su Konstitucijos preambule atžvilgiu, nors,
kaip bus matoma toliau, Teismas yra apibendrintai konstatavęs, kad „pagrindinius
Lietuvos valstybės valdžios organizacijos ir veiklos principus lemia pamatinė Konstitucijos 1 straipsnio nuostata, kad „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė
respublika“, bei Konstitucijos preambulėje įtvirtintas teisinės valstybės siekis“254.

IV. RĖMIMOSI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS
PREAMBULĖJE ĮTVIRTINTU TAUTOS SIEKIMU YPATUMAI
Pastebėjimas, kad Konstitucijos preambulės 8 eilutėje įtvirtinta nuostata Teismo
sprendimuose naudojamasi dažniausiai iš viso preambulės teksto, lemia tolimesnį tyrimo rezultatų dėstymą, domintis, kaip plėtojami (atskleidžiami, paaiškinami
vis nauji aspektai konstitucinės justicijos bylose) jurisprudenciniai teiginiai dėl
252 2008 m. sausio 22 d. nutarimas: „Valstybės tarnybos įstatyme įtvirtintas valstybės tarnybos skaidrumo principas aiškintinas atsižvelgiant ir į kitas Konstitucijos nuostatas, inter alia į jos preambulėje
skelbiamą pilietinės visuomenės siekį, konstitucinius pilietiškumo, atviros visuomenės ir socialinės
darnos imperatyvus, konstitucinius teisinės valstybės, asmenų lygiateisiškumo, teisingumo, demokratijos, atsakingo valdymo principus, taip pat konstitucinę valstybės tarnybos sampratą, suponuojančią, be kita ko, jos, kaip sistemos, viešumą ir atvirumą.“
253 Konstitucinio Teismo aktai šiuokart nenurodomi siekiant nebesikartoti, nes jais straipsnyje autorės remtasi ir anksčiau.
254 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. balandžio 21 d. nutarimas.
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Konstitucijos preambulės 8 eilutėje įtvirtinto atviros, teisingos, darnios pilietinės
visuomenės ir teisinės valstybės siekimo. 8 eilutėje įtvirtinta nuostata tyrimo autorės vadinama siekimu, išreiškiant mintį, kad jis yra procesas255. Žvelgiant į tekstinę
išraišką, logiškai mąstant, formuluotė „[lietuvių tauta] siekdama atviros, teisingos,
darnios, pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės“ informuoja, kad siekimas yra
sudėtinis, nes, pvz., nuostata išdėstyta viena ištisine (nors perkeliant vieną žodį į
kitą eilutę) eilute; ją susieja žodis „siekdama“; frazė „atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės“ sujungta su fraze „teisinės valstybės“ jungtuku „ir“. Ar konstitucinėje jurisprudencijoje siekimas traktuojamas kaip kompleksinis? Kas paaiškėja gilinantis į siekimo sudėtį? Kaip plėtojama siekimo sudėtis, atskleidžiami jo
vidiniai ryšiai?
Nustatyta, kad Konstitucinio Teismo veiklos pradžioje šis siekimas traktuojamas neišskiriant atskirų siekių. Antai 1993 m. gruodžio 13 d. nutarime dėl papildomos kriminalinės bausmės – turto konfiskavimo – teigiama, kad „siekimas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės yra tarp svarbiausių
Konstitucijos preambulėje įtvirtintų siekių“. O toliau nutarime kitas Teismo teiginys
neleidžia susidaryti visapusio vaizdo apie siekimo turinį: „Baudžiamosios teisės
požiūriu tai reiškia, kad siekiama sukurti tokią visuomenę, kuri yra pakankamai
laisva ir saugi nuo nusikalstamų veiksmų.“ Tačiau jau 1994 m. sausio 19 d. nutarime
pareiškėjo ginčijamas Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl žemės reformos
pagrindinių krypčių“ teisinis reguliavimas pripažįstamas neatitinkantis „Konstitucijos preambulėje paskelbto siekio sukurti teisinę valstybę“, t. y. Konstitucinio Teismo kalbama apie siekį (ne visą siekimą atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės). Tai rodo, kad iš siekimo (atviros, teisingos, darnios
pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimo) sudėties galimai išskiriamas
vienas siekimo komponentas (teisinės valstybės siekis). Kiek vėlesnis šio siekimo
aiškinimas patvirtina ir tolimesnį siekimo „skaidymą“ į atskirus siekius – nutarime
dėl piliečių nuosavybės teisių į gyvenamuosius namus atstatymo išskiriamas teisingumo ir teisinės valstybės siekis (prie teisinės valstybės siekio prijungtas susijęs
teisingumo siekis): „Vienas pagrindinių teisės, kaip socialinio gyvenimo reguliavimo priemonės, tikslų – teisingumas. Jis yra vienas svarbiausių moralinių vertybių ir
teisinės valstybės pagrindų. Teisingumo ir teisinės valstybės siekis įtvirtintas Konstitucijos preambulėje. Jis gali būti įgyvendintas užtikrinant tam tikrą interesų pusiausvyrą, išvengiant atsitiktinumų ir savivalės, socialinio gyvenimo nestabilumo, interesų
priešpriešos. Teisingumo negalima pasiekti pripažįstant tik vienos grupės arba vieno asmens interesus ir kartu neigiant kitų interesus. Neįmanoma išspręsti interesų
konfliktų suabsoliutinant asmens, siekiančio atstatyti nuosavybės teises į gyvenamąjį
namą susigrąžinant jį natūra, teisių gynimo, kartu paneigiant jame gyvenančių nuomininkų teisę turėti gyvenamąją patalpą.“256 Teisinės valstybės siekis nurodomas
255 Ypač ir dėl to, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. sausio 19 d. nutarime vartojamas žodžių junginys „siekio sukurti teisinę valstybę“.
256 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimas. Konstituciniai
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ir 1998 m. balandžio 21 d. nutarime: „Pagrindinius Lietuvos valstybės valdžios organizacijos ir veiklos principus lemia pamatinė Konstitucijos 1 straipsnio nuostata,
kad „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“, bei Konstitucijos
preambulėje įtvirtintas teisinės valstybės siekis.“
Pažymėtina, kad aptariamas siekimas („siekis“, vienaskaitos forma) vartojamas
keliuose nutarimuose: 1997 m. lapkričio 13 d. dėl nepilnamečių asmenų grupės padaryto nusikaltimo257, 1999 m. gegužės 11 d. dėl Seimo statute numatytos apkaltos procedūros258, 1999 m. gruodžio 21 d. dėl teisėjų paskyrimo procedūros ir kitų
Teismų įstatymo normų259.
Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. nutarime dėl pareiškėjo išreikštų abejonių Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo nuostatų neatitiktimi Konstitucijai vartojamas ne siekio, o principo terminas: „Pažymėtina, kad Vyriausybės sekretoriaus
pareigybė Konstitucijoje neminima. Seimas, Įstatymu nustatydamas Vyriausybės
sekretoriaus teisinį statusą, yra saistomas Konstitucijos preambulėje suformuluoto
teisinės valstybės principo ir Konstitucijos 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto principo, kad
valdžios galias riboja Konstitucija.“260 Nuo 2000 m.261 apie atviros, teisingos, darteisingumo ir teisinės valstybės principai išskiriami 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarime: „Konstatuotina, kad pareiškėjo prašymas ištirti, ar Įstatymo 3 straipsnio 3 dalis, 7 straipsnio 7 dalis neprieštaravo inter alia, pasak pareiškėjo, Konstitucijos preambulėje įtvirtintoms teisingumo ir teisinės
valstybės nuostatoms, traktuotinas kaip prašymas ištirti, ar šios dalys neprieštaravo konstituciniams
teisingumo ir teisinės valstybės principams“, nors Teismo 2015 m. gegužės 14 d. nutarime, kaip ir
ankstesniuose jo aktuose, teigiama, kad „konstitucinis teisinės valstybės principas neatsiejamas nuo
teisingumo principo, ir atvirkščiai“: „Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad konstitucinis teisinės valstybės principas neatsiejamas nuo teisingumo principo, ir atvirkščiai. Teisingumas yra vienas
pagrindinių teisės, kaip socialinių santykių reguliavimo priemonės, tikslų; jis yra vienas svarbiausių
moralinių vertybių ir teisinės valstybės pagrindų; jis gali būti įgyvendintas užtikrinant tam tikrą interesų pusiausvyrą, išvengiant atsitiktinumų ir savivalės, socialinio gyvenimo nestabilumo, interesų
priešpriešos (inter alia 2003 m. gruodžio 3 d., 2008 m. gruodžio 24 d., 2013 m. liepos 1 d. nutarimai).“
257 Nuolatinės teisinio reguliavimo kaitos aiškinimo kontekste: „Konstitucijos preambulėje yra skelbiamas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekis. Vienas iš šio tikslo
realizavimo būdų yra teisės sistemos tobulinimas remiantis konstituciniais, bendraisiais teisės principais.“
258 Apkaltos instituto aiškinimo kontekste: „Apkaltos proceso institutas Lietuvos konstitucinėje sistemoje sietinas su Konstitucijos preambulėje skelbiamu atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiu, su konstituciniais asmens teisių ir laisvių apsaugos principais.“
259 Teisėjo ir teismų nepriklausomumo principo aiškinimo kontekste: „Atsižvelgiant į Konstitucijos
preambulėje įtvirtintą atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekį,
Konstitucijos 5 straipsnį ir kitų straipsnių normas, nustatančias valdžių padalijimą, galima skirti du
neatsiejamus teisėjo ir teismų nepriklausomumo principo aspektus.“
260 Pabrėžtina, kad formuluotė „Konstitucijos preambulėje suformuluotas teisinės valstybės principas“ neatitinka Teismo vėlesnės praktikos, kuria aiškinama, kad šis principas neįtvirtintas tik
Konstitucijos preambulėje.
261 Konstitucinio Teismo veiklos periodas nuo 2000 m. apskritai vadinamas „aktyvistiniu“. E. Šileikis
teigia, kad: „Konstitucinio Teismo praktika ir jos pokyčiai leidžia sąlygiškai skirti du konstitucinės justicijos funkcionavimo tipus: rezervuotą (1993–2000 m.) ir aktyvistinį (nuo 2000 m. iki šių
dienų)“. Žr. Šileikis E. Aktyvistinė konstitucinė justicija kaip subtili diskrecija inspiruoti teisinius
modelius // Jurisprudencija, 2006, Nr. 12(90), p. 58.
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nios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekį kalbama konstitucinio teisinės
valstybės principo kontekste – atskleidžiamas konstitucinio teisinės valstybės principo turinys ir teisinės valstybės principo aiškinimo neatsiejamai nuo Konstitucijos
preambulėje skelbiamo atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės siekio reikalavimas: „Konstitucijos preambulėje yra įtvirtintas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekis. Pažymėtina, kad konstitucinis teisinės
valstybės principas yra universalus principas, kuriuo grindžiama visa Lietuvos teisės
sistema ir pati Lietuvos Respublikos Konstitucija, kad teisinės valstybės principo turinys atsiskleidžia įvairiose Konstitucijos nuostatose ir yra aiškintinas neatsiejamai
nuo Konstitucijos preambulėje skelbiamo atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės siekio.“262
Taigi aptartojo laikotarpio Konstitucinio Teismo jurisprudenciniai teiginiai liudija ir apie atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimo vadinimą siekiu, ir apie atskirų siekių išskyrimą iš atviros, teisingos, darnios
pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimo, ir apie šio siekimo aiškinimo
tąsą – sąsają su teisinės valstybės principu.
Pradėjus 1993 m. gruodžio 13 d. nutarimu, atviros, teisingos, darnios pilietinės
visuomenės ir teisinės valstybės siekimo aiškinimas (kaip „siekio“, vienaskaitos
forma) plėtojamas kiekvieno žmogaus ir visos visuomenės saugumo nuo nusikalstamų kėsinimųsi kontekste 2000 m. gegužės 8 d., 2006 m. sausio 16 d., 2009 m.
birželio 8 d., 2010 m. gegužės 28 d., 2012 m. birželio 4 d., 2013 m. lapkričio 15 d.
nutarimuose, pastarajame, kuriame pareiškėjai prašė ištirti Baudžiamojo proceso
kodekso nuostatų atitiktį Konstitucijai, pažymint, kad „Konstitucijos preambulėje
įtvirtintas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekis
suponuoja tai, kad privalu stengtis užtikrinti, kad kiekvienas asmuo ir visa visuomenė būtų saugūs nuo nusikalstamų kėsinimųsi <...>. Valstybės, kaip visos visuomenės
politinės organizacijos, paskirtis – užtikrinti žmogaus teises ir laisves, garantuoti viešąjį interesą, todėl vykdydama savo funkcijas ir veikdama visos visuomenės interesais valstybė turi priedermę užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių, kitų Konstitucijos
saugomų ir ginamų vertybių, kiekvieno asmens ir visos visuomenės veiksmingą apsaugą inter alia nuo nusikalstamų kėsinimųsi“.
Be cituoto 2000 m. vasario 23 d. nutarimo, kitas kertinis atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimo aiškinimo plėtotei nutarimas yra 2002 m. liepos 11 d. nutarimas dėl sveikatos sistemos finansavimo, mokslo
ir švietimo sistemos ilgalaikio finansavimo, valstybės biudžeto projekto rengimo
ir sudarymo. Jame Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas atviros, teisingos,
darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekį interpretuoja išdėstydamas
Konstitucijos kaip vientiso akto argumentą (kurio nebuvo ankstesniuose Teismo
sprendimuose, kurie yra atrinkti šiam tyrimui263), naują (taip pat atrinktuose spren262 Žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 23 d. nutarimas ir vėlesni, pvz.,
2000 m. spalio 18 d., 2001 m. liepos 12 d. nutarimai.
263 Nors Konstitucijos kaip vientiso akto teiginys pirmą kartą įtvirtintas dar 1995 m. spalio 17 d. nu-
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dimuose iki tol nenaudotą) apibendrintą pastebėjimą apie konstitucinių vertybių
ir siekių išreiškimą Konstitucijos normose ir principuose bei minėdamas šiame
tyrime anksčiau nurodytame nutarime cituotą teiginį apie teisinės valstybės siekio aiškinimą neatsiejamai nuo kitų Konstitucijos nuostatų, įtvirtinančių teisinės
valstybės principą, bei pereidamas prie iki tol nenaudoto paaiškinimo, nukreipto
ir į pareiškėjų prašymų dėl teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai formuluotę:
„Konstitucija yra vientisas aktas (Konstitucijos 6 straipsnio 1 dalis). Konstitucijos
preambulėje yra skelbiamas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės
valstybės siekis. Konstitucijoje įtvirtintos vertybės ir siekiai išreiškiami Konstitucijos
normose bei principuose. Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės siekis aiškintinas
neatsiejamai nuo kitų Konstitucijos nuostatų, įtvirtinančių teisinės valstybės principą. Teisinės valstybės siekį išreiškia konstitucinis teisinės valstybės principas, todėl
pagal pareiškėjo prašymą Konstitucinis Teismas tirs, ar pareiškėjo nurodytų įstatymų
ir Seimo statuto ginčijamos nuostatos neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.“264 Iš šios citatos matoma, kad teisinės valstybės siekį (ne visą siekimą atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės) išreiškia
konstitucinis teisinės valstybės principas, o vėlesniuose nutarimuose, pvz., 2002 m.
gruodžio 23 d. nutarime, pateikiama, kad visą atviros, teisingos, darnios pilietinės
visuomenės ir teisinės valstybės siekimą išreiškia konstitucinis teisinės valstybės
principas: „Atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekį
išreiškia konstitucinis teisinės valstybės principas <...>“
Kiek vėliau 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarime, aiškinantis Lietuvos Respublikos
telekomunikacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo ir
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatų atitiktį Konstitucijai, Teismo pateikiama formuluotė, kad „konstitucinis teisinės valstybės principas
įkūnija ir Konstitucijos preambulėje įtvirtintus atviros, teisingos, darnios pilietinės
visuomenės ir teisinės valstybės siekius“. Teismas teigia: „Konstitucijos preambulėje
skelbiamas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekis. Konstitucija yra vientisas aktas (Konstitucijos 6 straipsnio 1 dalis). Konstitucijoje
įtvirtintos vertybės ir siekiai išreiškiami jos normose bei principuose (Konstitucinio
Teismo 2002 m. liepos 11 d. nutarimas). Tad atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekis aiškintinas neatsiejamai nuo Konstitucijos normų ir principų, tarp jų – ir teisinės valstybės principo. Konstitucinis teisinės valstybės
principas – tai universalus principas, kuriuo grindžiama visa Lietuvos teisės sistema
ir pati Lietuvos Respublikos Konstitucija (Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 23 d.
nutarimas). Šis konstitucinis principas įkūnija ir Konstitucijos preambulėje įtvirtintus atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekius.“
Pabrėžtina, kad šis Teismo nutarimas fiksuoja, kad atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimui įvardyti vartojamas žodis „siekiai“
tarime, pirmą kartą nurodytas šiame cituojamame su Konstitucijos preambulės aiškinimu susijusiame nutarime.
264 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. liepos 11 d. nutarimas.
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(daugiskaita), nors pirmame nurodytos citatos teiginyje pavartotas žodis „siekis“
(vienaskaita). Beje, daugiskaitos forma kartojama ir dar vėlesniuose nutarimuose,
pvz., 2003 m. lapkričio 11 d. nutarime dėl mokesčių bazės netiesioginio nustatymo,
cituojant nurodytą 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarimą. Nors pažymėtina, kad ankstesniuose nutarimuose vartota žodžio „siekis“ vienaskaitos forma net ir tada, kai
buvo kalbėta, apie, žvelgiant į žodinę išraišką, du siekius, nors ir susijusius (pvz.,
aptartame 1995 m. gruodžio 22 d. nutarime nurodytas teisingumo ir teisinės valstybės siekis).
Nekartojant jau išdėstytų Teismo aiškinimo apie atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimo kaip principo traktavimą teiginių,
galima atkreipti dėmesį į 2004 m. rugsėjo 29 d. nutarimą, kuriame buvo tirta, ar
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl licencijuojamos telekomunikacijų veiklos rūšių sąrašo, Telekomunikacijų veiklos licencijavimo sąlygų ir taisyklių
patvirtinimo“ nuostatos neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir konkretiems įstatymams, kuriame Teismas apibendrino siekio aiškinimą, patvirtindamas: „Taigi Konstitucijos preambulėje skelbiamo atviros, teisingos, darnios pilietinės
visuomenės ir teisinės valstybės siekio įvairius aspektus išreiškia teisinės valstybės
principas.“ Matoma, kad ankstesnių nutarimų teiginys „Teisinės valstybės siekį išreiškia konstitucinis teisinės valstybės principas“ papildomas tuo, kad šis principas
išreiškia įvairius siekio aspektus.
Iš tolimesnės Teismo jurisprudencijos aišku, kad dar vienas kertinis aktas jurisprudencijai apie siekimą preambulėje plėtoti yra 2004 m. gruodžio 13 d. priimtas nutarimas dėl valstybės tarnybos. Tyrime nagrinėjamam objektui svarbu, kad
šiame nutarime formuluojama nemažai naujų akcentų: teisinės valstybės principas
expressis verbis įtvirtinamas kaip talpus principas, apimantis daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų, išvardijamos šio principo sąsajos su konkrečiais kitais
principais, apibendrinama, kad konstitucinis teisinės valstybės principas integruoja įvairias Konstitucijoje įtvirtintas, jos saugomas ir ginamas vertybes, taip pat ir
tas, kurias išreiškia minėtas siekis (Teismo expressis verbis išreikštas preambulės
vertybinis aspektas), bei įtvirtinamas vėl ypač į pareiškėjų prašymus konstitucinės justicijos bylose orientuotas negalimumas šį principą aiškinti kaip įtvirtintą tik
Konstitucijos preambulėje, tapatinti tik su joje skelbiamu atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiu (nurodymas, skirtas ir pareiškėjams, ankstesniame nutarime nebuvo formuluojamas kaip draudimas). Taip pat
nutarime nurodoma, kad visos Konstitucijos nuostatos aiškintinos konstitucinio
teisinės valstybės principo, Konstitucijoje įtvirtintos teisinės valstybės sampratos
kontekste ir jog visų Konstitucijos nuostatų aiškinimas konstitucinio teisinės valstybės principo kontekste – būtina Konstitucijos išsamaus aiškinimo prielaida, o
teisės aktų (jų dalių) atitikties Konstitucijos preambulėje įtvirtintam atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiui tyrimas suponuoja
jų atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui tyrimą bei tai, kad teisės
akto (jo dalies) neatitiktis kuriam nors konstitucinio teisinės valstybės principo
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– universalaus konstitucinio principo, kuriame yra integruojamos įvairios Konstitucijoje įtvirtintos, jos saugomos ir ginamos vertybės, diktuojamam imperatyvui
(konstitucinio teisinės valstybės principo elementui) reiškia, kad yra pažeistas ir
konstitucinis teisinės valstybės principas265.
Šios nuostatos kartojamos kituose nutarimuose, pvz., nurodytas pareiškėjų
prašymų formulavimui skirtas minėtas teisinės valstybės principo negalimumo
aiškinti, tapatinti tik su preambulėje skelbiamu atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiu reikalavimas nurodytas ir kaip draudimas, išdėstytas dažname vėlesniame 2007–2008 m. laikotarpiu priimtame akte:
2007 m. sausio 16 d. nutarime dėl apylinkių teismų teisėjų atleidimo, 2007 m. gegužės 15 d. nutarime „Dėl valstybės ir tarnybos paslapčių“, 2007 m. birželio 7 d.
nutarime dėl vaikų išlaikymo, 2007 m. liepos 5 d. nutarime dėl nuosavybės teisių
265 Visa Teismo nutarimo citata skamba taip: „Konstitucinis teisinės valstybės principas – itin talpus
konstitucinis principas, apimantis daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų. Tad pabrėžtina,
kad konstitucinio teisinės valstybės principo turinys yra atskleistinas atsižvelgiant į įvairias Konstitucijos nuostatas, įvertinant visas Konstitucijoje įtvirtintas, jos ginamas ir saugomas vertybes ir
atsižvelgiant į įvairių kitų konstitucinių principų – kaip antai: Konstitucijos viršenybės, vientisumo
ir tiesioginio taikymo, Tautos suvereniteto, demokratijos, atsakingo valdymo, valdžios galių ribojimo
ir valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms, teisės viešumo, teisingumo (apimančio inter alia prigimtinį
teisingumą), valdžių padalijimo, pilietiškumo, asmenų lygybės įstatymui, teismui, valstybės įstaigoms ir pareigūnams, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo ir apsaugos (apimančio inter alia žmogaus teisių ir laisvių prigimtinio pobūdžio pripažinimą), asmens ir visuomenės interesų derinimo,
valstybės pasaulietiškumo ir pasaulėžiūrinio neutralumo, valstybės socialinės orientacijos, socialinio solidarumo (derinamo su kiekvieno atsakomybe už savo likimą) ir kitų, ne mažiau reikšmingų
konstitucinių principų – turinį. Konstitucinį teisinės valstybės principą įtvirtina ne tik Konstitucijos
preambulėje skelbiamas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekis,
bet ir įvairiais aspektais – visos kitos Konstitucijos nuostatos. <...> Taigi konstitucinio teisinės valstybės principo negalima aiškinti kaip įtvirtinto tik Konstitucijos preambulėje, tapatinti tik su joje
skelbiamu atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiu. Kita vertus,
taip, kaip konstitucinio teisinės valstybės principo turinys aiškintinas nepaneigiant nė vienos Konstitucijos nuostatos, taip ir nė vienos Konstitucijos nuostatos – nė vieno konstitucinio principo ar
konstitucinės normos – negalima aiškinti taip, kad būtų nukrypta nuo iš Konstitucijos išplaukiančių
teisinės valstybės reikalavimų, nes taip būtų iškreiptas arba išvis paneigtas konstitucinio teisinės
valstybės principo turinys, taigi ir konstitucinė teisinės valstybės samprata. Visos Konstitucijos nuostatos aiškintinos konstitucinio teisinės valstybės principo, Konstitucijoje įtvirtintos teisinės valstybės
sampratos kontekste. Atskleisti teisinės valstybės sampratos turinį yra konstitucinės doktrinos funkcija (Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d. nutarimas). Visų Konstitucijos nuostatų aiškinimas konstitucinio teisinės valstybės principo kontekste – būtina Konstitucijos išsamaus aiškinimo
prielaida. Šiame kontekste pažymėtina, kad teisės aktų (jų dalių) atitikties Konstitucijos preambulėje įtvirtintam atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiui tyrimas
suponuoja jų atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui tyrimą. Pažymėtina ir tai, kad
teisės akto (jo dalies) neatitiktis kuriam nors konstitucinio teisinės valstybės principo – universalaus
konstitucinio principo, kuriame yra integruojamos įvairios Konstitucijoje įtvirtintos, jos saugomos
ir ginamos vertybės, diktuojamam imperatyvui (konstitucinio teisinės valstybės principo elementui)
reiškia, kad yra pažeistas ir konstitucinis teisinės valstybės principas. Šiame Konstitucinio Teismo
nutarime konstatuota, kad teisės aktų (jų dalių) atitikties Konstitucijos preambulėje skelbiamiems
teisingos pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiams tyrimas suponuoja jų atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui tyrimą.“

96

EKSPLICITINIS RĖMIMASIS KONSTITUCIJOS PREAMBULE LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO JURISPRUDENCIJOJE

atkūrimo valstybiniuose parkuose ir draustiniuose, 2007 m. spalio 22 d. nutarime dėl teisėjų valstybinių pensijų, 2007 m. lapkričio 22 d. nutarime dėl policijos
pareigūnų gyvybės ir sveikatos privalomojo draudimo valstybės biudžeto lėšomis,
2007 m. gruodžio 17 d. nutarime dėl apygardos teismo teisėjo atleidimo, 2008 m.
gegužės 20 d. nutarime dėl neprivatizuotinos žemės sklypų suteikimo Lietuvos
veterinarijos akademijai ir Ginklų fondui, 2008 m. spalio 30 d. nutarime dėl daikto
išreikalavimo iš sąžiningo įgijėjo ir kt.
Tačiau vėliau ne visur naudojama vien plati teisinės valstybės principo samprata, greta jos naudojamas siekis (atviros, darnios, teisingos pilietinės visuomenės
siekis, ne visas siekimas atviros, teisingos darnios pilietinės visuomenės ir teisinės
valstybės), pvz., nuostatų, susijusių su prokurorų nepriklausomumu ir generalinio
prokuroro atleidimu iš pareigų, aiškinimo kontekste: „Kitoks Konstitucijos nuostatų, įtvirtinančių Seimo kontrolės funkciją (inter alia nuostatų, kuriomis yra grindžiama galimybė sudaryti Seimo laikinąsias tyrimo komisijas), interpretavimas neišvengiamai paneigtų konstitucinius atsakingo valdymo, valdžių padalijimo, teisinės
valstybės, demokratijos principus, Konstitucijos preambulėje skelbiamą atviros, darnios, teisingos pilietinės visuomenės siekį, sudarytų prielaidas atsirasti nestabilumui
valdant valstybę, tvarkant viešuosius reikalus, taip pat prielaidas pažeisti asmens
teises ir laisves, teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius, kitas Konstitucijoje įtvirtintas,
jos ginamas ir saugomas vertybes.“266
Matoma, kad 2014 m. kovo 18 d. nutarime atviros, teisingos, darnios pilietinės
visuomenės ir teisinės valstybės siekimui įvardyti Konstitucinio Teismo vartojamas ir žodis „siekiai“ (daugiskaita), ir žodis „siekis“ (vienaskaita): „Minėta, kad
pagarba tarptautinei teisei yra neatskiriama konstitucinio teisinės valstybės principo,
kurio esmė – teisės viešpatavimas, dalis. Kaip ne kartą yra pažymėjęs Konstitucinis
Teismas, šis konstitucinis principas įkūnija ir Konstitucijos preambulėje įtvirtintus
atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekius (Konstitucinio Teismo 2002 m. rugsėjo 19 d., 2003 m. lapkričio 17 d., 2004 m. gruodžio 13 d.
nutarimai). Šios konstitucinės justicijos bylos kontekste pažymėtina, kad pagarba
tarptautinei teisei taip pat yra susijusi su konstitucinio teisinės valstybės principo
išreiškiamu atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės siekiu, kuris suponuoja inter alia atvirumą universalioms demokratinėms vertybėms, integraciją į šiomis
vertybėmis grindžiamą tarptautinę bendriją. Taigi šios konstitucinės justicijos bylos
kontekste pažymėtina ir tai, kad pagal Konstitucijos 135 straipsnio 1 dalį sąžiningai
vykdant tarptautinius įsipareigojimus, kylančius iš visuotinai pripažintų tarptautinės teisės (bendrosios tarptautinės teisės) normų, inter alia jus cogens normų, pagal
kurias draudžiami tarptautiniai nusikaltimai, Lietuvos Respublikos baudžiamieji
įstatymai, susiję su atsakomybe už tarptautinius nusikaltimus, inter alia genocidą,
negali nustatyti žemesnių standartų, negu nustatytieji pagal visuotinai pripažintas
tarptautinės teisės normas. Tokio reikalavimo nepaisymas būtų nesuderinamas su
266 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 16 d. sprendimas.
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Konstitucijos preambulėje įtvirtintais atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės, teisinės valstybės siekiais, kuriuos išreiškia konstitucinis teisinės valstybės principas. <...> Pagal Konstitucijos 135 straipsnio 1 dalį sąžiningai vykdant tarptautinius
įsipareigojimus, kylančius iš visuotinai pripažintų tarptautinės teisės (bendrosios
tarptautinės teisės) normų, inter alia jus cogens normų, pagal kurias draudžiami
tarptautiniai nusikaltimai, Lietuvos Respublikos baudžiamieji įstatymai, susiję su
atsakomybe už tarptautinius nusikaltimus, inter alia genocidą, negali nustatyti žemesnių standartų negu nustatytieji pagal visuotinai pripažintas tarptautinės teisės
normas; tokio reikalavimo nepaisymas būtų nesuderinamas su Konstitucijos preambulėje įtvirtintais atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės, teisinės valstybės
siekiais, kuriuos išreiškia konstitucinis teisinės valstybės principas.“
Siekio (atviros, darnios, teisingos pilietinės visuomenės siekio bei atskirai atviros
visuomenės siekio, o ne viso siekimo atviros, teisingos darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės) pavadinimas vartojamas ir pastarųjų metų nutarimuose.
Antai Teismo 2014 m. liepos 3 d. nutarime dėl teisės į Prezidento valstybinę našlių
rentą teigiama, kad: „Pareiškėja prašo ištirti Prezidento valstybinės rentos įstatymo
nuostatų atitiktį inter alia konstituciniams socialinės darnos, teisingumo, teisinės
valstybės principams. Pažymėtina, kad, kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis
Teismas, konstitucinis teisinės valstybės principas yra itin talpus, apima daug įvairių
tarpusavyje susijusių imperatyvų; jis aiškintinas neatsiejamai nuo Konstitucijos preambulėje skelbiamo atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės siekio; šis principas neatsiejamas nuo teisingumo principo ir atvirkščiai. Todėl pareiškėjos prašymas
ištirti Prezidento valstybinės rentos įstatymo nuostatų atitiktį konstituciniams socialinės darnos, teisingumo, teisinės valstybės principams traktuotinas kaip prašymas
ištirti ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktį konstituciniam teisinės valstybės principui“; „Kitoks Konstitucijos nuostatų, įtvirtinančių Seimo kontrolės funkciją, aiškinimas neišvengiamai paneigtų konstitucinius atsakingo valdymo, valdžių padalijimo,
teisinės valstybės, demokratijos principus, Konstitucijos preambulėje skelbiamą atviros, darnios, teisingos pilietinės visuomenės siekį, sudarytų prielaidas nestabilumui
valdant valstybę, tvarkant viešuosius reikalus, taip pat prielaidas pažeisti asmens
teises ir laisves, teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius, kitas Konstitucijoje įtvirtintas, jos ginamas ir saugomas vertybes (2006 m. lapkričio 21 d., 2014 m. sausio 16 d.
sprendimai). <...> Konstitucija, inter alia jos 84 straipsnio 18 punktas, kuriame įtvirtinta, kad Respublikos Prezidentas daro Seime metinius pranešimus inter alia apie
padėtį Lietuvoje, 101 straipsnio 1 dalis, kurioje numatytas Vyriausybės arba atskirų
ministrų atsiskaitymas už savo veiklą Seimo reikalavimu Seime, 134 straipsnio 2
dalis, pagal kurią valstybės kontrolierius teikia Seimui išvadą apie metinę biudžeto
vykdymo apyskaitą, suponuoja, kad Seimui, kaip Tautos atstovybei, teikiama įvairi
informacija apie valstybės ir visuomenės gyvenimą ir įvairių valstybės institucijų
veiklą. Gauti tokią informaciją yra viešasis interesas, susijęs su Konstitucijos preambulėje įtvirtintu atviros visuomenės siekiu, Konstitucijos 1 straipsnyje įtvirtintu
principu, kad Lietuvos valstybė yra respublika, įvairiose Konstitucijos nuostatose
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įtvirtintais parlamentinės demokratijos principais.“ Pabrėžtina, kad šiame nutarime
kalbama ne apie visos sudėties siekimą, o apie atviros visuomenės siekį.
Taip pat pateiktina 2014 m. birželio 3 d. išvados dėl Seimo narės Neringos Venckienės veiksmų citata, kurioje Teismas remiasi atviros, teisingos, darnios pilietinės
visuomenės ir teisinės valstybės siekimu kaip kompleksu, įvardijamu vienaskaitos
forma: „Apkaltos institutas Lietuvos konstitucinėje sistemoje sietinas ir su Konstitucijos
preambulėje skelbiamu atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiu, su konstituciniais asmens teisių ir laisvių apsaugos principais.“267 2015 m.
gegužės 26 d. nutarime dėl teisės į socialinį būstą Konstitucinis Teismas taip pat remiasi atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimu,
įvardijamu vienaskaitos forma: „Konstitucijos 52 straipsnis, jos preambulėje įtvirtintas
atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekis, konstituciniai valstybės socialinės orientacijos, socialinio solidarumo principai suponuoja tai,
kad socialinės paramos santykių teisinio reguliavimo turinį gali lemti įvairūs veiksniai,
inter alia valstybės ir visuomenės ištekliai, materialinės ir finansinės galimybės, poreikis užtikrinti valstybės finansinį stabilumą, ūkio tvarumą ir plėtrą; įstatymų leidėjas,
atsižvelgdamas į šiuos veiksnius ir atitinkamai reguliuodamas minėtus santykius, turi
plačią diskreciją pasirinkti ir įstatymu įtvirtinti socialinės paramos rūšis; tais atvejais,
kai asmuo pagal įstatymus atitinka reikalavimus, kad gautų kelių rūšių socialinę paramą, įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas inter alia į socialinės paramos paskirtį, valstybės ir visuomenės finansines galimybes, gali nustatyti sąlygas, kuriomis ta parama bus
teikiama (2013 m. vasario 7 d. nutarimas). Konstitucinis socialinių teisių statusas pats
savaime nepaneigia įstatymų leidėjo teisės nustatyti tam tikras jų atsiradimo sąlygas ar
ribojimus (1998 m. gegužės 6 d., 2013 m. vasario 7 d. nutarimai).“
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2015 m. gruodžio 30 d. nutarime
expressis verbis remiamasi atviros, darnios, teisingos pilietinės visuomenės siekiu
(vienaskaitos forma ir ne iš karto visos sudėties atviros, teisingos, darnios pilietinės
visuomenės ir teisinės valstybės siekimu), nors pagrečiui minint teisinės valstybės
principą, taip pat atviros visuomenės siekiu: „Konstitucijoje įtvirtintas parlamentinės demokratijos modelis yra racionalus ir nuosaikus; jis nėra grindžiamas vien
parlamentine kontrole, vien tarpinstituciniais stabdžiais ir atsvaromis; ne menkesnis vaidmuo parlamentinėje demokratijoje tenka tarpfunkcinei partnerystei, grindžiamai inter alia pasitikėjimu. Kitoks Konstitucijos nuostatų, įtvirtinančių Seimo
kontrolės funkciją, aiškinimas neišvengiamai paneigtų konstitucinius atsakingo valdymo, valdžių padalijimo, teisinės valstybės, demokratijos principus, Konstitucijos
preambulėje skelbiamą atviros, darnios, teisingos pilietinės visuomenės siekį, sudarytų prielaidas nestabilumui valdant valstybę, tvarkant viešuosius reikalus, taip pat
prielaidas pažeisti asmens teises ir laisves, teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius, kitas
Konstitucijoje įtvirtintas, jos ginamas ir saugomas vertybes (2006 m. lapkričio 21 d.,
2014 m. sausio 16 d. sprendimai).“ Šiame nutarime taip pat kalbama apie atviros
267 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. birželio 3 d. išvada.
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visuomenės siekį: „Konstitucija, inter alia jos 84 straipsnio 18 punktas, kuriame
įtvirtinta, kad Respublikos Prezidentas daro Seime metinius pranešimus inter alia
apie padėtį Lietuvoje, 101 straipsnio 1 dalis, kurioje numatytas Vyriausybės arba atskirų ministrų atsiskaitymas už savo veiklą Seimo reikalavimu Seime, 134 straipsnio
2 dalis, pagal kurią valstybės kontrolierius teikia Seimui išvadą apie metinę biudžeto
vykdymo apyskaitą, suponuoja, kad Seimui, kaip Tautos atstovybei, teikiama įvairi informacija apie valstybės ir visuomenės gyvenimą ir įvairių valstybės institucijų
veiklą. Gauti tokią informaciją yra viešasis interesas, susijęs su Konstitucijos preambulėje įtvirtintu atviros visuomenės siekiu, Konstitucijos 1 straipsnyje įtvirtintu
principu, kad Lietuvos valstybė yra respublika, įvairiose Konstitucijos nuostatose
įtvirtintais parlamentinės demokratijos principais.“
Galima įvairovės aiškinant atviros, teisingos darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimą priežastis – Teismo atsižvelgimas į nagrinėjamos bylos kontekstą,
nes, pvz., byloje interpretuojamam dalykui esant susijusiam su demokratine valdymo
forma, informacijos apie valstybės ir visuomenės gyvenimą, institucijų veiklą gavimu,
žiniasklaida, remiamasi atviros visuomenės siekiu, atviros, teisingos, darnios pilietinės
visuomenės siekiu (kai kuriais atvejais atitinkamai sukeičiant siekimą sudarančių siekių
dėmenis vietomis, nesinaudojant tokia jų seka, kokia išdėstyta Konstitucijos preambulės
nuostata, pvz., atviros, darnios, teisingos pilietinės visuomenės siekis), esant susijusiam
su valstybės tarnybos skaidrumu, – pilietinės visuomenės siekiu, visuomenės saugumo
nuo nusikalstamų veikų kontekste – visos sudėties atviros, teisingos, darnios pilietinės
visuomenės ir teisinės valstybės siekimu, teisingumo ir teisinės valstybės siekiu.
Apibendrinant rėmimosi atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimu tyrimo rezultatus matoma, kad šis siekimas, nors išreiškiamas ir vienaskaita „siekis“, ir daugiskaita „siekiai“ (taip pat iš jo atidalijami paskiri
siekiai), Teismo praktikoje išauga į teisinės valstybės principą, o greta šio principo
nutarimuose kaip teisinio reguliavimo konstitucingumo tikrinimo kriterijus tarnauja ir atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekis/
siekiai. Atkreiptinas dėmesys, kad Teismo sprendimuose formuluojamas atviros,
teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimo, išaugusio į
principą, privalomumas, šis principas traktuojamas (kaip, pvz., buvo išdėstyta nurodytuose 2008 m. gegužės 20 d., 2008 m. spalio 30 d. nutarimuose) kaip apimantis
daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų.

V. LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PREAMBULĖS
TEISINĖS REIKŠMĖS IR JOS PASIREIŠKIMO TEISMUI NAUDOJANT
PREAMBULĘ AIŠKINIMAS
Prieš tai buvusioji tyrimo dalis nukreipia, kad tyrime nagrinėjamos srities Konstitucinio Teismo jurisprudencinių teiginių plėtotės visapusiam vaizdui susidaryti
nagrinėtina ir nuo pat Teismo veiklos pradžios pradėta aiškinti Konstitucijos preambulės nuostatų teisinė reikšmė.
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Konstitucinis Teismas išvadoje dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir konstitucinių nuostatų suderinamumo atskleidžia
Konstitucijos preambulės nuostatų sąsajas su tolimesniu Konstitucijos tekstu ir jos
buvimą Konstitucijos visumos dalimi: „Vertinant Konstitucijos ir Konvencijos normų sąveiką ir šių normų tarpusavio sąveikos interpretavimo ribas negalima neatsižvelgti į Konstitucijos 6 straipsnio pirmosios dalies nuostatą, kad „Konstitucija yra
vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas“. Konstitucinis Teismas pabrėžia, jog Konstitucijos vieningumas pirmiausia reiškia tai, kad konstitucinės nuostatos yra susijusios ne
tik formaliai, pagal Konstitucijos normų išdėstymo struktūrą, bet ir pagal jų turinį.
Šis normų vieningumas reiškia, kad tiek Konstitucijos preambulė, tiek jos skirsniai
bei straipsniai sudaro prasmingą Konstitucijos visumą.“268
Konstitucijos preambulės nuostatų reikšmė expressis verbis išreikšta atskleidžiant talpią konstitucinę kultūros sąvoką, aiškinant Konstitucijos 42 str. nuostatas,
taip pat kitus susijusius jos straipsnius, jų dalis, kultūros laisvės užtikrinimo, kultūros valstybinio rėmimo, kultūros paminklų bei vertybių apsaugos kaip viešojo
intereso, svarbios valstybės funkcijos – kultūros valstybinio rėmimo ir apsaugos
funkcijos – kontekste. Išsamesnė iliustruojanti citata buvo pateikta ankstesnėse
tyrimo dalyse. Šiuo kartu derėtų pabrėžti šios citatos pabaigą, kurioje pateikiama
visoms Konstitucijos nuostatoms taikytina aiškinimo taisyklė – nenukrypti nuo iš
Konstitucijos preambulės kylančių imperatyvų: „Visos kitos Konstitucijos nuostatos,
taip pat ir išdėstytosios 42 straipsnyje, turi būti aiškinamos taip, kad nebūtų nukrypta
nuo iš Konstitucijos preambulės kylančių imperatyvų.“269
Tai, kad Konstitucinis Teismas preambulės nuostatas naudoja kaip kriterijų tikrindamas tiriamo teisinio reguliavimo atitiktį Konstitucijai, galima matyti ne vienoje konstitucinės justicijos byloje, daugiausia susijusioje su atviros, darnios, teisingos pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimo ar nuo jo atidalijamų siekių
aiškinimu. Antai dar Teismo veiklos pradžioje 1994 m. sausio 19 d. nutarime dėl
žemės reformos pagrindinių krypčių Konstitucinis Teismas savo iniciatyva konstatavo, kad byloje ginčytas nutarimas „akivaizdžiai konkuravo su tuo metu galiojusiais
įstatymais, formavo teisinių santykių subjektų teisinio netikrumo būseną, visuomenės
nepasitikėjimą teise, o tai neatitinka Konstitucijos preambulėje paskelbto siekio su268 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. sausio 24 d. išvada.
269 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d. nutarime teigta: „Šiame kontekste
ypač pabrėžtina Konstitucijos preambulėje išdėstytų nuostatų reikšmė: joje įtvirtinta, kad lietuvių tauta, prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos
Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis, šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę, išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, įkūnydama prigimtinę
žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje
Lietuvos valstybėje, puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę, siekdama atviros, teisingos,
darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia
priima ir skelbia šią Konstituciją. Taigi lietuvių tauta savo sukurtą valstybę konstituciškai įpareigojo puoselėti Konstitucijos preambulėje įtvirtintas kultūros vertybes, jų jokiomis aplinkybėmis
neatsisakyti.“
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kurti teisinę valstybę“. Kita tiriamame kontekste tinkama iliustracija pateiktina iš
2006 m. gruodžio 21 d. sprendimo dėl nacionalinio transliuotojo statuso, valdymo
ir teisių, aiškinant atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės siekio (ne viso
preambulėje įtvirtinto Tautos siekimo) atžvilgiu: „Atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės, kurios siekis yra skelbiamas Konstitucijos preambulėje, atžvilgiu bet
kokios žiniasklaidos audiovizualinio sektoriaus, inter alia radijo ar televizijos, taip pat
elektroninės žiniasklaidos monopolizavimo tendencijos yra netoleruotinos.“
Pateiktini ir kiti pavyzdžiai, kai Teismas nurodo aiškinti teisinį reguliavimą ir
preambulėje skelbiamo pilietinės visuomenės siekio, ir imperatyvų (konstitucinių
pilietiškumo, atviros visuomenės imperatyvų), ir principų (konstitucinio teisinės
valstybės, teisingumo principų) požiūriu. Antai teigiama, kad valstybės tarnybos
skaidrumo principas aiškintinas atsižvelgiant į kitas Konstitucijos nuostatas, inter
alia, į jos preambulėje skelbiamą pilietinės visuomenės siekį: „Valstybės tarnybos
įstatyme įtvirtintas valstybės tarnybos skaidrumo principas aiškintinas atsižvelgiant
ir į kitas Konstitucijos nuostatas, inter alia į jos preambulėje skelbiamą pilietinės visuomenės siekį, konstitucinius pilietiškumo, atviros visuomenės ir socialinės darnos
imperatyvus, konstitucinius teisinės valstybės, asmenų lygiateisiškumo, teisingumo,
demokratijos, atsakingo valdymo principus, taip pat konstitucinę valstybės tarnybos
sampratą, suponuojančią, be kita ko, jos, kaip sistemos, viešumą ir atvirumą.“270
Dar vienas pavyzdys iš vėlesnio 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimo dėl nacionalinio transliuotojo statuso, valdymo ir teisių, kuriame aiškinamos Konstitucinio
Teismo 2006 m. balandžio 4 d. nutarimo dėl Seimo laikinųjų kontrolės ir tyrimo komisijų sudarymo nuostatos, susijusios su Seimo laikinųjų tyrimo komisijų
sudarymu: „Kitoks Konstitucijos nuostatų, įtvirtinančių Seimo kontrolės funkciją
(inter alia nuostatų, kuriomis yra grindžiama galimybė sudaryti Seimo laikinąsias
tyrimo komisijas), interpretavimas neišvengiamai paneigtų konstitucinius atsakingo
valdymo, valdžių padalijimo, teisinės valstybės, demokratijos principus, Konstitucijos preambulėje skelbiamą atviros, darnios, teisingos pilietinės visuomenės siekį, sudarytų prielaidas nestabilumui valdant valstybę, tvarkant viešuosius reikalus, taip
pat prielaidas pažeisti asmens teises ir laisves, teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius,
kitas Konstitucijoje įtvirtintas, jos ginamas ir saugomas vertybes.“ Pastarasis pavyzdys ypatingas tuo, kad, kaip jau buvo nurodyta ankstesnėje tyrimo dalyje, teisinio
reguliavimo atitikties Konstitucijai tikrinimo kriterijumi pagrečiui tampa ne tik
teisinės valstybės principas, bet ir Konstitucijos preambulėje skelbiamas atviros,
darnios, teisingos pilietinės visuomenės siekis, tad matomas tam tikras šio siekimo
savarankiškumas nuo teisinės valstybės principo, nors ir kitų konstitucinių principų ir konstitucinių vertybių apsuptyje.
Teisėkūros subjektai susaistyti pareiga nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad
jis atitiktų Konstitucijos normas ir principus, taip pat ir Konstitucijos preambulės nuostatas. Antai nustatomas Seimo susaistymas teisinės valstybės principu:
270 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 22 d. nutarimas.
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„Pažymėtina, kad Vyriausybės sekretoriaus pareigybė Konstitucijoje neminima. Seimas, Įstatymu nustatydamas Vyriausybės sekretoriaus teisinį statusą, yra saistomas
Konstitucijos preambulėje suformuluoto teisinės valstybės principo ir Konstitucijos 5
straipsnio 2 dalyje įtvirtinto principo, kad valdžios galias riboja Konstitucija.“271 Matomas įstatymų leidėjo susaistymas ne tik kitomis Konstitucijos nuostatomis, bet ir
atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiu: „Pagal
Konstituciją įstatymu gali būti nustatytos ir kitokios, ne tik Konstitucijos 52 straipsnyje nurodytosios pensijos ar socialinė parama (Konstitucinio Teismo 2002 m. balandžio 23 d. ir 2002 m. lapkričio 25 d. nutarimai). Įstatymu taip pat gali būti nustatytos
ir pensijos už tam tikrą tarnybą Lietuvos valstybei. Įstatymų leidėjas, nustatydamas
tokią pensiją už tarnybą, yra saistomas Konstitucijos normų ir principų, taip pat
jos preambulėje įtvirtinto atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės
valstybės siekio.“272 Kalbant apie Konstitucijos IV skirsnio „Tautos ūkis ir darbas“
interpretavimą, panaši formuluotė apie įstatymų leidėjo susaistymą Konstitucijos
preambulėje įtvirtintu atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės
valstybės siekiu pateikiama ir Konstitucinio Teismo vėlesniame nutarime: „Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste pažymėtina, kad įstatymų leidėjas,
nustatydamas tėvų netekusių nepilnamečių vaikų teisę į pensiją (našlaičių pensiją),
yra saistomas Konstitucijos normų ir principų, inter alia jos preambulėje įtvirtinto
atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekio.“273
Pateiktina iliustracija, kai konstituciniai įpareigojimai kildinami pirmiausia
iš Konstitucijos preambulėje įtvirtinto atviros, darnios ir teisingos pilietinės
visuomenės siekio, po jo minint kitas Konstitucijos nuostatas (principus, normas):
„Iš Konstitucijos preambulėje įtvirtinto atviros, darnios ir teisingos pilietinės visuomenės siekio, iš konstitucinio principo, kad nuosavybė įpareigoja, iš Konstitucijos 23
straipsnio 2 dalies, pagal kurią nuosavybės teises saugo įstatymas, iš Konstitucijos 128
straipsnio 2 dalies nuostatos, kad valstybinio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarką nustato įstatymas, kitų Konstitucijos nuostatų išplaukia reikalavimas
tausoti valstybės turtą, jo nešvaistyti. Jis turi būti tvarkomas racionaliai.“274
Visgi apibendrinant matoma, kad teisėkūros subjektus saisto ir Konstitucijos
preambulės nuostatos kartu su kitomis Konstitucijos normomis ir principais, ir
preambulėje skelbiamas Tautos siekimas, traktuojamas ir kaip teisinės valstybės
principas. Galima teigti, kad rėmimasis preambule, esančia Konstitucijos dalimi,
yra ribotas Konstitucijos nuostatomis, jų visuma, išplėtotais konstituciniais principais.
271 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. nutarimas. Šioje citatoje, kaip
jau buvo tyrime nurodyta, krenta į akis formuluotė, dėl kurios vėliau Teismo priekaištaujama
pareiškėjams nagrinėjamose konstitucinės justicijos bylose – teisinės valstybės principas suformuluotas ne tik preambulėje.
272 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas.
273 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. gruodžio 14 d. nutarimas.
274 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimas.
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Tai, kad atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės
siekimo aiškinimas išplėtojamas į konstitucinį teisinės valstybės principą ir iš jo
kylančius imperatyvus, iš jų matomas ir nurodyto siekimo reikšmingumas, privalomas ir Konstituciniam Teismui atliekant aiškinamąją veiklą: „Konstituciniu
teisinės valstybės principu turi būti vadovaujamasi ir kuriant teisę, ir ją įgyvendinant (Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 6 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m.
sausio 16 d., 2007 m. rugpjūčio 13 d. nutarimai, 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas). Kiekvieno teisės instituto atitiktis Konstitucijai turi būti vertinama pagal tai,
kaip tas institutas atitinka konstitucinius teisinės valstybės principus (Konstitucinio
Teismo 1999 m. gegužės 11 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai, 2010 m. balandžio
20 d. sprendimas).“275 Kaip matoma, ši Teismui taikytina aiškinimo taisyklė formuluota ir anksčiau, atskleista plačiau: „<...> taip, kaip konstitucinio teisinės valstybės
principo turinys aiškintinas nepaneigiant nė vienos Konstitucijos nuostatos, taip ir
nė vienos Konstitucijos nuostatos – nė vieno konstitucinio principo ar konstitucinės normos – negalima aiškinti taip, kad būtų nukrypta nuo iš Konstitucijos išplaukiančių teisinės valstybės reikalavimų, nes taip būtų iškreiptas arba išvis paneigtas
konstitucinio teisinės valstybės principo turinys, taigi ir konstitucinė teisinės valstybės
samprata. Visos Konstitucijos nuostatos aiškintinos konstitucinio teisinės valstybės
principo, Konstitucijoje įtvirtintos teisinės valstybės sampratos kontekste. Atskleisti
teisinės valstybės sampratos turinį yra konstitucinės doktrinos funkcija (Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d. nutarimas).“276
Konstituciniam Teismui yra privalomi Konstitucijoje deklaruoti lietuvių tautos siekiai (taigi ir siekiai, deklaruoti Konstitucijos preambulėje; visais Konstitucijos siekiais grindžiama Konstitucija277), jį ribojantys, kai Teismas reinterpretuoja
savo plėtojamą doktriną: „<...> nuo Konstitucinio Teismo precedentų, sukurtų priėmus sprendimus konstitucinės justicijos bylose, gali būti nukrypstama ir nauji precedentai gali būti kuriami tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai
būtina, konstituciškai pagrindžiama ir pateisinama – tai būtina siekiant didinti
galimybes įgyvendinti asmenų prigimtines bei įgytąsias teises ir teisėtus interesus;
būtinumas labiau apginti, apsaugoti Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, poreikis
sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti Konstitucijoje deklaruotus lietuvių tautos siekius, kuriais grindžiama pati Konstitucija, būtinumas plėsti konstitucinės
kontrolės šalyje galimybes, idant būtų garantuojamas konstitucinis teisingumas,
užtikrinta, kad nė vienas teisės aktas (jo dalis), prieštaraujantis aukštesnės galios
teisės aktams, neturėtų imuniteto pašalinimui iš teisės sistemos <...>“278
Apibendrinus, kaip buvo nurodyta šio tyrimo įvade, tarp universalių, nekvesti275 Teismo vartojama daugiskaitos forma „principus“, o ne „principą“ – konstitucinius teisinės valstybės principus. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimas.
276 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas.
277 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas. Taip pat įtvirtinta ir
2007 m. spalio 22 d. bei 2006 m. kovo 28 d. nutarimuose.
278 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. ir vėlesni nutarimai.
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onuojamų vertybių, kuriomis grindžiama Konstitucija, kaip aukščiausios teisinės
galios aktas ir visuomenės sutartis, yra expressis verbis išskirtas ir atviros, teisingos,
darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimas, ir kitos su juo susijusios vertybės: „Konstitucija, kaip aukščiausios teisinės galios aktas ir visuomenės
sutartis, yra grindžiama universaliomis, nekvestionuojamomis vertybėmis – suvereniteto priklausymu Tautai, demokratija, žmogaus teisių ir laisvių pripažinimu bei
jų gerbimu, pagarba teisei bei teisės viešpatavimu, valdžios galių ribojimu, valdžios
įstaigų priederme tarnauti žmonėms ir atsakomybe visuomenei, pilietiškumu, teisingumu, atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiu.“279
Taigi preambulės reikšmė išreikšta aiškinimo schema, atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimo aiškinimą išplėtojant taip,
kad pereinama prie konstitucinio teisinės valstybės principo ir iš jo kylančių imperatyvų, įpareigojančių ir kuriant teisę, ir ją įgyvendinant. Nors atviros, teisingos,
darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimu ribojama Konstitucijos
aiškinamoji veikla, jis (kaip ir kitos Konstitucijos preambulės nuostatos) taip pat
yra apribotas kitų konstitucinių universalių, nekvestionuojamų vertybių.

IŠVADOS
Atliktas ilgalaikės Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktikos, kurioje
eksplicitiškai nurodoma į galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulę, išdėstomi teiginiai, paaiškinantys Konstitucijos preambulės nuostatas, tyrimas leidžia nustatyti, kokiais bruožais pasižymi naudojimasis preambule aiškinant
Konstituciją, išskirti rėmimosi Konstitucijos preambule ir atskiromis jos nuostatomis ypatumus, plėtojimą, jo kryptis bei įvardyti preambulės aiškinimo ribas.
Nors Konstitucinis Teismas ir veiklos pradžioje preambulės nuostatas naudoja kaip kriterijų tikrindamas tiriamo teisinio reguliavimo atitiktį Konstitucijai
(konstitucinės justicijos bylose, daugiausia susijusiose su atviros, teisingos, darnios
pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimo aiškinimu), vėlesnėje Teismo
praktikoje, labiau išplėtojus konstitucinio teisinės valstybės principo ir kitų konstitucinių principų aiškinimą, preambulės nuostatos (daugiausia susijusios su atviros,
darnios, teisingos pilietinės visuomenės siekimu) nebėra savarankiškas nurodytos
atitikties kriterijus, nes remiamasi ne tik jomis.
Atsižvelgiant į rėmimosi Konstitucijos preambulės nuostatomis dažnį ir apimtį,
Teismo rėmimosi Konstitucijos preambulės nuostatomis praktika sąlygiškai gali
būti suskirstyta į dvi kryptis: vieną dėl nuostatų, kitų nei atviros, teisingos, darnios
pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimas, aiškinimo (jurisprudencijos
požiūriu sąlygiškai retesnę ir mažiau išplėtotą) ir antrą dėl atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimo aiškinimo (jurisprudencijos požiūriu sąlygiškai dažnesnę ir daugiau išplėtotą).
279 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas ir vėlesni.
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Jurisprudencijos plėtojimo tendencijų nustatymo atžvilgiu įvairesnė antroji
kryptis, besišakojanti į keletą aiškinimo kelių. Konstitucinio Teismo jurisprudencinių teiginių analizė parodė, kad iš pradžių atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimas daugiau aiškinamas iš šio siekimo sudėties
neišskiriant atskirų siekių, o kiek vėliau pastarieji atidalijami (pvz., teisingumo).
Kiti nagrinėti Teismo veiklos etapai išryškino, kad atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimo aiškinimas išauga į konstitucinį
teisinės valstybės principo turinio atskleidimą ir plėtojimą: apie atviros, teisingos,
darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimą kalbama konstitucinio
teisinės valstybės principo kontekste, išdėstomas šio principo turinio aiškinimo
neatsiejamai nuo Konstitucijos preambulėje skelbiamo atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimo reikalavimas, šį siekimą
sudarantys elementai traktuojami kaip įvairūs aspektai, kuriuos išreiškia teisinės
valstybės principas. Dar vėlesni Teismo priimti sprendimai rodo, kad Teismo aiškinimas yra įvairus: atviros, teisingos darnios pilietinės visuomenės ir teisinės
valstybės siekimas aiškinamas ir kaip visos sudėties siekimas, bet argumentuojant
konstitucinės justicijos bylose naudojami ir paskiri siekiai, įeinantys į siekimo sudėtį (pvz., atviros, darnios, teisingos pilietinės visuomenės siekis, atviros visuomenės siekis). Siekiant detaliau nustatyti atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimo kaip kriterijaus tikrinant byloje tiriamo teisinio
reguliavimo atitiktį Konstitucijai apibrėžimo dėsningumus, rėmimosi šiuo siekimu
analizė turėtų būti tolimesnių tyrimų objektas.
Nors toks aiškinimas, kai byloje tiriamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai kriterijumi greta teisinės valstybės principo tampa atviros, teisingos, darnios
pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekimas, tam tikra prasme galėtų būti
traktuojamas kaip išreiškiantis argumentavimo šiuo siekimu savarankiškumą, jis
(kaip ir kitos Konstitucijos preambulės nuostatos) vertintinas Konstitucijos kaip
vientiso akto koncepcijos kontekste: šio siekimo aiškinimas apribotas vis plėtojamomis jo sąsajomis su kitais konstituciniais principais, universaliomis, nekvestionuojamomis konstitucinėmis vertybėmis. Todėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulė, suvokta kaip struktūrinė dalis iš Konstitucijos teksto visumos, jo
įvadas, tolimesniam Konstitucijos tekstui esant jos pratęsimu, aiškinant Konstituciją, negali būti nei neįvertinama, nei pervertinama. Kita vertus, darsyk akcentuotina tyrime pateikta įžvalga dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulės
sudėtinės dalies – dėl rėmimosi atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir
teisinės valstybės siekimu, taip pat kitais Tautos siekiais, – ir dėl to, kad, konstituciniai Tautos siekiai nurodomi preambulėje kaip įvadinėje Konstitucijos dalyje, ir
atsižvelgiant į Konstitucijos kaip vientiso dokumento sampratą, tai šiems siekiams
leidžia ir ateityje užtikrinti Teismo dažną jų interpretavimą.
Konstitucijos preambulėje skelbiamo Tautos siekimo atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės sąsajų su kitais konstituciniais
principais, kitomis konstitucinėmis vertybėmis tinklo plėtotė tyrimo autorės ma106
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toma kaip vedanti į dar gilesnę konstitucinių principų, kuriais grindžiama Konstitucija, interpretavimo sritį, keliant įdomius (reikalaujančius ne tik Konstitucijos
teksto išmanymo), šio siekimo sąsajų su kitais Konstitucijos siekiais (įtvirtintais
ne tik preambulėje), Konstitucijos siekių ir principų ryšių klausimus. Tad gautieji
tyrimo rezultatai tampa atspirtimi, kuria remiantis gali būti sprendžiami tolimesni
su nagrinėta tema susiję klausimai.
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Demokratijos sampratos atspindžiai
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
jurisprudencijoje
1. Įvadas
1.1. Vakarų civilizacijos erdvei priskiriamose valstybėse demokratijos vertingumas
šiandien yra nekvestionuotina konstanta. Demokratijos konstrukto (ir jo interpretavimo, ypač oficialaus) svarba abejoti neleidžia ir galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau vadinama – Konstitucija) tekstas: demokratinis valstybės pobūdis postuluojamas revizijos požiūriu praktiškai neįveikiamame 1-ajame
straipsnyje, taip pat atspindimas Seimo nario – Tautos atstovo – priesaikos tekste.
Minima demokratija ir Lietuvos valstybės steigiamuosiuose dokumentuose: Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akte bei 1920 m. gegužės 15 d.
Steigiamojo Seimo rezoliucijoje dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės.
Taigi, normatyvine prasme į klausimą, kodėl šiandien Lietuva yra demokratija (ir
kodėl būtina elgtis, kaip to reikalauja demokratijos samprata), atsakymas paprastas: nes taip numatyta mūsų Konstitucijoje. Nors išeinant „už“ normatyvumo ir
žvelgiant giliau, galima kalbėti apie įvairiausius su demokratijos standartų laikymusi susijusius pragmatinius tikslus (pavyzdžiui, valstybės narystė trokštamose
bendrijose) ar apie demokratijos teikiamą naudą (kad ir tai, jog demokratijos nekariauja bent jau tarpusavyje)1.
1.2. Kiekvienas demokratijos vertingumu pabandęs viešai suabejoti individas
arba bendruomenė rizikuoja užsitraukti nepatrauklią socialinę stigmą ir būti nustumtas į viešojo gyvenimo užribį (marginalizuojamas).
Tačiau situacija nėra vienareikšmė, mat ėmę analizuoti detales su aiškiau prognozuojama socialine prievarta nesusidursime ir stigmatizacijos grėsmių taip lengvai prognozuoti negalėsime.
Skirtingai gali būti interpretuojami netgi kai kurie esminiai šio konstrukto
bruožai. Pavyzdžiu gali būti klausimas, ar svarbiausius politinės bendruomenės
gyvenimą liečiančius klausimus derėtų spręsti tiesiogiai patiems piliečiams, ar tik
1

Žr., pavyzdžiui: Reliable Partners: How Democracies Have Made a Separate Peace. By: Lipson Ch.
Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2005. Antra vertus, reikia pripažinti, kad situacija ir
jos vertinimas šiuo klausimu nėra vienareikšmiai, o „demokratinė taika“ turi ir ne itin patrauklių
aspektų, apie tai plačiau žr.: Geis A., Brock L., and Müller H. (eds.). Democratic wars: looking at
the dark side of democratic peace. Palgrave Macmillan, 2006.
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politinės bendruomenės crème de la crème?2 Jungtinėje Karalystėje 2016 m. birželį
įvykęs referendumas dėl narystės Europos Sąjungoje (beje, iš esmės dėl jo metu
priimto sprendimo palikti Europos Sąjungą) nemenkos dalies įvairių šalių elito
(politinio, ekonominio, intelektualinio ir net kultūrinio) ne tik užuominomis, bet
ir tiesiogiai buvo vertinamas kaip iš esmės vengtina minios neišmanymo, tamsumo
ir emocijų raiškos forma. Čia verta priminti, kad dalis šiuolaikinės demokratijos
bastionais laikomų politinių bendruomenių (Jungtinės Amerikos Valstijos, Vokietijos Federacinė Respublika) referendumo, kaip sprendimų priėmimo būdo, nacionaliniu lygmeniu apskritai nepripažįsta.
1.3. Taigi, matome: vienas dalykas yra vyraujantis sutarimas ir netgi spaudimas
dėl „demokratinės retorikos“ privalomumo, ir visai kas kita – konkretus demokratijos sampratos turinys. Šios skirties fone rašant šį tekstą iš esmės nebuvo siekiama
sistemiškiau analizuoti įvairius teorinės demokratijos sampratos (ar, tiksliau, sampratų) aspektus, o koncentruojamasi į tai, kaip tam tikri reikalavimai arba atributai
demokratijos principui ar apskritai demokratijai (kaip veikiančiam reiškiniui) priskiriami Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau vadinamo – Konstituciniu Teismu ar Teismu) aktuose3.
Būtent todėl čia nerašoma ir apie tai, kas demokratijos teorijos diskurse neabejotinai verta dėmesio, bet Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje (gal tik kol
kas?) nebuvo formuluojama ir netgi minima: konsensuso demokratiją, ekonominę
demokratiją, įtraukiamąją demokratiją ir netgi (oho, pasirodo po daugiau nei dviejų
dešimtmečių Teismo darbo taip gali būti!) liberaliąją demokratiją4. Galime sakyti,
kad tai natūralu ir neišvengiama (nes, pasak Egidijaus Kūrio, Konstitucinio Teismo
doktrina auga lyg koralas, sluoksnis po sluoksnio). Antra vertus, kai kurios iš „doktrinos spragų“ gali ir stebinti, nes Konstitucijoje prielaidų jas užpildyti tikrai yra, o
įvairiose bylose kelti klausimai davė ir progų bent kai kuriais aspektais tai padaryti.
1.4. Iš anksto galima numanyti, kad kai kurie toliau pateikiami sugrupavimo
būdai skaitytojui gali pasirodyti verti kritikos. Tačiau tenka pripažinti, kad, įvairius
demokratijos aspektus jungiant į daugiau ar mažiau vientisą loginį tinklą, sunku
nepalikti erdvės kitokiai versijai. Juk daugeliu atvejų apsisprendimas priklauso nuo
2
3

4
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Nors pats terminas skamba paradoksaliai ir prieštaringai, demokratinis elitarizmas nuo seno turi
netgi teorinį įprasminimą (pavyzdžiui, Josepho Schumpeterio darbuose, žr.: Schumpeter J. Capitalism, Socialism and Democracy. London: Routledge, 2003).
Tiesą sakant, būtų pakankamai įdomu panagrinėti ir tai, kuo skiriasi „demokratija“ (būsena, nors
dažnai tik ideali ar pageidaujama) nuo „demokratijos principo“ (reikalavimo, teisinio reguliavimo
kryptį nulemiančio imperatyvo)? Tačiau tai specifinis klausimas, tad atsižvelgiant į tą aplinkybę,
jog savo aktuose Konstitucinis Teismas šias dvi kategorijas iš esmės vartoja kaip savotiškus sinonimus (nors gali būti, kad kai kurie Teismo aktus rengę ar netgi dėl jų tik balsavę buvę ir esami jo
teisėjai šiuo klausimu turi ir kitokią nuomonę), tokio ekskurso galimybe šįsyk nepasinaudota.
Žr., pavyzdžiui: Dahl R. A Preface to Economic Democracy. University of California Press, 1985;
Moses J. The Concept of Economic Democracy within the German Socialist Trade Unions during
the Weimar Republic: The Emergence of an Alternative Route to Socialism // Labour History,
1978, 34, p. 45–57.
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to, kurį vienos ar kitos kompleksinės idėjos aspektą akcentuosime. O tam įtakos
turi tiek asmeninė patirtis, tiek kiekvieno individo vertybių hierarchija, tiek ir estetiniai ar netgi pragmatiniai motyvai. Galiausiai, juk svarbiausia ne stalčių pavadinimai, o jų turinys, t. y. principinis Teismo požiūris dėl pagrindinių dalykų.
Požiūris, kurio, kaip Konstitucinis Teismas yra ne sykį pats patvirtinęs, netgi jam
nevalia keisti nesant išskirtinių aplinkybių. Ir nors kai kuriais atvejais ne vien patys
demokratijos sampratos elementai, bet ir ryšio tarp jų pobūdis bei stiprumas gali
vaidinti reikšmingą vaidmenį, reikia prisiminti, kad Konstitucinį Teismą sudaro
devyni skirtingi individai (o kas trejus metus po trečdalį jų dar ir pasikeičia). Tad
kalbėti apie sutarimą dėl visų aspektų – daugiau nei naivu. Nors visai tikėtina, kad
tam tikru (bent jau trejų metų) laikotarpiu Teisme nusistovi daugiau ar mažiau
pastovus požiūrių (bent jau balsų prasme) balansas.
1.5. Kelios pastabos apie Konstitucinio Teismo aktuose vartojamus terminus.
Kalbėdamas apie demokratiją Teismas dažniau ją mini ne kaip atskirą dalyką,
o valstybę arba visuomenę apibūdinantį terminą. Tačiau reikia pasakyti, kad nors
netgi analogiškuose kontekstuose terminas „demokratija“ Teismo gali būti vartojamas siejant jį tiek su „valstybe“, tiek ir su „visuomene“5, kiekybiniu požiūriu dominuoja „demokratinė valstybė“. Tuo tarpu Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijoje (ir deramą jos įgyvendinimą užtikrinančio Europos
Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje) nuosekliai minima kita – „demokratinės visuomenės“ – kategorija. Netgi kai akivaizdžiai matome, kad Konstitucinis
Teismas argumentą ar tezę perėmė iš Europos Žmogaus Teisių Teismo, originalią
„demokratinės visuomenės“ kategoriją jis kartais pakeičia ir pasitelkia jam artimesnę kategoriją – „demokratinė valstybė“6.
Taigi, ar Teismas nuoseklus vartodamas tuos terminus? Atsakyti į šį klausimą
nėra paprasta nežinant tokio skirtingo vartojimo priežasčių (autentiško Teismo
paaiškinimo šiuo klausimu nėra). Tačiau, žvelgiant iš šono (be abejonės, patys
teisėjai priežastis galėtų paaiškinti geriau) bene logiškiausias atrodytų aiškinimas,
kad demokratijos idėjos kontekste Konstitucinis Teismas (dauguma jo teisėjų) visuomenę ir valstybę tarsi sulieja į vientisą darinį, todėl „demokratinė valstybė“ bei
„demokratinė visuomenė“ jam žymi praktiškai tapačias sąvokas7. Žinoma, ter5

6
7

Plg.: „Žmogaus teisė laisvai pasirinkti darbą gali būti ribojama, jeigu laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu; apribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų
teises ir laisves bei Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus;
apribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; yra laikomasi konstitucinio
proporcingumo principo“ (Konstitucinio Teismo 2016 m. vasario 17 d. nutarimas) ir „Konstitucinis Teismas yra pabrėžęs, kad bendrų interesų apsauga demokratinėje teisinėje valstybėje negali
paneigti konkrečios žmogaus teisės ar laisvės apskritai, kad nustatyti ir taikomi ribojimai neturi
pažeisti atitinkamos žmogaus teisės esmės (1998 m. gruodžio 9 d., 2003 m. kovo 24 d. nutarimai)“
(Konstitucinio Teismo 2015 m. vasario 26 d. nutarimas).
Žr. ankstesnėje išnašoje pateiktą palyginimą.
Tokią interpretaciją galėtų liudyti tai, jog Konstitucinis Teismas yra ne kartą konstatavęs, kad
valstybė yra visos visuomenės organizacija (pavyzdžiui, 2002 m. lapkričio 25 d., 2003 m. kovo 4 d.,
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minų „pasirinkimo“ kontekste svarbu ir tai, kad Konstitucija mini būtent demokratinę valstybę (respubliką), o demokratinė visuomenė (priešingai nei Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje) joje neminima. Tačiau vargu ar vien pats terminų (ne)vartojimas Konstitucijoje pateisina jų suliejimą
ir sinoniminį vartojimą.
Bent kartais toks sutapatinimas ir pavertimas sinonimais (jei taip išties yra) sukuria kai kurių sudėtingų klausimų. Antai natūraliai kyla klausimas (ir abejonė),
kaip šias sąvokas įmanoma tapatinti Teismo minimos „demokratinės pilietinės visuomenės“8 ar juo labiau „atviros, demokratinės pilietinės visuomenės“ kontekste?9 Arba kaip suliejimo požiūriu derėtų interpretuoti kategoriją „demokratinė
teisinė valstybė“?

2. Principinė demokratijos samprata
2.1. Kas yra demokratija – tik sprendimų priėmimo bei įgaliojimų sprendimų priėmėjams suteikimo procedūras10, nesibaigiantį nuolatinį demokratinį procesą11
2003 m. rugsėjo 30 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2003 m. gruodžio 30 d., 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarimai). Kita vertus, reikia pripažinti, jog Teismas aiškiai žymi skirtį tarp valstybės ir visuomenės
elementų (nors tuo pat metu vėl tarsi suliedamas terminus): „Tik būdami autonomiški valstybės
valdžios, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų atžvilgiu susivienijimai gali veiksmingai veikti
kaip svarbus pilietinės visuomenės elementas, būti demokratinės valstybės piliečių saviraiškos
forma ir visuomeninio aktyvumo garantas“ (pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 2004 m. liepos 1 d.,
2005 m. liepos 8 d. nutarimai).
8 Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 31 d. išvada.
9 Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. bei 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimai.
10 Tai iš esmės atitinka „minimalistinę demokratijos koncepciją“, suformuluotą Josepho Shumpeterio (Schumpeter J. Capitalism, Socialism and Democracy. London: Routledge, 2003, p. 250) ir
ginamą, inter alia, Adamo Przeworskio (Przeworski A. Minimalist Conception of Democracy: A
Defence // Shapiro I., Hacker-Cordon C. (eds.). Democracy’s Value. Cambridge Univ. Press, 1999).
11 Jo kriterijus įvardija Robertas Dahlas. „Milžiniškame ir dažnai neįžengiamame idėjų apie demokratiją tankumyne galima identifikuoti kelis kriterijus, kuriuos asociacijos valdymas turi atitikti,
kad patenkintų reikalavimą, jog visi nariai vienodai gali dalyvauti asociacijai priimant sprendimus politiniais klausimais. Tikiu, kad yra mažiausiai penki tokie standartai. Efektyvus dalyvavimas. Prieš asociacijai patvirtinant kokią nors politiką, visi nariai privalo turėti lygias ir efektyvias
galimybes padaryti taip, jog jų požiūris apie tai, kokia ta politika turėtų būti, taptų žinomas kitiems nariams. Lygybė balsuojant. Atėjus momentui, kai galiausiai turi būti priimamas sprendimas
dėl atitinkamos politikos, kiekvienas narys privalo turėti lygią ir efektyvią galimybę balsuoti, o visi
balsai turi būti skaičiuojami kaip lygiaverčiai. Deramas suvokimas (angl. Enlightened understanding). Laiko aspektu protingose ribose kiekvienas narys privalo turėti lygias ir efektyvias galimybes
sužinoti apie atitinkamos politikos alternatyvas ir jų numanomas pasekmes. Darbotvarkės kontrolė. Nariai privalo turėti išskirtinę galimybę nuspręsti, kaip ir, jei pasirenka, kas turi būti įrašoma
į darbotvarkę. Taigi pagal tris ankstesnius kriterijus turintis vykti demokratinis procesas niekada
nesibaigia. Įvairios asociacijos politikos visuomet atviros narių daromiems pakeitimams, jei tik jie
taip pasirenka. Suaugusiųjų įtraukimas. Visiems ar bent daugumai nuolatinių suaugusių gyventojų derėtų turėti visas piliečių teises, sąlygotas keturių ankstesnių kriterijų. Iki dvidešimto amžiaus
šis kriterijus buvo nepriimtinas daugumai demokratijos rėmėjų“ (žr. Dahl R. On Democracy. New
Haven, Conn: Yale University Press, 1998, p. 37–38).
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ar ir tam tikrą sprendimų bei elgesio turinį (konkrečias vertybes, kurios dėl vienų
ar kitų priežasčių priskiriamos būtiniesiems demokratijos atributams, arba antivertybes, kurios laikomos nesuderinamomis su demokratija) lemiantis politinis ir
teisinis konstruktas?12
Teoriniuose veikaluose ir įvairių šalių praktikoje galime rasti skirtingų versijų.
Tačiau toje visų pirma geografinėje, taip pat ir (o tai gerokai svarbiau) kultūrinėje, ideologinėje, politinėje bei teisinėje erdvėje, kuriai save sąmoningai priskiria
ir kuriai jau porą dešimtmečių netgi formaliai priklauso Lietuva, principinis atsakymas į šį klausimą pateiktas oficialiu ir aukščiausiu lygmeniu: 1949 m. patvirtinto Europos Tarybos statuto preambulėje aiškiai nurodoma, kad sutarties šalys
šią organizaciją kuria „patvirtindamos savo ištikimybę dvasinėms ir moralinėms
vertybėms, kurios yra bendras jų tautų paveldas ir tikrasis asmens laisvės, politinės
laisvės bei įstatymų viršenybės – tikros demokratijos principų – pagrindas“13 (kaip
matome, būtent vertybės, o ne procedūros čia postuluojamos kaip „tikrasis“ demokratijos pagrindas). Tad prisijungdama prie Europos Tarybos ir ratifikuodama
šį dokumentą, Lietuvos Respublika (o konkrečiai – ne vien jį ratifikavęs Seimas,
bet ir ratifikavimą formaliai inicijavę Vyriausybė bei Respublikos Prezidentas) dar
1993 m. pasisakė už tokią demokratijos sampratą, kuri orientuota ne vien (ir net ne
tiek) į procedūras, bet ir (pirmiausia) į tam tikras vertybes.
2.2. Savo baigiamuosiuose aktuose apibūdindamas demokratiją erdvės abejonei
dėl užimamos analogiškos pozicijos nepalieka ir ketvirtoji Konstitucijos 5 straipsnyje paminėta valstybės valdžią vykdanti institucija – teismas. Pasak šiai teisminei
valdžiai atstovaujančio ir galutinio žodžio teisę interpretuojant Konstituciją turinčio Konstitucinio Teismo, viena svarbiausių demokratinės valstybės priedermių –
„gerbti, ginti ir saugoti tas vertybes, kuriomis yra grindžiama pati Tautos priimta
Konstitucija ir kurių realus įtvirtinimas, gynimas ir apsauga yra pačios valstybės
raison d’être“ (ir tik tokiu atveju valstybė gali būti laikoma bendru visos visuomenės gėriu)14.
Pasakyti, kad Konstitucinis Teismas demokratijos sampratos nesusiaurina vien
iki dalyvavimo priimant sprendimus ir šių sprendimų procedūromis (demokratiniu procesu), akivaizdžiai per maža. Juk pareikšdamas, kad kai kurie klausimai
apskritai peržengia ne tik Seimo, bet ir paties Konstitucijos įvardijamo suvereno
12 Plg. Charleso Tilly pateikiamą klasifikaciją: demokratija konstituciniu požiūriu (koncentruojamu
į politinę veiklą reglamentuojančius režimo priimtus įstatymus), turininguoju požiūriu (koncentruojamu į režimo remiamas gyvenimo ir politikos sąlygas – gerbūvis, individuali laisvė, saugumas, lygybė, socialinė lygybė, taikus konfliktų sprendimas etc.), procedūriniu požiūriu (iš esmės
siejant su laisvais rinkimais ir galimybe veiksmingai pasinaudoti tiek aktyviąja, tiek ir pasyviąja
rinkimų teise) bei vienu ar kitu į procesą orientuotu požiūriu (identifikuojant tam tikrą minimalų
nuolat vykstančių procesų rinkinį, pavyzdžiui, įvardytą Roberto Dahlo ir ką tik pristatytą ankstesnėje išnašoje). Plačiau žr.: Tilly Ch. Democracy. Cambridge University Press, 2007, p. 7–11.
13 Europos Tarybos statutas // Valstybės žinios, 2002-02-06, Nr. 13-481.
14 Žr., pavyzdžiui: Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d., 2009 m. rugsėjo 24 d., 2014 m.
sausio 24 d. nutarimai ir 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas.
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– Tautos – sprendžiamosios galios ribas15, jis ėmėsi žingsnių tam tikrų pamatinių
vertybių labui apriboti netgi pačią demokratinio proceso veikimo sritį16.
2.3. Konstitucinis Teismas niekuomet nėra bandęs pateikti išsamų demokratijos elementų ar atributų katalogą. Tačiau 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarime galima
rasti savotišką pavyzdinį sąrašą, kuriame įvardijami kituose Teismo aktuose iki tol
minimi ir vėliau kartojami demokratijos aspektai. Šiame nutarime, referuodamas
į Konstitucijos 1 straipsnį, kuriame nustatyta, kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika, Konstitucinis Teismas nurodė: „Nuostata, kad Lietuvos valstybė yra demokratinė, reiškia, kad valstybėje turi būti užtikrinama Konstitucijos viršenybė, žmogaus teisių ir laisvių apsauga, visų asmenų lygybė įstatymui
ir teismui, teisė į teisminę gynybą, laisvi ir periodiški rinkimai, valdžių padalijimas
ir pusiausvyra, valdžios atsakomybė piliečiams, demokratinis sprendimų priėmimo procesas, politinis pliuralizmas, galimybės plėtotis pilietinei visuomenei ir kt.
Pažymėtina, jog nuostata, kad Lietuvos valstybė yra demokratinė, yra konstitucinis
įpareigojimas nenukrypti nuo demokratijos reikalavimų, taikytinas visoms valstybės institucijoms, neišskiriant ir įstatymų leidėjo.“
2.4. Šiuo požiūriu įdomi Konstitucinio Teismo koncepcija, jog Konstitucijai
prieštaraujančiais įstatymais ar kitais teisės aktais pažeidus neatskiriama demokratijos dalimi pripažįstamą Konstitucijos viršenybės principą (taip pat kitas minėtas vertybes), kartu ne „yra“, o tik „gali būti kėsinamasi ir į Konstitucijoje įtvirtintus demokratijos elementus. <…> konstatavimas, kad įstatymas ar kitas teisės
aktas prieštarauja Konstitucijai, savaime nereiškia, jog yra pažeista Konstitucijos
1 straipsnio nuostata, kad Lietuvos valstybė yra demokratinė. Kiekvienu atveju
Konstitucinis Teismas turi įvertinti, ar teisiniu reguliavimu, pripažintu prieštaraujančiu Konstitucijai, nėra paneigiama Konstitucijos 1 straipsnio nuostata, kad Lietuvos valstybė yra demokratinė“17.
Deja, loginiu požiūriu toks teiginys negali būti teisingas (kaip kėsinantis į paties
Teismo ne sykį įvardytus demokratijos elementus paradoksaliai tuo pat metu gali
ir nebūti „kėsinamasi į demokratijos elementus“?!)18.
Atrodo, kad tokiais atvejais Teismas apsisprendė kiekvieną sykį pasverti, ar pažeidžiama ideali demokratijos principo „esmė“, ar tik tam tikra kintama jo išraiška
15

„Pabrėžtina, kad prigimtinis žmogaus teisių ir laisvių pobūdis, demokratija ir valstybės nepriklausomybė yra tokios konstitucinės vertybės, kurios sudaro Konstitucijos, kaip visuomenės sutarties,
ir ja grindžiamo Tautos bendro gyvenimo, pačios Lietuvos valstybės pamatą. Niekas negali paneigti Konstitucijos nuostatų, įtvirtinančių šias pamatines konstitucines vertybes, nes tai reikštų
pačios Konstitucijos esmės paneigimą. Todėl net paisant minėtų iš pačios Konstitucijos kylančių jos keitimo apribojimų negali būti priimamos Konstitucijos pataisos, naikinančios prigimtinį
žmogaus teisių ir laisvių pobūdį, demokratiją ar valstybės nepriklausomybę“ (Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimas).
16 Tiksliau – vieną anksčiau minėtų jo elementų – darbotvarkės kontrolės galimybes. Žr. 11 išnašą.
17 Konstitucinio Teismo 2002 m. rugsėjo 19 d. ir 2011 m. birželio 21 d. nutarimai.
18 Tokio teiginio klaidingumas akivaizdus, nes prieštarauja vienam pamatinių teiginių logikos dėsnių – prieštaravimo dėsniui: netiesa, kad p ir ne-p (¬ ( p ^¬ p )).
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– akcidencija19: „Sprendžiant, ar <…> ginčijamos nuostatos neprieštarauja Konstitucijos 1 straipsnio nuostatai, kad Lietuvos valstybė yra demokratinė, pažymėtina, kad šiomis nuostatomis nėra paneigiama Lietuvos valstybės demokratinė esmė,
asmens teisė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo, todėl darytina išvada, jog
jos neprieštarauja Konstitucijos 1 straipsnio nuostatai, kad Lietuvos valstybė yra
demokratinė.“20
Nesigilinant į filosofines „esmės“ koncepcijas21, aptariamame kontekste pakanka pastebėti, kad „esmė“ sunkiai pažini (tereikia prisiminti Platono idėjų pasauliui apibūdinti skirtą šešėlių arba olos alegoriją). Todėl neišvengiama, jog ir pats
Teismo vertinimas, ar pažeista demokratijos „esmė“, yra neapibrėžtas ir todėl iš
esmės neverifikuojamas (kaip ir nefalsifikuojamas). Vadinasi, čia galima tik „tikėti“ arba „netikėti“ Teismu; remiantis savo paties vertybėmis ir interesais „priimti“
arba „atmesti“ jo pateiktą įvertinimą. Tuo tarpu racionalus pagrindimas vargu ar
įmanomas.
Beje, šis atvejis reikšmingai skiriasi nuo kito universalaus „esmės pažeidimo“
kriterijaus naudojimo Konstitucinio Teismo praktikoje. Kalbama apie vieną iš
žmogaus teisių ribojimo sąlygų: „Tai nepažeidžia teisės esmės.“22 Nors išoriškai šie
atvejai gali pasirodyti identiški, taip nėra.
Kalbant apie žmogaus teisės „esmės“ paneigimą, taikomas testas, kurio metu
vertinama, ar apkritai vis dar tebėra galima kalbėti, jog žmogus turi tam tikrą teisę
(tarkim, pritaikius mirties bausmę ir nebelikus teisės į gyvybę subjekto, akivaizdu,
kad paneigiama jos esmė: juk nei subjekto, nei jo teisių nebelieka). Net ir sudėtingesniais atvejais (pavyzdžiui, teisę kreiptis į teismą apribojus reikalavimu skundą
pasirašyti advokatui ir sykiu nesukūrus valstybės teisinės pagalbos teikimo mechanizmo) praktiškai įmanoma įvertinti, ar asmuo realiai turi teisę, ar jos neturi
(nors neretai ribos taip pat gali būti labai neapibrėžtos). Tuo tarpu apskaičiuoti,
kada galybę įvairių (ir labai skirtingų bei bet kurią dieną potencialiai papildomai
„atrandamų“ vis augančioje Teismo jurisprudencijoje) aspektų ar elementų turinčios demokratijos „esmė“ yra paneigiama – praktiškai neįmanoma. Čia beveik tas
pats, kas pasakyti, kad konkrečiu atveju žmogui „gyventi nebeverta“ – juk viskas
priklauso ir nuo subjektyvaus vertybių svorio, ir nuo jų svėrimo metodo (pirmiausia – ką pasirenkama sverti ir ko ne).
19 Tiesa, galima manyti, kad Teismas „esmės“ kategoriją pavartojo tik siekdamas frazeologijos lakumo ir nesuteikdamas autentiškos prasmės.
20 Konstitucinio Teismo 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarimas.
21 Tai pamatinė sąvoka Vakarų civilizacijos ontologijoje ir gnoseologijoje. Plačiau žr., pavyzdžiui,
Hadler A. Filosofijos žodynas. Vilnius: Alma littera, 2002, p. 60–61.
22 Žr., pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 24 d. nutarimą: „Pagal Konstituciją riboti
konstitucines žmogaus teises ir laisves, tarp jų ir teisę į privatumą, galima, jeigu yra laikomasi šių
sąlygų: tai daroma įstatymu; ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti
kitų asmenų teises bei laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius
tikslus; ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo.“
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Vienintelis dalykas, kurį šiuo atveju galime racionalizuoti ir apie kurį vis dar
galima kalbėti objektyvesniu aspektu – vertinimas, ar Teismas laikosi ankstesnėse
bylose apibrėžtų kriterijų. Tačiau kol kas čia nelabai yra ką vertinti: demokratijos
„esmės“ pažeidimų Teismas iki šiol nėra nustatęs.
Tiesa, reikia pabrėžti, kad jei jau nustatytų – pasekmės gresia ypatingos. Teismas yra nurodęs, jog „konstitucinės justicijos byloje nustačius, kad ginčijamas teisės aktas (jo dalis) ne tik prieštarauja Konstitucijai, bet ir iš esmės paneigia pamatines konstitucines vertybes – Lietuvos valstybės nepriklausomybę, demokratiją,
respubliką ar prigimtinį žmogaus teisių ir laisvių pobūdį“23, jis turįs įgaliojimus
„pripažinti antikonstituciniais ir šio teisės akto (jo dalies) taikymo padarinius“24
(kitaip sakant, tokiu atveju numatomas ekstraordinarinis Teismo nutarimo galiojimas atgal ir prieštaraujančiais Konstitucijai pripažintų aktų negaliojimas ab initio).
Šiuo požiūriu demokratijos ir kitų pamatinių vertybių „esmės“ pažeidimo išskyrimas įgyja jei ne loginį pagrindą, tai bent jau praktinę prasmę.
2.5. Tęsiant „esmės“ klausimą reikia pasakyti, kad Konstitucinio Teismo aktuose
ir pačiai demokratijai skiriama ypatinga vieta: šalia prigimtinio žmogaus teisių ir
laisvių pobūdžio, valstybės nepriklausomybės bei respublikinės valdymo formos,
ji įvardijama kaip viena iš keturių pamatinių konstitucinių vertybių; demokratija
pripažįstama Konstitucijos, ja grindžiamo Tautos bendro gyvenimo, Lietuvos valstybės pamatu25.
Teismo vertinimu, Konstitucijos nuostatų, įtvirtinančių šias pamatines konstitucines vertybes, paneigimas „reikštų pačios Konstitucijos esmės paneigimą“26. Be
kita ko, tai taip pat reiškia, jog jokiomis sąlygomis „negali būti priimamos Konstitucijos pataisos, naikinančios prigimtinį žmogaus teisių ir laisvių pobūdį, demokratiją ar valstybės nepriklausomybę“27.
Tarp kitko, šis vertinimas Teismo grindžiamas ne vien pačios Konstitucijos
„esme“, bet ir (pirmąsyk!) ekstrakonstituciniu ir netgi suprakonstituciniu argumentavimu pasiremiant 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktu: esą kitaip
aiškinant Konstituciją, ji „būtų suprantama kaip sudaranti prielaidas panaikinti
1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktu paskelbtą atstatytą „nepriklausomą
demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę““28. Kol kas tai vienintelis
atvejis, kai Teismas Nepriklausomybės Aktui ne tik pripažino teisinę reikšmę, bet
ir jį iškėlė (bent kol kas – tik obiter dicta) virš Konstitucijos (ir vėl, bent kol kas – tik
Konstitucijos revizijos kontekste).

23 Konstitucinio Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas ir 2016 m. balandžio 27 d. bei 2016 m.
birželio 27 d. nutarimai.
24 Ten pat.
25 Konstitucinio Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas.
26 Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimas.
27 Ten pat.
28 Ten pat.
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2.6. Aiškindamas Konstitucijos 1 straipsnio nuostatą Konstitucinis Teismas įvairiuose aktuose29 yra konstatavęs, kad šiame Konstitucijos straipsnyje ne tik įtvirtinti pamatiniai Lietuvos valstybės principai (Lietuvos valstybė yra savarankiška,
nepriklausoma valstybė; Lietuvos valstybės valdymo forma yra respublika), bet ir
(interpretuojant terminą „demokratinė“) tai, jog „valstybės valdžia turi būti organizuota demokratiškai, šalyje turi būti demokratinis politinis režimas“.
Minėtą reikalavimą Teismas nurodo esant neatsiejamą nuo Konstitucijos 5
straipsnio 3 dalies nuostatos, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, taip pat nuo
šio straipsnio 2 dalies nuostatos, kad valdžios galias riboja Konstitucija30. Dar daugiau. Pasak Teismo, „demokratinių valdžios institutų prigimtis yra tokia, kad visi
asmenys, kurie įgyvendina politinę žmonių valią, yra įvairiomis formomis kontroliuojami, kad ši valia nebūtų iškreipta“31.

3. Konstitucinė demokratija
3.1. „Konstitucinės demokratijos“ terminas Teismo pirmąsyk paminėtas 2004 m.
lapkričio 5 d. akte. Nuo to meto jis buvo vartojamas dar maždaug dešimtyje baigiamųjų aktų, tačiau tai daryta detaliau neatskleidžiant „konstitucinės demokratijos“
turinio ir iš esmės pabrėžiant vienintelį aspektą: konstitucinėje demokratijoje politinių atstovaujamųjų institucijų formavimui keliami ypatingi reikalavimai; politinės
atstovaujamosios institucijos negali būti formuojamos tokiu būdu, kad kiltų abejonių
dėl jų legitimumo, teisėtumo, inter alia, dėl to, ar renkant asmenis į politines atstovaujamąsias institucijas nebuvo pažeisti demokratinės teisinės valstybės principai32.
Autentiško detalizavimo stoka skatina manyti, kad Teismas šią kategoriją vartoja (kiek tai įmanoma) „įprastine“ prasme.
Tuo tarpu teoriniu požiūriu konstitucinė demokratija paprastai suprantama
kaip politinės bendruomenės (Tautos) suverenumu grindžiama valdymo sistema,
kurioje valdžios institucijų struktūrą, galias ir įgaliojimų ribas nustato (ir pagrindžia) konstitucija33. Beje, konstitucija įtvirtina taisykles, kurios nebūtinai pašalina
pačius konfliktus, tačiau padeda juos spręsti34.
Neretai į konstitucinės demokratijos sampratą įkomponuojami ir turiningieji
aspektai (tiesa, tokiu atveju jie praktiškai kildinami iš pačios „demokratijos“ idėjos,
29 Pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 23 d., 2000 m. spalio 18 d., 2001 m. sausio 25 d.,
2002 m. rugsėjo 19 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai ir 2008 m. lapkričio 7 d. išvada.
30 Pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas, 2008 m. lapkričio 7 d. išvada
bei 2014 m. sausio 16 d. sprendimas.
31 Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas ir 1996 m. gegužės 29 d. bei 2014 m. sausio
16 d. sprendimai.
32 Kaip vieną išraiškingiausių pavyzdžių žr. Konstitucinio Teismo 2012 m. lapkričio 10 d. išvadą.
33 Žr., pavyzdžiui, Mueller D. C. Constitutional Democracy. Oxford University Press, 2000.
34 Reikia pasakyti, kad kai neretai ir patys konfliktai suvokiami ne vien kaip neigiamas dalykas,
kurio reikia bijoti ir vengti. Plačiau žr., pavyzdžiui, Sunstein C. R. Designing Democracy: What
Constitutions Do. New York: Oxford University Press, 2001.
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o formą apibūdinanti konstitucinė jos dimensija turiniui ne kažin ką prideda). Lietuvoje taip ją supranta ne tik mokslininkai (pirmiausia teisės bei politikos mokslų
atstovai)35, bet ir (bent kai kurie) politiniai lyderiai36.
3.2. Tačiau apskritai teorijoje pripažįstamas konstitucinės demokratijos ribotumas bei keliami su tuo susiję klausimai (ar konstitucinė demokratija gali kariauti, ar įmanoma išlaikyti politinės bendruomenės vertybes globalinės ir regioninės
tarpusavio priklausomybės kontekste, ar valstybė vis dar tebėra konstitucinė demokratija, kai ypatingomis sąlygomis kai kurios joje numatytos garantijos yra suspenduotos ir pan.)37.
Čia nesiimant detaliau analizuoti, verta paminėti, kad konstitucinės demokratijos kontekste keliamas netgi „konstitucinio smurto“ klausimas38. Taip pat klausimas, ar su socialinėmis bei ekonominėmis teisėmis susijusi konstitucinė jurisprudencija (ypač didesnio teisminio aktyvizmo kontekste)39 nekelia grėsmės pačiai
demokratijai40.
3.3. Dar daugiau. „Konstitucinės demokratijos“ kategorija yra prieštaringa ir jai
būdinga didelė vidinė įtampa, nes konstitucionalizmo ir demokratijos idėjos kai kuriais aspektais viena kitą neigia41. Jei demokratijoje suverenitetas priskiriamas tautai, tai konstitucionalizmo idėja suverenu iš esmės pripažįsta konstituciją (žinoma,
tik netiesiogiai, nes kad ir laikoma bei pavadinama „gyvu organizmu“ ji visuomet
35 „Konstitucinė demokratija – anaiptol ne mažoritarinė demokratija, jos esmė – piliečio valdžios
suderinimas su konstitucinėmis vertybėmis, ypač su pagarba asmens pagrindinėms teisėms ir
laisvėms. <…> Tai demokratinė visuomenės gyvenimo santvarka, grindžiama konstitucija“ (žr.:
Jarašiūnas E. Konstitucinė justicija ir demokratija: keletas sąveikos problemų // Jurisprudencija,
2005, t. 64(56), p. 74–83).
36 „Klasikinė vakarietiška demokratija, vadinamoji konstitucinė demokratija, remiasi keliais aiškiais
principais: laisvais demokratiniais rinkimais; valdžios atskaitomybe žiniasklaidai ir parlamentinei
opozicijai; teismų nepriklausomumu. Šie esminiai demokratijos mechanizmai yra ginami Konstitucijos, todėl tokia sistema ir yra vadinama konstitucine demokratija“ (Kubilius A. „Baimės
demokratija“ ir „skęstančiųjų“ radikalizmas // Portalas www.delfi.lt, 2016 m. kovo 6 d. [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/a-kubilius-baimes-demokratija-ir-skestanciuju-radikalizmas.d?id=70597324>).
37 Plačiau žr., pavyzdžiui, Macedo S., Tulis J. The Limits of Constitutional Democracy. Princeton
University Press, 2010.
38 Ninet A. A. I. Constitutional Violence: Legitimacy, Democracy and Human Rights. Edinburgh
University Press, 2013, p. 114–170. Beje, susidūrus su Konstitucijai prieštaraujančiomis Europos
Sąjungos teisės nuostatomis, nurodytame darbe analizuojamas Puerto Riko Konstitucijoje įtvirtinto mirties bausmės draudimo (ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms privalomų išduoti nusikaltėlių, kuriems potencialiai gali būti pritaikoma mirties bausmė) klausimas gali aktualizuotis ir pas
mus (Lietuva teoriškai gali atsidurti panašioje „konstitucinio smurto“ padėtyje).
39 Lietuvoje tokio aktyvizmo pavyzdžių (ir socialinės jo kritikos) taip pat turime. Pakanka prisiminti
Teismo jurisprudenciją, susijusią su 2008 m. Lietuvai smogusios pasaulinės finansų krizės pasekmėms suvaldyti priimtais įstatymais (pirmiausia turimas omenyje Teismo pademonstruotas siekis
apriboti Tautos atstovybės diskreciją sprendžiant ekonominės ir socialinės politikos klausimus).
40 Žr., pavyzdžiui: Jaroń A. Socio-economic Constitutional Rights in Democratisation Processes: An
Account of the Constitutional Dialogue Theory. Frankfurt am Main: Peter Lang AG, 2012.
41 Žr., pavyzdžiui: Bellamy R. (ed.). Constitutionalism and democracy. Routledge, 2006.
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tėra savo valios neturinčių principų ir taisyklių rinkinys; kita vertus, konstitucija
sukuriama ir (o tai svarbiausia) interpretuojama valingo subjekto – tautos, parlamento, teismo – kurie faktiškai ir yra tikrasis suverenios valios šaltinis arba užima jo vietą). Šiuo požiūriu konstitucionalizmo idėja ypatinga todėl, kad bent jau
atvirai suvereniteto nesuteikia kuriam nors vienam subjektui (net jei jis – tauta), o
aukščiausią valdžią susieja su sui generis konsensusu tarp įvairių veikėjų (šiuolaikinėje konstitucinėje demokratijoje tarp jų visuomet tiesiogiai yra teismas ir parlamentas, o neretai gali būti dar ir tauta bei valstybės vadovas). Taigi pagal šį modelį
net jei suverenu pripažįstama tauta, ji nėra visagalė ir neturi neribotos valdžios (apie
tai, kaip Konstitucinis Teismas apribojo Tautos galias referendumu spręsti tam tikrus klausimus ir legalizavo iki tol tabu laikytas Seimo ir Vyriausiosios rinkimų
komisijos galias netgi neleisti surengti referendumą, detaliau rašoma 7 skyriuje).
3.4. Nors teorijoje žinoma ir gana plačiai vartojama jau minėta „elito demokratijos“ kategorija, praktiniu požiūriu konstitucinės demokratijos idėjos kontekste labai
svarbus šiuolaikinės valstybės valdymo reikaluose nuolat pasireiškiantis elitarizmas
bei tarp jo ir demokratijos kylanti įtampa. Ypač susijusi su kai kurių demokratinėmis pripažįstamų šalių politinių elitų faktiniu uždarumu bei rinkimų rezultatus
nulemiančiais milžiniškais ištekliais, su demokratine kilme nieko bendra neturinčio
turtinio elito atstovų skiriamais rinkimams finansuoti42. Vertinant kai kuriuos pavyzdžius, natūraliai kyla klausimas, ar kartais šiandieninė konstitucinė demokratija
praktikoje apskritai laikytina demokratija, o ne tam tikra mišria oligarchijos forma,
su bruožais, būdingais meritokratijai43 ir plutokratijai (turtingiesiems netgi toli gražu nebūtinai tiesiogiai dalyvaujant politikoje, o per finansinės paramos kanalus de
facto parenkant būsimus laimėtojus ir laikant juos „už trumpo pavadžio“44).
42 Pavyzdžiui, 2014 m. rinkimų cikle Jungtinėse Amerikos Valstijose rinkimuose mandatus laimėję Senato nariai rinkimams vidutiniškai surinko po 3 906 947 $, o Atstovų Rūmų nariai – po
1 707 150 $. Prezidento rinkimų kampanijų sumos apskritai astronominės: du 2012 m. rinkimų finale susirungę kandidatai vien patys surinko 722 393 592 $ (Barackas Obama) ir 449 886 513 $ (Mittas Romney), o bendros išlaidos (įskaitant partijų skirtas lėšas bei kitus teisėtus finansavimo šaltinius) jų rinkimų kampanijai perkopė milijardą ir siekė atitinkamai 1 144 965 831 $ ir 1 254 323 304 $
(pateikiama pagal opensecrets.org skelbiamus duomenis).
43 Šiame kontekste ypač svarbus vaidmuo tenka demokratinio mandato gauti neprivalančioms
aukščiausioms konstitucinės justicijos institucijoms (nors aukštesniojo lygmens biurokratijos vaidmuo taip pat nemenkas). Meritokratiškas ir itin retai atnaujinamas jau minėtų Jungtinių Amerikos Valstijų Aukščiausiasis Teismas kritikuojamas netgi dėl to, kad, atmesdamas ydingą politinių
kampanijų finansavimą griaunančius įstatymus, tapo ir šiuolaikinės plutokratijos architektu savoje valstybėje. Paskutinis šioje srityje reikšmingas šio teismo sprendimas 2014 m. byloje McCutcheon v. FEC panaikino maksimalias agreguoto finansavimo ribas. Plačiau taip pat žr.: Kuhner T. K.
Capitalism V. Democracy: Money in Politics and the Free Market Constitution. Stanford Law
Books, 2014, p. 90–93. Įdomu tai, kad kritiką už tai šiam teismui išsako ne vien piliečiai, visuomenės aktyvistai, mokslininkai, bet 2010 m. sausio 27 d. sakytoje metinėje kalboje (sic!) ir teisminę
valdžią autentiškai gerbiantis bei ganėtinai santūrus prezidentas Barackas Obama.
44 Suvokiant politinės reklamos įtaką, natūralu svarstyti, kokios politinės perspektyvos laukia politikų ar politinių partijų, „išduodančių“ jų politines kampanijas finansuojančių subjektų interesus.
Bent kai kurie politinių kampanijų finansuotojai turi labai aiškias preferencijas, jų paramos dalis
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3.5. Mūsų Konstitucinis Teismas kol kas neturėjo daug progų detaliau atskleisti
savo poziciją dėl įvairių elitaristinį efektą sukeliančių taisyklių, nulemiančių politinių atstovaujamųjų institucijų formavimą, santykio su Konstitucija. Bene vienintelis
ryškesnis pavyzdys – politinių partijų (o faktiškai – jų elito, nes netgi demokratinio
proceso požiūriu politinės partijos Lietuvoje veikia toli gražu ne pavyzdingai) monopolio sudarant rinkimų sąrašus savivaldybių tarybų bei Europos Parlamento rinkimuose pripažinimas prieštaraujančiu Konstitucijai45. Tačiau ir čia Teismas nebuvo
(pakankamai?) „radikalus“: individualaus kandidatavimo galimybės apribojimas ir
toliau liko jo interpretuotose atitikties Konstitucijai ribose. O tai ganėtinai keista bent
jau todėl, kad vienas tokį politinių partijų monopolį pripažįstant antikonstituciniu
Teismo pateiktų argumentų aiškiai ir nedviprasmiškai siejamas su draudimu versti
priklausyti politinei partijai46. Jei politinių partijų (juk ne kažkurios vienos konkrežymi, tad ir jų interesų ignoravimas ne tik pavojingas, bet ir menkai tikėtinas. Ir čia kalbama net
ne vien apie asmenines pažiūras turinčius turtingus individus, bet ir apie ištisus sektorius. Antai Jungtinėse Amerikos Valstijose finansų, draudimo ir nekilnojamojo turto sektoriaus parama
2014 m. Kongreso rinkimų cikle sudarė 521 193 458 $ (tais metais prezidento rinkimai net nevyko); turint omenyje tai, kad priklausomai nuo politikų užimamos pozicijos skirtingi sektoriai gali
būti (tapti) itin šališkais finansuotojais (štai pramonėje veikiančios profesinės sąjungos 97,6 proc.
skirtų lėšų suteikė demokratams, o kalnakasybos sektoriuje veikiantys verslo subjektai 93,6 proc.
– respublikonams), politikai tikrai nėra linkę rizikuoti prarasti šias lėšas (ką jau kalbėti apie perleidimą konkurentams) (pateikiama pagal opensecrets.org skelbiamus duomenis). Tokiame kontekste daugiau nei akivaizdu, jog priimdami sprendimus politikai mąsto ne vien apie valstybės,
visuomenės arba (bent daugumos) rinkėjų gerovę.
Kritinį Jungtinėse Amerikos Valstijose veikiančios sistemos vertinimą galima rasti, pavyzdžiui,
2016 m. prezidento rinkimuose bandžiusio dalyvauti Harvardo teisės profesoriaus knygoje (Lessig L. Republic, Lost: Version 2.0. Twelve, 2015 (revised ed.)). O štai vienas Jungtinių Amerikos
Valstijų viešųjų intelektualų Gore’as Vidalas (beje, pats kilęs iš politikų šeimos – jo tėvas buvo
senatorius) dar 1975 m., kai finansavimo mastai nė iš tolo neprilygo dabartiniams, neslėpdamas
kartėlio rašė: „Turime vienintelę politinę partiją Jungtinėse Valstijose, Turto Partiją (angl. Property
Party), su dviem tikrais sparnais – respublikonais ir demokratais“ (Lingeman R. (ed.). Gore Vidal’s
State of the Union: Nation Essays 1958-2005. The Nation, 2013, p. 147).
45 Konstitucinio Teismo 2007 m. vasario 9 d. ir 2010 m. lapkričio 9 d. nutarimai.
46 Precedentu tapusiame 2007 m. vasario 9 d. nutarime Teismas nurodė, jog „netirs, ar ginčijamas
teisinis reguliavimas neprieštarauja Konstitucijos 35 straipsnio 2 daliai“. Tačiau prieš tai jis pasisakė ir šiek tiek plačiau: „Ypač pabrėžtina, kad minėta konstitucinė garantija, ginanti asmenį nuo
priklausymo kokiai nors politinei partijai prieš jo valią, reiškia ir tai, kad asmuo negali būti tiesiogiai arba netiesiogiai verčiamas būti susaistytas su kuria nors politine partija kokiais nors kitokiais
– ne formalios narystės – ryšiais. <…> Tai suponuoja būtinumą užtikrinti, kad, pasirinkus vien
proporcinę savivaldybių tarybų rinkimų sistemą (t. y. tokią sistemą, kai kandidatais savivaldybių
tarybų rinkimuose negali būti iškelti pavieniai asmenys, neįtraukti į kandidatų sąrašus), teritorinių bendruomenių nariai <…> turėtų galimybę būti renkami į atitinkamų savivaldybių tarybas
ir neremiami jokios politinės partijos, būdami įrašyti į kurį nors ne politinės partijos sąrašą kaip
kandidatai į savivaldybių tarybų narius. Pasirinkus tokią (proporcinę) savivaldybių tarybų rinkimų sistemą, turi būti užtikrinta galimybė teritorinių bendruomenių nariams savo pasyviąją rinkimų teisę įgyvendinti būnant įtrauktiems ir į kitokius – ne tik politinių partijų – sąrašus (o jeigu
įstatymų leidėjas nuspręstų – ir individualiai). Susivienijimai (asociacijos), kurie pagal įstatymą
turi turėti teisę sudaryti minėtus sąrašus, gali būti sukuriami tam tikriems savivaldybių tarybų
rinkimams, bet jie, jeigu tai būtų nustatyta įstatyme, gali būti ir nuolat veikiantys.“
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čios, o bet kurios, kurias piliečiai santykinai laisvai gali steigti ir pasirinkti) monopolis
sudarant rinkimų sąrašus traktuotas kaip su Konstitucija nederantis individo laisvės
nebūti verčiamam priklausyti politinei partijai suvaržymas, alternatyvos politinei partijai sukūrimas, pasireiškiantis kaip kandidatuoti norinčių individų tokio pat tipo priklausomybė nuo kitokio pobūdžio (tik ne taip siaurai specializuotos) asociacijos noro
ar nenoro jį priimti į savo formuojamą kandidatų sąrašą, praktiškai nieko nepakeičia.
Galima įžvelgti ir kitų galiojančiais įstatymais pagrįsto, bet su Konstitucija potencialiai nederančio specifiškai pasireiškiančio elitarizmo bei politinės sistemos uždarumo požymių. Antai iš valstybinio politinių partijų finansavimo mechanizmo kildinama galimybė gauti valstybės dotaciją yra susieta su minimalaus slenksčio įveikimu
(reikia pastebėti, kad šis klausimas ypač aktualizavosi panaikinus juridinių asmenų
finansavimą, nes ribotų finansavimo galimybių kontekste šiuo metu taikoma praktika
iš esmės apriboja naujų žaidėjų patekimo į politinę sistemą galimybes). Tačiau šiuo
klausimu Konstitucinis Teismas jau yra pateikęs principinį atsakymą (ir svarbiausia,
kad jis pateiktas jau panaikinus politinių partijų finansavimą juridinių asmenų lėšomis): tai, kad valstybės biudžeto dotacija paskirstoma toms politinėms partijoms, kurios yra gavusios ne mažiau kaip 3 procentus visų rinkėjų balsų, paduotų už politinių
partijų kandidatus tuose Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimuose, pagal kurių rezultatus paskirstoma valstybės biudžeto dotacija, neprieštarauja Konstitucijai47.
Reikia pripažinti, kad prielaidų Konstituciniame Teisme šiuo metu inicijuoti
kokioms nors plutokratinėms tendencijoms apriboti skirtas bylas nėra daug, mat
legalių kanalų tokioms tendencijoms reikštis šiuo metu praktiškai nelikę48.
Tiesa, galimos priešingos – turtinio elito įtakos sustiprinimo (jos susigrąžinimo) – iniciatyvos.
Pavyzdžiui, galima byla kvestionuojant šio elito įtaką mažinančias dar 2012 m. sausio
1 d. įsigaliojusias ir iki šiol neapskųstas Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių
kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo pataisas, uždraudžiančias
jau minėtą juridinių asmenų paramą politinėms partijoms ir politinėms kampanijoms.
Konstituciniame Teisme kvestionuoti galima būtų ir tai, kad Lietuvoje įstatymu apribota fizinių asmenų parama arba tai, kad įstatymas riboja apskritai politinei kampanijai galimas išleisti lėšas (nors tas daroma ir ne itin preciziškai, nes iki
oficialios kampanijos starto gali išleisti iš esmės kiek tik nori ir turi). Pastaruoju
atveju ginče argumentuoti galima būtų ne vien tuo, jog pažeidžiama fundamentali konstitucinė teisė skleisti (ir gauti) informaciją, bet ir pavojumi pačios demokratijos tvarumui (vėliau matysime, kad Teismas savo jurisprudencijoje yra ne
sykį akcentavęs informuoto rinkėjo apsisprendimo svarbą demokratijai)49.
47 Konstitucinio Teismo 2012 m. kovo 29 d. nutarimas.
48 2014 m., įvedus maksimalią politinės partijos nario mokesčio ribą, panaikinta bene paskutinė
didesnė landa, leidusi turtingiems individams legaliai išlaikyti ištisas politines organizacijas ir
finansuoti jų dalyvavimą rinkimuose.
49 Tai sietina tiek su 6 skyriuje detaliau aptariama pliuralistinės demokratijos samprata, tiek ir su 7
skyriuje aptariamais demokratinių rinkimų standartais.
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4. Parlamentinė demokratija
4.1. Visų pirma reikia atkreipti dėmesį, kad terminas „parlamentinė demokratija“ čia vartojamas specifine ir susiaurinta prasme (daugiausia akcentuojant Seimo
santykį su kitomis institucijomis). Greta jo Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje vartojama ir kita, platesnė bei aptariamąją iš esmės integruojanti (detaliau
aptariama 8 skyriuje) „atstovaujamosios demokratijos“ kategorija, orientuota į
atstovaujamųjų institucijų turimų įgaliojimų prigimties ir pobūdžio, jų suteikimo
bei įgyvendinimo ypatumus, taip pat peržengianti nacionalinį lygmenį, tad siejama ne vien su nacionaliniu parlamentu (Seimu), bet ir su savivaldybių tarybomis.
4.2. Teismas savo aktuose ne sykį yra pažymėjęs, kad Konstitucija įtvirtina parlamentinę demokratiją. Akivaizdu, kad vienas esminių parlamentinės demokratijos elementų – parlamento vykdoma demokratinė institucijų ir pareigūnų kontrolė
bei atskaitomybė jam (plačiau žr. 10 skyrių): „Demokratinėje teisinėje valstybėje
negali būti paneigti parlamento – Tautos atstovybės įgaliojimai imtis priemonių,
kad būtų gauta informacija apie valstybėje ir visuomenėje vykstančius procesus,
apie padėtį įvairiose valstybės bei visuomenės gyvenimo srityse ir jose kylančias
problemas, inter alia sudaryti tam skirtus parlamento struktūrinius padalinius ir
jiems pavesti atlikti atitinkamą tyrimą; priešingu atveju nebūtų užtikrintas tinkamas parlamento – Tautos atstovybės funkcijų vykdymas ir reikalingų sprendimų
priėmimas. Minėti įgaliojimai kyla iš pačios parlamentinės demokratijos esmės,
yra parlamentarizmo savastis.“50
Tačiau, siedamas su konstituciniais atsakingo valdymo, valdžių padalijimo,
teisinės valstybės ir demokratijos principais, atviros, darnios, teisingos pilietinės
visuomenės siekiu, asmens teisių ir laisvių, teisėtų interesų ir teisėtų lūkesčių bei
kitų Konstitucijoje įtvirtintų, jos ginamų ir saugomų vertybių apsauga, Teismas
parlamentinės demokratijos sampratą konstravo ir per neigimą – nurodydamas,
jog Seimo vykdomos parlamentinės kontrolės kontekste parlamentinė demokratija
nėra tokia sistema, kurioje parlamentas: (a) tiesiogiai organizuoja kitų valstybės
ar savivaldybių institucijų darbą, (b) gali bet kada įsikišti į bet kurios viešąją valdžią įgyvendinančios valstybės ar savivaldybių institucijos (jų pareigūnų) veiklą,
(c) esant nors menkiausiai dingsčiai, gali kontroliuoti bet kokius tokių institucijų (jų pareigūnų) sprendimus, (d) gali inicijuoti sankcijų taikymą atitinkamiems
asmenims, (e) gali pats priimti sprendimus už atitinkamą kompetenciją turinčias
valstybės ar savivaldybių institucijas (jų pareigūnus)51. Kaip pats Teismas lakiai
apibendrino, „parlamentinė demokratija nėra „konvento valdymas““52.
Pasak Teismo, „Konstitucijoje įtvirtintas parlamentinės demokratijos modelis
yra racionalus ir nuosaikus; jis nėra grindžiamas vien parlamentine kontrole, vien
50 Konstitucinio Teismo 2006 m. balandžio 4 d. nutarimas.
51 Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 21 d., 2014 m. sausio 16 d. sprendimai, 2015 m. gruodžio
30 d. nutarimas.
52 Ibid.
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tarpinstituciniais stabdžiais ir atsvaromis; ne menkesnis vaidmuo parlamentinėje
demokratijoje tenka tarpfunkcinei partnerystei, grindžiamai inter alia pasitikėjimu“53. Minimą tarpfunkcinę partnerystę grindžiantis pasitikėjimas sietinas ne tiek
su pasitikėjimu kontroliuojamų institucijų bei pareigūnų veiklos tinkamumu, kiek
su savo tiesiogines funkcijas vykdančių kitų kompetentingų valstybės institucijų ar
pareigūnų (pavyzdžiui, teismų, prokurorų, Valstybės kontrolės, ikiteisminio tyrimo institucijų, įstatymuose numatytų operatyvinės veiklos subjektų) atliekamais
veiksmais ir jų priimamais sprendimais, susijusiais su kontroliuojamomis institucijomis bei pareigūnais arba tiriamais įvykiais ar socialiniais fenomenais. Kitaip
sakant, Seimui nėra reikalo papildomai sudarinėti parlamentines tyrimo komisijas,
pavyzdžiui, dėl konkrečioje savivaldybėje kylančių nesklandumų, nes šioms problemoms spręsti įgaliojimus turi Vyriausybė (su Vyriausybės atstovais). Kita vertus, jei problemos kartojasi ir atrodo sisteminės, o joms spręsti gali būti reikalingos
įstatymų pataisos, parlamentinis tyrimas (kaip parlamentinės kontrolės aktas) gali
būti ne tik natūralus, bet ir būtinas.
4.3. Vertindamas Konstitucijos nuostatas, kuriose nustatyti Seimo įgaliojimai,
Konstitucinis Teismas teigia, kad, įgyvendindamas savo konstitucinius įgaliojimus,
Seimas „vykdo klasikines demokratinės teisinės valstybės parlamento funkcijas:
leidžia įstatymus (įstatymų leidybos funkcija), vykdo vykdomosios valdžios ir kitų
valstybės institucijų (išskyrus teismus) parlamentinę kontrolę (kontrolės funkcija),
steigia valstybės institucijas, skiria ir atleidžia jų vadovus bei kitus valstybės pareigūnus (steigiamoji funkcija), tvirtina valstybės biudžetą ir prižiūri, kaip jis vykdomas (biudžetinė funkcija), ir kt.“54, o „minėtos Seimo, kaip demokratinės teisinės
valstybės Tautos atstovybės, funkcijos yra konstitucinės vertybės“55 ir „įstatymų
leidėjas, kiti teisėkūros subjektai negali nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo
būtų paneigiamos minėtos Seimo konstitucinės funkcijos arba būtų suvaržomos
galimybės jas vykdyti, nes taip būtų kliudoma Seimui – Tautos atstovybei efektyviai veikti Tautos ir Lietuvos valstybės interesais“56.
Tikėtina, kad šis Konstitucijoje Seimui suteikiamų įgaliojimų ir „klasikinių demokratinių teisinių valstybių parlamento funkcijų“ sugretinimas ateityje Teismo
gali būti panaudotas jį netgi transformuojant į numanomą arba ir eksplicitiškai
postuluotą taisyklę, kurios esmė maždaug tokia: jei demokratinių teisinių valstybių
parlamentai kompetentingi vykdyti tam tikrą funkciją, tai ir Seimas kompetentingas
ją vykdyti. Juk spręsdamas įvairias bylas „demokratinių užsienio valstybių“ patirtimi Teismas jau ne sykį yra pasinaudojęs netgi be kokių nors išankstinių prielaidų57.
53 Ibid.
54 Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 13 d., 2004 m. liepos 1 d., 2006 m. balandžio 4 d. 2010 m.
gegužės 13 d. nutarimai, 2009 m. sausio 15 d. sprendimas.
55 Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 13 d., 2006 m. balandžio 4 d., 2010 m. gegužės 13 d. nutarimai.
56 Ibid.
57 Žr., pavyzdžiui: Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimą („Konstitucinis teisinės valstybės principas įpareigoja teisę taikančias institucijas nenukrypti nuo bendrųjų teisės principų, įtvir-
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4.4. Bemaž prieš du dešimtmečius, viename žinomiausių savo nutarimų, kuriame Lietuvą įvardijo esant parlamentine respublika, Konstitucinis Teismas parlamentinę demokratiją susiejo su taisykle, kurią griežtai realizuoti iki šiol nebuvo net
bandyta. Tačiau potencialas rimtas, o taikymo pasekmės keltų gyvą visuomenės,
politikų ir mokslininkų susidomėjimą. Čia kalbama apie Teismo priskirtą teisinę
reikšmę Vyriausybės programai, o tiksliau – apie tai, kad, Seimui nutarimu patvirtinus Vyriausybės programą, ji, pasak Teismo, įgyja teisinę reikšmę įpareigodama
ne vien Vyriausybę, bet ir „ją palaikančią Seimo daugumą“58.
Jei tik šiandieninis Teismas neišsigintų minėto ekskurso, susidurtume ir su itin
įdomiu tokiais atvejais taikytinų konstitucinių sankcijų klausimu. Tiesa, reikia
pripažinti, jau pats Gedimino Kirkilo vadovautos mažumos Vyriausybės suformavimas ir daugiau nei metus trukusi veikla paliudijo, kad rašydamas tas eilutes ir
matydamas tik Vyriausybę „palaikančią Seimo daugumą“ Konstitucinis Teismas
pritrūko jei ne apdairumo, tai bent preciziško termino.
Minėtame nutarime yra ir kitas su parlamentine demokratija Teismo susietas
aspektas, kurio esmė – Seimo vaidinamas lemiamas vaidmuo nustatant personalinę Vyriausybės sudėtį. Jis išreiškiamas nutarimo žodžiais „remiantis parlamentinės demokratijos principais, įtvirtintais Konstitucijoje, darytina prielaida, kad
Respublikos Prezidentas negali laisvai pasirinkti Ministro Pirmininko ar ministrų
kandidatūrų, nes visais atvejais minėtų pareigūnų skyrimas priklauso nuo Seimo
pasitikėjimo ar nepasitikėjimo jais“. Tiesa, argumentacijoje pavartojus žodį „prielaida“, teiginys įgyja kiek tragikomišką prasmę, neleidžiančią vienareikšmiškai interpretuoti jo turinio. Tačiau gali būti, jog tai tėra lapsus calami.
tintų demokratinių teisinių valstybių jurisprudencijoje“ (sic!)); 2006 m. kovo 28 d. nutarimą („Keturių grandžių bendrosios kompetencijos teismų sistemos nustatymas ir bendrosios kompetencijos
teismų instancinės sistemos pagrindų įtvirtinimas Konstitucijoje savaime nereiškia, kad įstatymų
leidėjas yra konstituciškai įpareigotas įstatymu sukurti būtent keturias teismines instancijas (kaip
bylų proceso pakopas, o ne kaip institucines grandis), t. y. kad jis turi nustatyti tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį kiekvieną bylą būtų galima išnagrinėti apylinkės teisme, apygardos teisme, Lietuvos apeliaciniame teisme ir Lietuvos Aukščiausiajame Teisme. Priešingai, daugelyje demokratinių
teisinių valstybių yra susiklosčiusi ir nėra kvestionuojama tokia bendrosios kompetencijos teismų
instancinės sistemos tradicija, kai šie teismai sudaro trijų pakopų instancinę sistemą“); 2006 m.
rugsėjo 21 d. nutarimą („Visuotinai pripažįstama ir tai, kad principas tantum devolutum quantum
appellatum nėra absoliutus, inter alia, tuo atžvilgiu, kad apeliacinės instancijos teismas tam tikrais
atvejais ne tik gali, bet ir privalo peržengti apeliacinio skundo ribas. Tokios šio principo ribos – minėtos bendrosios taisyklės išimtys (beje, įtvirtintos daugelio valstybių civilinio proceso įstatymuose)
paprastai būna susijusios su būtinumu apsaugoti, apginti pamatines vertybes – viešąjį interesą, silpnesniosios ginčo šalies teises, teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius ir pan. Tokias pamatines vertybes paprastai įtvirtina, saugo ir gina demokratinių teisinių valstybių konstitucijos“).
58 Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarimas („Vyriausybės programos pagrindas yra parlamento rinkimus laimėjusių politinių jėgų programos, tačiau jų nuostatos tik per Vyriausybės
programą įgyja teisinę reikšmę įpareigodamos tiek Vyriausybę, tiek ją palaikančią Seimo daugumą atitinkamai veikti. Toks Vyriausybės programos teisinės reikšmės pripažinimas – būdingas
parlamentinės demokratijos ypatumas. Jis įtvirtintas Konstitucijos 67 straipsnio 7 punkto ir 92
straipsnio penktosios dalies normose“).
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4.5. Tame pačiame nutarime randame dar vieną sąsają su parlamentine demokratija, tik Lietuvos atveju labai jau specifiniame – parlamentinės demokratijos
tradicijos (vienos!) – kontekste: „Įgaliojimų grąžinimo procedūra yra ne tik tarpinstitucinio mandagumo išraiška – ji suteikia galimybę Respublikos Prezidentui
patikrinti, ar Seimas ir toliau pasitiki Vyriausybe. Respublikos Prezidentas, remdamasis Konstitucijos 92 straipsniu, 84 straipsnio 8 punktu bei atsižvelgdamas į parlamentinės demokratijos tradiciją, Konstitucijos 84 straipsnio 8 punkte nustatyta
tvarka teikia Seimui svarstyti įgaliojimus grąžinusios Vyriausybės Ministro Pirmininko kandidatūrą.“
Interpretuojant šį teiginį neišvengiamai kyla klausimas, kieno – Lietuvos, Europos (regioninė) ar universali – parlamentinės demokratijos tradicija turima
omenyje. Tačiau galiausiai nė vienas iš galimų variantų neatrodo pakankamai
įtikinamas.
1998 m. pradžioje Lietuva parlamentinės demokratijos tradiciją vargu ar turėjo: abejotina, ar nuo 1920 m. iki 1926 m. tęsęsis demokratinio parlamentarizmo
laikotarpis buvo pakankamas tokiai tradicijai susiformuoti (ypač atsižvelgiant į
tai, kad gana lengvai pavykęs ir nei Seimo, nei visuomenės pasipriešinimo nesulaukęs 1926 m. gruodžio perversmas akivaizdžiai paliudijo, jog parlamentarizmo
idėja Lietuvoje net nebuvo deramai įsitvirtinusi ir tapusi politinės bendruomenės
savastimi); beveik toks pats trumpas buvo ir laikotarpis nuo 1990 m. kovo 11 d. iki
1998 m. sausio 10 d., kurio nemaža dalis dar ir pažymėta aštrių nesutarimų dėl parlamento ir vykdomosios valdžios (ypač atkurti numatytos Prezidento institucijos)
galių balanso.
Apie vientisą pasaulinę ar europinę parlamentarizmo tradiciją taip pat nelabai
yra pagrindas kalbėti, nes skirtingų šalių patirtis ir tradicijos (ypač vykdomosios
valdžios ir parlamento santykių kontekste) – nevienodi.

5. Dalyvaujamoji demokratija
5.1. Moksliniame diskurse apie dalyvaujamąją demokratiją kalbama nemažai59
(ypač Carole Pateman paskelbus darbą Dalyvavimas ir demokratijos teorija, kuriame kaip būtina demokratinės valstybės sąlyga įvardijama socialiai aktyvi visuomenė, visų politinių sistemų demokratizacija bei visose srityse per masinį dalyvavimą
vykstanti socializacija)60 ir šiandien nemenkoje dalyje Vakarų demokratijų ji laikoma vienu kertinių demokratinio valdymo komponentų61.
59 Susijusios literatūros sąrašą galima rasti, pavyzdžiui: Baločkaitė R., Butkevičienė E., Vaidelytė E.,
Vinogradnaitė I. Svarstymų demokratija ir informacinės technologijos: piliečių įgalinimas per
šiuolaikines komunikacijos priemones. Vilnius, 2008 [interaktyvus]. Prieiga per internetą:
<http://www.e-demokratija.lt/public_files/file_1259231642.pdf>.
60 Pateman C. Participation and Democratic Theory. Cambridge Univ. Press, 1970.
61 Žr., pavyzdžiui, Italijos, Ispanijos ir Prancūzijos pavyzdžius analizuojantį darbą: Font J., Sintomer Y., Porta D. (eds.). Participatory Democracy in Southern Europe: Causes, Characteristics and
Consequences. London: Rowman & Littlefield International, 2014.
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Tiesa, konkrečios dalyvavimo schemos tiek skaičiumi, tiek ir apimtimi labiausiai išaugo tik pastaraisiais dešimtmečiais. Ypač tai susiję su informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis. Antai iki pradedant plačiai naudotis asmeniniais
kompiuteriais bei interneto ryšiu, buvo sunku net įsivaizduoti, kad piliečiai bei
viešieji ir privatūs juridiniai asmenys galėtų lengvai ir operatyviai gauti įvairią su
teisėkūra susijusią informaciją: teisės aktų projektus (ir dar su lyginamosiomis jų
versijomis), aiškinamuosius raštus, ekspertų ir suinteresuotų institucijų išvadas bei
kitus teisės aktų projektų lydimuosius dokumentus, galiausiai – pačią informaciją
apie teisėkūros iniciatyvas ir teisėkūros proceso etapus, kuriuose vieni ar kiti projektai yra atsidūrę konkrečiu metu.
Praktinių dalyvaujamosios demokratijos apraiškų Lietuvoje yra tikrai nemažai.
O Teisėkūros pagrindų įstatyme ir Seimo statute įtvirtintų galimybių dalyvauti
pagrindinių teisėkūros institucijų – Seimo ir Vyriausybės – sprendimų priėmimo
procese turime daugiau nei daugelyje kitų šalių.
5.2. Nepaisydamas to, Konstitucinis Teismas dalyvaujamąją demokratiją savo
aktuose yra paminėjęs tik sykį. Ir toli gražu ne įvardydamas kaip eksplikuojant
demokratijos principą privalomu laikytiną demokratijos modelį, bent jau kaip
principą ar reikalavimą, taikomą reglamentuojant sprendimų priėmimo procesą, o
susiedamas su tame nutarime akcentuotu skaidrumo reikalavimu62.
Žinoma, sisteminiu požiūriu pati sąsaja nekelia abejonių; netgi minėtame
Teisėkūros pagrindų įstatyme tarp teisėkūros principų įvardijamas atvirumo ir
skaidrumo principas apibūdinamas kaip reiškiantis, kad „teisėkūra turi būti vieša,
su bendraisiais interesais susiję teisėkūros sprendimai negali būti priimami visuomenei nežinant ir neturint galimybių dalyvauti“. Visgi atitinkamos jurisprudencijos stoka neleidžia susidaryti aiškesnio įspūdžio apie tai, kaip Teismas supranta
dalyvaujamąją demokratiją (tiksliau, kokius konkrečius konstitucinius reikalavimus iš jos kildina). Tik tai, jog apskritai jai pripažįsta konstitucinę dimensiją.
Taigi, kol kas šiuo klausimu praktiškai yra tik didelis interpretavimo potencialas.

62 „Visuotinai pripažįstama, kad skaidrumas, kaip viešosios valdžios institucijų ir pareigūnų veiklos principas, suponuoja informacijos sklaidą ir komunikavimą, atvirumą ir viešumą (tiek,
kiek tai nekenkia kitoms teisės saugomoms vertybėms), atskaitingumą atitinkamai bendruomenei ir sprendimus priimančių pareigūnų atsakomybę už tuos sprendimus, taip pat tai, kad
priimami sprendimai turi būti pagrįsti, aiškūs, kad juos, iškilus reikalui, būtų galima racionaliai motyvuoti; kiti asmenys turi turėti galimybę tuos sprendimus nustatytąja tvarka ginčyti.
Skaidrumas sietinas su dalyvaujamąja demokratija, informacijos laisve, galimybe piliečiams ir
kitiems asmenims kritikuoti valdžios įstaigų veiklą. Valstybės tarnybos skaidrumas yra būtina
prielaida neįsigalėti korupcijai, protekcionizmui, vienų asmenų diskriminavimui ir privilegijų
teikimui kitiems, užkirsti kelią piktnaudžiavimams valdžia, taigi ir būtina prielaida žmonėms
pasitikėti viešosios valdžios institucijomis ir apskritai valstybe“ (Konstitucinio Teismo 2008 m.
sausio 22 d. nutarimas).
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6. Pliuralistinė demokratija
6.1. Lietuvos konstitucinės teisės kontekste pliuralistinės demokratijos terminas
nėra vienareikšmiškai apibrėžiamas. Tuo tarpu politinėje teorijoje jis paprastai siejamas su specifine sritimi – organizaciniu pliuralizmu.
Antai vienas pliuralistinės demokratijos koncepcijos kūrėjų Robertas Dahlas
ją apibūdina taip: „Pasakymuose demokratinis pliuralizmas ar pliuralistinė demokratija, terminai pliuralizmas ir pliuralistinė referuoja į organizacinį pliuralizmą,
t. y. į daugelio santykinai autonomiškų (nepriklausomų) organizacijų (subsistemų)
egzistavimą valstybėje <…> valstybė yra pliuralistinė demokratija, jei (a) ji yra demokratija poliarchijos prasme ir (b) svarbios organizacijos yra santykinai autonomiškos. Taigi visos demokratinės šalys yra pliuralistinės demokratijos.“63
Panašiai šį terminą apibūdino ir kiti jo suvokimą formavę pirmeiviai64.
6.2. Tuo tarpu analizuodami Konstitucinio Teismo aktus matome, kad bent jau
priimtuose iki 1998 m. pliuralistinė demokratija iš esmės buvo siejama su paprasčiausiu nuomonių pliuralizmu ir jų raiškos galimybėmis (praktiškai per informacijos ir saviraiškos laisvę)65. Būtent šiame kontekste Konstitucinis Teismas nurodė ir
tai, kad „demokratinės valstybės įstatymais įtvirtinama bei ginama ne tik subjektyvi žmogaus teisė turėti ir laisvai reikšti įsitikinimus, bet ir informacijos laisvė kaip
objektyvus visuomenės poreikis. Tai reiškia, kad turi būti ginama ne tik informacijos laisvė apskritai, bet ir masinės informacijos priemonių laisvė kaip informacijos
laisvės išraiška jos objektyviąja forma“66.
63 Dahl R. A. Dilemmas of pluralist democracy: autonomy vs. control. Yale University Press, 1983, p. 5.
64 Žr., pavyzdžiui, Burtenshaw C. The Political Theory of Pluralist Democracy // The Western Political Quarterly, 1968, 21(4), p. 577–587.
65 Žr., pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 1995 m. balandžio 20 d. nutarimą („Viena pagrindinių žmogaus
teisių yra teisė turėti įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Galimybė kiekvienam žmogui laisvai formuoti
savo nuomonę bei pažiūras ir laisvai jas skleisti – būtina sąlyga demokratijai sukurti ir išsaugoti. <…>
Informacijos laisvė nėra absoliuti ar viską apimanti, nes naudojantis ja susiduriama su tokiais reikalavimais, kurie demokratinėje visuomenėje yra būtini, kad apsaugotų konstitucinę santvarką, žmogaus
laisves ir teises. Todėl įstatymais gali būti nustatomi informacijos laisvės apribojimai, reglamentuojama
masinės informacijos priemonių veikla. <…> Svarbu, kad dėl informacijos laisvės apribojimų, masinės
informacijos priemonių reglamentavimo nebūtų pažeistas demokratinės valstybės principas – pliuralizmas. Tai garantuojama masinės informacijos priemonių monopolizavimo ir informacijos cenzūros
uždraudimu, kitomis teisinėmis priemonėmis“), taip pat 1998 m. kovo 10 d. nutarimą („Tai, kad šalies
Konstitucijoje yra įtvirtinta įsitikinimų bei informacijos laisvė, reiškia, jog valstybė įpareigojama garantuoti ir saugoti žmogaus teisę turėti ir laisvai reikšti įsitikinimus, teisę nekliudomai ieškoti, gauti ir
skleisti informaciją, o kartu yra patvirtinamos ir atviros visuomenės, pliuralistinės demokratijos garantijos“), 1997 m. vasario 13 d. nutarimą („Kiekvienas žmogus turi savo pažiūras ir įsitikinimus, o
nevaržoma galimybė juos reikšti yra elementari prielaida jam bendrauti su kitais žmonėmis. Tik laisvai
keičiantis informacija atsiveria galimybė individui plėsti savo žinias, ugdyti pasaulėžiūrą, tobulėti kaip
asmenybei. Laisvas ir visuotinis keitimasis informacija, nevaržomas jos skleidimas yra ypač svarbus
demokratinių procesų veiksnys, užtikrinantis ne tik individualios nuomonės, subjektyvių įsitikinimų,
bet ir grupinių pažiūrų, įskaitant ir politines, bei visos tautos valios formavimą. Būtent dėl to informacijos laisvė yra pamatinis pliuralistinės demokratijos elementas“).
66 Konstitucinio Teismo 1995 m. balandžio 20 d. nutarimas.
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6.3. Vėliau monochrominė pliuralistinės demokratijos sąsaja vien su informacijos ir saviraiškos laisvėmis buvo išplėsta67. Ir nors šių laisvių kontekstas bent kurį
laiką liko ryškiai dominuojantis68, terminą imta vartoti greta paminint ir kitus aspektus (pavyzdžiui, parlamentinės opozicijos pripažinimo ir jos gynimo privalomumą)69, tad atsisakyta bent jau siauros jam priskiriamos prasmės.
Kai kuriose situacijose tai buvo daroma naujus atspalvius įtraukiant Teismui
eksplicitiškai net nepaminint būtent pliuralistinės demokratijos, o kalbant tiesiog
apie demokratiją. Tačiau sistemiškai vertinant formuluojamas nuostatas ir jų kontekstą, panašu, jog ir tokiais atvejais Teismas turėjo omenyje būtent pliuralistinę
demokratiją (pavyzdžiui, postuluojant mokslo ir studijų laisvės sąsają su demokratija70 arba demokratiją siejant su laisve vienytis į politines partijas ir asociacijas,
67 Čia reikia pasakyti, kad ir pati saviraiškos laisvė vėlesniuose Teismo aktuose turėjo platesnę (tiek
ideologinę, tiek politinę, tiek ir kultūrinę) reikšmę pliuralizmo kontekste: „Įsitikinimų bei jų raiškos laisvė įtvirtina ideologinį, kultūrinį ir politinį pliuralizmą. Jokios pažiūros ar ideologija negali
būti paskelbtos esančios privalomos ir primestos individui – laisvai savo pažiūras formuojančiam
ir reiškiančiam asmeniui, atviros demokratinės pilietinės visuomenės nariui. Tai yra prigimtinė
žmogaus laisvė. Valstybė turi būti neutrali įsitikinimų atžvilgiu, ji neturi teisės nustatyti kokią
nors privalomą pažiūrų sistemą“ (Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. nutarimas).
68 Pavyzdžiui: „Pliuralistinėje demokratijoje (o Lietuva pagal Konstituciją yra pliuralistinė demokratija) visuomeninio transliuotojo veikla turi būti grindžiama objektyvumu, nešališkumu, teisingumu, ji negali priklausyti nuo partinių ar kitokių politinių preferencijų. Visuomeninio transliuotojo veikla turi telkti, o ne skaldyti visuomenę. Šio transliuotojo transliuojamose programose turi
būti atstovaujama įvairiems požiūriams, propaguojamos universalios, žmogiškosios, civilizacijos
ir laiko patikrintos vertybės, atspindima visa visuomenės ir valstybės gyvenimo įvairovė, taip pat
kultūrų įvairovė, gvildenamos įvairios temos ir problemos, inter alia tokios, kurios skiriamos tokiems specifinių poreikių turintiems žmonėms, kurių socializacija ir integravimasis į visuomenę
yra sunkesni nei kitų žmonių (pavyzdžiui, negalią turintiems žmonėms). Svarbi iš Konstitucijos
kylančios visuomeninio transliuotojo misijos dalis – siekti, kad jo perduodamos informacijos
skleidimas padėtų didinti socialinį kapitalą, mažinti socialinę atskirtį ir didinti socialinį solidarumą, stiprinti konstituciškai vertingus socialinius ryšius, pilietiškumą ir atvirą, teisingą, darnią
pilietinę visuomenę, padėti visuomenei suvokti save kaip valstybinę bendruomenę – pilietinę tautą, didinti visuomenės kūrybinį potencialą, ugdyti civilizuotumą, ekologinę sąmonę, puoselėti
visuomenės kultūrą, tautos kultūrinį bendrumą ir kultūros tęstinumą, žmonių saviraišką, skatinti
racionaliai spręsti visuomenės ir valstybės problemas“ (Konstitucinio Teismo 2006 m. gruodžio
21 d. nutarimas).
69 Plg.: „Atsižvelgus į tai, kad Konstitucija suponuoja parlamento mažumos gynimą, Seimo opozicijos apsaugos minimalius reikalavimus (Konstitucinio Teismo 1993 m. lapkričio 26 d., 2001 m.
sausio 25 d. nutarimai), taip pat į tai, kad parlamentinės opozicijos pripažinimas yra būtinas pliuralistinės demokratijos elementas (Konstitucinio Teismo 2001 m. sausio 25 d. nutarimas), gali
būti nustatytas ir toks teisinis reguliavimas, kad inicijuoti laikinųjų tyrimo komisijų sudarymą
galėtų ir Seimo opozicija“ (Konstitucinio Teismo 2006 m. balandžio 4 d. nutarimas). Beje, iki tol
reikšmingo pliuralistinės demokratijos elemento statusą Teismas buvo eksplicitiškai pripažinęs
tik informacijos laisvei (Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 13 d. nutarimas: „Informacijos laisvė yra pamatinis pliuralistinės demokratijos elementas“).
70 Plg.: „Konstitucinė mokslo ir tyrimų laisvė yra neatsiejama nuo Konstitucijos 25 straipsnyje įtvirtintos įsitikinimų bei jų raiškos laisvės, suponuojančios, be kita ko, žmogaus laisvę pačiam formuoti savo įsitikinimus, pasirinkti pasaulėžiūros vertybes (Konstitucijos 25 straipsnio 1 dalis),
taip pat šiame Konstitucijos straipsnyje įtvirtintos informacijos laisvės, kuri reiškia, kad žmogui
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susirinkimų laisve,71 religijos ir tikėjimo laisve etc.72).
6.4. Tik Konstitucinio Teismo 2012 m. kovo 29 d. nutarime pliuralistinė demokratija (per politinio pliuralizmo sąvoką) apibūdinta taip, kad jau praktiškai
atitinka klasikinę teorinę sampratą (nors ir siauriau, nes kaip politinį pliuralizmą
užtikrinančios minimos vien politinės partijos, tarsi ignoruojant kitas visuomenėje veikiančias ir svarbų vaidmenį vaidinančias organizacijas; tačiau nutarime
sprendžiamo klausimo ir su tuo susijusio argumentavimo kontekste toks susisiaurinimas pateisinamas ir nesukuria prielaidų konceptualiam neatitikimui)73.
neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas (Konstitucijos 25 straipsnio 2
dalis), nuo Konstitucijos preambulėje skelbiamo atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės
ir teisinės valstybės siekio, įvairių kitų Konstitucijos nuostatų, įtvirtinančių inter alia asmens teises ir laisves, demokratiją. <...> Konstitucija įtvirtina tokią mokslo ir tyrimų laisvės sampratą, kad
mokslo ir tyrimų negalima politizuoti ar ideologizuoti, kad mokslininkui negalima primesti kokių
nors mokslinių pažiūrų, vertybių, kad mokslininkų ar tyrėjų negalima diskriminuoti dėl to, kad jų
mokslinio tyrimo sritis ar kryptis neatitinka kieno nors politinių ar ideologinių nuostatų. Kitoks
konstitucinės mokslo ir tyrimų laisvės sampratos aiškinimas reikštų, esą leidžiama nukrypti ir nuo
konstitucinių demokratijos, atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės imperatyvų, sudaryti
prielaidas pažeisti įvairias Konstitucijoje įtvirtintas, jos ginamas ir saugomas vertybes, inter alia
žmogaus teises ir laisves“ (Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 5 d. nutarimas).
71 Plg.: „Konstitucinis susirinkimų laisvės įtvirtinimas reiškia, kad ji traktuojama kaip viena iš pamatinių žmogaus laisvių ir vertybių demokratinėje visuomenėje, neatskiriamas demokratinės
santvarkos požymis. Ji yra reikšminga Konstitucijoje įtvirtinto atviros, teisingos, darnios pilietinės
visuomenės ir teisinės valstybės siekio įgyvendinimo sąlyga. Susirinkimų laisvė – tai piliečių subjektinė teisė <…> užtikrinanti asmenybės pilietinio aktyvumo raišką visuomenėje ir valstybėje.
<…> susirinkimų laisvė traktuotina ne tik kaip savaiminė demokratijos vertybė, bet ir kaip svarbi
garantija, kad bus visavertiškai įgyvendinamos įvairios konstitucinės teisės ir laisvės: piliečių teisė
dalyvauti valdant savo šalį (Konstitucijos 33 straipsnio 1 dalis), jų teisė kritikuoti valstybės įstaigų
ar pareigūnų darbą (Konstitucijos 33 straipsnio 2 dalis), žmogaus teisė turėti savo įsitikinimus ir
juos laisvai reikšti (Konstitucijos 25 straipsnio 1 dalis), jo teisė ieškoti, gauti ir skleisti informaciją
bei idėjas (Konstitucijos 25 straipsnio 2 dalis), piliečių teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines
partijas ar asociacijas (Konstitucijos 35 straipsnio 1 dalis) ir kt. Taigi susirinkimų organizavimas
yra vienas iš pilietinio ir politinio veikimo būdų“ (Konstitucinio Teismo 2000 m. sausio 7 d.).
72 „Šiuolaikinė žmogaus teisių koncepcija įsitikinimų bei informacijos laisvei skiria ypatingą vietą
tarp kitų pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių. Žmogaus įsitikinimų, informacijos laisvė – tai
vienas iš demokratinės tvarkos pagrindų, kitų žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo prielaida.
Antai piliečių teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, teisė rinktis į taikius
susirinkimus, teisė laisvai praktikuoti religiją arba tikėjimą, rinkimų laisvė, teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą negalėtų būti įgyvendintos, jeigu nebūtų garantuotos šių teisių
ir laisvių ištakose glūdinčios žmogaus teisė turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, teisė
nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Demokratinėje visuomenėje žmogui
laiduojama teisė laisvai formuoti savo nuomonę apie visuomeninius reikalus, laisvai juos aptarinėti. Bendriausias viešų diskusijų visuomenės gyvenimo klausimais tikslas – ieškoti visuomenei
rūpimos tiesos. Per diskusijas įvairios informacijos pagrindu besiformuojanti žmonių politinė valia užtikrina atstovaujamosios demokratijos funkcionavimą“ (Konstitucinio Teismo 1998 m. kovo
10 d. nutarimas).
73 „Taigi pagal Konstituciją, inter alia Konstitucijos preambulėje įtvirtintą atviros pilietinės visuomenės siekį ir Konstitucijos 35 straipsnio 1 dalyje laiduotą piliečių teisę laisvai vienytis į bendrijas,
politines partijas ar asociacijas (jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams),
iš visų kolektyvinių subjektų teisinių formų, kurios gali būti nustatytos įstatymuose, viešosios
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Tiesa, prisiminus, kad politinėje teorijoje pliuralistinė demokratija siejama su
daugelio santykinai autonomiškų (nepriklausomų) organizacijų egzistavimu valstybėje (žr. 6.1), šią Teismo poziciją liudijančių užuominų galima rasti ir keliuose ankstesniuose Teismo nutarimuose, kuriuose įvairius susivienijimus (politines
partijas ir politines organizacijas, asociacijas, profesines sąjungas) jis įvardija kaip
valstybės valdžios, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, kitaip tariant, viešosios
valdžios, atžvilgiu autonomiškus subjektus74. Pasak Teismo, „esminis Konstitucijoje numatytų susivienijimų konstitucinio teisinio statuso elementas yra jų autonomiškumas valstybės valdžios, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, kitaip
tariant, viešosios valdžios, atžvilgiu. Tik būdami autonomiški valstybės valdžios,
kitų valstybės ir savivaldybių institucijų atžvilgiu susivienijimai gali veiksmingai
veikti kaip svarbus pilietinės visuomenės elementas, būti demokratinės valstybės
piliečių saviraiškos forma ir visuomeninio aktyvumo garantas“75.
Visgi subjektų autonomiškumas šiuo metu susiduria su kai kuriais latentiniais
pavojais. Antai vieno reikšmingiausių demokratinio proceso dalyvių – politinių
partijų – finansavimas pastaruoju metu buvo (ir išlieka) gerokai apribotas: juridiniai asmenys to daryti negali visai, o fiziniai asmenys – gana ribotai. Valstybės
skiriamos dotacijos tapo esminiu politines partijas „maitinančiu“ pajamų šaltiniu.
Nepaisant to, kad su šiuo klausimu susijusioje konstitucinės justicijos byloje sprendimą Teismas priėmė jau įsigaliojus minėtoms ribojančioms pataisoms (tuo tarpu
abejonė ir iniciatyva įvertinti, ar „diskriminacinis finansavimo paskirstymas tik didina socialinę partijų atskirtį, mažesnėms partijoms yra neadekvačiai ir neprotingai mažinama galimybė dalyvauti valdant valstybę ir formuojant politiką, naikinamas pliuralistinės demokratijos modelis“ buvo iškelta dar iki tol), tad kvestionuota
situacija buvo gerokai paryškėjusi, Konstitucinis Teismas problemų čia neįžvelgė76.
Nors pripažino, kad „iš visų kolektyvinių subjektų teisinių formų, kurios gali
būti nustatytos įstatymuose, viešosios valdžios siekiu ir konstituciškai garantuotu
dalyvavimu Seimo narių rinkimuose išsiskiria politinės partijos; jei jų tikslai ir veivaldžios siekiu ir konstituciškai garantuotu dalyvavimu Seimo narių rinkimuose išsiskiria politinės partijos; jei jų tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams, jos pagal Konstituciją
traktuotinos kaip ypatingos ne tik viešosios valdžios institucijų rinkimų proceso, bet ir laikotarpiu
tarp rinkimų kampanijų vykstančio viešojo politinio gyvenimo dalyvės, kurių įvairovė ir konkurencija, t. y. daugiapartinė sistema, sudaro prielaidas užtikrinti politinį pliuralizmą“ (Konstitucinio Teismo 2012 m. kovo 29 d. nutarimas).
74 Bene pirmą sykį tokio pobūdžio teiginys suformuluotas Konstitucinio Teismo 2003 m. rugsėjo
30 d. nutarime („Laisvos profesinės sąjungos gali kurtis ir veikti tik nepriklausomoje demokratinėje valstybėje. <...> Konstitucijoje įtvirtinti profesinių sąjungų statusas ir veiklos pagrindiniai
principai kartu su Konstitucijos preambulėje skelbiamu atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiu bei Konstitucijoje įtvirtintu Lietuvos valstybės demokratiniu pobūdžiu suponuoja profesinių sąjungų autonomiškumo valstybės, jos institucijų atžvilgiu
principą“). Vėliau jis platesniame (visų susivienijimų) kontekste pakartotas Konstitucinio Teismo
2004 m. liepos 1 d. ir 2005 m. liepos 8 d. nutarimuose.
75 Konstitucinio Teismo 2004 m. liepos 1 d. nutarimas.
76 Konstitucinio Teismo 2012 m. kovo 29 d. nutarimas.
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kla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams, jos pagal Konstituciją traktuotinos
kaip ypatingos ne tik viešosios valdžios institucijų rinkimų proceso, bet ir laikotarpiu tarp rinkimų kampanijų vykstančio viešojo politinio gyvenimo dalyvės, kurių
įvairovė ir konkurencija, t. y. daugiapartinė sistema, sudaro prielaidas užtikrinti politinį pliuralizmą“, Teismas konstatavo, jog tam tikro gautų balsų slenksčio
neperžengusios (taigi, „reikšmingo rinkėjų pritarimo (pasitikėjimo)“ negavusios)
politinės partijos pagal Konstituciją gali negauti vien pagal gautų rinkėjų balsų priklausyti galėjusios proporcingos valstybės dotacijos dalies.
Tokios argumentacijos kontekste lemiamą reikšmę įgijo klausimai, kas tas
„reikšmingas rinkėjų pasitikėjimas (pritarimas)“ ir kodėl jis turėtų lemti principinį
skirtumą traktuojant politinių partijų galimybes gauti valstybės dotacijas?
Bandydamas argumentuoti Teismas nurodė jo aktuose jau anksčiau minėtą
tezę, jog „diferencijuotas teisinis reguliavimas, kai jis taikomas tam tikroms vienodais požymiais pasižyminčioms asmenų grupėms, jeigu juo siekiama pozityvių,
visuomeniškai reikšmingų tikslų arba jeigu tam tikrų ribojimų ar sąlygų nustatymas yra susijęs su reguliuojamų visuomeninių santykių ypatumais, savaime nėra
laikytinas diskriminaciniu“.
Deja, konstatuodamas, kad „toks teisinis reguliavimas, kuriuo sudaromos prielaidos kelioms partijoms gauti valstybės biudžeto dotacijų, nevertintinas kaip keliantis grėsmę politiniam pliuralizmui ar daugiapartiškumui“, Teismas nenurodė
jokių „visuomeniškai reikšmingų tikslų“ ar diferenciaciją pateisinančių „visuomeninių santykių ypatumų“. Nebent „visuomeninių santykių ypatumu“ galėtume laikyti tai, jog „ginčijamas teisinis reguliavimas lėmė, kad valstybės biudžeto dotacijų
gaudavo 8–10 politinių partijų“. Aplinkybė, jog dotaciją gavo netgi kai kurios mandatų paskirstyme nedalyvavusios partijos, menkai įtikina tuo, jog likusias galima
palikti be nieko (ir ignoruoti mažiau nei 3 proc. rinkėjų suteiktą pasitikėjimą). O
pasirėmimas „teisinio reguliavimo tradicija“77 ne tik kurioziškas, bet ir prieštaringas, turint omenyje tai, kaip pabrėžtinai Teismas tvirtina, kad įstatymai nėra ir
negali būti pagrindas atskleidžiant Konstitucijos turinį, ją interpretuojant.
Reikia paminėti, kad obiter dicta Teismas nurodė ir kitą politinio pliuralizmo
kontekste itin svarbų aspektą, jog teikiant valstybės dotacijas „negali būti sudaryta
galimybė gauti tiek valstybės biudžeto lėšų (asignavimų), kad atsirastų prielaidos
paneigti ar iškreipti politinių partijų, kaip visuomeninių (nevalstybinių) organizacijų, prigimtį, daryti neigiamą įtaką daugiapartinės sistemos laisvai raidai, neproporcingai pasunkinti politinių partijų, neatitinkančių sąlygų, kuriomis galima
77 „Pažymėtina, kad, kaip minėta, teisės normos, kuriomis nustatytas valstybės biudžeto dotacijos
skyrimas politinėms partijoms ir jos paskirstymas toms partijoms, kurios yra gavusios ne mažiau kaip 3 procentus visų rinkėjų balsų, paduotų už politinių partijų kandidatus atitinkamuose
rinkimuose, pagal kurių rezultatus paskirstoma valstybės biudžeto dotacija, yra įstatymų leidėjo
pasirinkto politinių partijų finansavimo šaltinių, būdų teisinio reguliavimo tradicija. Tai laikytina
pakankamai reikšminga aplinkybe ginčijamo (nurodyta apimtimi) politinių partijų veiklos teisinio reguliavimo kontekste.“
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gauti minėtų lėšų, galimybes įgyvendinti savo politinį siekį, pažeisti atsakingo valdymo, racionalaus valstybės turto tvarkymo principus“, kitaip sakant, įplaukos iš
valstybės dotacijų neturėtų sudaryti liūto dalies partijų finansavimo šaltiniuose (ir
tokiu būdu tiek padaryti jas priklausomas nuo valstybės, tiek ir padaryti dotacijų
negaunančias partijas visiškai nekonkurencingomis).
Tačiau bent kai kurių politinių partijų praktika visiškai kitokia. Antai Darbo
partijos finansinio balanso ataskaita liudija, kad 2013–2014 m. jos gaunama valstybės dotacija sudarė daugiau nei 95 proc. (sic!) finansavimo įplaukų78. Ir Vyriausiajai rinkimų komisijai, atrodo, tai nekelia problemų.

7. Tiesioginė demokratija
Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje išskiriamos dvi pagrindinės Tautos aukščiausios suverenios galios (suprema potestas) tiesioginio vykdymo organizacinės
formos – nacionaliniai rinkimai ir referendumas79.
7.1. Referendumas
7.1.1. Referendumo kaip demokratijos instituto esmę, pasak Konstitucinio Teismo,
nusako du pagrindiniai kriterijai: (a) tautos suverenios galios (suprema potestas)
tiesioginis apibūdinimas ir (b) tiesioginės demokratijos įgyvendinimo procese priimtų aktų teisinė reikšmė80.
7.1.2. Nesunku pastebėti tiesioginės demokratijos sąsajas su suvereniteto kategorija. Tam pagrindą suteikia pačios Konstitucijos formuluotės: suverenitetas priklauso Tautai (2 straipsnis), o aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar
per demokratiškai išrinktus savo atstovus (4 straipsnis).
Tačiau pastaruoju metu susiduriame su į politinių bei teisinių teorijų sąvokoms
priskiriamos prasmės ir netgi logikos rėmus vis sunkiau telpančia tam tikra prasme paradoksalia Konstitucinio Teismo jurisprudencija. Teismas iš esmės pakeitė
savo poziciją aukščiausios suverenios galios klausimu. Skirtingas pozicijas (sykiu ir
jų kaitą) bene ryškiausiai žymi 1994 m. liepos 22 d. ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimai.
1994 m. liepos 22 d. nutarime Teismas aktyviai gynė Tautos suvereniteto idėją
ir referendumo institutą (ypač jo iniciatyvos teisę) nuo politikų mėgintų pritaikyti apribojimų. Prieštaraujančiomis Konstitucijai jame pripažintos Referendumo
įstatymo nuostatos, kuriomis teisė skelbti ir vykdyti referendumą ekonominiais
klausimais buvo susieta su ekonominės ekspertizės dėl būsimų pasekmių atliki78 Minėta ataskaita viešai skelbiama Vyriausiosios rinkimų komisijos svetainėje [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.vrk.lt/documents/10180/580607/Balansas.pdf/12310110-3487-49dcad7a-f960475651d2>.
79 Žr., pavyzdžiui: Konstitucinio Teismo 1994 m. liepos 11 d. sprendimas ir 2015 m. spalio 20 d. nutarimas.
80 Žr., pavyzdžiui: Konstitucinio Teismo 1994 m. liepos 22 d., 2014 m. liepos 11 d. nutarimai.

136

Demokratijos sampratos atspindžiai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje

mu (nustatyta, jog „taip yra ribojamos suverenios Tautos galios, o tai prieštarauja
Konstitucijos 3, 4, 9 ir 33 straipsniams“). Pabrėžiant pokyčius Konstitucinio Teismo
jurisprudencijoje, ypač svarbi minėtu Teismo nutarimu antikonstitucine paskelbta
tuometinio Referendumo įstatymo nuostata „jeigu Seimas konstatuoja, kad referendumui teikiamas įstatymo nuostatų projektas neatitinka Lietuvos Respublikos
Konstitucijos, pirmiausia turi būti nagrinėjamas Konstitucijos keitimo klausimas“.
Pasisakydamas dėl jos Teismas nurodė: „Seimas, kaip Tautos atstovybė ir įstatymų leidėjas, gali išreikšti savo nuomonę dėl referendumui teikiamo įstatymo ar
jo nuostatų projekto atitikimo Konstitucijai. Todėl Referendumo įstatymo <…>
nuostata, jog Seimas gali konstatuoti, kad referendumui teikiamas įstatymų nuostatų projektas neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos, neprieštarauja Konstitucijai“, tačiau „kai įstatymo nuostatų projektas teikiamas referendumui, įstatymo
leidėjas yra Tauta. Konstitucijos 3 straipsnyje nustatyta, kad niekas negali varžyti
ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
Priimant kokius nors išankstinius sprendimus, nenumatytus Konstitucijoje ir sąlygojančius referendumo paskelbimą, būtų ribojama aukščiausia suvereni Tautos galia. Referendumo įstatymo <…> nuostata, kad konstatavus referendumui teikiamo
teisės akto projekto neatitikimą Konstitucijai „pirmiausia turi būti nagrinėjamas
Konstitucijos keitimo klausimas“, susieja referendumo paskelbimą su Konstitucijoje nenumatyta sąlyga – Konstitucijos keitimo klausimo nagrinėjimu. Ši nuostata
ydinga ir dėl to, kad Konstitucijos keitimo klausimas būtų nagrinėjamas nežinant
Tautos valios, kuri bus pareikšta per balsavimą dėl pateikto referendumui teisės
akto projekto. Todėl ši nuostata prieštarauja Konstitucijos 3, 4 ir 9 straipsniams“.81
Aptariamame nutarime Konstitucijai prieštaraujančiu pripažintas ir tuo metu galiojusiame Referendumo įstatyme numatytas galimas referendumo paskelbimo atidėjimas, jeigu Seimas nutaria pats apsvarstyti ir priimti teikiamas įstatymo nuostatas.
Tokiame Konstitucinio Teismo pateiktos Konstitucijos interpretacijos kontekste Tautai nominaliai pripažinta aukščiausia suvereni galia ir atrodė būtent kaip
aukščiausia suvereni galia.
Tuo tarpu 2014 m. liepos 11 d. nutarime, formaliai pakartodamas jurisprudencinę mantrą, jog referendumo instituto esmę, be kita ko, nusako Tautos suvereni
galia (suprema potestas), Teismas eksplicitiškai nurodė, kad suvereni Tauta gali toli
gražu nebe viską. Ir ne faktiškai (nes įsikiš ir potencialiai netgi panaudos prievartą tarptautinė bendruomenė arba jos vardu veikti pasirengusios valstybės), ne
tarptautinės viešosios teisės požiūriu (ir tai būtų nesunkiai suvokiama, nes viena valstybė, kad ir suvereni, tarptautinės teisės nekuria), netgi ne pagal Lietuvos
Respublikos Konstituciją (sic!), o remiantis 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktu: „Prigimtinis žmogaus teisių ir laisvių pobūdis, demokratija ir valstybės
81 Čia išreikštos idėjos transformacija aiškiai matoma Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarime (žr. 7.1.4.2 ir 7.1.4.3).
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nepriklausomybė yra tokios konstitucinės vertybės, kurios sudaro Konstitucijos,
kaip visuomenės sutarties, ir ja grindžiamo Tautos bendro gyvenimo, pačios Lietuvos valstybės pamatą. Niekas negali paneigti Konstitucijos nuostatų, įtvirtinančių
šias pamatines konstitucines vertybes, nes tai reikštų pačios Konstitucijos esmės
paneigimą. Todėl net paisant minėtų iš pačios Konstitucijos kylančių jos keitimo
apribojimų negali būti priimamos Konstitucijos pataisos, naikinančios prigimtinį
žmogaus teisių ir laisvių pobūdį, demokratiją ar valstybės nepriklausomybę; kitaip aiškinant Konstituciją, ji būtų suprantama kaip sudaranti prielaidas panaikinti
1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktu paskelbtą atstatytą „nepriklausomą
demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę.““82
Reikia pasakyti, kad cituotas Teismo nutarimas pirmąsyk (kol kas ir vienintelį) eksplicitiškai pripažįsta teisinę reikšmę 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės
Aktui. Turint omenyje 1990 m. kovo 11 d. akto turinį ir jame naudojamas sąsajas,
tai visiškai pateisinama ir netgi sveikintina. Tačiau kai kuriais kitais aspektais
Teismo pasirinkta teisinė atrama atrodo ne itin tvirta. Ir tai liudija mažiausiai du
glaudžiai susiję faktai. Pirmasis sietinas su tuo, kad, priešingai nei tvirtina Teismas, Akte nekalbama apie „paskelbtą atstatytą <…> Lietuvos valstybę“; Lietuvos
taryba jame nurodė, jog „skelbia atstatanti <…> Lietuvos valstybę“. Akte vartojama frazeologija nebuvo atsitiktinis žodžių žaismas, bet liudija esminį Lietuvos tarybos apsisprendimą ne postuluoti jau esą atstatytą nepriklausomą (turint
omenyje istorines aplinkybes ir iš esmės visuomeninį Lietuvos tarybos pobūdį bei
okupacinės vokiečių administracijos veiksmingai vykdomą viso krašto kontrolę,
tai būtų panašu į nevykusį pokštą) ir dar demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę, o tik paskelbti jos atstatymo darbo pradžią (kurio dar ne pradžią, o
tik poreikį konstatavo pačią Lietuvos tarybą suformavusi 1917 m. rugsėjo 17–23 d.
dirbusi Lietuvių Vilniaus konferencija83, o pabaigimą žymi tik Steigiamojo Seimo
1920 m. gegužės 15 d. rezoliucija)84. Antrasis, ir gerokai svarbesnis, faktas tas, jog,
82 Aptariamo nutarimo tekstą vertinant sistemiškai, darytina išvada, kad juo keičiama (paneigiama)
vos pusmečiu anksčiau išreikšta ir čia pat (ankstesniame nutarimo punkte) „priminta“ Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarime suformuluota pozicija: „Negali būti daromos tokios
Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigta bent viena iš Lietuvos valstybės, kaip Konstitucijoje įtvirtinto bendro visos visuomenės gėrio, pamatą sudarančių konstitucinių vertybių – valstybės
nepriklausomybė, demokratija, respublika, prigimtinis žmogaus teisių ir laisvių pobūdis, išskyrus
atvejį, kai Konstitucijos 148 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka būtų keičiamas Konstitucijos 1
straipsnis ir Konstitucinio įstatymo „Dėl Lietuvos valstybės“, kuris yra Konstitucijos sudedamoji
dalis, 2 straipsnyje nustatyta tvarka būtų keičiamas šio įstatymo 1 straipsnis“ (pabraukimas autoriaus – P. R.). Atrodo, 2014 m. liepos 11 d. nutarime Konstitucinis Teismas jau pripažįsta, jog Konstitucijos 1 straipsnis tegali būti keičiamas tik ta apimtimi, kuria numato respublikinę valdymo
formą.
83 „[Laisvai Lietuvos raidai] reikalinga yra sudaryti iš jos demokratiškai sutvarkyta valstybė etnografinėmis ribomis su būtinai reikalingomis ekonominiam gyvenimui korektyvomis.“ Žr.: Lietuvos
valstybės tarybos protokolai 1917–1918. Vilnius, 1991, p. 76.
84 Nuoseklią būtent tokios pozicijos argumentaciją galima rasti ir autoritetingiausio šį laikotarpį
tyrinėjusio Lietuvos teisės istoriko prof. Mindaugo Maksimaičio darbuose: Žr.: Maksimaitis M.
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turint omenyje demokratinio atstovavimo standartų neatitikusias Lietuvos tarybos suformavimo aplinkybes85, Lietuvos taryba turėjo (net pati jautė) akivaizdžią
demokratinio legitimumo stoką, dėl kurios manė neturinti įgaliojimų ir valstybės valdymo formą nustatyti, tad priimdama Aktą šį klausimą paliko būsimo
demokratiškai išrinkto Steigiamojo Seimo prerogatyvai (tiesa, vėliau šiam savo
nusistatymui nesėkmingai nusižengė bandydama Lietuvą paversti konstitucine
monarchija). Tokiame kontekste sakyti, jog Lietuvos taryba priėmė sprendimą,
kuris suvaržo ir primeta tam tikrus apribojimus86 netgi po 100 metų gyvenančiai
kartai – visiškai neadekvatu87.
Čia verta priminti, kad klasikinis Teismo būtent Tautai priskiriamos suprema
potestas apibūdinimas su kokiais nors apribojimais net iš principo nesuderinamas.
Lietuvos valstybės konstitucijų istorija. Vilnius: Justitia, 2005, p. 40–41, 94–97.
85 Reikia suprasti, kad Lietuvių Vilniaus konferencijos tikslas ir nebuvo suformuoti politinę atstovybę, o tik surinkti Lietuvos ateičiai neabejingų žmonių forumą, kuriame galima būtų aptarti
jos perspektyvas (bent jau po to, kai okupacinė vokiečių administracija neleido vykdyti visuotinių rinkimų). Taigi Lietuvos tarybą suformavusi Lietuvių Vilniaus konferencija buvo sukviesta
iniciatyvių žmonių sudaryto Organizacinio komiteto, delegatais numačiusio konkrečius asmenis
(po 5–8 nuo kiekvienos apskrities). Nors stengtasi, kad būtų atstovaujama įvairiems socialiniams
sluoksniams ir politinėms srovėms, parinkimas buvo subjektyvus (proporcingai neišreiškė visuomenėje vyraujančių idėjų, vertybių bei siekių) ir apribotas asmeninėmis nedidelio žmonių rato
rekomendacijomis.
86 Tarp kitko, panašią poziciją dar gerokai iki aptariamo Konstitucinio Teismo nutarimo yra išsakęs
neseniai minėtas prof. Mindaugas Maksimaitis: „Laikant pagrįstu K. Račkausko įsitikinimą, kad
konstituciškai reikšmingas visas Vasario 16-osios Aktas, išskirtini trys patys svarbiausi teiginiai,
turėję paliesti visus būsimus Lietuvos konstitucinius aktus: <…> atkuriama Lietuvos valstybė bus
tvarkoma demokratiniais pamatais, tai reiškė įpareigojimą, duotą ne tik Lietuvos valstybės konstituciją rengsiančiam Steigiamajam seimui, bet ir kitiems to Seimo nustatytiems potencialiems jos
reformuotojams <…>. Laikytis nurodytų reikalavimų Nepriklausomybės aktas įpareigojo visus
būsimus Lietuvos konstitucinius aktus“ (Žr.: Maksimaitis M. Lietuvos valstybės konstitucijų istorija. Vilnius: Justitia, 2005, p. 43).
Tačiau šios pozicijos prieštaringumas ir loginis ydingumas nesunkiai pastebimas vertinant ne
tik Lietuvos Tarybos laikyseną, bet ir paties Nepriklausomybės Akto tekstą: jei Lietuvos Taryba
aiškiai pripažino ir demonstravo, kad jos galia yra menkesnė nei Steigiamojo Seimo, kaipgi jos
išleistas aktas galėtų būti Steigiamajam Seimui privalomas ir suvaržyti?! Panašią Lietuvos Tarybos
ir Steigiamojo Seimo statusų nelygiavertiškumu pagrįstą mintį matome ir prof. Mykolo Römerio
darbuose. Antai, jo teigimu, 1919 metų Konstitucija buvo nustačiusi valstybės valdžios konstrukciją, gyvavusią tiktai iki Steigiamojo Seimo sušaukimo, o jį sušaukus Pamatiniai Dėsniai „automatiškai žlugo“, savaime neteko galios prieš steigiamąją, taigi suvereninę, diktatūros pobūdžio,
bet demokratinio valstybės „šeimininko“ galią, pats Steigiamojo Seimo atsiradimo faktas griovė
Laikinosios Konstitucijos Pamatinius Dėsnius (žr.: Römeris M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos (1 dalis). Kaunas, 1937. P. 104). Beje, apskritai aukštesnį Steigiamojo Seimo statusą kitur
akivaizdžiai pripažįsta ir pats prof. Mindaugas Maksimaitis (žr., pavyzdžiui: Andriulis V., Maksimaitis M., Pakalniškis V., Pečkaitis J., Šenavičius A. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002,
p. 325; Maksimaitis M. Lietuvos valstybės konstitucijų istorija. Vilnius: Justitia, 2005, p. 92, 95).
Taigi, susiduriame su principiniu klausimu: ar įmanoma, kad menkesnį statusą ir įgaliojimus turintis subjektas galėtų primesti savo valią hierarchiniu, legitimumo ir galios požiūriu viršesniam
bei pranašesniam subjektui? Panašu, kad taip tvirtinti nėra pakankamo pagrindo.
87 Apie apribojimus ir suvaržymus būsimoms kartoms išsamiau žr. 7.1.5.
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Antai, pasak lordo Bacono apibūdinimo, „potestas suprema seipsum dissolvere potest, ligare non potest“, t. y. aukščiausią galią turintis subjektas gali jos atsisakyti
(nutraukti savo aukščiausios galios egzistavimą), bet negali savęs susaistyti (jei tebetęsia egzistavimą kaip aukščiausia galia)88. Beje, šis suprema potestas apibūdinimas iki šiol pateikiamas bendrosios teisės tradicijoje bene autoritetingiausiame
Blacko teisės terminų žodyne.
Žinoma, netgi Konstitucinio Teismo jurisprudencijos permainų kontekste netiktų sakyti, kad kada nors anksčiau Teismas būtų tvirtinęs, esą Tauta referendumu
gali daryti ką panūdusi (nors ir yra nurodęs: „Iš Konstitucijos nuostatų išplaukia,
kad tik Lietuvos Respublikos piliečiai, t. y. valstybinė bendruomenė – pilietinė Tauta, turi teisę kurti Lietuvos valstybę, t. y. tik piliečiai turi teisę spręsti, kokia turi
būti Lietuvos valstybė, nustatyti Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką, valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų sąrangą, asmens ir valstybės teisių santykių
pagrindus, šalies ūkio sistemą ir pan.“89).
Tačiau iki 2014 m. turėjome nesunkiai logiškai pagrindžiamą suvereniteto kaip
aukščiausios ir neapribotos (bent jau valstybės viduje) galios (lot. suprema potestas arba imperium) požymius atitinkantį Konstitucijos aiškinimą. Taip, suverenas
negalėjo bet ko daryti bet kaip. Bet apribojimai atrodė aktualūs tik jei referendumu sprendimus norėta daryti ne pagal pačios Tautos patvirtintoje Konstitucijoje
įtvirtintas taisykles (tegu dažnu atveju įtvirtintas tik implicitiškai ir atskleidžiamas
Konstitucijos interpretavimo būdu, kurį pateikiant lemiamą vaidmenį vaidina
gana kūrybingas Konstitucinis Teismas).
Antai atrodė savaime suprantama ir visiškai priimtina, kad pagal galiojančią
Konstituciją referendumu negalima vykdyti teisingumo90. Referendumu negalima paskelbti priešlaikinių Seimo rinkimų, nušalinti Respublikos Prezidento ar
atstatydinti Vyriausybės (nors intelektualinės mankštos prasme būtų nepaprastai
įdomu vertinti, pavyzdžiui, absoliučios daugumos piliečių nepasitikėjimo referendume sulaukusios „demokratinės valstybės Vyriausybės“ veiklą, jei ji po to
neatsistatydintų ar nebūtų atstatydinta Tautos atstovybės, ir diskutuoti, kiek bei
kokiu požiūriu ji legitimi ir atitinka demokratinės valstybės arba demokratinės
visuomenės principus; tačiau 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Konstitucinis Teismas
tokio referendumo galimybę prevenciškai užkardė nurodydamas, kaip panašiose
situacijose jį stabdydami turėtų elgtis Vyriausioji rinkimų komisija ir Seimas, plačiau žr.: 7.1.4.2 ir 7.1.4.3). Referendumu negalima nustatyti administracinio teritorinio suskirstymo. Negalima nustatyti mokesčių. Negalima daryti ir dar galybės
kitų dalykų.
88 Ball W. (ed.). The works of Lord Bacon: with an introductory essay and a portrait. London: John
Childs and son, 1838, p. 564.
89 Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimas.
90 Nors tai „savaime suprantama“ tik mums įprastu tapusiame kontekste, mat senosios demokratijos, pavyzdžiui, Atėnų, ir tokias politinės bendruomenės galias pripažindavo. Ar tai buvo naudinga politinei bendruomenei ir teisingumui – kitas klausimas.
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Tačiau kažkur fone, netgi specialiai neakcentuojant, visą laiką buvo numanoma, jog šie apribojimai nėra absoliutūs: tereikia pakeisti galiojančią Konstituciją ir
Tauta iš esmės galėtų tai daryti (nors kartais, ypač jei susiduriame su Konstitucijos
1 straipsnio keitimui taikomomis sąlygomis, tai gali būti beveik neįmanomai sunku). Taigi nors konkrečiu momentu kai ko (netgi daug ko) daryti negalėjo, turimo potencialo požiūriu Tauta ir toliau įasmenino suprema potestas arba imperium
– aukščiausią valdžią. Tuo tarpu 2014 m. liepos 11 d. nutarimas šią „žvaigždute
pažymėtą ir smulkiu šriftu užrašytą pastabą“ panaikino. Tegu ne visiems atvejams.
Tegu tik „švenčiausiajai konstitucinei trejybei“ (nepriklausomybei, demokratijai ir
žmogaus teisių prigimtinio pobūdžio pripažinimui). Tačiau suvereniteto sampratą
tai keičia iš esmės. Dabar, Konstitucinio Teismo teigimu, yra tai, ko suverenas negali (!?) pakeisti. Juolab kad nekeičiamiems priskirtas „žmogaus teisių prigimtinis
pobūdis“ potencialiai yra itin talpus dalykas: vertinant bendrą Teismo jurisprudencijos kontekstą galima numanyti, kad jis omenyje turėjo ne vien Konstitucijos 18
straipsnio formuluotę, bet ir iš jos logiškai išvedamą draudimą nepagrįstai apriboti
konkrečias prigimtines žmogaus teises. Tarkim, inicijavus Konstitucijos pataisas,
kad teisingumą galima vykdyti ne tik teisme, bet ir referendumu, greičiausiai būtų
pripažinta, jog tuo siekiama apriboti prigimtinę žmogaus teisę į teisingą teismą
(vadinasi, referendumas tokiu klausimu net negali vykti ir atitinkamas įpareigojimas, kaip jau minėta, Teismo nutarime suformuluotas Vyriausiajai rinkimų komisijai ir Seimui).
Galima konstatuoti, kad naujoji Teismo pozicija kontroliuoti Tautos galias nėra
autentiška ar bent jau unikali. Ji visiškai atspindi Lietuvos pasirinktos pozityviosios geopolitinės orientacijos kryptį atitinkančią pastarojo meto tendenciją Vakarų
demokratijose, kuriose netgi suvereni tauta laikoma subordinuota konstitucijai ir
jos apribota, verčiama veikti per tam tikrus institucinius mechanizmus (Šveicarija
čia yra viena iš retų išimčių). Šiame kontekste ypatingo paminėjimo verta Europos
komisija „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija), kuri veikia kaip Europos
Tarybos patariamoji institucija. Venecijos komisijos 2001 m. liepos 6–7 d. 47-ojoje
plenarinėje sesijoje priimtomis Nacionalinių konstitucinių referendumų gairėmis
bei 2007 m. kovo 16–17 d. 70-ojoje plenarinėje sesijoje priimtu Geros referendumų
praktikos kodeksu, susidedančiu iš Referendumų vykdymo gairių ir Aiškinamojo
memorandumo, 2014 m. liepos 11 d. nutarime eksplicitiškai rėmėsi ir Konstitucinis
Teismas. Beje, vertinant šio nutarimo turinį, apskritai galima susidaryti įspūdį, kad
minėti Venecijos komisijos dokumentai yra bene vienintelis Teismo pozicijų dėl
išankstinės referendumui teikiamų klausimų patikros kaitą grindžiantis argumentas:
„Referendumų vykdymo gairėse ir Aiškinamajame memorandume įtvirtinti formalieji ir materialieji reikalavimai referendumui teikiamiems tekstams <…> pagal
Referendumų vykdymo gaires turi būti nustatytos tokios referendumų rengimo
taisyklės, kuriomis, be kita ko, būtų sudarytos prielaidos skundus nagrinėjančiai
institucijai – rinkimų komisijai ar teismui – dar iki balsavimo išnagrinėti inter alia
klausimą dėl referendumui teikiamo teksto atitikties formaliesiems ir (ar) mate141
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rialiesiems reikalavimams; turi būti galimybė atitinkamą įgaliotosios institucijos
sprendimą apskųsti teismui.“ Kad ir kaip būtų, kaip nuomonės (jurisprudencijos
arba „oficialiosios konstitucinės doktrinos“) kaitos argumentas Venecijos komisijos dokumentai paties Teismo tiesiogiai nepripažįstami. Tiesą sakant, sisteminiu
požiūriu toks pripažinimas būtų ir keistas. Juk kitoje byloje Teismui nurodžius, jog
netgi pagal tarptautinę teisę Lietuvą įpareigojančios konvencijos pažeidimą konstatuojantis ir jį pašalinti reikalaujantis Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas Rolando Pakso byloje nėra pakankamas pagrindas reinterpretuoti Konstituciją, minkštosios teisės šaltiniams priskiriami Venecijos komisijos dokumentai tokiu
pagrindu neturėtų būti juo labiau (taip pat žr. 7.2.6.1; beje, tame kontekste atrodo
daugiau nei akivaizdu, jog suverenitetas nėra mažiau svarbus konstitucinis institutas nei priesaika).
Naujoji Teismo pozicija loginiu požiūriu verčia daryti išvadą, kad arba pati jo
interpretuojama Konstitucija „gyvena savarankišką gyvenimą“ ir yra sui generis
politinės galios turėtojas, vadinasi – valią ir intelektą turintis subjektas (bet tai absurdiška), arba yra kitas subjektas, kurio valia riboja Konstitucijoje įvardijamos
suverenios, tačiau dėl nepastovaus ją sudarančių piliečių skaičiaus ir personalinės
sudėties nuolat kintančios tęstinės Tautos valią. Pavadinkim jį supersuverenu.
Kas gi galėtų būti tuo supersuverenu? Konstitucinis Teismas juo būti neturėtų,
nes ir pats save įvardija Konstitucijos sargu arba garantu. Vadinasi, pozicionuojasi
ne kaip suverenas, o tik kaip agentas, konstitucinio suvereno valią „apreiškiantis“
orakulas. Tačiau ši tarpininko funkcija lemia, jog Konstitucinio Teismo interpretacijos gali būti (matyt, kartais ir yra) tik pačių teisėjų sąmoningai bei valingai,
tačiau klaidingai pasirinktas vienas iš kelių galimo interpretavimo variantų: errare
humanum est. Tik Konstituciniam Teismui prisiėmus galią vertinti ne vien Seimo,
bet ir suverenu skelbiamos Tautos sprendimus, kieno gi ištarmė „Teismas suklydo“
vis dar galėtų turėti teisinių pasekmių?
Taigi jei jau Teismas leidžia sau kalbėti apie Konstitucijoje suverenia įvardijamos Tautos galių realizavimo kontrolę (nesvarbu, klysta dėl to ar ne), bet sykiu
skelbiasi ir pats esąs ribojamas Konstitucijos, jis elgiasi kaip supersuvereno orakulas. Jau minėtos Venecijos komisijos dokumentų kontekste, taip pat matydami tam
tikrą pagarbą Europos Žmogaus Teisių Teismui ir tarptautiniams standartams,
supersuverenu galėtume bandyti įvardyti tarptautinę bendruomenę, jos „bendrąją
valią“ (tik ar tokia yra?). Tačiau apskritai tarptautinės bendruomenės valia (bendras sutarimas ar bent vyraujanti pozicija) visų pirma reiškiasi per tarptautinę
teisę: visuotinai pripažintus tarptautinės teisės principus ir normas bei tarptautines sutartis. Tuo tarpu mūsų Konstitucinis Teismas jau seniai (ir gana nuosekliai)
kartoja, kad esant Konstitucijos ir tarptautinės teisės kolizijai (jei jos neįmanoma
suderinti) taikytina visgi Konstitucija. Kitaip sakant, tarptautinė bendruomenė (ir
jos kuriama tarptautinė teisė) yra itin svarbi, bet ji anaiptol nėra supersuverenas.
Vienintelis atsakymo į klausimą, kas riboja suverenios Tautos valią, variantas šiandien mums siūlomas paties Konstitucinio Teismo – tai valia tų keliolikos
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vyrų91, kurie bemaž prieš šimtmetį patvirtino Nepriklausomybės Aktą. Seniai
išmirusios kartos valia. Valia, šiandien valdanti gyvosios kartos gyvenimą ir neleidžianti jai eiti pasirinkta kryptimi (šiuo požiūriu ne tiek svarbu, ar norima ja
eiti, svarbu, kad tai tapo tabu). Apskritai mintis, kad mus valdo mirusių protėvių
valia, gali būti priimtina. Protėvių kulto besilaikančių kultūrų būta anksčiau, likę
jų net ir šiandien92. Tačiau daugelį iš tų, kas priklauso šiuolaikinei emancipuotai
ir iš prietarų išsivadavusiai europiečių kartai, vien nuo tokios minties gali nukrėsti
šiurpas. Juolab kad netgi techniškai tokia politinė sistema turėtų būti vadinama
nebe demokratija, o nekrokratija.
Šiuo požiūriu Teismo mums peršama koncepcija glaudžiai susijusi su panašia
situacija, kai pati Konstitucija eksplicitiškai nustato nekeičiamas jos nuostatas. Tik
tokiu atveju ne gyvoji karta subordinuojasi protėvių kultui, o Konstituciją priimanti steigėjų karta bando primesti savo valią būsimoms kartoms, padaryti vaikus savo
idealų ir riboto suvokimo įkaitais. Istorija žino tokių pavyzdžių, bet ji taip pat liudija ir jų trapumą93.
Sunku įvertinti, kodėl Konstitucinio Teismo teisėjai nusprendė argumentuoti
savo sprendimą taip, kad mirusiųjų valia tapo aukštesnė nei gyvųjų. Bet jei situaciją
bandytume vertinti iš racionalaus Teismo argumentų adresato perspektyvos, labai
jau pirštųsi spėjimas, jog, nepaisydami prisiimamų gana kuklių agento, sargo ir
orakulo funkcijų, teisėjai sau (kaip Teismo kolegijai) nesąmoningai94 arba net ir
sąmoningai95 de facto prisiėmė supersuvereno poziciją.
91 Feministiniame diskurse tai galėtų būti papildomu iššūkiu vertinant tokios institucijos demokratinį pobūdį ir legitimumą.
92 Plačiau žr., pavyzdžiui: Tannenbaum N., Kammerer C. A. (eds.). Founders’ Cults in Southeast
Asia: Ancestors, Polity, and Identity (Yale Southeast Asia Studies Monograph Series). New Haven,
Conn.: Yale University Press, 2003.
93 Kaip pavyzdį pakaktų priminti Prancūzijos 1791 m. rugsėjo 3 d. konstituciją, kurios VII skyriaus
nuostatos neleido dviem vėlesnėms legislatūroms net inicijuoti šios konstitucijos pataisų, o jų
priėmimui kėlė būtiną sąlygą, jog trys iš eilės einančios paskesnės legislatūros atitinkamoms pataisoms pritartų. Taigi, buvo „garantuota“, jog konstitucija nebus pakeista bent 10 metų. Ir štai
nepraėjus nė dvejiems metams, Prancūzija turėjo naują 1793 m. birželio 24 d. konstituciją, kurios
preambulės – Žmogaus ir piliečio teisių deklaracijos – 28 straipsnis skelbė: „Un peuple a toujours
le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à
ses lois les générations futures“ („Tauta visuomet turi teisę peržiūrėti, reformuoti ir pakeisti savo
Konstituciją. Jokia karta negali savo įstatymams pavergti būsimų kartų“). Nors 1958 m. spalio 4 d.
Prancūzijos konstitucija baigiasi akivaizdžiausiu 89 straipsnyje įtvirtintu šio principo paneigimu:
„La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l‘objet d‘une révision“ („Respublikinė valdymo forma negali būti revizavimo objektu“).
94 T. y. nuoširdžiai manydami, kad nors atitinkama interpretacija neišreikšta jokiomis išorinėmis
Konstitucijos teksto raiškos formomis, ji implicitiškai įkonstruota į visuotinį konstitucinį reguliavimą: Konstitucija yra „racionalios teisės“ išraiška, vadinasi, tai, kas (Teismui atrodo) racionalu, ir
yra Konstitucija.
95 T. y. manydami, kad Tautai ir jos atstovybei būdingos nuovokos bei valios stokos fone savo statusą
prudentia ir auctoritas grindžiantis Konstitucinis Teismas turi imtis lyderystės bei atsakomybės
už strateginių (konstitucinių) gairių nustatymą ir politinės bendruomenės išlaikymą jų žymimose
ribose. Kaip iliustracija čia galėtų būti pateikta paplitusi nuomonė, jog mirties bausmės prieš-
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Galimi keli aiškinimai, kas Teismą skatintų taip elgtis. Viena vertus, kaip bet kurią viešajame administravime dalyvaujančią instituciją Teismą galima įtarti trokštant daugiau valdžios (politikos moksluose tai suvokiama ne kaip kokia nors yda ar
silpnybė, o universalus dėsnis). Kita vertus, labai tikėtinas ir teisinio bei bent dalies
politinio elito santykis su populizmu: neretai bet koks tiesioginis daugelio žmonių
(masinis) įsitraukimas į politinių sprendimų priėmimą (tad ne tik referendumas,
bet ir apskritai tiesioginė demokratija) praktiškai sutapatinamas su populistine
demokratija ir kontrpozicionuojamas tarpininkaujantį vaidmenį atliekančių institucijų pagrindu pagal tam tikras taisykles veikiančiai liberaliajai demokratijai96.
Ypač išaukštinant patirtį ir žinias reprezentuojančias biurokratiją bei teisminę valdžią (ko vertas vien ypatingas kokybines charakteristikas avansu turintis paliudyti
Teismo į(si)vardijimas esant „vienintele ne politiniu pagrindu sudaroma valdžia“).
7.1.3. Kaip minėta, pasak Konstitucinio Teismo, referendumo kaip demokratijos
instituto esmę apibūdina ne tik Tautos suverenios galios (suprema potestas) tiesioginis apibūdinimas, bet ir tiesioginės demokratijos įgyvendinimo procese priimtų
aktų teisinė reikšmė (7.1.1). Tačiau ką reiškia pastarasis referendumo „esmę“ apibūdinantis kriterijus – nelabai aišku. Teismas bent kol kas nepateikia atsakymo net
į vieną pagrindinių šiame kontekste kylančių klausimų – ar galima referendumo
sprendimus naikinti Tautos atstovybės priimtais sprendimais (ir specifiškai – ar
referendumu priimtos įstatymo nuostatos galėtų būti panaikintos Seime priėmus
kitas nuostatas)? Neturint aiškiai įvardytų kriterijų samprotauti galima įvairiai.
Viena vertus, niekur Konstitucijoje Seimui nėra numatytas apribojimas pakeisti
referendumu priimtą sprendimą. Be to, tokio pakeitimo gali prireikti skubiai. O
referendumo procedūros ne tik gremėzdiškos, bet, ypač pagal dabartines taisykles,
jį ir sėkmingai suorganizuoti be galo sunku: juk vien tam, kad privalomasis referendumas įvyktų, jame dalyvauti turi daugiau nei pusė balso teisę turinčių piliečių;
tokiame kontekste nenuostabu, jog galiojant dabartinei Konstitucijai per daugiau
nei du dešimtmečius įvyko vos vienas iš septynių privalomųjų referendumų – dėl
narystės Europos Sąjungoje (turint omenyje išties ypatingas jo vykdymui taikytas
taisykles ir siekiant užtikrinti piliečių dalyvavimą padarytus pažeidimus, kitų referendumų sėkmės perspektyvos daugiau nei miglotos). Kita vertus, vargu ar galima
tvirtinti, kad galimi su referendumo organizavimu susiję sunkumai savaime turėtų
nulemti referendumu priimamų sprendimų teisinę galią ir Seimo galias juos revizuoti.
Dar daugiau neaiškumų ir painiavos kelia klausimas, kokią prasmę konsultacinio referendumo97 atveju įgyja „referendumo esmę“, pasak Teismo, apibūdinantys
taravimą Konstitucijai konstatavęs Teismas ėmėsi pats spręsti europinės integracijos problemas
vietoje nepalankios viešosios nuomonės kontekste neryžtingo ir baugštaus Seimo.
96 Pasquino G. Populism and Democracy // Albertazzi D., McDonnell D. (eds.). Twenty-First Century populism: The Spectre of Western European Democracy. Palgrave Macmillan, 2008, p. 17–20.
97 Tai išties „įdomus“ Seimo naujadaras, netiesiogiai pasiūlytas Konstituciniam Teismui pateikus užsienio šalių konstitucinės teisės kurso vadovėlio vertą pasažą apie „referendumų tipus“: „Referen-
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suprema potestas ir priimtų aktų teisinė reikšmė? Kokia, tarkim, 2012 m. spalio 14 d.
įvykusio konsultacinio (patariamojo) referendumo dėl naujos atominės elektrinės
statybos Lietuvos Respublikoje nepriimto (faktiškai atmesto) sprendimo „pritariu
naujos atominės elektrinės statybai Lietuvos Respublikoje“ teisinė reikšmė? Ir ar,
pavyzdžiui, Tautos suprema potestas čia reiškiasi taip pat, kaip reikštųsi priėmus
sprendimą?
Konstituciniam Teismui nuosekliai kartojant, esą jis turi įgaliojimus vertinti
referendumu priimtų aktų atitiktį Konstitucijai (ne vien procedūriniu, bet ir materialiuoju aspektu), klausimas dėl šių aktų teisinės reikšmės atrodo dar labiau miglotas. Mat jei Konstitucinis Teismas negalėtų kvestionuoti Tautos valios, lengviau
galėtume sakyti, jog to negali nė Seimas.
7.1.4. Keli su referendumo procedūromis susiję aspektai.
7.1.4.1. Dar 1994 m. liepos 22 d. nutarime Teismas nurodė, kad priimant sprendimus referendumo keliu pagal Konstituciją gali būti taikomas daugumos principas.
Tačiau reikia pasakyti, kad referendumo kontekste daugumos principą Teismas interpretavo gerokai specifiškiau, nei įprasta ne tik demokratijos tradicijoje arba kitų
demokratinių šalių praktikoje, bet ir Lietuvos konstitucinės teisės kontekste. Tai
yra ne kaip balsavusiųjų, o balso teisę turinčiųjų daugumą.
Teismui buvo iškelta abejonė dėl Referendumo įstatymo nuostatos „Lietuvos
Respublikos įstatymo nuostatos ar kitas sprendimas laikomi referendumo priimtais, jeigu per referendumą jiems pritaria daugiau kaip pusė įtrauktų į sąrašus piliečių“. Vertindamas jos atitiktį Konstitucijai Teismas visų pirma pateikė teiginį, su
kuriuo mažai kas galėtų ginčytis: „Piliečių tiesioginis dalyvavimas valdant šalį yra
ypač svarbi aukščiausios suverenios galios išraiška, todėl per referendumą turi būti
nustatyta tikroji Tautos valia.“
Tačiau tolesnės argumentacijos įtikinamumas (bent jau jos loginio pagrįstumo
prasme) gerokai mažesnis. Teismas nurodė, jog „Konstitucijos 1 straipsnyje nustatyta, kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. Vienas iš
sprendimų priėmimo demokratinių principų yra daugumos principas. Šis principas taip pat yra įtvirtintas Konstitucijoje nustatant Seimo, kitų atstovaujančiųjų
institucijų veiklos, įstatymų priėmimo procedūras ir reguliuojant kitus klausimus“.
Tačiau čia Teismas, sąmoningai ar ne, supainiojo įprastinę ir toje byloje vertintą specifinę daugumos principo prasmę. Tuomet, referuodamas į įprastinę prasmę
(juk pagal Konstituciją Seime ir kitose atstovaujamosiose institucijose sprendimai,
dumai skirstomi į sprendžiamuosius, patariamuosius ir ratifikacinius. Sprendžiamieji referendumai, per kuriuos tauta visuotinio balsavimo būdu priima įstatymus, demokratinių tradicijų šalyse
kaip politinis teisinis institutas sutinkami retai. Labiau paplitę patariamieji referendumai, kuriems
teikiami svarstyti svarbiausi šalies gyvenimo klausimai, ir ratifikaciniai, kurių metu tauta išreiškia
pritarimą ar nepritarimą parlamento priimtam įstatymui“ (Konstitucinio Teismo 1994 m. liepos
22 d. nutarimas).
Kaip šis netiesioginis Teismo didaktinių polėkių rezultatas koreliuoja su imperatyvia Konstitucijos 9 straipsnyje įtvirtinta taisykle „svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu“ (juk „sprendžiami“, o ne „svarstomi“!), atsakymo neturime.
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pavyzdžiui, įstatymai, paprastai priimami realiai dalyvaujančių institucijos narių
balsų dauguma), nekorektiškai padarė išvadą ir dėl specifinės prasmės (daugumą
siedamas su visais įgaliojimus turinčiais ir balsuoti galinčiais nariais arba netgi
nominaliais nariais). Taip, Seime priimant sprendimus kai kuriais klausimais, reikalinga absoliuti ar net kvalifikuota visų Seimo narių balsų dauguma. Tačiau bendroji taisyklė ta, jog sprendimai (įskaitant įstatymus) laikomi priimtais, jeigu už juos
balsavo dauguma Seimo narių, dalyvaujančių posėdyje. Kitoks daugumos skaičiavimas (be to – nenustatant kokios nors universalios daugumos, o jai varijuojant)
taikomas tik specialiai nustatytais atvejais (priimant Konstitucijos pataisas, priimant ir keičiant konstitucinius įstatymus, nustatant konstitucinių įstatymų sąrašą,
pareiškiant nepasitikėjimą Seimo skirtais ar rinktais pareigūnais, apkaltos atveju,
keičiant valstybės sienas ir kt.).
Taigi, šis Teismo pateiktas argumentas akivaizdžiai neadekvatus. Nors, žinoma, vien tai savaime nereiškia, kad tokios sprendimui priimti reikiamos daugumos nustatymas Referendumo įstatyme prieštarauja Konstitucijai. Referendume
sprendimui priimti reikalinga dauguma apskritai Konstitucijoje nenumatyta, tad
galima daryti išvadą, jog tai Referendumo įstatymo leidėjo – Seimo arba Tautos –
diskrecijos dalykas.
Antra vertus, teoriniu požiūriu galima rimtai abejoti taip interpretuoto daugumos principo tinkamumu kitame kontekste (tiesa, iš karto verta atkreipti dėmesį,
kad toliau minimas problemas Teismas bent iš dalies potencialiai išsprendė nurodydamas, kad yra kompetentingas vertinti referendumu priimamų aktų atitiktį Konstitucijai ir tai, kad Tauta negali priimti sprendimų, kuriais būtų kvestionuojamas
prigimtinis žmogaus teisių pobūdis). Omenyje turiu tai, kad prasminga kelti klausimą (demokratijos teorijoje tai ir daroma), ar tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui,
siejant su mažumų teisėmis, daugumos principu paremtas referendumas apskritai
yra socialinėje bendrijoje tinkamas („sąžiningas“) sprendimų priėmimo būdas98.
Kaip jau minėta, ir paties Konstitucinio Teismo aktuose nesunkiai pastebėsime
draudimą engti mažumą. Tik kur riba, už kurios prasideda nepriimtinas engimas?
Tarkim, Teismui pripažinus lietuvių tautą tituline nacija, išskirtines teises lietuviams99 (pavyzdžiui, teisę gauti pilietybę palankesnėmis sąlygomis nei kitų tautybių
atstovai, nors tai akivaizdžiai prieštarauja visuotinai pripažintam lygybės ir nediskriminavimo tautybės požiūriu principui, kurio interpretavimas, užfiksuotas tarptautinėje teisėje, Konstitucinio Teismo vertinamas kaip konstitucinis žmogaus teisių
apsaugos minimumas), o lietuvių kalbą – valstybine (tiksliau – įvertinant, kokias tai
sukuria pasekmes viešajame, o, pavyzdžiui, vardų ir pavardžių rašymo atveju net ir
privačiame, gyvenime), galime svarstyti apie įvairiausius mažumų teisių aspektus. Ir
netgi sakyti, kad panašių taisyklių atsiradimas yra mažumų engimo bei daugumos
dominavimo ir pasinaudojimo turima kiekybine persvara išraiška.
98 Eisenberg A. When (if Ever) Are Referendums on Minority Rights Fair? // Laycock D. H. (ed.).
Representation and democratic theory. UBC Press, 2011, p. 3–22.
99 Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimas.
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Beje, ieškant pavyzdžių, kaip praktikoje referendumai atrodo tautinių ir kultūrinių mažumų teisių bei interesų kontekste, galima priminti 1983 m. bene trisdešimtyje Kanados Manitobos provincijos savivaldybių surengtus referendumus dėl
prancūzų kalbos vartojimo. Prancūzakalbė mažuma juose pralaimėjo triuškinančiu santykiu100. Tik šiek tiek vėliau Kanados Aukščiausiasis Teismas nurodė, jog
bent Manitobos įstatymai turi būti išversti į prancūzų kalbą (priešingu atveju jie
negalios)101. Panašiame, bet neanalogiškame kontekste mūsų Konstitucinis Teismas referendumo biuletenių kalbos klausimą išsprendė visiškai kitaip102. Pernelyg
nesigilinant į tai, ar abi situacijos gali būti vertinamos lygia greta, reikia pripažinti,
kad Teismas taip pat yra visuomenės, kurios atstovai jį suformavo, atspindys. Ir
todėl pavojinga visuomet kliautis vien jo gera valia, humanistinėmis nuostatomis
ir visuomet pakankamu pasiryžimu ginti žmogaus teises.
7.1.4.2. Įvertinęs rinkimų sąsajas su referendumu ir konstitucinį Vyriausiosios
rinkimų komisijos statusą, Teismas nurodė, kad pagal Konstituciją referendumus
turi organizuoti Vyriausioji rinkimų komisija, o „iš konstitucinių teisinės valstybės, Konstitucijos viršenybės, atsakingo valdymo principų kylantys referendumą
organizuojančios institucijos – Vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliojimai užtikrinti Konstitucijos ir įstatymų laikymąsi organizuojant referendumą, inter alia: tikrinti siūlomo referendumu spręsti klausimo atitiktį reikalavimams, nustatytiems
jo turiniui ir formai, neregistruoti piliečių referendumo iniciatyvinės grupės, kuri
nevykdo pareigos derinti referendumui siūlomą sprendimą su Konstitucija ar siūlo
referendumu spręsti tokį klausimą, kuris neatitinka kitų jo turiniui ir formai keliamų reikalavimų (inter alia jeigu siūlomas spręsti klausimas suformuluotas neaiškiai, klaidinančiai arba jeigu kaip vienas klausimas teikiami keli tarpusavyje savo
turiniu ir pobūdžiu nesusiję klausimai)“103. Ir dar pridūrė, kad „tokie įgaliojimai
inter alia suponuoja Vyriausiosios rinkimų komisijos pareigą neregistruoti tokios
piliečių referendumo iniciatyvinės grupės, kuri referendumui siūlo tokį Konstitucijos pataisos projektą, kuriuo nepaisoma iš Konstitucijos kylančių materialiųjų
Konstitucijos keitimo apribojimų“104.
Taigi Vyriausioji rinkimų komisija, pasak Konstitucinio Teismo, ne tik turi įgaliojimus, bet ir privalo vertinti referendumui teikiamų iniciatyvų turinį bei formą
ir gali riboti Tautos savarankiškumo pagrindu esančią referendumo iniciatyvos garantiją. Tiesa, ši Vyriausiosios rinkimų komisijos kompetencija subordinuota teisminei kontrolei: pagal esamą teismų sistemą ir kompetencijos pasidalijimą, atitinkamą
Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą visuomet būtų galima apskųsti Lietuvos
vyriausiajam administraciniam teismui, o šiam teismui suabejojus apskųsto sprendimo pagrindu esančio įstatymo atitikčiai Konstitucijai – ir Konstituciniam Teismui.
100
101
102
103
104

Ibid., p. 4.
Reference Re: Manitoba Language Rights 1985 1 SCR 721.
Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutarimas.
Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimas.
Idem.
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Nepaisant to, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimai kontroliuojami
teisminės valdžios, Tautos suverenių galių apribojimas akivaizdus105. Kai kuriuos
visuomenės ir politinių judėjimų atstovus tai paskatino reikšti įtarimus dėl elito
sąmokslo prieš Tautos suvereniteto idėją106.
7.1.4.3. Su referendumo procedūromis susiję Seimo įgaliojimai įsikišti į referendumo procesą ir apriboti jo perspektyvą bei konceptuali Konstitucinio Teismo
pozicijos šiuo klausimu transformacija aptarti jau anksčiau (žr. 7.1.2). Sykiu pažymėtina, kad Teismo ištarmė „Konstitucijos 67 straipsnio 3 punkto formuluotė
suponuoja ne tik Seimo įgaliojimus priimti nutarimą paskelbti referendumą, bet ir
jo įgaliojimus priimti nutarimą įstatyme nustatytais pagrindais neskelbti referendumo. Pabrėžtina, kad įstatyme turi būti nustatyti iš Konstitucijos kylantys pagrindai priimti nutarimą neskelbti referendumo“107 taip pat vertintina Konstitucinio
Teismo vykdomos konstitucinės Seimo priimamų aktų kontrolės kontekste, t. y.
Teismas kontroliuoja, kad Seimas (ne tik Vyriausioji rinkimų komisija) nepiktnaudžiautų šiomis galiomis.
7.1.5. Jau rašyta apie suvaržymų, draudimų ar įpareigojimų būsimoms kartoms
neadekvatumą bei nesėkmingumą istoriniu požiūriu (žr. 7.1.2). Nesikartojant čia
norėtųsi bent trumpai paliesti dar vieną keistoką susijusią idėją, atspindimą keliuose Konstitucinio Teismo aktuose. Ją apibūdindamas Teismas, be kita ko, nurodo:
„Konstitucijoje atsispindi visuomenės sutartis – visų Lietuvos Respublikos piliečių demokratiškai prisiimtas įsipareigojimas dabartinei ir būsimosioms kartoms
gyventi pagal Konstitucijoje įtvirtintas pamatines taisykles ir joms paklusti, idant
būtų užtikrintas valdžios legitimumas, jos sprendimų teisėtumas, žmogaus teisės ir
laisvės, idant visuomenėje būtų santarvė.“108 Taigi, pasak Teismo, „įsipareigojimas“
būsimoms kartoms gyventi pagal tam tikras taisykles ir joms paklusti yra ne bet
koks, o „demokratiškai prisiimtas“. Nesvarbu, kad tų kartų atstovai nedalyvavo (ir
net negalėjo dalyvauti) tas taisykles tvirtinant. Nesvarbu, kad situacija galėjo būti
visiškai kitokia, nei susiklosto gyvenant „būsimajai kartai“. Ši „pavėlavusi“ karta
kažkokiu stebuklingu būdu demokratiškai subordinuota kitų žmonių įsipareigojimui svetimu vardu.
Šiaip jau normalu ir įprasta, kai nesubrendusių ar psichinių sutrikimų turinčių
asmenų vardu ir jų naudai veikia kitas asmuo – atstovas. Bet juk vaikui suaugus
105 „Minėta, kad Konstitucija yra aukščiausioji teisė; Tautos aukščiausia suvereni galia gali būti vykdoma, inter alia tiesiogiai (referendumu), tik laikantis Konstitucijos; visi teisės subjektai, inter alia
teisėkūros subjektai, rinkimų (referendumų) organizavimo institucijos, referendumų iniciatyvinės ir kitos piliečių grupės, yra saistomi Konstitucijos, turi jos laikytis ir nepažeisti“ (Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimas).
106 Žr., pavyzdžiui: Vaišvila Z. 2014 m. liepos 11 d. Konstitucinio Teismo nutarimas – nėra to blogo, kas… [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.ekspertai.eu/zvaisvila-2014-mliepos-11-dkonstitucinio-teismo-nutarimas-nera-to-blogokas>.
107 Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimas.
108 Žr.: Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d., 2014 m. sausio 24 d. ir 2004 m. gegužės 25 d. nutarimai bei 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas.
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arba ligoniui pasveikus ir tapus persona sui iuris, su jam tebepriklausančiu turtu ir
kitomis savo teisėmis jis gali elgtis kaip tinkamas. Ir dėl savo gyvenimo bei ateities
sprendimus gali priimti nevaržomas buvusio atstovo (juolab mirusio) valios.
Galima būtų suprasti ir įsipareigojimą trečiajam asmeniui, su kuriuo sudarytas dvišalis ar daugiašalis sandoris. Tarkim, sudarydama tarptautinę sutartį Lietuvos Respublika įsipareigoja kaimynams nestatyti atominės elektrinės ir nekelti
branduolinės avarijos grėsmės. Tokia sutartis išreiškia suderintą kelių valstybių (ir
drauge jas įkūnijančių politinių bendruomenių) valią. Bet juk ją galima pakeisti, jei
tik šalys sutaria dėl to (o kartais net ir nesant sutarimo). Šiandien Tautą sudarantys
piliečiai taip pat turėtų galėti tai padaryti.
Tad kodėl šiuo atveju (priešingai teisinei tradicijai ir logikai) būsimąsias kartas
Teismas įkalino buvusios kartos valioje ir dar pavadino tai demokratišku įsipareigojimu – nesuvokiamas dalykas.
7.2. Demokratiniai rinkimai
7.2.1. Deramas rinkimų procesas laikomas demokratijos conditio sine qua non. Kad
ir kokios demokratijos sampratos būtų laikomasi, tam tikrus standartus atitinkantys rinkimai visuomet yra bet kurios realiai veikiančios demokratijos pamatas. Tačiau apskritai Vakarų visuomenėje rinkimų demokratija nėra labai senas konceptas. Tik po Prancūzijoje ir Amerikoje 18 a. pabaigoje įvykusių revoliucijų rinkimų
demokratija įgijo pagreitį ir ilgainiui tapo politinį diskursą formuojančia idėja bei
praktika (sietina su plačių masių įtraukimu į rinkimų procesą)109. O tarptautiniu
mastu ji oficialiai pripažinta tik 20 a.110
7.2.2. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje demokratinių rinkimų klausimas
nagrinėtas daug sykių ir įvairiais aspektais: galima sakyti, kad jau tapo rutina po
kiekvienų Seimo rinkimų prašyti Konstitucinio Teismo išvados; Teismo buvo vertinti ir įvairūs rinkimų įstatymai (netgi Konstitucijoje tiesiogiai nereglamentuojamų rinkimų į Europos Parlamentą įstatymas).
Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje demokratiški atstovaujamųjų valstybinės valdžios, vietos savivaldos ir supranacionalinių institucijų111 rinkimai (sykiu
109 Edelstein M. A. The French Revolution and the Birth of Electoral Democracy. Routledge, 2014.
110 Kaip vieną pirmųjų rinkimų demokratijos idėja pasiremiančių tarptautinės teisės dokumentų
galima paminėti Jungtinių Tautų 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,
kurios 21 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad „žmonių valia yra valstybės valdžios pagrindas; ši valia reiškiama periodiškuose ir teisinguose rinkimuose, rengiamuose remiantis visuotine bei lygia
rinkimų teise ir vykdomuose slaptu balsavimu arba lygiaverte laisvo balsavimo tvarka“.
111 Reikia pripažinti, kad eksplicitiškai Teismas tokį apibūdinimą sieja tik su atstovaujamųjų valstybinės valdžios institucijų rinkimais (pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 2008 m. spalio 1 d., 2015 m.
spalio 20 d. nutarimai), tačiau vietos savivaldos institucijų ir netgi ne iš Konstitucijos, o Europos
Sąjungos steigiamųjų sutarčių, kildinamo Europos Parlamento rinkimams jo aktuose apskritai pripažįstamas praktiškai analogiškas režimas (žr., pavyzdžiui, visų nurodytų tipų rinkimus apibūdinančią teismo jurisprudenciją „suvienijantį“ Konstitucinio Teismo 2012 m. kovo 29 d. nutarimą).
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ir demokratiškai išrinkti atstovai) traktuojami kaip vienas esminių demokratinės
politinės bendruomenės požymių.
Pasak Teismo, „demokratiški rinkimai yra svarbi piliečių dalyvavimo valdant
valstybę forma, kartu ir būtinas valstybės politinių atstovaujamųjų institucijų formavimo elementas. Rinkimai negali būti laikomi demokratiškais, o jų rezultatai –
legitimiais ir teisėtais, jeigu rinkimai vyksta paminant Konstitucijoje įtvirtintus demokratinių rinkimų principus, pažeidžiant demokratines rinkimų procedūras“112.
7.2.3. Kalbėdamas apie konkrečius demokratinių rinkimų atributus, Teismas yra
pažymėjęs, kad pasyviąją rinkimų teisę įgyvendinančių subjektų sąžininga konkurencija ir rinkimų proceso skaidrumas yra visuotinai pripažinti demokratiniai rinkimų principai113, taip pat kad ne vien rinkimų proceso skaidrumas, pasyviąją rinkimų teisę įgyvendinančių kolektyvinių ir individualių subjektų lygybė ir sąžininga
konkurencija, rinkėjams reikšmingos informacijos apie juos viešumas114 bei lygios
rinkimų teisės principas115, bet ir daugumos rinkėjų valios atspindėjimas116, rinkėjų
teisė ir reali galimybė pasirinkti iš kelių kandidatų, kai balsavimo metu jie gali laisvai
ir nekontroliuojami pareikšti savo valią117, bei kiti demokratinių rinkimų atributai
tiesiogiai sietini su įstatymų leidėjo pareiga nustatyti deramą (visa tai užtikrinantį)
teisinį reguliavimą: „Įstatymų leidėjui iš Konstitucijos kyla pareiga įstatymu nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų Seimo rinkimų proceso sąžiningumą ir
skaidrumą – būtinas Tautos pasitikėjimo savo atstovybe prielaidas.“118
Kaip tam tikra įdomybė aptariamame kontekste paminėjimo vertas Konstitucinio Teismo postuluotas „konstitucinis rinkimų kaip atsakingo politinio proceso
112 Konstitucinio Teismo 2004 m. lapkričio 12 d. išvada.
113 Pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 2014 m. spalio 13 d. nutarimas.
114 Šis kriterijus apima netgi tokį specifinį aspektą kaip kandidatus keliančio kolektyvinio subjekto pavadinimas: „Iš Konstitucijoje įtvirtintų demokratinių rinkimų principų kyla ir imperatyvas
įstatymų leidėjui nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuriuo būtų užtikrinama, kad rinkimų procese rinkėjai būtų tinkamai informuojami apie kandidatus rinkimuose keliančius kolektyvinius
subjektus, inter alia jų pavadinimus, kurie turi neklaidinti rinkėjų“ ir „demokratinių rinkimų
principų užtikrinimas suponuoja, kad kandidatus Europos Parlamento rinkimuose keliantys
kolektyviniai subjektai turi turėti galimybę rinkimų procese dalyvauti ir prisistatyti rinkėjams
savo pasirinktu pavadinimu. Kaip minėta, kandidatus rinkimuose keliančių kolektyvinių subjektų
pavadinimas padeda rinkėjams ne tik juos atpažinti, atskirti nuo kitų kandidatus keliančių kolektyvinių subjektų, bet ir spręsti apie jų vertybes, idėjas, siekius ir pan. Suvaržius tokią galimybę,
būtų nepagrįstai pasunkintas asmenų, įrašytų į kolektyvinių subjektų keliamų kandidatų sąrašus,
pasyviosios rinkimų teisės įgyvendinimas, pažeidžiami minėti demokratiniai rinkimų principai“
(Konstitucinio Teismo 2014 m. spalio 13 d. nutarimas).
115 Pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 2015 m. spalio 20 d. nutarimas.
116 Pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 2015 m. spalio 20 d. nutarimas. Beje, šiuo požiūriu Teismas yra
nurodęs, jog „nė viena rinkimų sistema neužtikrina, kad nustatyti rinkimų rezultatai atspindės
kiekvieno rinkimuose dalyvavusio rinkėjo balsą ir kad kiekvienas kandidatas, už kurį balsavo
bent kiek rinkėjų, dalyvaus skirstant mandatus, bet svarbu, kad ji nebūtų palanki tik kai kuriems
pasyviąją rinkimų teisę įgyvendinantiems subjektams ir kad nebūtų sudaroma prielaidų neatspindėti daugumos rinkėjų valios (2011 m. gegužės 11 d., 2012 m. kovo 29 d. nutarimai)“.
117 Pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. ir 2012 m. lapkričio 10 d. nutarimai.
118 Konstitucinio Teismo 2014 m. spalio 13 d. ir 2015 m. spalio 20 d. nutarimai.
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principas“119. Teismui šio principo pakankamai neišplėtojus sunku pasakyti, ką jis
turėtų reikšti: ar tam tikrus reikalavimus tik šį procesą organizuojantiems subjektams ir kandidatams (arba pretendentams)120, ar ir rinkėjams?
7.2.4. Reikia pasakyti, kad „demokratinių rinkimų principų užtikrinimas suponuoja tam tikrus reikalavimus rinkimų apygardų sudarymui: rinkimų apygardos
turi būti sudaromos skaidriai, jų ribos turi būti aiškios, suprantamos, rinkimų apygardos turi būti vientisos, kompaktiškos. Pagal Konstituciją, <…> gali būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, pagal kurį rinkimų apygardose būtų leidžiami tam
tikri rinkėjų skaičiaus skirtumai. Tačiau negali būti konstituciškai pateisinamas
toks teisinis reguliavimas, pagal kurį būtų leidžiami tokie rinkėjų skaičiaus skirtumai, kurie sudarytų prielaidas iškreipti vienodą rinkėjų balsų reikšmę nustatant
balsavimo rezultatus, paneigti pačią lygios rinkimų teisės esmę“121.
Taigi Konstitucinis Teismas netiesiogiai nurodė, kad tokios praktikos kaip rinkimų apygardų ribų nustatymas siekiant tam tikro rinkimų rezultato (angl. gerrymandering) yra iš esmės (bent tam tikrais aspektais) nesuderinamos su Konstitucija. Taip pat ir nevienodo dydžio rinkimų apygardų sudarymas, jei tai gali nulemti
balsavimo rezultatus.
7.2.5. Susijusiame kontekste pažymėtina, kad, Konstitucinio Teismo vertinimu,
proporcinė, mažoritarinė ar mišri rinkimų sistema savaime nesudaro prielaidų pažeisti demokratiškų rinkimų reikalavimus. Kitaip sakant, vienos ar kitos rinkimų
sistemos galiojanti Konstitucija ir konkrečiai demokratijos samprata nedeterminuoja ne tik eksplicitiškai, bet ir implicitiškai122.
Tačiau sykiu Teismas yra nurodęs: „Kad ir kokią rinkimų sistemą įstatymų
leidėjas pasirinktų, jis privalo nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų
demokratišką atstovavimą Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų nuolatiniams gyventojams savivaldos institucijose, deramą savivaldos teisės
įgyvendinimą ir savivaldybių institucijų funkcionavimą ir nesudarytų prielaidų
savivaldybių tarybų veiklos neprognozuojamumui, nestabilumui, neefektyvumui
(Konstitucinio Teismo 2007 m. vasario 9 d. nutarimas).“123
Šiuo požiūriu, pavyzdžiui, galima numanyti, kad pernelyg didelį atstovaujamosios institucijos susiskaldymą lemianti (ir todėl jos veiklos neprognozuojamumą,
nestabilumą, neefektyvumą potencialiai kelianti) rinkimų sistemos variacija pagal Konstituciją iš esmės negalima. Panašu, kad pirmiausia tai gali būti taikoma
rinkimų slenksčių nustatymo reikalingumui pagrįsti (nors pats Teismas niekuomet
to tiesiogiai neįvardijo). Tačiau ne vien tai. Antai tokia savivaldybių tarybų sufor119 Konstitucinio Teismo 2014 m. spalio 13 d. nutarimas.
120 Rinkimų užstato paskirties vertinimas leidžia daryti išvadą, kad kandidatai (bent jau labai specifiškai) šiam principui subordinuoti. Žr.: Konstitucinio Teismo 2012 m. kovo 29 d. nutarimas.
121 Ibid.
122 Pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 2007 m. vasario 9 d., 2008 m. spalio 1 d., 2010 m. lapkričio 10 d.,
2014 m. spalio 13 d. ir 2015 m. spalio 20 d. nutarimai.
123 Konstitucinio Teismo 2012 m. kovo 29 d. nutarimas.
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mavimo tvarka, kuri šiuo metu pasirinkta įstatymų leidėjo, taip pat kelia veiklos
neprognozuojamumo, nestabilumo, neefektyvumo riziką: gyventojams tiesiogiai
renkant ne tik savivaldybės tarybą, bet ir tos tarybos vadovą – merą, gali susiklostyti situacija, kai priešiškoms politinėms stovykloms priklausantis meras ir minimali tarybos dauguma, pagal pasirinktą modelį nepajėgianti pakeisti mero, nuolat
kovoja ir dėl to tampa neįmanomas efektyvus tarybos darbas. Kol kas ši grėsmė,
atrodo, nesirealizavo (rinkimai pagal tokią sistemą vyko tik sykį). Tačiau jos potencialas išlieka ir, jei susidarytų atitinkama faktinė situacija, ją galima būtų mėginti
vertinti pagal minėtą Teismo ištarmę.
7.2.6. Konstitucijoje įtvirtintas visuotinių rinkimų principas – vienas esminių
rinkimų demokratijos aspektų. Aktyviosios rinkimų teisės aspektu jis praktiškai
nekelia klausimų (nebent absenteistinio balsavimo kontekste; žr. 7.2.9). Tačiau
pasyviosios rinkimų teisės ribojimų yra, o kai kurie jų ne tik aprobuoti, bet ir faktiškai inicijuoti (bent jau didesnės apimties prasme) Konstitucinio Teismo.
7.2.6.1. Pagal Teismo pateiktą interpretaciją, pasyviąją rinkimų į Seimą ir Respublikos Prezidento pareigas teisę neterminuotai praranda asmenys, nušalinti
nuo pareigų arba Seimo nario mandato netekę apkaltos proceso tvarka124. Tokie
asmenys negali užimti minėtų pareigų, tad ir dalyvauti atitinkamuose rinkimuose.
Šios pozicijos Teismas nepakeitė netgi Europos Žmogaus Teisių Teismui pripažinus, jog toks apribojimas pažeidžia Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Papildomo (Pirmojo) protokolo 3 straipsnyje įtvirtintas
į Seimą (kaip įstatymų leidybos instituciją) kandidatuoti norinčių asmenų teises125.
Teismas nurodė, kad „būtinybę tam tikras oficialias konstitucines doktrinines
nuostatas reinterpretuoti taip, kad oficialioji konstitucinė doktrina būtų pakoreguota, gali lemti tik tokios aplinkybės, kaip būtinybė didinti galimybes įgyvendinti
asmenų prigimtines bei įgytąsias teises ir teisėtus interesus, būtinybė labiau apginti, apsaugoti Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, poreikis sudaryti palankesnes
sąlygas įgyvendinti Konstitucijoje deklaruotus Tautos siekius, kuriais grindžiama
pati Konstitucija, būtinybė plėsti konstitucinės kontrolės šalyje galimybes, idant
būtų garantuojamas konstitucinis teisingumas, užtikrinta, kad nė vienas teisės aktas (jo dalis), prieštaraujantis aukštesnės galios teisės aktams, neturėtų imuniteto
pašalinimui iš teisės sistemos“. Tačiau „oficialiosios konstitucinės doktrinos (jos
nuostatų) reinterpretuoti taip, kad ji būtų pakoreguota, yra negalima, konstituciškai neleistina, jeigu tuomet pakeičiama Konstitucijoje įtvirtintų vertybių sistema, sumažinamos Konstitucijoje viršenybės teisės sistemoje apsaugos garantijos,
paneigiama Konstitucijoje, kaip vientiso akto, darnios sistemos, samprata, suma124 Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. ir 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimai.
125 Europos Žmogaus Teisių Teismo Didžiosios kolegijos 2011 m. sausio 6 d. sprendimas byloje Paksas prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 34932/04). Tiesa, vertinant Protokolo 3 straipsnio formuluotes
ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą, reikia pabrėžti, jog techniškai šiuo atveju buvo
įžvelgtas ne visuotinės rinkimų teisės, o laisvų rinkimų teisės apribojimas.
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žinamos Konstitucijoje įtvirtintos asmens teisių ir laisvių garantijos, pakeičiamas
Konstitucijoje nustatytas valdžių padalijimo modelis“126.
Teismui atsisakius keisti savo požiūrį (reinterpretuoti Konstituciją), o Seime nepavykus priimti Konstitucijos pataisų, aptartasis apribojimas išlieka ir šiuo metu.
7.2.6.2. Kitas pasyviosios rinkimų teisės apribojimas, atsiradęs Konstitucinio
Teismo iniciatyva, tai ribojimas teisėjams bei asmenims, atliekantiems tikrąją karo
arba alternatyviąją tarnybą, taip pat neišėjusiems į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkams, puskarininkiams ir liktiniams, kitų
sukarintų ir saugumo tarnybų apmokamiems pareigūnams kandidatuoti (būti renkamiems) į Seimą.
Viena vertus, susijęs apribojimas šiems asmenims (draudimas užimti Seimo nario ar savivaldybės tarybos nario pareigas) eksplicitiškai numatytas Konstitucijos
141 straipsnyje127. Antra vertus, Konstitucijoje numatytas tik susijęs, bet ne tapatus
apribojimas: tai, kad pagal Konstituciją tam tikri asmenys negali būti Seimo nariais
ir savivaldybių tarybų nariais, toli gražu nereiškia, jog jie negali būti renkami Seimo nariais ir savivaldybių tarybų nariais. Skirtumą tarp šių kategorijų akivaizdžiai
matė ir Konstitucinis Teismas. Tačiau nusprendė, kad (nepaisant Konstitucijos 141
straipsnio formuluotės kontekste absoliučiai vienodo režimo) kandidatavimas į
Seimo narius ir savivaldybių tarybų narius yra skirtingi dalykai: „Teisėjų ir Konstitucijos 141 straipsnyje nurodytų asmenų galimybė siekti būti išrinktiems Seimo
nariais vertintina kitaip, negu jų galimybė būti išrinktiems savivaldybių tarybų nariais, – pagal Konstituciją tol, kol eina atitinkamas pareigas, šie asmenys neturi
teisės būti renkami Seimo nariais.“
Iš esmės Teismo argumentas nukrypti nuo adekvataus aiškinimo iš esmės atrodo priimtinas ir netgi sveikintinas: „Konstitucijoje įtvirtintas darnios, teisingos
pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekis, konstitucinis laisvų ir demokratinių rinkimų principas suponuoja tai, kad neturi būti sudaroma jokių prielaidų
teisėjams arba asmenims, atliekantiems tikrąją karo arba alternatyviąją tarnybą,
taip pat neišėjusiems į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkams, puskarininkiams ir liktiniams, kitų sukarintų ir saugumo tarnybų apmokamiems pareigūnams savo įgaliojimais pasinaudoti siekiant tapti Seimo
nariu, taigi kilti konfliktui tarp tokio asmens tarnybinių pareigų ir jo privataus
intereso būti išrinktam Seimo nariu.“
Išties nebūtų skaidru ir kandidatų lygiateisiškumas keltų abejonių, jei, pavyzdžiui,
teisėjas ar policijos komisaras savo rinkimų kampanijos metu pasinaudotų užimamomis pareigomis arba netgi ne tiesiogiai jomis, o dėl jų atsirandančiomis papildomomis viešumo perspektyvomis. (Nors įprasta blogybė, kad su viešųjų funkcijų
atlikimu susijusias pareigas užimantys kandidatai įprastai tai daro.) Tad jei šito negali
daryti bent depolitizuotomis turinčių būti institucijų pareigūnai – jau gerai.
126 Konstitucinio Teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimas.
127 Išskyrus teisėjus, kuriems atitinkamas draudimas suformuluotas Konstitucijos 113 straipsnio 1 dalyje bei 104 straipsnio 3 dalyje.
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Vis dėlto skirtingas kandidatams į Seimo narius arba Respublikos Prezidentus
ir į savivaldybių tarybų narius taikomas režimas kelia rimtų abejonių. Ypač paties
Konstitucinio Teismo naudotos argumentacijos kontekste. Nes kai Teismas sako,
kad nevalia „savo įgaliojimais pasinaudoti siekiant tapti Seimo nariu“ ir „galimybė
siekti būti išrinktiems Seimo nariais vertintina kitaip, negu jų galimybė būti išrinktiems savivaldybių tarybų nariais“, logikos prasme peršasi natūrali išvada: Teismas
faktiškai pasakė, jog teisėjams ir Konstitucijos 141 straipsnyje nurodytiems asmenims galima pasinaudoti savo įgaliojimais siekiant tapti savivaldybės tarybos nariais. Juk jei negalima ir jiems – kodėl šis argumentas naudotas kaip pagrindžiantis
skirtingo kandidatų statuso išskyrimą?
Pernelyg nuodugniai neanalizuojant bent paminėjimo vertas Teismo pasakymas, esą kandidatuojant į Seimo narius yra neišvengiamas konfliktas tarp asmens
tarnybinių pareigų ir jo „privataus intereso būti išrinktam Seimo nariu“. Kad ir
ką Teismas turėjo omenyje, tokia frazeologija absoliučiai nedera su valstybės interesais ir Lietuvos žmonių gerove privalančio rūpintis Seimo nario statusu. Kitaip
sakant, netgi jei tam tikrais atvejais (tegu ir gana dažnai) atrodo, jog siekti Seimo
nario mandato asmenis skatina jų privatūs interesai, turėtume preziumuoti, kad
mandatą jie naudos taip, kaip nurodo Konstitucija128. Šiuo požiūriu Seimo nario
rinkimai ir politinį pliuralizmą garantuojanti išrinkimo siekiančių kandidatų įvairovė – ne privatus kandidatų, o viešas savo atstovus renkančios Tautos interesas.
7.2.6.3. Kitas su pasyviąja rinkimų teise susijęs aspektas – savotišką turto cenzą
galinti atitikti pareiga sumokėti rinkimų užstatą. Teismas iš esmės yra pasisakęs
šiuo klausimu ir nurodė, kad rinkimų užstato ėmimas (bei jo grąžinimas surinkus
tik tam tikrą rinkėjų balsų dalį) yra prasmingas patvirtinant kandidatuoti siekiančių asmenų ketinimų rimtumą ir „nenukrypsta nuo konstitucinių demokratinės
valstybės ir demokratiškų rinkimų imperatyvų“129.
7.2.7. Lygių rinkimų principas sietinas su dviem skirtingais aspektais. Pirma,
rinkėjų balsų lygiavertiškumu (šis klausimas jau buvo aptartas, žr. 7.2.4). Antra,
lygiomis kandidatų teisėmis ir galimybėmis (pirmiausia atkreipiant į save rinkėjų
dėmesį ir komunikuojant su jais) rinkimų kampanijos metu.
Kandidatų ir jų sąrašus keliančių subjektų lygios teisės ir galimybės galėtų būti
vertinamos mažiausiai dviem požiūriais. Vienas siejamas su valstybės biudžeto dotacijos paskirstymu politinėms partijoms, kurios yra gavusios tam tikrą dalį visų
rinkėjų balsų, paduotų už politinių partijų kandidatus tuose Seimo ir savivaldybių
tarybų rinkimuose, pagal kurių rezultatus paskirstoma valstybės biudžeto dotacija. Turint omenyje Teismo praktiką sua sponte papildomai nustatyti pareiškėjų
128 Plg.: Konstitucijos 59 straipsnio 4 dalį („Pareigas eidami Seimo nariai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės interesais, savo sąžine ir negali būti varžomi jokių mandatų“) ir
Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos 5 straipsnyje pateikiamos
Seimo nario priesaikos turinį („prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę,
sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei“).
129 Konstitucinio Teismo 2012 m. kovo 29 d. nutarimas.
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nepaminėtus skundžiamo akto ar jo dalies galimo prieštaravimo Konstitucijai
pagrindus, galima manyti, jog susijusioje byloje nurodydamas, kad trijų procentų
gautų balsų slenksčio dotacijai gauti nustatymas neprieštarauja Konstitucijai, Teismas esą kartu netiesiogiai pasakė ir tai, kad kai vienos kandidatų sąrašus ir kandidatus vienmandatėse apygardose keliančios politinės partijos gauna (arba gauna
skirtingo dydžio) valstybės dotaciją, o kitos negauna, nepažeidžia ir lygių rinkimų
principo130. Tokia išvada gal ir galima, tačiau būtų pernelyg drąsi, nes matydamas
pagrindą Teismas gali praplėsti prieštaravimo Konstitucijai vertinimo ribas, bet
neprivalo ištirti ir įvertinti, ar tokių prieštaravimų yra. Tad nors matyti, kad iš esmės skirtingą finansavimą Teismas linkęs vertinti palankiai, galimybę kitokiame
kontekste pateikti nepalankų vertinimą jis išlaiko.
Kitas, su rinkimų komunikacija susijęs, lygių teisių ir galimybių aspektas buvo
eksplicitiškai aptartas 2006 m. gruodžio 21 d. nutarime, kuriame Teismas nurodė, jog „konstituciniai teisingumo, asmenų lygiateisiškumo principai suponuoja
tai, kad tos pačios kategorijos asmenims eteryje turi būti skiriama vienodai laiko,
nebent toks vienodos trukmės laiko skyrimas, vien aritmetinio proporcingumo
kriterijaus laikymasis kliudytų įgyvendinti tam tikrus visuomeniškai, konstituciškai reikšmingus tikslus“. Tiesa, vertinant nutarimo kontekstą reikėtų daryti išvadą,
kad šis reikalavimas taikomas tik visuomeninio transliuotojo veiklai.
Ar šiuo metu Lietuvos teisiniame reguliavime įtvirtintas reikalavimas, kad visos
visuomenės informavimo priemonės vienodai traktuotų skirtingus kandidatus ir
juos bei jų sąrašus keliančius subjektus, gali būti laikomas konstituciniu imperatyvu – gerokai keblesnis klausimas. Viena vertus, patys ką tik minėtame nutarime
Teismo įvardyti principai (ypač asmenų lygiateisiškumo), netgi jų nesiejant su nutarimo kontekstu, tarsi suponuoja, kad pareiga vienodai traktuoti turėtų būti taikoma visoms visuomenės informavimo priemonėms. Antra vertus, įvairių demokratinių šalių praktikoje neretai pasitaiko, kad privačios visuomenės informacijos
priemonės remia tam tikras politines jėgas ir, jei bei kol tai viešai deklaruoja, nėra
verčiamos reklamuoti nemėgstamas politines jėgas bei kandidatus. Taigi, paprasta
Teismo praktikos ekstrapoliacija šiuo atveju vargu ar tinkama.
7.2.8. Savo praktikoje Teismas ne sykį yra pabrėžęs rinkimų proceso viešumo ir
kontrolės reikalavimų svarbą demokratinių rinkimų procese131.
7.2.9. Konstitucinis Teismas yra vienareikšmiškai pripažinęs, kad „asmeninis
(tiesioginis) balsavimas – viena iš lemiamų laisvo, taigi ir demokratiško, rinkėjų
valios reiškimo garantijų“.
Siedamas su rinkimų procese įprastomis tapusiomis problemomis, Teismas čia
nurodė du susijusius aspektus. Pirmiausia, „konstitucinis demokratiškų rinkimų
imperatyvas reikalauja, kad rinkėjams, negalintiems nustatytą dieną atvykti į rinkimų apylinkę dėl ligos, negalios, įkalinimo, vykdomų tarnybos užduočių, taip pat
130 Konstitucinio Teismo 2012 m. kovo 29 d. nutarimas.
131 Konstitucinio Teismo 1996 m. lapkričio 23 d., 2012 m. spalio 26 d., 2012 m. lapkričio 10 d. išvados.
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dėl išvykos ar kitų asmeninių priežasčių, būtų užtikrinama galimybė pareikšti savo
valią rinkimuose. Įstatymų leidėjas turi konstitucinę pareigą nustatyti tokį teisinį
reguliavimą, kad piliečiai, negalintys balsuoti rinkimų dieną, turėtų galimybę savo
konstitucinę teisę įgyvendinti kitu metu“132. Kita vertus, konstatavęs, kad viena iš demokratinėse valstybėse įprastų absenteistinio balsavimo formų – balsavimas paštu,
Teismas nurodė, jog „įstatymų leidėjas, spręsdamas, ar pasirinkti šią absenteistinio
balsavimo formą, taip pat reguliuodamas su balsavimu paštu susijusius santykius,
turi atsižvelgti ne tik į teisinius veiksnius, bet ir į visuomenės politinės kultūros ypatumus, pilietinės brandos lygį, visuomenės mentalitetą, kitus socialinius veiksnius,
nes jie taip pat lemia, ar balsavimu paštu nebus piktnaudžiaujama, ar balsavimo paštu institutas nevirs priemone iškreipti tikrąją rinkėjų valią ir nepaneigs Tautos teisės
išsirinkti tokią savo atstovybę, kuri reikštų jos tikrąją aukščiausią suverenią galią“133.
Šiame kontekste tiktų atkreipti dėmesį į perspektyvoje galimo su absenteistiniu
balsavimu siejamo balsavimo internetu potencialias problemas. Reikia pasakyti,
kad šiuo atveju nebepakanka vien Teismo minėtų reikalavimų „atsižvelgti ne tik
į teisinius veiksnius, bet ir į visuomenės politinės kultūros ypatumus, pilietinės
brandos lygį, visuomenės mentalitetą, kitus socialinius veiksnius“, nes balsavimas
internetu siejamas su rinkėjo asmeniškai pasirinktoje jam patogioje vietoje atliekamais ir rinkimų proceso organizatoriaus išoriškai nekontroliuojamais veiksmais.
Taigi čia itin svarbu tai, kad bent šiuo metu techniškai pernelyg sudėtinga (jei apskritai įmanoma) užtikrinti asmeninį balsavimą internetu per atstumą. Na, o slapto
balsavimo užtikrinimas apskritai atrodo neįmanomas (ypač, jei siekiant užtikrinti
asmeninį balsavimą ir apsaugoti rinkėjus nuo galimo spaudimo yra užtikrinama
galimybė keisti savo pasirinkimą, vadinasi, ir atsekti, kas bei kaip balsavo). Todėl ši
„šiuolaikiškumo“ diagnozavimui neretai panaudojama iniciatyva iš esmės nedera
su Konstitucijoje įtvirtintais demokratinių rinkimų standartais.
7.2.10. Su rinkimų principų pažeidimo pasekmėmis pirmą sykį susidūrėme po
2012 m. rudenį vykusių Seimo rinkimų. Vienoje dėl šių rinkimų pateiktų išvadų
Teismas nurodė, kad „[šiurkštūs] rinkimų principų pažeidimai sudaro prielaidas
pagrįstai abejoti rinkimų rezultatų legitimumu ir teisėtumu, taigi gali apriboti arba
išvis paneigti Tautos aukščiausios suverenios galios raišką per Tautos atstovybę –
Seimą, tad preziumuotina, kad jie savaime laikytini turinčiais esminę įtaką rinkimų rezultatams. Ši prezumpcija gali būti paneigta Vyriausiajai rinkimų komisijai
įvertinus kitas konkrečias rinkimų proceso aplinkybes, turinčias reikšmės rinkimų
rezultatų nustatymui. <…> nepaneigus prezumpcijos, kad nustatyti šiurkštūs demokratiškų, laisvų ir teisingų rinkimų, inter alia rinkimų proceso sąžiningumo
ir skaidrumo, principų pažeidimai savaime laikytini turinčiais esminę įtaką rinkimų rezultatams, t. y. nepaneigus, kad tokiais šiurkščiais pažeidimais galėjo būti
iškreipta tikroji rinkėjų valia, kuri yra esminė rinkimų rezultatų legitimumo ir tei132 Konstitucinio Teismo 2004 m. lapkričio 5 d. išvada.
133 Ibid.
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sėtumo prielaida, negali būti nustatyti tikri ir teisingi rinkimų rezultatai, taigi kandidatai, kurių išrinkimo siekiant buvo padaryti šiurkštūs demokratiškų, laisvų ir
teisingų rinkimų principų pažeidimai, negali įgyti Seimo nario mandato; priešingu
atveju galėtų būti pakirstas Tautos pasitikėjimas savo atstovybe ir pačia valstybe“134.
Teismas pažymėjo, kad įstatymų leidėjas turėtų numatyti galimybę pripažinti
rinkimų rezultatus negaliojančiais, tačiau tik kaip ultima ratio, t. y. turi būti nustatytas toks rinkimų proceso teisinis reguliavimas, pagal kurį būtų ir kitų priemonių
užtikrinti, kad nebūtų iškreipta tikroji rinkėjų valia (pavyzdžiui, pripažinti rinkimų
proceso dalyvius – kandidatus, kurių išrinkimo siekiant buvo padaryti šiurkštūs demokratiškų, laisvų ir teisingų rinkimų principų pažeidimai, arba visą tokią rinkimų kampanijos taktiką naudojančios politinės partijos kandidatų sąrašą – praradus
teisę dalyvauti rinkimuose ir būti išrinktiems Seimo nariais arba kandidatų sąrašui
dalyvauti paskirstant Seimo nario mandatus)135.
Beje, Teismas nurodė ir būtinybę atsižvelgti į rinkimų sistemų ypatumus (be
kita ko, į tai, kad rinkimų rezultatų pripažinimas negaliojančiais daugiamandatėje
ir vienmandatėje apygardose galėtų sukelti iš esmės skirtingus padarinius), taip
pat į tai, kad pagal Konstitucijos 55 straipsnio 2 dalį Seimas laikomas išrinktu, kai
yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių. Kitaip sakant, „atsižvelgiant į žalą,
kuri galėtų būti padaryta rinkėjų lūkesčiams ir valstybės valdžios sistemos stabilumui pripažinus negaliojančiais pagal proporcinę rinkimų sistemą vykusių Seimo
rinkimų rezultatus, ši priemonė (rinkimų rezultatų pripažinimas negaliojančiais
daugiamandatėje rinkimų apygardoje) turėtų būti ultima ratio“136.
Taigi, kaip matėme: (a) galioja prezumpcija, kad šiurkštūs rinkimų principų pažeidimai turi esminę įtaką rinkimų rezultatams, (b) kol ši prezumpcija nepaneigta, kandidatai, kurių išrinkimo siekiant buvo padaryti šiurkštūs rinkimų principų
pažeidimai, negali įgyti mandato ir (c) rinkimų rezultatų pripažinimas negaliojančiais (ypač daugiamandatėje rinkimų apygardoje) yra kraštutinė priemonė.
Šiuo požiūriu esminę reikšmę įgyja pažeidimų kvalifikuojančio požymio – jų
šiurkštumo – nustatymas. Reikia pasakyti, kad tokį griežtą vertinimą („šiurkštūs
pažeidimai“) Teismas kol kas yra susiejęs tik su „[masiniu ir (arba) sisteminiu rinkėjų
papirkimu], inter alia dovanomis ar kitokiu atlyginimu, skatinant dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą kandidatą, vykstant
rinkimų procesui (inter alia rinkimų agitacijos kampanijos, balsavimo laikotarpiu)“.
Kiti buvę ir tirti pažeidimai Teismo netraktuoti kaip „šiurkštūs“.
Antai 2007 m. vasario 9 d. nutarimu pripažinęs, jog galiojusi kandidatų kėlimo
tvarka (tik politinės partijos galėjo kelti kandidatų sąrašus) prieštaravo Konstitucijai, Teismas tuoj pat pareiškė, kad „atsižvelgiant inter alia į tai, jog Savivaldybių
tarybų rinkimų įstatyme įtvirtinta savivaldybių tarybų rinkimų sistema iš esmės
nepaneigia iš Konstitucijos kylančių savivaldybių tarybų rinkimų santykių teisinio
134 Konstitucinio Teismo 2012 m. lapkričio 10 d. išvada.
135 Ibid.
136 Ibid.
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reguliavimo imperatyvų ir nekliudo demokratiškai sudaryti savivaldos institucijų,
deramai įgyvendinti savivaldos teisės, taip pat iš esmės nepaneigia konstitucinės
vietos savivaldos sampratos, 2007 m. vasario 25 d. turinčių įvykti savivaldybių tarybų rinkimų konstitucingumas negali būti kvestionuojamas vien tuo pagrindu,
kad šiuo Konstitucinio Teismo nutarimu šio įstatymo 34 straipsnio <…> 1 dalis
pripažinta prieštaraujančia (atitinkama apimtimi) Konstitucijai“.
Panašiai Teismas pasielgė ir 2014 m. gegužės 25 d. įvykusių rinkimų į Europos
Parlamentą procese. Nuostatų, kurios šiame Konstitucinio Teismo nutarime pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai, pagrindu kilę teisiniai padariniai avansu
buvo pripažinti teisėtais: „[kadangi] Įstatymo 38 straipsnio 6 dalyje nustatytu teisiniu reguliavimu, kuriuo konstituciškai nepagrįstai pasunkintas rinkimų komitetų
keliamų kandidatų pasyviosios rinkimų teisės įgyvendinimas, ši jų teisė nebuvo
apskritai paneigta ir konstituciniai demokratinių, laisvų rinkimų principai nebuvo
paminti, 2014 m. gegužės 25 d. įvykusių rinkimų į Europos Parlamentą teisėtumas
negali būti kvestionuojamas tuo pagrindu, kad šis teisinis reguliavimas pripažintas
prieštaraujančiu Konstitucijai“137.
Įstatymai gali numatyti išsamesnį rinkimų principų šiurkščių pažeidimų sąrašą.
Tiesa, pagal Teismo praktiką tai nebūtinai reikštų, jog tie pažeidimai yra šiurkštūs (nes Konstitucijos, pasak Teismo, negalima interpretuoti remiantis įstatymais).
Kita vertus, bent jau apie „šiurkštumo“ prezumpciją tokiais atvejais galėtume kalbėti drąsiai, nes Teismas yra nurodęs galiojant įstatymo konstitucingumo prezumpciją. Vis dėlto detalizuoti Seimas nesiryžo. Pavyzdžiui, Seimo rinkimų įstatymo 91
straipsnio 2 dalyje, įtvirtindamas Vyriausiosios rinkimų komisijos teisę pripažinti
rinkimų rezultatus negaliojančiais, įstatymų leidėjas nurodė sąlygą, kurioje nieko
naujo nepridėjus (t. y. nedetalizavus kitų galimų šiurkščių pažeidimų formų) eksplicitiškai pakartojama tik tai, ką minėtose išvadose 2012 m. nurodė Konstitucinis
Teismas: „Jeigu nustato, kad [padaryti] šio įstatymo 51 straipsnio 1 dalies ar kiti
šiurkštūs įstatymų pažeidimai.“138
7.2.11. Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad konstitucinė Vyriausiosios
rinkimų komisijos paskirtis organizuoti rinkimus, be kita ko, suponuoja jos įgaliojimus kontroliuoti ir imtis priemonių, kad būtų veiksmingai užtikrintas demokratiškų, laisvų ir teisingų rinkimų (įskaitant rinkimų proceso sąžiningumo
ir skaidrumo) principų laikymasis. Tuo tarpu įstatymų leidėjas šių Vyriausiosios
rinkimų komisijos įgaliojimų kontekste pagal Konstituciją privalo nustatyti tokį
rinkimų proceso teisinį reguliavimą, jog Vyriausioji rinkimų komisija ir teritorinės rinkimų organizavimo institucijos turėtų įgaliojimus veikti taip, kad minėtų rinkimų principų laikymasis būtų veiksmingai užtikrintas (įskaitant tai, kad
būtų užkirstas kelias šių principų pažeidimams, jie būtų ištirti ir būtų taikomos
137 Konstitucinio Teismo 2014 m. spalio 13 d. nutarimas.
138 Referuojamoje Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje būtent ir kalbama apie rinkėjų papirkimą. Antra vertus, reikia pridurti, kad šis (ir kiti rinkimų įstatymai) kalba ne apie „šiurkščius
rinkimų principų pažeidimus“, o apie „šiurkščius įstatymų pažeidimus“.
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sankcijos atsakingiems už šiuos pažeidimus rinkimų proceso dalyviams ir kitiems asmenims)139.
Tai, be kita ko, reiškia, kad pagal Konstituciją Vyriausioji rinkimų komisija
privalo turėti pakankamus įgaliojimus, kad nustačiusi šiurkščius minėtų rinkimų
principų pažeidimus galėtų veiksmingai užtikrinti, jog dėl jų nebus iškreipta tikroji
rinkėjų valia ir Seimo nario mandato neįgis asmenys, dėl kurių išrinkimo teisėtumo kiltų abejonių (įskaitant įgaliojimus taikyti griežčiausią priemonę – pripažinti
rinkimų rezultatus negaliojančiais)140.

8. Atstovaujamoji demokratija
8.1. Atstovaujamoji demokratija praktiškai buvo sukurta ne ilgai trukusių taikių
reformų, bet revoliucijų keliu. Tam tikra revoliucinių pokyčių, juos nulėmusių (o
vėliau ir sekusių) ekonominių ir politinių krizių bei karų grandinė transformavo
iki tol buvusių valstybių valdymo principus ir sukūrė atstovaujamosios demokratijos modelį. Intelektualiniu ir politiniu požiūriu didžiausią istorinį vaidmenį šiame
procese suvaidino trys revoliucijos: Anglijos (1640–1689 m.), Amerikos (1776–
1790 m.) ir Prancūzijos (1789–1795 m.)141.
Nors aptariama sąvoka mūsų akims ir ausims tapusi įprasta, tačiau teoriniu požiūriu ji kelia abejonių, klausimų ir ginčų142. Neretai laikoma, kad atstovaujamoji
valdžia (ypač kai šiuolaikinėse Vakarų demokratijose ji paprastai siejama su laisvo
mandato principu, kuris pirmiausia reiškia, kad rinkėjų priesakai atstovo teisiškai
neįpareigoja) nėra demokratinė griežtąja šio termino prasme, nes žmonės negali
daugiau ar mažiau tiesiogiai daryti įtakos priimant sprendimus.
Vienas šiuolaikinės demokratinės teorijos pradininkų J. J. Rousseau veikimą
kitų vardu apskritai smerkė kaip nesuderinamą143 su suvereniteto idėja: „Suverenitetui negalima atstovauti dėl tos pačios priežasties, dėl kurios jo negalima atsisakyti. Jis iš esmės yra bendroji valia, o valiai atstovauti negalima: arba tai ji, arba
tai kita valia – vidurio nėra. Todėl tautos deputatai nėra ir negali būti jos atstovai;
jie tik jos įgaliotiniai; jie nieko negali nuspręsti galutinai. <…> Anglų tauta manosi
esanti laisva; ji smarkiai klysta; ji laisva tik parlamento narių rinkimų metu; kai tik
jie išrinkti – ji vergas, ji niekas.“144
139 Konstitucinio Teismo 2012 m. spalio 26 d. ir lapkričio 10 d. išvados.
140 Konstitucinio Teismo 2012 m. lapkričio 10 d. išvada.
141 Plačiau žr., pavyzdžiui, Roper B. The History of Democracy: A Marxist Interpretation. London:
Pluto Press, 2013, p. 88, 144–148 ir kt.
142 Šiuo klausimu paminėtinas dar prieš pusę amžiaus publikuotas konceptualus darbas: Pitkin H.
The Concept of Representation. University of California Press, 1967.
143 Ideologinis J. J. Rousseau ir Konstitucinio Teismo pozicijų disonansas labai akivaizdžiai matosi
palyginus toliau pagrindiniame tekste pateikiamą citatą ir šią viename pirmųjų Teismo aktų esančią tezę: „Netiesiogiai Tautos valią išreiškia demokratiniuose rinkimuose išrinkta Tautos atstovybė – parlamentas“ (Konstitucinio Teismo 1994 m. gruodžio 4 d. nutarimas).
144 Ruso Ž. Ž. Rinktiniai raštai. Vilnius: Mintis, 1979, p. 221.
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Tačiau yra ir kita pozicija, politinį atstovavimą vertinanti kaip legitimų demokratinio sprendimų priėmimo būdą (netgi ne kaip vien pragmatinių poreikių nulemtą pasirinkimą, susijusį su tuo, kad didelėse politinėse bendruomenėse tiesioginė demokratija kasdieniame gyvenime iš esmės neįmanoma)145.
Jau nuo 19 a. demokratijos teorijoje atstovavimas (reprezentavimas) paprastai
vertinamas kaip pragmatiniu požiūriu būtina prielaida didelėse politinėse bendruomenėse realizuoti piliečių įgyvendinamos valdžios idėją146. Visgi atstovavimo
pagrindais sukurta valdžia netgi Jungtinėse Amerikos Valstijose, Prancūzijoje ar
Jungtinėje Karalystėje dar ilgai buvo suvokiama kaip alternatyva demokratiniam
valdymui, o ankstyvieji atstovimu grindžiamo valdymo šalininkai tikėjo, kad jis
gali išlaikyti tiek aristokratinį rinkimų principą, tiek užtikrinti, kad tautos (piliečių) balsas būtų saugiau perteiktas per jų išrinktų geriausiųjų atstovų svarstymus147.
8.2. Demokratinis Tautos (valstybinės bendruomenės) ir savivaldybės teritorinės bendruomenės atstovavimas susijęs su įvairiais klausimais, o be įgaliojimų
suteikimo procedūros pagrindiniai yra šie: ar atstovai atsakingi bei atskaitingi atstovaujamiesiems (ir kaip?)148, ar (ir kiek?) piliečių svarstymai bei lūkesčiai turėtų
lemti atstovų sprendimus.
Lietuvoje į juos iš esmės atsako pati Konstitucija, kurioje nedviprasmiškai nustatyti tokie atstovaujamosios demokratijos atributai kaip laisvas mandatas ir negalimumas atšaukti atstovą (tiksliau – galimybės atšaukti nenumatymas) bei atstovavimo apribojimą laiko požiūriu lemiantys periodiniai rinkimai.
8.3. Interpretuodamas Konstitucijos teiginį, jog Seimo nariai „negali būti varžomi jokių mandatų“, Teismas kalba apie laisvą mandatą: „Seimo nario laisvo
mandato esmė – Tautos atstovo teisė įgyvendinti jam nustatytas teises ir pareigas
nevaržant šios laisvės rinkėjų priesakais, jį iškėlusių partijų ar organizacijų politiniais reikalavimais. Seimo nario laisvas mandatas reiškia ir tai, kad rinkėjai neturi teisės atšaukti Seimo nario. Seimo nario atšaukimas prieš laiką būtų vienas iš
imperatyvaus mandato elementų“149. Šiame kontekste Teismas yra pridėjęs ir itin
ryškias tarptautines tendencijas labai teisingai apibūdinantį, tačiau vargu ar preciziškai tikslų pastebėjimą, esą „demokratinės valstybės nepripažįsta parlamento
nario imperatyvaus mandato, taigi ir galimybės atšaukti parlamento narį iš pareigų
prieš laiką“150 (imperatyvus mandatas taikomas tiesiogiai nerenkamame žemių vy145 Žr., pavyzdžiui, Urbinati N. Representative Democracy: Principles and Genealogy. University of
Chicago Press, 2006.
146 Klasikiniai argumentai pateikiami: Mill J. Considerations on Representative Government. Serenity Publishers, 2008.
147 Laycock D. H. (ed.). Representation and democratic theory. UBC Press, 2011, p. x.
148 Reikia pridurti, kad pagal Konstituciją yra ir kitų atstovų atsakomybės bei atskaitomybės mechanizmų, kaip apkalta, kurie nesietini su atstovaujamaisiais (bent jau realizuojami jiems nedalyvaujant).
149 Konstitucinio Teismo 1993 m. lapkričio 26 d., 1999 m. lapkričio 9 d., 2001 m. sausio 25 d., 2003 m.
gegužės 30 d., 2004 m. liepos 1 d. nutarimai.
150 Konstitucinio Teismo 2004 m. liepos 1 d. nutarimas.
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riausybėms atstovaujančiame Vokietijos Bundesrate, taip pat jis vis dar taikomas
dalyje valstijų Jungtinėse Amerikos Valstijose)151.
Tačiau sistemiškai interpretuojant Konstituciją, joje įtvirtintas Seimo nario laisvas mandatas, pasirodo, negali būti suprantamas tik kaip leidimas veikti vien savo
nuožiūra, veikti vadovaujantis vien savo sąžine ir, ypač, ignoruoti Konstituciją. Pasak Teismo, „Konstitucija suponuoja tokią Seimo nario nuožiūros ir Seimo nario
sąžinės sampratą, pagal kurią tarp Seimo nario nuožiūros bei Seimo nario sąžinės
ir Konstitucijos reikalavimų, Konstitucijos saugomų ir ginamų vertybių neturi būti
atotrūkio. Seimo nario laisvas mandatas – ne Tautos atstovo privilegija, o viena iš
teisinių priemonių, užtikrinančių, kad Tautai bus deramai atstovaujama jos demokratiškai išrinktoje atstovybėje Seime, kad Tautos atstovybė Seimas veiks tik Tautos
ir Lietuvos valstybės interesais. Dėl to Seimo nario laisvas mandatas negali būti
naudojamas ne Tautos ir Lietuvos valstybės interesais. Jis negali būti naudojamas
Seimo nario ar jam artimų asmenų arba kitų asmenų privačiai naudai gauti, jų asmeniniais ar grupiniais interesais, kandidatą į Seimo narius iškėlusių ar jį rėmusių
politinių partijų ar politinių organizacijų, visuomeninių organizacijų, kitų organizacijų ar kitų asmenų interesais, teritorinių bendruomenių, Seimo nario rinkimų
apygardos rinkėjų interesais, t. y. partikuliariais interesais. Pagal Konstituciją Seimo narys yra ne politinių partijų ar politinių organizacijų, visuomeninių organizacijų, kitų organizacijų, interesų grupių, teritorinių bendruomenių, savo apygardos
rinkėjų atstovas Seime – jis atstovauja visai Tautai.“152
Taigi pati Tauta tarp rinkimų negali tiesiogiai kvestionuoti savo atstovo veiksmų. Tačiau jeigu Konstitucinis Teismas nustato Konstituciją šiurkščiai pažeidžiantį
pasinaudojimo laisvu Seimo nario mandatu faktą, Tautos atstovybė – Seimas – iš
tokio savo nario mandatą gali atimti. Kitaip sakant, laisvas Seimo nario mandatas
turi ne tik tam tikras ribas, bet ir nuo jų peržengimo saugantį mechanizmą.
8.4. Pasak Konstitucinio Teismo, kai kurios Seimo nario konstitucinės pareigos
Konstitucijoje nėra formuluojamos expressis verbis, tačiau jos neatskiriamai susijusios su jo darbu Seime bei kita parlamentine veikla. Antai „Seimo, kaip Tautos
atstovybės, konstitucinė paskirtis, Seimo nario, kaip Tautos atstovo, konstitucinis
teisinis statusas suponuoja Seimo nario konstitucinę priedermę atstovauti Tautai,
taigi ir jo pareigą dalyvauti Seimo posėdžiuose, taip pat Seimo struktūrinių padalinių, kurių narys jis yra, darbe“153.
8.5. Konstitucinis Teismas pridėjo ir daugiau aspektų. Pirmiausia paminėtinas
Seimo narių lygybės principas (siejamas su jau minėtu principu, kad kiekvienas
Seimo narys yra visos Tautos atstovas): „Kiekvienas parlamento narys atstovauja
151 Žr., pavyzdžiui, European commission for Democracy through law (Venice Commission). Report
on imperative mandate and similar practices. Adopted by the Council for Democratic Elections
at its 28th meeting (Venice, 14 March 2009) and by the Venice Commission at its 79th Plenary
Session (Venice, 12-13 June 2009). CDL-AD(2009)027.
152 Konstitucinio Teismo 2004 m. liepos 1 d. nutarimas.
153 Ibid.
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visai Tautai, visi parlamento nariai yra Tautos atstovybė. Seimo narių teises taip
diferencijuojant, kad faktiškai jiems nustatomos nevienodos galimybės dalyvauti
Seimo darbe, yra pažeidžiamas esminis atstovaujamosios institucijos principas –
parlamento narių lygybė, vadinasi, nėra galimybių Seime atstovauti visai Tautai,
reikšti jos interesus.“154
8.6. Atstovaujamosios demokratijos kontekste labai svarbus Teismo akcentuotas iš Konstitucijoje įtvirtinto Seimo nario statuso kildinamas reikalavimas, kad
„turi būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kuris leistų užtikrinti <…> nuolatinį, sistemingą visuomenės (rinkėjų) informavimą apie Seimo narių dalyvavimą
Seimo posėdžiuose ir jų viešą balsavimą Seime svarstomais klausimais“. Dar daugiau. Teikdamas išvadą viename apkaltos procese Teismas nurodė, kad „iš Seimo
nario priesaikos, Seimo nario konstitucinio statuso kyla reikalavimas, kad Seimo
narys elgtųsi sąžiningai, bendraudamas su rinkėjais, visuomenės atstovais pateiktų
teisingus faktus apie savo pareigų vykdymą, vengtų elgesio, žeminančio Seimo –
Tautos atstovybės reputaciją ir autoritetą“155.
8.7. Viename ankstyvųjų nutarimų Konstitucinis Teismas pateikė labai įdomią
tezę, kuri plėtojama ir anksčiau minėtame Nadios Urbinati darbe:156 „Demokratinėje visuomenėje žmogui laiduojama teisė laisvai formuoti savo nuomonę apie
visuomeninius reikalus, laisvai juos aptarinėti. Bendriausias viešų diskusijų visuomenės gyvenimo klausimais tikslas – ieškoti visuomenei rūpimos tiesos. Per
diskusijas įvairios informacijos pagrindu besiformuojanti žmonių politinė valia
užtikrina atstovaujamosios demokratijos funkcionavimą.“157
Tiesa, kadangi tezei akivaizdžiai skirtas obiter dicta vaidmuo (panašu, kad ir
apskritai šios idėjos potencialas ribotas būtent tokia paskirtimi ir ji vargu ar kada
taps ratio decidendi), jos išplėtojimo nesulaukėme.
8.8. Atstovaujamosios demokratijos kontekste mesianistinis gali pasirodyti
keliuose Konstitucinio Teismo nutarimuose pakartotas teiginys, kad „savivaldos
teisės įgyvendinimas neįmanomas be demokratinio atstovavimo“158. Vis dėlto jį
reikėtų vertinti Konstitucijos 4 straipsnio nuostatos „[a]ukščiausią suverenią galią
Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus“ ir 119 straipsnio
1 dalies nuostatos „[s]avivaldos teisė <…> įgyvendinama per atitinkamas savivaldybių tarybas“ kontekste: pagal Konstituciją savivaldos teisė teritorinių bendruomenių negali būti įgyvendinama tiesiogiai. Todėl čia nebeturime kito pasirinkimo
nei demokratinis atstovavimas per savivaldybės tarybas.
154 Konstitucinio Teismo 1993 m. lapkričio 26 d. nutarimas.
155 Konstitucinio Teismo 2010 m. spalio 27 d. išvada.
156 Šiame darbe ji bando parodyti, kad politinis atstovavimas galiausiai paremtas įtakos ir galios kontinuumo, kurį, be kita ko, sukuria visuomenę ir atstovaujamąsias institucijas jungiančios idėjos ir
komunikavimas. Žr.: Urbinati N. Representative Democracy: Principles and Genealogy. University of Chicago Press, 2006.
157 Konstitucinio Teismo 1998 m. kovo 10 d. nutarimas.
158 Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodžio 24 d. ir 2010 m. kovo 31 d. nutarimai.

162

Demokratijos sampratos atspindžiai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje

8.9. Aptariant atstovaujamosios demokratijos apibūdinimą Konstitucinio Teismo aktuose, negalima nepaminėti dar vienos jo tezės – „nėra priešpriešos tarp
tautos ir jos atstovybės“159.
Pirmiausia Teismas šią tezę susiejo su tuo, jog „Seimas įgyvendina tuos įgaliojimus, kuriuos jam Tauta nustatė savo priimtoje Konstitucijoje“ (vadinasi, suprask
– Seimas daro tik tai, ką suverenas jam pavedė, ir pats nėra suvereni institucija,
nes yra priklausomas nuo Tautos valios ir veikia tik jos suteiktų įgaliojimų ribose).
Tačiau paskesniame nutarime pridėtas papildomas teiginys „vadinasi, aiškinant
Konstituciją negali būti priešpriešinamos tiesioginio (referendumu) ir netiesioginio (per Tautos atstovybę – Seimą) Tautos aukščiausios suverenios galios vykdymo
formos“ tokią interpretaciją iš esmės verčia atmesti: priešpriešos „tarp tautos ir jos
atstovybės“ nebuvimas reiškia ir jų principinį lygiavertiškumą. Kitaip sakant, pagal tokią interpretaciją šiandien valstybėje faktiškai yra du lygiaverčiai „suverenai“
(galima sakyti ir kitaip: suvereni Tauta turi dvi raiškos formas – balsavimo teisę
turinčių piliečių visumą ir Seimą).

9. Demokratinės kontrolės principas
9.1. Kad ir koks būtų demokratijos modelis, įprastai laikomasi principinės nuostatos, kad valdžia (institucijos ir pareigūnai) turi tarnauti ne partikuliarinių interesų,
o visos politinės ar net teritorinės bendruomenės labui („valdžios įstaigos tarnauja
žmonėms“)160. Tiesa, politinės bendruomenės narių dalis bendroje populiacijoje
(teritorinėje bendruomenėje) gali reikšmingai skirtis161.
Tačiau kai demokratija įgyvendinama ne tiesiogiai, inter alia, atstovaujamosios
demokratijos kontekste, neišvengiamai atsiranda dualizmas tarp bendruomenės ir
jos įgaliojimus veikti tam tikrose srityse gavusių agentų. Atstovų bei įgaliotinių
savanaudiškumo ir korupcijos pavojus. Tikimybė, kad jie ims veikti pagal savo subjektyvius ir daugumos bendruomenės narių pozicijos neatitinkančius kriterijus
– dėl to, kas yra pageidautina ir siektina, o kas ne. Veikti ne bendruomenės interesais. Todėl suverenia pripažįstant atitinkamą bendruomenę, šios bendruomenės
atstovus ir kitus valdingus įgaliojimus turinčius agentus reikia kontroliuoti (bent
viešumo ir atskaitomybės – vienos elementariausių kontrolės formų, taip pat svarbia kitų kontrolės formų prielaida – pavidalu).
Konstitucinis Teismas nurodo, jog apskritai „demokratinių valdžios institutų
prigimtis yra tokia, kad visi asmenys, kurie įgyvendina politinę žmonių valią,
159 Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. ir 2014 m. liepos 11 d. nutarimai.
160 Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalis.
161 Ir čia net nereikia akivaizdžiai „nebeaktualių“ pavyzdžių (kaip Abiejų Tautų Respublikos situacija). Dar 1995 m. kaimyninėje Latvijoje net 29 proc. gyventojų neturėjo šios šalies pilietybės. Žr.:
Latvijos užsienio reikalų ministerijos tinklalapyje pateikiamą informaciją [interaktyvus]. Prieiga
per internetą: <http://www.mfa.gov.lv/en/policy/society-integration/citizenship-in-latvia/citizenship-policy-in-latvia/basic-facts-about-citizenship-and-language-policy-of-latvia-and-some-sensitive-history-related-issues>.
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įvairiomis formomis kontroliuojami, kad ši valia nebūtų iškreipta. Vykdant tokią kontrolę, vienaip ar kitaip patikrinama šių pareigūnų veikla“ (nors tuo pat
metu „esminę reikšmę turi asmenų, vykdančių politines programas, veiklos savarankiškumas“)162, o demokratinė valstybės pareigūnų veiklos kontrolė ir jų atsakomybė visuomenei – būtina piliečių (valstybinės bendruomenės) pasitikėjimo
prielaida ir, kad valstybės pareigūnai turi turėti valstybinės bendruomenės pasitikėjimą (tiesa, ši apibendrinta tezė pateikta labai specifiniame kontekste – argumentuojant, kad viena iš valstybės pareigūnų viešos demokratinės kontrolės
formų yra tiesioginio piliečių dalyvavimo galimybių nenumatantis konstitucinis
apkaltos institutas, suteikiantis galimybę pašalinti iš užimamų pareigų tuos valstybės pareigūnus, kurie pažeidžia Konstituciją, teisę, o asmeninius ar grupinius
interesus iškelia virš visuomenės interesų, tad savo veiksmais diskredituoja valstybės valdžią)163.
Kadangi Konstitucinis Teismas nėra aiškiau apibūdinęs demokratinės kontrolės sąvokos, čia ji suprantama (atitinkamu mastu ir aptariama) ne kaip tam tikrus
kokybinius „demokratiškumo standartus“ atitinkanti kontrolė164 (kitaip sakant,
„demokratinei valstybei“ arba „demokratinei visuomenei“ imanentiškai būdinga
kontrolė), o kaip tam tikrų specifinių subjektų – savarankiškos ir savivaldžios
valstybinės arba kitos teritorinės bendruomenės arba jos atstovų – vykdoma kontrolė.
9.2. Teismo praktikoje demokratinė kontrolė pirmiausia grindžiama parlamentinės kontrolės idėja. Jis ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinė Seimo, kaip
Tautos atstovybės, prigimtis lemia ypatingą jo vietą valstybės valdžios institucijų
sistemoje, jo funkcijas bei įgaliojimus, būtinus funkcijoms vykdyti; kad įgyvendindamas savo konstitucinius įgaliojimus Seimas vykdo klasikines demokratinės
teisinės valstybės parlamento funkcijas: leidžia įstatymus (įstatymų leidybos funkcija), vykdo vykdomosios valdžios ir kitų valstybės institucijų (išskyrus teismus)
parlamentinę kontrolę (kontrolės funkcija), steigia valstybės institucijas, skiria ir
atleidžia jų vadovus bei kitus valstybės pareigūnus (steigiamoji funkcija), tvirtina
valstybės biudžetą ir prižiūri, kaip jis vykdomas (biudžetinė funkcija), ir kt.165 Prie
svarbių Seimo vykdomų kontrolės funkcijų reikia paminėti ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje itin plačiai atskleistą apkaltos institutą, kuris, beje, yra bene
vienintelė a posteriori teismų parlamentinės kontrolės (galimybės teisiškai reaguoti
į nepriimtiną teisėjų veiklą) forma.
162 Konstitucinio Teismo 1996 m. gegužės 29 d. nutarimas.
163 Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d., 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimai.
164 Reikia pasakyti, kad demokratijos kokybės klausimas yra ne tik sudėtingas, bet ir labai nevienareikšmiškai sprendžiamas. Žr., pavyzdžiui: Norkus Z. Kokia demokratija, koks kapitalizmas?
Pokomunistinė transformacija Lietuvoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu. Vilnius:
Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 448–458.
165 Pavyzdžiui: Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 13 d., 2004 m. liepos 1 d., 2006 m. balandžio
4 d., 2010 m. gegužės 13 d., 2015 m. gruodžio 30 d. nutarimai, 2009 m. sausio 15 d., 2014 m. sausio
16 d. sprendimai, 2010 m. spalio 27 d., 2014 m. birželio 3 d. išvados.
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Tačiau parlamento kontrolinės galios nėra neribotos (ir ne vien tuo aspektu,
kad neaprėpia teismų veiklos arba kad kai kurios kitos konstitucines funkcijas atliekančios institucijos ar pareigūnai, kaip antai prokurorai, parlamento praktiškai
taip pat nebegali būti kontroliuojami)166. Konstitucinis Teismas suformavo gana
plačią Seimo kontrolines galias ribojančią jurisprudenciją167. Nesiimant čia detaliai
aptarti šią jurisprudenciją, paminėtini bent kai kurie jos aspektai.
9.2.1. Parlamentinės kontrolės pretekstu negalima perimti valdymo.
Teismas nurodė, jog Konstitucijoje įtvirtinta parlamentinė demokratija nėra
„konvento valdymas“, ji nėra tokia sistema, kur parlamentas tiesiogiai organizuoja kitų valstybės ar savivaldybių institucijų darbą arba gali bet kada įsikišti į bet
kurios viešąją valdžią įgyvendinančios valstybės ar savivaldybių institucijos ar jų
pareigūnų veiklą. Parlamentinė demokratija nėra ir tokia sistema, kur parlamentas, esant nors menkiausiai dingsčiai, gali (a) kontroliuoti bet kokius tokių institucijų ar jų pareigūnų sprendimus, (b) inicijuoti sankcijų taikymą atitinkamiems
asmenims, juo labiau (c) pats priimti sprendimus už atitinkamą kompetenciją turinčias valstybės ar savivaldybių institucijas (jų pareigūnus), t. y. priimti tokius
sprendimus, kuriuos gali priimti tik atitinkamą kompetenciją turinčios valstybės
institucijos (jų pareigūnai), pavyzdžiui, teismai, prokurorai, Valstybės kontrolė,
166 Plg.: „Negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį prokurorai būtų įpareigoti įstatymų leidžiamajai ar vykdomajai valdžiai teikti ataskaitas apie savo konstitucinių funkcijų vykdymą, inter alia kad generalinis prokuroras būtų įpareigotas teikti tokias ataskaitas apie Lietuvos
Respublikos prokuratūros veiklą, kurioms Seimas, Respublikos Prezidentas ar Vyriausybė turėtų
pritarti; tokios pareigos nustatymas reikštų kišimąsi į prokurorų, vykdančių Konstitucijoje nustatytas funkcijas, veiklą, prokurorų nepriklausomumo vykdant Konstitucijoje nustatytas funkcijas
varžymą. <…> Konstitucijoje įtvirtintų vertybių pusiausvyros principas ir įstatymų leidėjo pareiga suderinti skirtingus interesus, užtikrinti konstitucinių vertybių pusiausvyrą įpareigoja įstatymų
leidėją suderinti konstitucinę nuostatą, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, ir konstitucinį
prokurorų nepriklausomumo principą. Šių konstitucinių vertybių suderinamumas būtų užtikrintas, jeigu generalinis prokuroras įstatymu būtų įpareigotas teikti visuomenei, dalyvaujantiems
generalinio prokuroro skyrimo ir atleidimo procese Seimui, Respublikos Prezidentui informaciją
(viešus pranešimus) apie baudžiamosios politikos prioritetų įgyvendinimą, viešojo intereso gynimą, prokuratūros darbo organizavimą, prokuratūros veiklos kryptis, bendradarbiavimo su Lietuvos ir užsienio ikiteisminio tyrimo įstaigomis, kitomis institucijomis organizavimą, nusikalstamų
veikų tyrimo terminus, prokuratūros darbe kylančias problemas <…> tokia informacija (vieši
pranešimai) gali būti teikiami inter alia metinės prokuratūros veiklos ataskaitos forma.
Vadinasi, pagal Konstituciją Seimas, įgyvendindamas Konstitucijos suponuojamą galimybę įstatymu reglamentuoti savo funkcijų vykdymui reikšmingos informacijos, inter alia ataskaitų forma,
reguliarų gavimą iš valstybės institucijų (išskyrus teismus), gali nustatyti, kad generalinis prokuroras Seimui bendra tvarka reguliariai teikia informaciją apie prokuratūros veiklą, inter alia metinę jos veiklos ataskaitą; tačiau negali nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį generalinis
prokuroras būtų įpareigotas Seimui ar Respublikos Prezidentui teikti informaciją ne apie apibendrintus visos prokuratūros veiklos aspektus, bet būtent apie tai, kaip Generalinės prokuratūros ir
teritorinių prokuratūrų prokurorai vykdo konstitucines funkcijas“ (Konstitucinio Teismo 2015 m.
gruodžio 30 d. nutarimas).
167 Ypač paminėti Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 13 d., 2006 m. balandžio 4 d. nutarimai ir
2006 m. lapkričio 21 d. sprendimas.
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ikiteisminio tyrimo institucijos, įstatymuose numatyti operatyvinės veiklos sub
jektai168.
9.2.2. Parlamentinė kontrolė neapima kontroliuojamų subjektų vertinimo jų
priimamų individualaus pobūdžio sprendimų (pavyzdžiui, valstybės ir savivaldybių institucijų vadovų sprendimų dėl atitinkamose institucijose dirbančių asmenų
profesinės karjeros) teisėtumo ir tikslingumo atžvilgiu169.
Tačiau, atrodo, taip yra ne todėl, kad demokratinės valstybės parlamentas iš
esmės negalėtų tuo užsiimti, o siekiant, kad daug labai svarbių ir autentiškų (tokių,
kurių kitos institucijos negali perimti ir už ją atlikti) funkcijų atliekanti Tautos atstovybė nešvaistytų laiko tam, ką kitos specialiai sukurtos institucijos gali padaryti
efektyviau ir tinkamiau, o parlamentas jų darbo rezultatą vėliau gali naudoti kaip
pagrindą savo atitinkamiems sprendimams. Taigi, šie klausimai yra teisėsaugos
institucijų, teismų, Valstybės kontrolės ir kitų institucijų vertinimo objektas (ypač
teisėtumo ir teisinio pagrįstumo aspektu) arba tiek, kiek yra teisėti ir priklauso atitinkamų subjektų diskrecijai, tikslingumo atžvilgiu vertinami turėtų būti iš esmės
tik bendrame kontekste (generalizuojant tam tikrą praktiką ir šios generalizacijos
pagrindu priimant atitinkamus sprendimus).
9.2.3. Svarbu paminėti ir tai, jog su Konstitucija suderinami tik tokie parlamentinės kontrolės įgaliojimai, kurie nekelia grėsmės, kad nebus apsaugota informacija, „kurios atskleidimas galėtų padaryti žalą Konstitucijoje įtvirtintoms, jos ginamoms ir saugomoms vertybėms“170.
9.3. Nepaisant to, kad demokratijos struktūroje parlamentinė kontrolė vaidina
labai svarbų vaidmenį, kontroliuojamas ir pats parlamentas. Teisinę parlamento
priimamų aktų kontrolę (pagal čia apsibrėžtą sampratą ji nelaikoma demokratinės
kontrolės forma) atlieka Konstitucinis Teismas, o politinę – rinkėjai, teritorinės
bendruomenės nariai (tiesa, tik periodinių rinkimų metu, o ne tarp jų).
9.4. Dėl disponavimo ypatingais galios instrumentais (jų veiksmingumą ir keliamą pavojų bet kokiam, net ir demokratiniam, režimui liudija istorinių ir dabartinių karinių diktatūrų pavyzdžiai) tam tikros specifikos turi karinės ir sukarintos
valstybės institucijos.
Todėl nenuostabu, kad radęs progą Teismas pabrėžė šių institucijų demokratinės kontrolės (ir būtent civilinės kontrolės) svarbą. Antai Konstitucinio Teismo
aktuose konstatuota, jog „iš konstitucinio reikalavimo, kad Lietuvos valstybės valdžia būtų organizuota demokratiškai ir kad šalyje būtų demokratinis politinis režimas, konstitucinio atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės imperatyvo,
konstitucinio atsakingo valdymo principo, kitų Konstitucijos nuostatų išplaukia,
jog karinės ir sukarintos valstybės institucijos negali turėti prioriteto prieš civilines valstybės institucijas, karinių ir sukarintų valstybės institucijų bei jų pareigūnų
sprendimai turi būti grindžiami civilinių valstybės institucijų sprendimais, karinės
168 Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 21 d. sprendimas.
169 Ibid.
170 Ibid.
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valstybės institucijos turi būti atskaitingos civilinėms valstybės institucijoms ir jų
kontroliuojamos, o demokratinė civilinė karinių ir sukarintų valstybės institucijų
(įskaitant ginkluotąsias pajėgas) kontrolė yra būtina pilietinio demokratinio valdymo, taigi ir teisinės valstybės, prielaida“171.
Pasak Teismo, „Konstitucijos 141 straipsnyje paminėtų asmenų veikloje gali atsirasti vidinė kolizija tarp būtinumo įgyvendinti valstybinės valdžios funkcijas ir
vykdyti statutinius reikalavimus. Tai gali būti viena iš priežasčių, dėl kurios sutrikdomas demokratinių institutų funkcionavimas“172.
Beje, Konstitucijos 141 straipsnyje eksplicitiškai įtvirtintus specialius karinių ir sukarintų institucijų pareigūnų veiklos apribojimus Konstitucinis Teismas taip pat sieja su
konstituciniu civilinės demokratinės karinių valstybės institucijų kontrolės principu173.
9.5. Nacionaliniu mastu demokratinės kontrolės institutas reiškiasi ir vietos savivaldos lygmeniu.
Pasak Teismo, Konstitucijoje įtvirtinti ne tik vykdomųjų organų atskaitingumo
atstovybei, bet ir savivaldybių tarybų viršenybės joms atskaitingų vykdomųjų organų atžvilgiu principai. Todėl „savivaldybių tarybos turi įgaliojimus kontroliuoti jų
sudaromus ir joms atskaitingus vykdomuosius organus“174.
Iš atskaitingumo, viršenybės ir kontrolės santykių Teismas padarė kitą milžiniškas pasekmes tuometinei savivaldybių valdymo struktūrai turėjusią (ir tebeturinčią) išvadą: „Pagal Konstituciją savivaldybių taryboms atskaitingi vykdomieji organai negali būti sudaromi iš juos sudarančių savivaldybių tarybų narių.“175 Ir išties
– kaipgi patys sau atsiskaitys ir savo pačių atžvilgiu vykdys demokratinę kontrolę?
9.6. Jau minėta, kad teismai praktiškai iškrenta iš demokratinės kontrolės veikimo ribų.
9.6.1. Tiesa, nominaliai tai liečia tik jų veiklą vykdant teisingumą. Todėl teismų
darbo organizavimo klausimai, finansų tvarkymas ir pan. tarsi galėtų būti šios kontrolės objektu.
Vis dėlto atskirti teisingumo vykdymą nuo organizacinių ir finansavimo aspektų – sudėtinga (jei apskritai įmanoma). Juk jei teismas nebus nepriklausomas
finansine ar organizacine prasme, natūraliai gali kilti grėsmių jo nepriklausomumui (ir abejonių dėl sprendimų nešališkumo). Todėl interpretuojant Konstitucijos
prasmę šie klausimai Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje buvo priskirti teismų
savivaldai ir savireguliacijai (žinoma, įstatymų apibrėžtomis sąlygomis). Teismas
yra ne kartą konstatavęs, kad „teisminės valdžios visavertiškumas ir nepriklausomumas suponuoja jos savireguliaciją ir savivaldą, kuri apima inter alia teismų darbo organizavimą, teisėjų profesinio korpuso veiklą“176.
171
172
173
174
175
176

Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2011 m. kovo 15 d., 2012 m. vasario 27 d. nutarimai.
Konstitucinio Teismo 1996 m. gegužės 29 d. nutarimas.
Konstitucinio Teismo 2015 m. lapkričio 4 d. nutarimas.
Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimas.
Ibid.
Konstitucinio Teismo 2014 m. kovo 10 d. sprendimas. Taip pat žr. Konstitucinio Teismo 1999 m.
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Be viešumo principo taikymo ir apkaltos bene vienintelė šiuo metu įmanoma
teismų demokratinės kontrolės forma – personalinės jų sudėties nustatymas (priimant teisėjus į konkrečias pareigas ir juos atleidžiant iš jų). Tiesa, Seimas įtrauktas
tik į Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio
teismo teisėjų ir vadovų skyrimo ir atleidimo procedūras, tad apie demokratinę
kontrolę galime kalbėti tik šiose ribose.
Nekvestionuojant Konstitucijos kūrėjų pasirinkimo Seimą įtraukti tik į aukščiausių teismų formavimą, kitokio režimo taikymas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjams sunkiai pateisinamas: nepaisant vykdomų itin svarbių
funkcijų ir ypač to, kad yra galutinės instancijos teismas visoms Administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka nagrinėjamoms byloms (šiuo požiūriu jo
statusas yra akivaizdžiai aukštesnis nei Lietuvos apeliacinio teismo), į šio teismo
formavimą parlamentas neįtraukiamas. Todėl jį sudarant galima vienintelė demokratinės kontrolės forma – viešumo principo taikymas.
Reikia pasakyti, kad pasirinktos institucinės administracinių teismų struktūros
kontekste tokia padėtis yra užprogramuota Konstitucijos 112 straipsnio 4 dalyje.
Tačiau sistemiškumo ir teisinio reguliavimo nuoseklumo prasme kyla abejonių, ar
ši struktūra atitinka Konstituciją ir ar pagal Konstitucijos 112 straipsnio diktuojamą logiką specializuoti teismai apskritai neturėtų būti vien apylinkių ir apygardų
lygmens (o šių teismų sprendimai instancine tvarka skundžiami Lietuvos apeliaciniam teismui ir Lietuvos Aukščiausiajam Teismui).
9.6.2. Atstovaujamosios demokratijos sąlygomis, siekiant maksimaliai apriboti
suverenios bendruomenės valios iškreipimą arba ignoravimą, geriausia, kai svarbiausius visuomenės gyvenimą liečiančius bendruosius sprendimus priima atstovaujamosios institucijos, o ne teismai ar kitos struktūros, nes parlamentas geriau
kontroliuojamas piliečių177. Tačiau aktyvistinė Konstitucinio Teismo pozicija ir
praktika rodo, kad jis tokiai nuostatai nelinkęs pritarti.
Verta pastebėti, kad pats Konstitucinis Teismas praktiškai nepatenka į demokratinės kontrolės (nei tiesioginės, nei netiesioginės) mechanizmo veikimo ribas:
Seimas turi tik vieną a priori kontrolės instrumentą – teisėjų paskyrimas priklauso
nuo sprendimą priimančio Seimo (ir kandidatų teikimo teisę turinčių Respublikos
Prezidento, Seimo Pirmininko bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko).
O juos paskyrus nėra jokių efektyvių kontrolės instrumentų. Netgi nušalinimas
apkaltos proceso tvarka galimas tik esant Teismo išvadai, kad yra pagrindas tai
padaryti. Tuo tarpu jei kalbame apie Konstituciją numanomai pažeidžiantį institucinį Teismo elgesį, akivaizdu, kad apkaltos tokiu atveju nusipelno dauguma
už sprendimą balsavusių teisėjų, tad reikiamos išvados net ir gauti nebūtų įmanoma. Vadinasi, apkalta teisėjams dėl Konstitucinio Teismo in corpore padaryto
pažeidimo techniškai neturi perspektyvos (o kur dar tas aspektas, kad šiuo metu
gruodžio 21 d., 2006 m. gegužės 9 d. nutarimus.
177 Shapiro I. Democratic Justice. Yale Univ. Press, 1999.
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Konstitucinio Teismo teisėjų balsavimo rezultatai yra slapti, tad legaliai negalima
nė sužinoti, kas palaikė apkaltos proceso kontekste kvestionuoti bandomą Teismo
sprendimą)178.
Žinoma, Teismo nepriklausomumo ir Konstitucijos viršenybės užtikrinimo
kontekste visa tai yra pozityvu ir, galimas dalykas, netgi būtina. Todėl esamos tvarkos revizavimas nėra pageidautinas. Kita vertus, būtų gerai, jei Tautos ir Seimo iš
esmės nekontroliuojamas Konstitucinis Teismas pakeistų savo praktiką ir nebekurtų naujų konstitucinių taisyklių, o apsiribotų ginčų sprendimu pagal taisykles,
kurios bent minimaliai išreiškiamos Konstitucijos tekste. Tai, ko nėra Konstitucijos
tekste, „išrasti“ derėtų Tautai arba jos atstovybei, o ne Teismui.

10. Demokratija ir įstatymų leidyba
Demokratijos kontekste kalbėdamas apie įstatymų leidybą Konstitucinis Teismas
yra išskyręs kelis aspektus. Juos galima skirti į dvi grupes. Viena siejasi su ypatingo
įstatymų (ir jų leidybos) statuso sukeliamomis pasekmėmis, kita liečia procedūrinius įstatymų leidybos aspektus.
10.1. Įstatymais reguliuotinų klausimų sąrašo nustatymas itin glaudžiai siejasi
su demokratijos (tiesioginės ar atstovaujamosios) idėja, nes pagal mūsų Konstituciją juos priimti gali tik Tauta (referendumu) arba Tautos atstovybė – Seimas.
Konstitucinis Teismas nurodė, kad (kitaip nei nemažoje dalyje Vakarų demokratijų) deleguotoji įstatymų leidyba Lietuvoje negalima179. Taigi, jei tam tikri klausimai turi būti reglamentuoti įstatymu, jokiais įstatymo įgyvendinamaisiais aktais to
daryti negalima. Tačiau pati Konstitucija įstatymais reguliuotinus dalykus įvardija
tik fragmentiškai (pavyzdžiui, minėdama referendumų bei rinkimų reglamentavimą, administracinio suskirstymo nustatymą, pilietybės klausimų reglamentavimą
ir pan.).
Todėl Teismas natūraliai susidūrė su klausimu, kas gi reguliuotina įstatymais?
Atsakydamas į šį klausimą jis akcentavo žmogaus teises ir nurodė, kad „įstatymų
ir poįstatyminių valdymo aktų reguliavimo ribos priklauso nuo daugelio veiksnių
– teisės tradicijų, visuomenės politinės ir teisinės kultūros lygio, tačiau tiek teisės
teorijos, tiek įstatymų leidybos praktikos požiūriu tam tikri visuomenės prioritetiniai dalykai turi būti reguliuojami tik įstatymais. Demokratinėje visuomenėje
prioritetas teikiamas žmogui, todėl viskas, kas susiję su pagrindinėmis žmogaus
teisėmis ir laisvėmis, reguliuojama įstatymais. Tai ir žmogaus teisių ir laisvių patvirtinimas, ir jų turinio apibrėžimas, ir apsaugos bei gynimo teisinės garantijos, ir
leistinas jų apribojimas, ir kt.“180
178 Žr. Konstitucinio Teismo įstatymo 53 straipsnio 3 dalį: „Nei Konstitucinio Teismo teisėjai, nei
posėdyje dalyvavęs tarnautojas neturi teisės paskelbti nei nuomonių, pareikštų pasitarimų kambaryje, nei kaip kas balsavo.“
179 Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 26 d., 1996 m. gruodžio 19 d., 1999 m. birželio 3 d. nutarimai.
180 Konstitucinio Teismo 1996 m. gruodžio 19 d.

169

Petras RAGAUSKAS

10.2.1. Dar pačioje savo veiklos pradžioje Teismas suformulavo vėliau ne sykį
kartotą tezę: „Vienas iš sprendimų priėmimo demokratinių principų yra daugumos principas.“181
Tezė skamba kiek dviprasmiškai, bet jos kontekstualizavimo pavyzdžiai liudija, kad omenyje turėta toli gražu ne tai, jog daugumos principas yra vienas iš
dviejų ar daugelio alternatyvių „sprendimų priėmimo demokratinių principų“.
Ne, alternatyvos Teismas čia nemato. Kiti principai jį tik papildo, o ne pakeičia.
Tai galutinai išryškėjo, kai jis, paneigdamas mažumos galimybę primesti savo
valią daugumai (netiesiogiai netgi paties Teismo pripažinto konstitucinio parlamentinės opozicijos apsaugos principo kontekste), nurodė: „Seimo sprendimuose atsispindi Seimo narių daugumos politinė valia“182 ir „Seimo valia dėl Seimo
laikinosios tyrimo komisijos sudarymo pagal Konstituciją negali būti pareikšta
kitaip, kaip tik Seimo nariams balsuojant Seimo posėdyje ir priimant atitinkamą
poįstatyminį teisės aktą“183.
Visgi tikėtina, kad Seimo vykdomos parlamentinės kontrolės kontekste Teismo
eksplicitiškai paneigta galimybė primesti Seimo daugumai pareigą prieš jos valią
patvirtinti Seimo laikinąją tyrimo komisiją184, netgi pačiam Teismui gali kitaip atrodyti tegu ir panašiame, bet specifiniame – apkaltos – kontekste.
Juk svarstydamas apie apkaltos iniciatyvą Teismas yra nurodęs, jog „atsižvelgiant į konstitucinio apkaltos instituto, kaip pilietinės Tautos savisaugos priemonės, kurią taiko Seimas, svarbą, taip pat į tai, kad apkalta gali būti taikoma aukščiausiesiems valstybės pareigūnams, teisę inicijuoti apkaltos procesą Seime gali
turėti tik pakankamai didelė Seimo narių grupė. Kita vertus, nustačius pernelyg
didelį tokią grupę sudarančių Seimo narių skaičių, būtų paneigta demokratinė
apkaltos instituto prigimtis <…> Pažymėtina, kad Seimo statuto 230 straipsnio 1
dalyje nurodyta ne mažesnė kaip 1/4 Seimo narių grupė yra pakankamo dydžio ir
nėra pernelyg didelė“. Ar tokios pozicijos kontekste panašu, jog Seimo daugumos
atsisakymas patikrinti apkaltos iniciatorių keliamus klausimus ir kreiptis į Konstitucinį Teismą nepaneigtų „demokratinės apkaltos instituto prigimties“?
Galiausiai reikia pasakyti, kad daugumos principas mažų mažiausiai prieštaringas, kai kalbame apie vadinamąją „kvalifikuotą daugumą“, pavyzdžiui, numatytą
181
182
183
184
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Konstitucinio Teismo 1994 m. liepos 22 d. nutarimas.
Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 31 d. išvada.
Konstitucinio Teismo 2006 m. balandžio 4 d.
„Iniciatyvos sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją pareiškimas, kad ir kas būtų ją pareiškęs,
savaime nesuponuoja tokios komisijos sudarymo. Pabrėžtina, kad Seimo laikinoji tyrimo komisija – tai viso Seimo, o ne jo dalies, ne Seimo struktūrinio padalinio ar Seimo narių grupės darinys;
Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimai gali atsirasti tik iš Seimo, kaip Tautos atstovybės,
akto – Seimo valios pareiškimo, o ne iš kokio nors Seimo struktūrinio padalinio ar kokios nors
Seimo narių grupės valios ar ketinimo pareiškimo. Dėl to tik Seimas gali spręsti, ar sudaryti Seimo
laikinąją tyrimo komisiją tam tikru klausimu, ar jos nesudaryti, gali nustatyti jos sudėtį, uždavinius ir t. t., – niekas negali už Seimą tokios jo valios pareikšti, taigi ir joks Seimo struktūrinis
padalinys, jokia Seimo narių grupė.“ Ibid.
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Konstitucijos 10 straipsnio 2 dalies nuostatoje „valstybės sienos gali būti keičiamos
tik Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, kai ją ratifikuoja 4/5 visų Seimo
narių“. Prieštaringumas susijęs su tuo, kad sprendimas paradoksaliai atitenka mažumai, kuri veiksmingai kontroliuoja situaciją. Kitaip sakant, šiuo atveju 29 Seimo
narių valia išlaikyti status quo (arba netgi objektyvių galimybių dalyvauti balsavime neturėjimas) niekais paverčia 112 Seimo narių valią daryti pakeitimus. Argi šiuo
atveju galėtume tvirtinti, kad sprendimą priima dauguma?!
10.2.2. Vertindamas įstatymų leidybos procesą ir susiedamas su demokratija
Konstitucinis Teismas kaip privalomą vientiso įstatymų leidybos proceso elementą
yra išskyręs svarstymo185 stadiją: „Nuosekli įstatymų leidybos proceso stadijų seka
iš esmės yra įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje: įstatymų leidybos iniciatyvos teisės realizavimas – 68 straipsnyje, įstatymų priėmimas – 69 straipsnyje,
įstatymų promulgavimas ir įsigaliojimas – 70–72 straipsniuose. Juose atskirai nenurodyta įstatymų projektų svarstymo stadija, kuri yra demokratijos principų taikymą įstatymų leidybos procese laiduojanti stadija. Tačiau apie jos faktinį buvimą
galima spręsti iš kitų konstitucinių normų: 71 straipsnyje rašoma apie Respublikos
Prezidento teisę grąžinti įstatymą „Seimui pakartotinai svarstyti“, 72 straipsnyje
– apie Seimo teisę Respublikos Prezidento grąžintą įstatymą „iš naujo svarstyti ir
priimti“. Iš to darytina išvada, kad Seimo įstatymų leidybos procedūrose projektų
svarstymo stadija yra būtina. Tą patvirtina ir Konstitucijos 72 straipsnio formuluotė, kad „pakartotinai Seimo apsvarstytas įstatymas laikomas priimtu, jeigu buvo
priimtos Respublikos Prezidento teikiamos pataisos ir papildymai arba jeigu už
įstatymą balsavo daugiau kaip 1/2, o už konstitucinį įstatymą – ne mažiau kaip 3/5
visų Seimo narių“.
Taigi atrodo, kad atitinkamos įstatymų leidybos (ir apskritai – sprendimų priėmimo Seime) stadijos praleidimas (netgi remiantis tam tikromis sąlygomis tai leidžiančia Seimo statuto norma) būtų nesuderinamas su konstitucine demokratijos
samprata.
10.2.3. Nors Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalis gana aiškiai ir vienareikšmiškai
nurodo „galioja tik paskelbti įstatymai“, Konstitucinis Teismas šį principą, be kita
ko, susieja dar ir su demokratijai būdingais standartais: „Demokratinėje teisinėje
valstybėje negali būti nepaskelbtų įstatymų; įstatymų pasirašymas ir oficialus paskelbimas – būtina jų įsigaliojimo sąlyga; oficialus įstatymų paskelbimas <…> yra
būtina sąlyga ir tam, kad teisės subjektai žinotų, kokie įstatymai galioja, koks yra
jų turinys, ir juos vykdytų; <…> sąvoka „paskelbti“ reiškia ir tai, kad įstatymai turi
būti paskelbti viešai, nes teisė negali būti nevieša.“186
185 Ji siejasi su Teismo jurisprudencijoje neminima svarstymų demokratija, kuri apibūdina jau ne
vien parlamente vykstančius procesus, žr., pavyzdžiui: Mclaverty P., Elstub S. Deliberative Democracy: Issues and Cases. Edinburgh, Scotland: Edinburgh University Press, 2014; Elstub S. Towards a Deliberative and Associational Democracy. Edinburgh University Press, 2008.
186 Konstitucinio Teismo 2007 m. birželio 27 d. nutarimas, taip pat 2001 m. sausio 11 d., 2003 m. spalio
29 d. nutarimai.

171

Petras RAGAUSKAS

10.2.4. Priimdamas įstatymus įstatymų leidėjas privalo paisyti to, jog teisės normų adresatams gali būti reikalingas tam tikras laikas pasirengti įstatymo įsigaliojimui.
Nekvestionuojant pačios ką tik minėtos nuostatos, atrodo, kad ji daugiausia
siejasi su teisinio tikrumo principu arba netgi principu, jog teisė nereikalauja neįmanomų dalykų (šiuo atveju – ką nors padaryti per nepagrįstai trumpą terminą).
Nors savo jurisprudencijoje su demokratijos idėja tai susiejęs Konstitucinis Teismas vargu ar ką sugadino: „Pažymėtina, kad <…> įstatymas <…> buvo priimtas
2000 m. gruodžio 21 d., „Valstybės žiniose“ paskelbtas 2000 m. gruodžio 29 d., o
įsigaliojo nuo 2001 m. sausio 1 d. Taigi buvo sukurta tokia teisinė situacija, kai buvo
nustatytas nepagrįstai trumpas laikas senatvės pensininkams apsispręsti, kurią iš
įstatyme nustatytų galimybių pasirinkti: ar turėti draudžiamųjų pajamų ir gauti
ne visą paskirtą senatvės pensiją, ar gauti visą paskirtą senatvės pensiją neturint
draudžiamųjų pajamų. Tokia įstatymų leidybos praktika demokratinėje teisinėje
valstybėje nepriimtina.“187

11. Demokratijos sąsajos su savarankiškumu bei
autonomija
11.1. Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje ne sykį mini demokratiškai
formuojamų institucijų savarankiškumo principą. Pabrėžęs, kad šiaip jau „teisė,
reguliuodama visuomeninius santykius, taip pat ir susijusius su šalies ūkiu, apibrėžia valstybės politikos, taip pat ir ekonominės, turinio ribas, nustato leistinas
šios politikos vykdymo priemones bei metodus“, jis prideda: „tai savaime nepaneigia politinio proceso autonomiškumo, valstybės politikos, taip pat ir ekonominės, formavimo bei vykdymo specifikos, įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios
valdžių, kaip politinių valstybės valdžių, demokratiškai formuojamų institucijų
savarankiškumo (pagal savo kompetenciją) nustatant valstybės politikos, taip pat
ir ekonominės, turinį (inter alia pasirenkant jos prioritetus), vykdymo priemones
bei metodus“188.
Svarbu, kad vertinant nutarimų kontekstą aiškiai matyti, jog demokratiškai
formuojamomis jis laiko ne vien visuotiniuose rinkimuose renkamą Seimą bei
Respublikos Prezidentą, bet ir kitas institucijas (bent jau eksplicitiškai įvardijamą Vyriausybę). Kita vertus, priskyrus Vyriausybę, pati „demokratiškai formuojamų“ institucijų kategorija tampa ne iki galo aiški; ypač tuo požiūriu, kad, demokratinio formavimo nesiejant su rinkimais ir rinkėjų tiesiogiai suteikiamais
įgaliojimais, natūraliai kyla klausimas, ar apskritai demokratinėje valstybėje gali
būti nedemokratiškai formuojamų institucijų (kitaip sakant, ar demokratinio
politinio režimo kontekste demokratiškai formuojamų institucijų atributas nėra
187 Konstitucinio Teismo 2002 m. lapkričio 25 d. nutarimas.
188 Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 31 d. nutarimas. Taip pat žr.: Konstitucinio Teismo 2006 m.
gruodžio 21 d., 2015 m. birželio 11 d. nutarimai, 2007 m. lapkričio 13 d. sprendimas.
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tautologiškas)? Nebent institucijų formavimo demokratiškumas čia nepagrįstai
tapatinamas su viešumu.
11.2. Su demokratinės teisinės valstybės samprata nesuderinama viešojo valdymo funkcijas atliekančių asmenų atsakomybė už tai, ką jie privalo atlikti, dėl ko
apsisprendžiant neturi diskrecijos. Ir atvirkščiai: jei teisės aktuose kalbama apie
atitinkamų asmenų atsakomybę, ji neišvengiamai suponuoja tų asmenų pasirinkimo ir veiksmų laisvę.
Ši gerokai platesnė taisyklė gali būti įžvelgta Respublikos Prezidento dekretų
kontrasignacijos institutą vertinančioje Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje:
„Atsižvelgiant į tai, kad atsakomybė už Respublikos Prezidento dekretus, nurodytus Konstitucijos 84 straipsnio 3, 15, 17 ir 21 punktuose, tenka juos pasirašiusiam
Ministrui Pirmininkui ar ministrui, darytina išvada, kad pagal Konstitucijos 85
straipsnį Ministras Pirmininkas ar ministras turi teisę ir pareigą spręsti, ar pasirašyti Respublikos Prezidento dekretą, ar jo nepasirašyti. Ministras Pirmininkas ar
ministras neturi pareigos pasirašyti tokį dekretą, kuris išleistas nepaisant Konstitucijos ar nesilaikant atitinkamuose įstatymuose nustatytos tvarkos, kitų nustatytų
reikalavimų, nes priešingu atveju Ministrui Pirmininkui arba ministrui tektų atsakomybė už veiksmus, kuriuos jis privalėtų atlikti neturėdamas pasirinkimo, t. y.
nepriklausomai nuo savo valios. Demokratinėje teisinėje valstybėje tokio teisinio
reguliavimo negali būti, nes tai nesiderintų su teisinės valstybės ir teisingumo principais, kuriais yra grindžiama ir pati Lietuvos Konstitucija, ir visa Lietuvos teisės
sistema. “189
11.3. Svarbu pažymėti, kad interpretuodamas demokratijos principo vaidmenį
Teismas jo poveikį išplėtė už viešąją valdžią įgyvendinančių institucijų bei pareigūnų ribų ir, inter alia, susiejo su aukštųjų mokyklų akademinės bendruomenės
savivalda.
Pasak Teismo, aukštųjų mokyklų akademinės bendruomenės savivalda „sietina
su inter alia demokratiniais valdymo principais“, tad „nustatydamas aukštųjų mokyklų valdymo ir organizacinę struktūrą įstatymų leidėjas turėtų paisyti demokratinių valdymo principų ir nesudaryti prielaidų juos pažeisti“190.
Na, o šie principai Konstitucijos 40 straipsnio 3 dalyje laiduojamos aukštųjų
mokyklų autonomijos kontekste, be kita ko, apima: (a) tiesioginį akademinės bendruomenės dalyvavimą, (b) lemiamą jos įtaką sudarant didžiausius įgaliojimus turinčias aukštosios mokyklos valdymo institucijas ir (c) kitų aukštosios mokyklos
valdymo, kontrolės ir priežiūros institucijų narių, taip pat asmenų, vykdančių vienasmenių institucijų funkcijas ar einančių kolegialių institucijų vadovų pareigas,
kadencijų skaičiaus ribojimą191.

189 Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimas.
190 Konstitucinio Teismo 2014 m. lapkričio 10 d. nutarimas.
191 Ibid.
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12. Demokratija ir teismas
12.1. Konstitucinis Teismas ne sykį yra konstatavęs, kad „demokratinėje valstybėje teismas yra pagrindinė institucinė žmogaus teisių ir laisvių garantija“192. Todėl
natūralu, kad „teisėjo ir teismų nepriklausomumas – ne savitikslis dalykas, bet
vienas esminių demokratinės teisinės valstybės principų, būtina žmogaus teisių ir
laisvių apsaugos sąlyga“193.
Dar daugiau. Teisėjų ir teismų nepriklausomumo principas yra „vienas iš fundamentalių demokratinės valstybės bruožų“, „jo laikomasi visose demokratinėse
valstybėse, ir, kaip rodo istorinė patirtis, šio principo atsisakymas yra imanentinis
totalitarinio ir autoritarinio režimo bruožas“194.
12.2. Apibūdindamas teismo ir teisėjo nepriklausomumo prielaidas Konstitucinis Teismas pažymėjo, jog „demokratinėse valstybėse pripažįstama, kad teisėjas,
kuriam tenka pareiga nagrinėti visuomenėje kylančius konfliktus, taip pat ir asmens konfliktus su valstybe, turi būti ne tik aukštos profesinės kvalifikacijos bei
nepriekaištingos reputacijos, bet ir materialiai nepriklausomas ir saugus dėl savo
ateities“, todėl „valstybei tenka pareiga nustatyti tokį teisėjo atlyginimą, kuris atitiktų teisminės valdžios ir teisėjo statusą, vykdomas funkcijas ir atsakomybę“, o
„teisėjo atlyginimo apsauga – viena iš teisėjo nepriklausomumo garantijų <…>
teisėjams, vykdantiems savo pareigas, už darbą turi būti apmokama tokiu lygiu,
kad jie būtų apsaugoti nuo galimo spaudimo, kuriuo būtų siekiama daryti įtaką
jų sprendimams ir elgesiui teisme, pažeidžiant jų nepriklausomumą ir nešališkumą“195.
12.3. Chroniškai menko pasitikėjimo teismais kontekste (ypač lyginant su kitomis demokratinėmis Europos šalimis)196 labai svarbus Konstitucinio Teismo akcentuotas visuomenės pasitikėjimo teismais reikalingumas ir kartu teismų pareiga
šio pasitikėjimo siekti: „Teismai, būdami viena iš valstybės valdžią – teisminę valdžią – įgyvendinančių, teisingumą vykdančių institucijų, turi veikti taip, kad visuomenė jais pasitikėtų. Visuomenės pasitikėjimas teismais yra svarbus demokratinės teisinės valstybės, atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės elementas,
reikšminga teisminės valdžios veiksmingos veiklos sąlyga. “197
Žinoma, tai anaiptol nereiškia, kad visuomenės pasitikėjimo teismai turėtų siekti „pigiais“ metodais ir ypač pataikaudami tam tikriems visuomenės stereotipams
192 Konstitucinio Teismo 1996 m. balandžio 18 d., 2002 m. liepos 2 d., 2012 m. gruodžio 10 d. nutarimai, 2016 m. birželio 28 d. sprendimas.
193 Konstitucinio Teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutarimas.
194 Konstitucinio Teismo 1995 m. gruodžio 6 d. nutarimas.
195 Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimas.
196 Plačiau žr.: Ragauskas P., Kavoliūnaitė-Ragauskienė E., Lankauskas M., Latvelė R., Kalpokas V. Tarėjų instituto perspektyvos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2015, p. 85–90 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://teise.org/wp-content/uploads/2016/06/TARĖJAI_monografija.
pdf>.
197 Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 27 d. nutarimas.
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ar aukodami teisingumą minios įgeidžiams. Tačiau demokratijoje kryptis yra ne
tik aiški, bet ir (esant tokiai Konstitucinio Teismo pozicijai) formaliai privaloma.
12.4. Jau minėta, kad demokratijos principas veikia ne tik kai tai susiję su viešosios valdžios institucijų veikla (žr. 11.3). Tačiau turime ir tam tikra prasme mišrių
aspektų – teismų savivaldos kontekste pastebime, kad demokratijos principas turi
poveikį ne vien „į išorę“ nukreiptų valdžios institucijų veiklai, bet ir tam tikriems
„vidiniams“ dalykams.
Antai akcentuodamas teismų savivaldos svarbą Konstitucinis Teismas nurodė,
jog ji taip pat turi būti grindžiama demokratiniais principais: „Siekiant užtikrinti
teisminės valdžios savivaldos veiksmingumą, taip pat atsižvelgiant į tai, kad, <…>
savavaldė teisminė valdžia pagal Konstituciją negali būti pernelyg centralizuota,
kai kurios tokios kitos institucijos netgi turi būti sudarytos, visų pirma turi būti demokratiškai sušauktas įstatymo numatytas teisėjų (ar jų atstovų) susirinkimas, be
kurio Teismo, kaip visavertės, savarankiškos valstybės valdžios, savivalda apskritai
neįmanoma. <...> Minėti konstituciniai imperatyvai (savavaldės teisminės valdžios
decentralizuotumas, teisėjo nepriklausomumas, visų teisėjų vienodas teisinis statusas vykdant teisingumą, teisėjo nepavaldumas vykdant teisingumą jokiam kitam
teisėjui ar kurio nors teismo pirmininkui ir t. t.) suponuoja demokratišką šios specialios teisėjų institucijos formavimo tvarką. Taigi pagal Konstituciją šios specialios
teisėjų institucijos narius, bent absoliučią jų daugumą, turi demokratiškai išrinkti
patys teisėjai (jų atstovai); rinkimų tvarka turi būti tokia, jie turi būti organizuoti
ir vykdomi taip, kad nebūtų sudaryta prielaidų abejoti šių rinkimų demokratiškumu, inter alia tuo, ar kurie nors teisėjai renkant minėtą specialią teisėjų instituciją
nebuvo traktuojami kaip nelygūs kitiems ir kt.“198

13. Demokratija ir žmogaus teisės
13.1. Tarp demokratijos ir žmogaus teisių bei laisvių yra fundamentalus ryšys. Juk
ir pati demokratija tiesiogiai sietina su žmogaus kaip autonomiškos būtybės pripažinimu ir savivaldumu.
Apibūdindamas šį ryšį Konstitucinis Teismas akcentuoja, kad „demokratinės
valstybės viena svarbiausių priedermių – gerbti, ginti ir saugoti tas vertybes, taip
pat ir žmogaus teises ir laisves, kuriomis yra grindžiama pati Tautos priimta Konstitucija ir kurių realus įtvirtinimas, gynimas ir apsauga yra pačios valstybės raison
d’être; priešingu atveju valstybė negalėtų būti laikoma bendru visos visuomenės
gėriu“199. Dar daugiau. Žmogaus teises jis susieja su kitais Konstitucijos 1 straipsnyje įvardijamais fundamentaliausiais Lietuvos valstybės atributais: „Žmogaus teisių
ir laisvių prigimtinio pobūdžio pripažinimo principas taip pat laikytinas pamatine
konstitucine vertybe, neatskiriamai susijusia su Lietuvos valstybės, kaip Konstitu198 Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 9 d. nutarimas.
199 Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarimas.
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cijoje įtvirtinto bendro visos visuomenės gėrio, pamatą sudarančiomis konstitucinėmis vertybėmis – valstybės nepriklausomybe, demokratija ir respublika; prigimtinis žmogaus teisių ir laisvių pobūdis taip pat negali būti paneigtas. “200
Vėliau Teismas pabrėžė, kad „prigimtinis žmogaus teisių ir laisvių pobūdis, demokratija ir valstybės nepriklausomybė yra tokios konstitucinės vertybės, kurios
sudaro Konstitucijos, kaip visuomenės sutarties, ir ja grindžiamo Tautos bendro
gyvenimo, pačios Lietuvos valstybės pamatą. Niekas negali paneigti Konstitucijos
nuostatų, įtvirtinančių šias pamatines konstitucines vertybes, nes tai reikštų pačios
Konstitucijos esmės paneigimą“, taip pat kad „kitoks Konstitucijos 1, 18 straipsnių
aiškinimas reikštų, kad ne tik būtų paneigiamas Konstitucijos viršenybės principas
ir konstitucinis teisės viešpatavimo imperatyvas, bet ir būtų sudaromos prielaidos
prarasti valstybės nepriklausomybę, sužlugdyti demokratiją ar panaikinti respubliką, paneigti prigimtinį žmogaus teisių ir laisvių pobūdį, t. y. sugriauti Lietuvos
valstybės, kaip Konstitucijoje įtvirtinto bendro visos visuomenės gėrio, pamatą“201.
13.2. Individo autonomijos kontekste Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad
bendrų interesų apsauga demokratinėje teisinėje valstybėje negali paneigti konkrečios žmogaus teisės ar laisvės apskritai, kad nustatyti ir taikomi apribojimai neturi pažeisti atitinkamos žmogaus teisės esmės202.
Taigi, nors „tarp asmens teisių ir laisvių iš vienos pusės ir visuomenės interesų
– iš kitos neretai kyla konfliktų, o kartais atsiranda ir prieštaravimų“, „demokratinėje visuomenėje tokie prieštaravimai sprendžiami derinant skirtingus interesus ir
siekiant nepažeisti jų pusiausvyros“203.
13.3. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje visų asmenų lygybės įstatymui (bet
akivaizdu, jog neišvengiamai ir lygybės valdžios institucijoms bei pareigūnams)
principas vertinamas kaip „demokratinės visuomenės pagrindas“204.
Ir tai taikytina tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims.
13.4. Svarbius pozityvius įpareigojimus valstybei, jos institucijoms bei pareigūnams, inter alia, sukuriančius prielaidas jos materialinei atsakomybei, apibūdina
Konstitucinio Teismo pozicija, jog „pagal Konstitucijoje įtvirtintą demokratinės teisinės valstybės sampratą valstybė ne tik siekia saugoti ir ginti asmenį ir visuomenę nuo
nusikaltimų ir kitų pavojingų teisės pažeidimų, bet ir sugeba tai daryti veiksmingai“205.
13.5. Be to, „demokratinėje teisinėje valstybėje įstatymų leidėjas turi teisę ir kartu pareigą įstatymais uždrausti veikas, kuriomis daroma esminė žala asmenų, visuomenės ar valstybės interesams arba keliama grėsmė, kad tokia žala atsiras“206.
200 Konstitucinio Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas, 2014 m. sausio 24 d. nutarimas.
201 Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarimas.
202 Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 d., 2003 m. kovo 24 d., 2015 m. vasario 26 d. nutarimai.
203 Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 13 d. nutarimas.
204 Konstitucinio Teismo 1996 m. balandžio 18 d. nutarimas.
205 Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d., 2006 m. sausio 16 d., 2008 m. sausio 21 d., 2008 m.
kovo 15 d., 2008 m. rugsėjo 17 d. nutarimai.
206 Konstitucinio Teismo 2009 m. birželio 8 d., 2010 m. gegužės 28 d., 2011 m. birželio 21 d., 2012 m.
birželio 4 d. nutarimai.
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14. Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija,
universalios demokratinės vertybės ir integracija į
jomis grindžiamą tarptautinę bendriją
14.1. Konstitucinis Teismas visiškai nenustebino, kai savo jurisprudencijoje postulavo Lietuvos atvirumą universalioms demokratinėms vertybėms (ypač turint omenyje tai, jog, specifiškai nepagrįsdamas tokio argumento panaudojimo, jis nuo pat
savo veiklos pradžios iki šių dienų referuoja į „demokratines valstybes“, jų teisę bei
praktiką, taip pat tarptautinius standartus)207. Tačiau šiek tiek nustebino tai, kad susirengęs argumentuoti Teismas tai padarė ne eksplikuodamas demokratijos principui, jo idėjai imanentiškai būdingą tam tikrą universalumą, o „ateidamas“ per kitus
principus: „Pagarba tarptautinei teisei taip pat yra susijusi su konstitucinio teisinės
valstybės principo išreiškiamu atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės siekiu, kuris suponuoja inter alia atvirumą universalioms demokratinėms vertybėms,
integraciją į šiomis vertybėmis grindžiamą tarptautinę bendriją.“208
Taigi, pasak Teismo, Lietuva privalo būti atvira universalioms demokratinėms
vertybėms ir integruotis į tarptautinę bendriją, kuri paskelbiama esanti „šiomis
vertybėmis grindžiama“. Nors, turint omenyje nedemokratinių šalių skaičių, vargu
ar reikia specifiškai įrodinėti, kad toks apibendrinimas yra jei ne klaidingas, tai
bent jau netikslus ir ideologizuotas.
Žinoma, galima bandyti ginti Teismo formuluotę sakant, kad frazė „integracija
į šiomis vertybėmis grindžiamą tarptautinę bendriją“ reiškia integraciją būtent į tą
bendriją (t. y. vieną iš kelių ar daugelio esančių pasaulyje), kuri grindžiama šiomis
vertybėmis. Techniškai tokia pozicija menkai perspektyvi (nes terminas nevartojamas daugiskaita nei lietuviškai, nei angliškai ar prancūziškai). Tačiau galimas ir
dar vienas vartojimo aspektas, kai apibrėždami šio termino prasmę vadovaujamės
207 Žr., pavyzdžiui: „Klasifikuojant teisinius valdžios aktus ir tą klasifikaciją derinant su konstituciniu
valdžios padalijimu, kuriuo daugiau ar mažiau yra pagrįsta šiuolaikinių demokratinių valstybių
teisės šaltinių sistema, teisiniai valdžios aktai skirstomi į <…>“ (Konstitucinio Teismo 1994 m.
sausio 19 d. nutarimas); „siekis visas pagrindines taisykles įtvirtinti įstatymuose paprastai yra
sunkiai įgyvendinamas. Daugelio demokratinių valstybių teisės kūrimo praktika patvirtina neabejotinai reikšmingą vykdomosios valdžios organų vaidmenį kuriant nacionalinę teisę <…>“
(Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 26 d. nutarimas); „tiek Žmogaus teisių doktrina, tiek ja
besiremianti demokratinių valstybių teisė pripažįsta tam tikrą galimybę riboti nuosavybės teises,
kaip ir kai kurias kitas pagrindines žmogaus teises. <…> Šiuolaikinių demokratinių valstybių teisė
ir praktika iš esmės remiasi tuo, kad valstybė negali savavališkai (pvz., pažeisdama lygybės principą) ir neribotai varžyti ūkinės veiklos laisvės“ (Konstitucinio Teismo 1996 m. balandžio 18 d.
nutarimas); „Konstitucinio Teismo aktuose, kuriuose aiškinamas konstitucinis teisėjo ir teismų
nepriklausomumo principas, pažymėta ir tai, kad šis principas yra įtvirtintas visų demokratinių
valstybių konstitucijose“ (Konstitucinio Teismo 2014 m. kovo 10 d. sprendimas); „<…> teisėjo nepriklausomumo principo socialinės (materialinės) garantijos yra įtvirtintos ir kitų demokratinių
valstybių teisėje, taip pat įvairiuose tarptautiniuose aktuose“ (Konstitucinio Teismo 2015 m. sausio
14 d. sprendimas) etc.
208 Konstitucinio Teismo 2014 m. kovo 18 d. nutarimas.
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principu „kas nepriklauso mūsų klubui, tas nėra ir tarptautinės bendrijos narys“.
Apie tokį aptariamo termino vartojimą yra rašęs Naomas Chomskis209. Bet būtų
daugiau nei keista, jei Chomskio pristatomą (ir kritikuojamą) atvirai ideologizuotą
termino vartoseną būtų perėmę ne tik politikai ir ideologai, bet ir mūsų Konstitucinis Teismas. Juk teisininkui terminas „tarptautinė bendrija“ (angl. international
community) pirmiausia turėtų sietis su maksimaliai imperatyvia tarptautinės viešosios teisės normų grupe – jus cogens. Šių normų turinys Vienos konvencijos dėl
tarptautinių sutarčių teisės 53 straipsnyje susietas būtent su „tarptautinės [valstybių] bendruomenės“ pripažinimu. Taigi, bent jau teisiniame kontekste, vien „savų
klubo“ pozicija yra aiškiai nepakankama.
14.2. Tiesa, minėtąjį neatitikimą kiek paaiškinti gali jo kontekstas, mat prieš
porą metų, pasinaudojęs geopolitinės orientacijos principu, demokratijos principo
turinį Konstitucinis Teismas oficialiai susiejo su mūsų geopolitinių bendrakeleivių arba partnerių vertybėmis. Pasak Teismo, „su Konstitucijos 1 straipsnyje įtvirtintomis pamatinėmis konstitucinėmis vertybėmis – valstybės nepriklausomybe,
demokratija ir respublika – glaudžiai susijusi Konstitucijoje įtvirtinta Lietuvos
valstybės geopolitinė orientacija, suponuojanti Lietuvos Respublikos pasirinktą
europinę ir transatlantinę integraciją“210, na o „tokia Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija yra grindžiama pripažįstamomis ir saugomomis universaliomis demokratinėmis konstitucinėmis vertybėmis, kurios yra bendros su kitų Europos ir
Šiaurės Amerikos valstybių vertybėmis“211.
14.3. Tęsiant svarstymus apie Lietuvos valstybės atvirumo reikalaujančių demokratinių vertybių universalumą, natūraliai kyla ir klausimas, ar jos universalios tik
griežtąja prasme (žinoma, su jau „aiškia“ išlyga, kad svarstant apie demokratijos
principą nedemokratinės pasaulio valstybės apskritai neimamos domėn), ar yra
pripažįstamas ir regioninis aspektas? O jei egzistuoja regioninis vertybių interpretavimas, ar jis taip pat privalomas?
Atsakymas į abu pastaruosius klausimus yra teigiamas, nes demokratinių vertybių suvokimo kontekste Europa ne tik akivaizdžiai išskirtinė212, bet ir šių vertybių
subordinuojantis pobūdis (ypač įtvirtintų Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijoje) Teismo praktikoje nekelia didesnių abejonių: nuorodas į Konvenciją ir ypač Europos Žmogaus Teisių Teismo pateikiamas jos interpretacijas randame dešimtyse Konstitucinio Teismo aktų.
Kita vertus, pats Teismo argumentavimas kiek prieštaringas, nes atrodo, jog
sakydamas, esą „Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija yra grindžiama pripa209 Chomsky N. The crimes of ‘Intcom’ // Foreign policy, September, 2002 [interaktyvus]. Prieiga per
internetą: <https://chomsky.info/200209__/>.
210 Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d., 2015 m. balandžio 3 d., 2015 m. lapkričio 19 d. nutarimai.
211 Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas.
212 Van der Schyff G. The concept of democracy as an element of the European Convention // The
Comparative and International Law Journal of Southern Africa, 2005, 38(3), p. 355–372.
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žįstamomis ir saugomomis universaliomis demokratinėmis konstitucinėmis vertybėmis, kurios yra bendros su kitų Europos ir Šiaurės Amerikos valstybių vertybėmis“, universalumą jis, tiesą sakant, susiaurina iki „kitų Europos ir Šiaurės
Amerikos valstybių“213.
Dar daugiau. Reikia pripažinti, kad netgi iš gretimoje regioninėje erdvėje (ką
jau kalbėti apie tokį platų dalyką kaip Europa ir Šiaurės Amerika)214 taikomos
demokratinės praktikos bei standartai gali būti ir yra skirtingi215. Todėl vien jų
„pažangumas“ savaime neturėtų būti laikomas pakankamu pagrindu reikalauti
prisiderinimo. Tokiu pagrindu iš esmės turėtų būti laikomi visuotinai pripažinti
tarptautinės teisės principai ir normos, tarptautinės sutartys, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika, taip pat šiuos principus, normas ir sutartis taikančių kompetentingų tarptautinių teismų praktika.

15. Demokratija ir teisininko profesija
Natūralu, kad šiuolaikinėse sudėtingose visuomenėse teisininko profesija yra neatskiriama teisinės sistemos dalis. O Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje aiškiai
daromos ir jos sąsajos su demokratija.
Pasak Teismo, „demokratinėje teisinėje valstybėje šiai profesijai keliami dideli
reikalavimai, nes užtikrinti tokias fundamentalias teisines vertybes kaip teisės viešpatavimas, teisingumas, asmens teisės ir laisvės, teisinis saugumas ir teisinis tikrumas, teisė į teisingą teismą, teisinė pagalba ir kt., įmanoma tik tokioje teisinėje sistemoje, kurioje teisininkai turi būtiną profesinę kompetenciją; tik būtiną profesinę
kompetenciją turintiems teisininkams gali būti patikėtos atitinkamos funkcijos
užtikrinant, kad būtų teisinėmis priemonėmis saugomos ir ginamos asmens teisės
ir laisvės, taip pat funkcijos sprendžiant bylas (teisinius ginčus) teismuose. Tai ypač
pasakytina apie tokias pareigas viešosios valdžios institucijose, kai vykdyti tam tikras su viešosios valdžios (visų pirma valstybės valdžios) įgyvendinimu susijusias
funkcijas, kaip antai teisingumo vykdymo funkciją, yra patikima profesionaliems
teisininkams, taip pat apie tokias valstybės kontroliuojamas profesijas (t. y. tokias
profesijas, kuriomis besiverčiantys asmenys vykdo viešąjį interesą užtikrinančias
funkcijas), kuriomis verstis patikima tik teisininko kvalifikaciją – taigi ir teisininko
išsilavinimą – turintiems asmenims. Tinkamai parengtų, aukštos profesinės kvalifikacijos teisininkų, inter alia teisėjų, profesinė veikla lemia visuomenės pasitikėjimą valstybe ir jos teisine sistema“216.
213 Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas, 2016 m. gegužės 16 d. sprendimas.
214 Kaip disonuojančius galima analizuoti mirties bausmės, imperatyviojo mandato, renkamų teisėjų
ir kitus atskirose Jungtinių Amerikos Valstijų valstijose gana plačiai taikomus, bet Europos demokratijos sampratai iš esmės svetimus pavyzdžius.
215 Žr., pavyzdžiui: Aylott N. Models of Democracy in Nordic and Baltic Europe: Political Institutions
and Discourse. Routledge, 2014.
216 Konstitucinio Teismo 2008 m. vasario 20 d. nutarimas.
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16. Išvados
16.1. Konstitucinis Teismas niekuomet nėra bandęs pateikti išsamų demokratijos
elementų ar atributų katalogą, nors galime rasti pavyzdinį (atvirą) jų sąrašą.
Tačiau kai kuriais aspektais Teismo praktika plėtojosi prieštaringai. Antai pastaruoju metu matyti akivaizdi tendencija apriboti iki tol saugotą tiesioginės demokratijos veikimą (netgi be eksplicitinių kaitos argumentų paneigiant ankstesnę praktiką).
Neretai pastebima ir tam tikrų elementų eksplikacijos stoka. O tokie su demokratijos samprata susiję konstruktai kaip konsensuso demokratija, ekonominė
demokratija, įtraukiamoji demokratija ir netgi liberalioji demokratija, nors demokratijos teorijos diskurse gana dažnai keliami, Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje iki šiol nebuvo ne tik plačiau naudojami, bet ir minimi.
16.2. Nepaisant to, kad teoriškai demokratijos samprata suvokiama nevienodai
(nuo minimalistinio varianto, siejamo vien su sprendimų priėmimo bei įgaliojimų
sprendimų priėmėjams suteikimo procedūromis, iki susiejimo su konkrečiomis
vertybėmis, kurios dėl vienų ar kitų priežasčių priskiriamos būtiniesiems demokratijos atributams arba antivertybių, kurios laikomos nesuderinamomis su demokratija), oficialus požiūris į demokratijos sampratos turinį Lietuvoje yra aiškus ir
nekelia didesnių abejonių.
Kultūrinę, ideologinę, politinę bei teisinę erdvę, kuriai save sąmoningai priskiria ir kuriai jau porą dešimtmečių netgi formaliai priklauso Lietuva, reprezentuojančios Europos Tarybos statuto preambulėje nurodoma, kad būtent vertybės, o ne
procedūros yra tikrasis demokratijos pagrindas. Todėl prisijungdama prie Europos
Tarybos ir ratifikuodama jos statutą, Lietuvos Respublika (tad ir jį ratifikavęs Seimas bei ratifikavimą formaliai inicijavę Vyriausybė bei Respublikos Prezidentas)
pasisakė už būtent tokią demokratijos sampratą. Apibūdindamas demokratiją erdvės abejonei dėl užimamos analogiškos pozicijos nepalieka ir Teismas. Pasak jo,
viena svarbiausių demokratinės valstybės priedermių, – gerbti, ginti ir saugoti tas
vertybes, kuriomis yra grindžiama pati Tautos priimta Konstitucija.
16.3. Teismo aktuose demokratijai skiriama ypatinga vieta: šalia prigimtinio
žmogaus teisių ir laisvių pobūdžio, valstybės nepriklausomybės bei respublikinės
valdymo formos, ji įvardijama kaip viena iš keturių pamatinių konstitucinių vertybių. Tai taip pat reiškia, jog jokiomis sąlygomis nei Seimas, nei Tauta negali priimti
Konstitucijos pataisų, naikinančių tris iš šių keturių vertybių: prigimtinį žmogaus
teisių ir laisvių pobūdį, demokratiją ar valstybės nepriklausomybę (revizuojama
gali būti tik respublikinė valdymo forma; beje, tai visiškas disonansas Prancūzijos
konstitucinei tvarkai).
Pastarasis teiginys Teismo grįstas (pirmą ir kol kas vienintelį sykį!) ekstrakonstituciniu ir netgi suprakonstituciniu argumentu – pasiremiant 1918 m. vasario 16 d.
Nepriklausomybės Aktu.
16.4. Kartais su demokratijos samprata siejama Konstitucinio Teismo jurisprudencija turi tam tikrų loginių nenuoseklumų. Antai Teismas laikosi koncepcijos,
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jog Konstitucijai prieštaraujančiais įstatymais ar kitais teisės aktais pažeidus neatskiriama demokratijos dalimi pripažįstamą Konstitucijos viršenybės principą (taip
pat kitas minėtas vertybes), drauge ne „yra“, o tik „gali būti kėsinamasi ir į Konstitucijoje įtvirtintus demokratijos elementus“. Deja, loginiu požiūriu toks teiginys
negali būti teisingas (nes kėsinantis į paties Teismo ne sykį įvardytus demokratijos elementus negali tuo pat metu nebūti „kėsinamasi į demokratijos elementus“).
Panašu, kad tokiais atvejais apsisprendęs kiekvieną sykį pragmatiškai pasverti, ar
pažeidžiama ideali, kaip jis įvardijo, demokratijos principo „esmė“, ar tik (suprask)
tam tikra kintama jo išraiška – akcidencija, Teismas įsipainiojo į neapibrėžtumą.
Tiesa, reikia pridurti, kad nustačius esmės pažeidimą pasekmės gresia ypatingos
(tokiu atveju Teismo minimas ekstraordinarinis atitinkamo nutarimo galiojimas
atgal ir prieštaraujančiais Konstitucijai pripažintų aktų negaliojimas ab initio). Tad
demokratijos ir kitų pamatinių vertybių „esmės“ pažeidimo išskyrimas įgyja jei ne
loginį pagrindą, tai bent jau praktinę prasmę.
16.5. Konstitucinio Teismo aktuose ne sykį minimos (ir daugiau ar mažiau
atskleidžiamos) tokios sąvokos kaip konstitucinė demokratija, parlamentinė demokratija, dalyvaujamoji demokratija, pliuralistinė demokratija, tiesioginė demokratija, atstovaujamoji demokratija; įtvirtintas demokratinės kontrolės principas;
įvardijami kai kurie įstatymų leidybos principai bei demokratijos sąsajos su savarankiškumu ir autonomija, teismine valdžia, žmogaus teisėmis; viena „šviežiausių“ tendencijų – demokratijos principo sąsajos su Lietuvos valstybės geopolitine orientacija, universaliomis demokratinėmis vertybėmis ir integracija į jomis
grindžiamą tarptautinę bendriją.
16.6. Vidine įtampa pasižyminčio konstitucinės demokratijos principo turinys
Teismo aktuose (bent jau eksplicitiškai) beveik neatskleidžiamas. Tačiau jis vartojamas kaip savaime suprantamas dalykas, tad galima numanyti, jog jam priskiriamas teoriniame diskurse vyraujantis turinys.
16.7. Dalyvaujamoji demokratija Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje minėta tik sykį ir tik skaidrumo kontekste. Tad čia susiduriame su visiškai neišplėtota
koncepcija.
16.8. Gerokai didesnis dėmesys Teismo skiriamas parlamentinės demokratijos
apibūdinimui ir jos vaidmens išryškinimui.
Tiesa, čia pastebime tam tikrą bendro požiūrio kaitą: pradėjęs nuo tokių parlamento vaidmenį demokratijoje išryškinančių koncepcijų kaip deleguotosios įstatymų leidybos negalimumas ir eksplicitinio Lietuvos įvardijimo parlamentine
respublika, vėliau Teismas ėmėsi ryškinti priešingą efektą turinčias tezes, kuriomis
buvo aiškiai pabrėžiama, jog Seimas neturėtų išeiti už tam tikrų ribų. Simboliškai
šią tendenciją galima iliustruoti Teismo teiginiu „parlamentinė demokratija nėra
„konvento valdymas““.
16.9. Bent iki 1998 m. pliuralistinė demokratija Teismo faktiškai buvo siejama
su nuomonių pliuralizmu ir jų raiškos galimybėmis (per informacijos ir saviraiškos
laisvę). Vėliau monochrominė pliuralistinės demokratijos sąsaja vien su informaci181
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jos ir saviraiškos laisvėmis buvo išplėsta ir nors šių laisvių kontekstas bent kurį laiką liko ryškiai dominuojantis, terminą imta vartoti greta paminint ir kitus aspektus
(pavyzdžiui, parlamentinės opozicijos pripažinimo ir jos gynimo privalomumą),
tad atsisakyta bent jau siauros jam priskiriamos prasmės, imtas minėti ir politinis,
ideologinis bei kultūrinis pliuralizmas.
Pastaruoju metu konstitucinė dimensija pripažįstama ir organizaciniam pliuralizmui bei su juo siejamai įvairių susivienijimų organizacinei autonomijai. Taigi,
konstitucinėje justicijoje naudojama pliuralistinės demokratijos samprata derinama su pliuralistinę demokratiją apibūdinančiais teoriniais postulatais.
16.10. Tiesioginės demokratijos institutai – referendumas ir rinkimai – Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje analizuoti labai plačiai, tačiau iki šiol aišku toli
gražu ne viskas.
Referendumu priimti galimų sprendimų (drauge ir Tautos suvereniteto) klausimu pastebime esminį Teismo pozicijos lūžį: veiklos pradžioje Tautos laisvę priimti sprendimus aktyviai gynęs nuo galimų Seimo ar kitų subjektų trikdymų, nuo
2014 m. Teismas ne tik nurodė, kad yra klausimų, kurių suverenas negali nė svarstyti referendumo metu, bet ir Seimui bei Vyriausiajai rinkimų komisijai „suteikė“
galias (netgi pareigą) blokuoti atitinkamus referendumus. Tai kelia mažiausiai du
susijusius probleminius klausimus: (a) ar Tautos suverenios galios iš esmės gali būti
ribotos (t. y. ar po apribojimo ji dar tebegali būti laikoma suvereniteto turėtoja) ir
(b) kieno valia apriboja Tautos galias spręsti tam tikrus klausimus (kitaip sakant,
kas yra supersuverenas, kurio valia aukštesnė nei suverenu laikomos Tautos ir kuris
nusprendė, ko „netgi“ Tauta negali daryti)?
Atsakymas į pirmąjį klausimą teisinio realizmo požiūriu turėtų būti teigiamas
(bent kol nekilo kokia nors revoliucinė situacija ir Konstitucija nebuvo pertvarkyta, kaip atsitiko, pavyzdžiui, Vengrijoje). Atsakant į antrąjį klausimą, greičiausiai
supersuverenu derėtų įvardyti Konstitucinį Teismą (nors jis pats šią galią pabandė
„suteikti“ senokai mirusiai Nepriklausomybės Akto signatarų kartai, signatarų,
kuriuos jungusi Lietuvos Taryba akivaizdžiai stokojo ir demokratinio mandato,
ir kliovimosi savo legitimumu). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Teismas nėra sau
pakankamas ir (išskyrus auctoritas bei prudentia) neturi realios prievartinės socialinės galios, jo sprendimų galia priklauso nuo visuomenės arba bent fizinę jėgą
reprezentuojančių institucijų pasitikėjimo ir subordinavimosi. Tad realiai galime
kalbėti tik apie Teismo pretenziją užimti supersuvereno vietą (elgimąsi tarsi būnant
supersuverenu), bet ne objektyvų statusą.
Referendumo institutas nuo seno kelia ir kitų klausimų. Kadangi, pasak Konstitucinio Teismo, referendumo kaip demokratijos instituto esmę apibūdina ne tik
Tautos suverenios galios (suprema potestas) tiesioginis apibūdinimas, bet ir tiesioginės demokratijos įgyvendinimo procese priimtų aktų teisinė reikšmė, natūraliai
kyla klausimas, kokia gi ta reikšmė (pavyzdžiui: ar gali Seimas įstatymu pakeisti
referendumu priimtą įstatymą; ar referendume netiesiogiai nepritarus sprendimui
(nesurinkus reikiamo pritariančių balsų skaičiaus) tai laikytina Tautos sprendimu
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ir, jei taip, ar toks sprendimas suvaržo valstybės valdžią įgyvendinančias institucijas; ar konsultaciniame referendume priėmus sprendimą Seimas vėliau gali pats
priimti kitokį sprendimą)? Šie klausimai atrodo dar aktualesni, kai Teismas pasako, jog „aiškinant Konstituciją negali būti priešpriešinamos tiesioginio (referendumu) ir netiesioginio (per Tautos atstovybę – Seimą) Tautos aukščiausios suverenios
galios vykdymo formos“.
16.11. Atstovaujamoji demokratija siejama ne vien su Seimo, bet ir savivaldybių
tarybų įgaliojimais. Ir būtent pastaruoju atveju ji išskirtinė, nes, kaip pažymėjo
Teismas, „savivaldos teisės įgyvendinimas neįmanomas be demokratinio atstovavimo“.
Atstovavimo pagrindu esančių rinkimų (ypač pasyviosios rinkimų teisės) eksplikavimas Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje yra labai platus. Kalbėdamas
apie konkrečius demokratinių rinkimų atributus, Teismas, inter alia, mini pasyviąją rinkimų teisę įgyvendinančių subjektų lygybę ir sąžiningą konkurenciją, rinkimų proceso skaidrumą, rinkėjams reikšmingos informacijos viešumą, daugumos
rinkėjų valios atspindėjimą, rinkėjų teisę ir realią galimybę pasirinkti iš kelių kandidatų, galimybę balsavimo metu laisvai ir nekontroliuojamai pareikšti savo valią,
tam tikrus reikalavimus rinkimų apygardų sudarymui. Paminėjimo vertas ir Teismo postuluotas „konstitucinis rinkimų kaip atsakingo politinio proceso principas“.
Tačiau Teismo jurisprudencijoje susiduriame ir su kai kuriais probleminiais aspektais. Antai skirtingas kandidatams į Seimo narius arba Respublikos Prezidentus
ir į savivaldybių tarybų narius taikomas režimas kelia rimtų abejonių. Juk kai Teismas sako, kad nevalia „savo įgaliojimais pasinaudoti siekiant tapti Seimo nariu“ ir
„galimybė siekti būti išrinktiems Seimo nariais vertintina kitaip, negu jų galimybė
būti išrinktiems savivaldybių tarybų nariais“, logikos prasme peršasi išvada, jog teisėjams ir Konstitucijos 141 straipsnyje nurodytiems asmenims galima pasinaudoti
savo įgaliojimais siekiant tapti savivaldybės tarybos nariais. Juk jei būtų negalima
ir jiems – kodėl šis argumentas panaudotas kaip pagrindžiantis skirtingo kandidatų statuso išskyrimą? Arba Teismo pasakymas, esą kandidatuojant į Seimo narius
yra neišvengiamas konfliktas tarp asmens tarnybinių pareigų ir jo „privataus intereso būti išrinktam Seimo nariu“. Kad ir ką Teismas turėjo omenyje, jau vien tokia
frazeologija absoliučiai nedera su valstybės interesais ir Lietuvos žmonių gerove
privalančio rūpintis Seimo nario statusu. Nes Seimo narių rinkimai – ne privatus
kandidatų, o viešas savo atstovus renkančios Tautos interesas.
16.12. Pasak Teismo, Lietuva privalo būti atvira universalioms demokratinėms
vertybėms ir integruotis į tarptautinę bendriją, kuri a priori paskelbiama esanti „šiomis vertybėmis grindžiama“. Tačiau turint omenyje nedemokratinių šalių
skaičių, vargu ar reikia specifiškai įrodinėti, kad toks apibendrinimas yra jei ne
klaidingas, tai bent jau netikslus. Tiesa, minėtą neatitikimą kiek paaiškinti gali jo
kontekstas, mat, pasinaudojęs geopolitinės orientacijos principu, demokratijos
principo turinį Konstitucinis Teismas oficialiai susiejo su mūsų geopolitinių partnerių vertybėmis: „Tokia Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija yra grindžia183
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ma pripažįstamomis ir saugomomis universaliomis demokratinėmis konstitucinėmis vertybėmis, kurios yra bendros su kitų Europos ir Šiaurės Amerikos valstybių
vertybėmis.“
Ką gi, universalumą Teismas, akivaizdu, susiaurina iki „kitų Europos ir Šiaurės
Amerikos valstybių“. Bet maža to. Reikia pripažinti, kad netgi iš gretimoje regioninėje erdvėje (ką jau kalbėti apie Europą ir Šiaurės Ameriką) taikomos demokratinės praktikos bei standartai gali būti (ir yra) skirtingi. Todėl vien orientacija į jas
arba jų „pažangumas“ savaime vargu ar turėtų būti laikomi pakankamu pagrindu
pagrindžiant pareigą prisiderinti.
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EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJOS ĮTAKA
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO
JURISPRUDENCIJAI
ĮVADINĖS NUOSTATOS
Šis straipsnis tiesiogiai atskleidžia Lietuvos teisės plėtotę nuo Lietuvos Respublikos
Nepriklausomybės atkūrimo iki šių dienų, kurią lėmė ne tik pačios nacionalinės
teisės tobulinimas, naujų kodeksų, kitų teisės aktų priėmimas ar jų keitimas, tobulinimas ir naujų kūrimas, bet ir aktyvus Lietuvos valstybės įsiliejimas į tarptautinę
bendruomenę, tapimas lygiaverčiu tarptautinės teisės subjektu ir laisva valia prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų, įskaitant kylančių iš narystės Europos Sąjungoje
bei NATO, vykdymas. Šiame straipsnyje tiesiogiai bus atskleista Europos žmogaus
teisių konvencijos, kaip Lietuvos Respublikos ratifikuotos tarptautinės sutarties,
kuri gali būti laikoma viena iš fundamentalių tarptautinių sutarčių žmogaus teisių
srityje, įtaka Lietuvos konstitucinei doktrinai, kurią formuoja Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas (toliau vadinama – KT arba Teismas). Lietuvos Respublikos
Konstitucija, inter alia, ją aiškinant ir taikant kuriama konstitucinė doktrina yra
Lietuvos teisinės demokratinės valstybės egzistavimo pagrindas; šioje doktrinoje,
be kita ko, akcentuojami teisės viršenybės, asmenų lygybės, pagarbos žmogui ir jo
pagrindinėms teisėms bei laisvėms principai, remiamasi kitais demokratinių valstybių principais, kaip antai teise laisvai gyventi, puoselėti Lietuvos žemėje tautinę
santarvę, valdžių padalijimo bei teritorijos vientisumo principu, žmogaus teisių ir
laisvių prigimtiniu pobūdžiu ir pan. (LR Konstitucijos Preambulė, I ir II skirsniai
ir kt.).
Šiame straipsnyje pateikiama išimtinai asmeninė Autorės nuomonė tiek Konstitucinio Teismo doktrinos, tiek Europos Žmogaus Teisių Teismo formuojamos
praktikos klausimais, kuri negali būti traktuojama kaip oficiali minėtų teismų pozicija.

* Buvusi Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėja, išrinkta nuo Lietuvos Respublikos (2004–2013),
Antrosios sekcijos skyriaus Vicepirmininkė; šiuo metu Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto docentė.
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BENDROSIOS KONVENCIJOS TAIKYMO VALSTYBIŲ VIDAUS
TEISĖJE NUOSTATOS
1950 m. Europos Tarybos priimta Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencija (toliau vadinama – Europos žmogaus teisių konvencija arba Konvencija) yra apibūdinama kaip „minimalus žmogaus teisių apsaugos standartas“, kaip
Europos ordre public, kurio privalo laikytis visos valstybės – Konvencijos dalyvės,
tačiau valstybės gali nustatyti ir platesnes žmogaus teisių apsaugos garantijas nacionalinėje teisėje. Šioje srityje konstituciniai teismai vaidina itin svarbų vaidmenį,
inter alia, užtikrindami žmogaus teisių apsaugą nacionaliniu lygmeniu ir nustatydami atitinkamus šių teisių gynimo standartus, kurie gali būti aukštesni, nei reikalaujama tarptautiniuose dokumentuose.
Pati Konvencija nenustato jokių specialių sąlygų dėl jos teisinio statuso valstybės vidaus teisės normų hierarchijoje. Valstybės pačios visiškai laisvai renkasi
metodus ir būdus, kaip jos taikys Konvenciją vidaus teisėje ir kaip vykdys savo pagal Konvenciją prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus, kurie tiesiogiai atspindėti
Konvencijos 1 straipsnyje, kuriame aiškiai pabrėžta, kad valstybė privalo garantuoti
visiems jos jurisdikcijai priklausantiems asmenims Konvencijoje įtvirtintas žmogaus teises ir laisves. Valstybė taip pat gali laisvai rinktis priemones, kaip ji vykdys
Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau vadinama – Teismas, Strasbūro Teismas
arba EŽTT) priimtus sprendimus, tačiau pabrėžtina, kad valstybei, prieš kurią
priimtas sprendimas, jo vykdymas yra privalomas pagal Konvencijos 46 straipsnį
(žr., pvz., bylas Lukenda prieš Slovėniją (pareiškimo Nr. 23032/02, §§ 94–98, ECHR
2005-X); Scozzari ir Giunta prieš Italiją ([DK], pareiškimų Nr. 39221/98 ir 41963/98,
§ 249, ECHR 2000-VIII) ir kt.).
LR Konstitucinis Teismas savo doktrinoje aiškiai pažymi, kad tarptautinė teisė, taip pat ir Konvencija, yra konstitucinis žmogaus teisių garantijų minimumas
(Konstitucinio Teismo 2014 m. kovo 18 d. nutarimas).

LIETUVOS RESPUBLIKA RATIFIKUOJA KONVENCIJĄ
Lietuvos Respublika tapo Europos Tarybos nare 1993 m. gegužės 14 d. ir tą pačią
dieną pasirašė Konvenciją. Pareiga pasirašyti šią Konvenciją yra sąlyga kiekvienai
valstybei, panorusiai tapti tarptautinės regioninės organizacijos – Europos Tarybos
– nare.
1995 m. balandžio 27 d. Lietuva ratifikavo Konvenciją kartu su šios Konvencijos
4, 7 ir 11 protokolais. Konvencija ir minėti protokolai Lietuvai įsigaliojo 1995 m.
birželio 20 d. Ši data labai svarbi ratione temporis ar laiko kriterijaus atžvilgiu, kadangi valstybė tik nuo datos, kai Konvencija (ar atskiras jos protokolas) įsigaliojo
valstybės atžvilgiu, yra laikoma atsakinga už savo institucijų ir pareigūnų veiksmus
pagal Konvenciją. Kiek vėliau, 1995 m. gruodžio 7 d., Lietuva taip pat ratifikavo ir
Pirmąjį protokolą dėl nuosavybės teisių apsaugos, kuris ir Lietuvos Respublikos
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Konstitucinio Teismo praktikoje suvaidino didelę reikšmę formuojant konstitucinę doktriną nuosavybės teisių apsaugos klausimais. Pirmasis protokolas Lietuvai
įsigaliojo 1996 m. gegužės 24 d.
Reikia paminėti ir tai, kad Lietuva pasirinko vadinamąjį teisinį Konvencijos ratifikavimo kelią, t. y. pirmiausia buvo bandoma išsiaiškinti realią padėtį valstybės
teisinėje sistemoje, o paskui priimti sprendimą dėl šios Konvencijos ratifikavimo.
Sudaryta darbo grupė analizavo padėtį Lietuvos teisinėje sistemoje ir tyrimo pabaigoje reziumavo, kad Lietuva gali pradėti Konvencijos ratifikavimo procedūrą ir
kad kai kurie Konvencijos ir jos atitinkamų protokolų straipsniai gali prieštarauti
1992 m. LR Konstitucijai1. 1995 m. sausio 24 d. Konstitucinis Teismas tuometinio
LR Prezidento A. Brazausko paklausimo pagrindu pateikė savo išvadą, kurioje nustatė, kad Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatos neprieštarauja LR Konstitucijai2, o tai atvėrė teisinį kelią šios Konvencijos ratifikavimui3.

EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJOS TEISINĖ PADĖTIS
LIETUVOS VIDAUS TEISĖJE.
KONSTITUCINIO TEISMO 1995 M. SAUSIO 24 D. IŠVADA.
KONVENCIJOS TAIKYMO IR EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO
SPRENDIMŲ VYKDYMO PROBLEMINIAI ASPEKTAI
Konvencija pagal LR Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalį tapo Lietuvos teisinės sistemos sudėtine dalimi kaip ratifikuota LR tarptautinė sutartis ir turi būti taikoma
kaip ir Lietuvos Respublikos įstatymai, o pagal 1999 m. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 11 straipsnio 2 dalį, Konvencija turi viršenybę Lietuvos
Respublikos įstatymų atžvilgiu jų kolizijos atveju4. Tai taikytina ne tik Konvencijai, bet ir visoms ratifikuotoms LR tarptautinėms sutartims5.
Konstitucinis Teismas savo 1995 m. sausio 24 d. išvadoje taip pat akcentavo, kad
Konvencija atlieka tokią pat funkciją kaip ir konstitucinės žmogaus teisių garantijos, nes Konstitucija įtvirtina šias garantijas šalyje, o Konvencija – tarptautiniu
1
2
3
4

5

Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume. Vilnius, 1996.
Valstybės žinios, 1995, Nr. 9-199, p. 22–30.
Valstybės žinios, 1995, Nr. 37-913, p. 2–3.
Plačiau apie tai bei apie neratifikuotų tarptautinių sutarčių teisinę padėtį Lietuvoje – Jočienė D.
Europos žmogaus teisių konvencijos taikymas užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos teisėje. Vilnius: Eugrimas, 2000, p. 50. Žr. taip pat Konstitucinio Teismo 1995 m. sausio 24 d. išvadą
„Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 4, 5, 9, 14 straipsnių ir
jos Ketvirtojo protokolo 2 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (Žin., 1995,
Nr. 9-199).
Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 17 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl
Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių“ 7 straipsnio ketvirtosios dalies ir 12 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Žr. taip pat 1991 m. gegužės 21 d. įstatymo „Dėl Lietuvos
Respublikos tarptautinių sutarčių“ (Žin., 1991, Nr. 16-415; 1992, Nr. 30-915) 12 str. „Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys turi Lietuvos Respublikos teritorijoje įstatymo galią“.
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lygiu, todėl labai svarbu įvertinti ir nustatyti Konvencijos ir Konstitucijos santykį.
Konstitucinis Teismas ne tik aiškiai pasisakė (ir pasisako iki šiol savo doktrinoje6)
už LR Konstitucijos viršenybės principą, bet minėtoje išvadoje pasirinko ir skirtingus Konvencijos taikymo būdus atskirose teisinės veiklos srityse, pasisakydamas
už tiesioginį Konvencijos taikymą civilinėje teisėje, tačiau paneigdamas tiesioginį
Konvencijos taikymą baudžiamojoje teisenoje, kur, KT nuomone, tiesiogiai gali
būti taikomi Lietuvos Respublikos baudžiamieji ir baudžiamojo proceso įstatymai7.
KT savo išvadoje taip pat pabrėžė, kad Konstitucijos 7 straipsnio 1 dalis, kad
„[n]egalioja joks įstatymas ar kitas teisės aktas priešingas Konstitucijai“, nors pati
savaime negali padaryti negaliojančia tarptautinės sutarties – šiuo atveju Konvencijos, reikalauja, kad tarptautinės sutarties nuostatos neprieštarautų Konstitucijos
nuostatoms, nes jei prieštarautų, būtų problemiška įgyvendinti Konvenciją Lietuvos Respublikos vidaus teisėje8. Todėl, pagal aiškiai suformuotą KT doktriną,
Konstitucija Lietuvos Respublikoje yra aukščiausią galią turintis teisės aktas, kuriam negali prieštarauti joks kitas įstatymas ar kitas teisės aktas (įskaitant Konvenciją) ir niekam neleidžiama pažeisti Konstitucijos (žr., be kita ko, Konstitucinio
Teismo 1997 m. gegužės 29 d., 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimus; 2005 m. vasario
20 d. sprendimą).
Šis aspektas itin aštriai iškilo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarime, KT sprendžiant
klausimą dėl galimybių įvykdyti EŽTT Didžiosios kolegijos 2011 m. sausio 6 d.
sprendimą byloje Paksas prieš Lietuvą, kurioje buvo ginčyta, ar Konstitucijai neprieštarauja Seimo rinkimų įstatymo, kuris buvo pakeistas, siekiant įvykdyti EŽTT
sprendimą minėtoje byloje, nuostata, pagal kurią Seimo nariu negali būti renkamas asmuo, kurį Seimas apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų ar
panaikino jo Seimo nario mandatą, jeigu nuo tokio sprendimo įsigaliojimo dienos
nepraėjo ketveri metai.
Strasbūro Teismas, atsižvelgęs į nuolatinį ir negrįžtamą draudimą pareiškėjui
būti renkamam į parlamentą, pripažino, kad šis teisės į laisvus ir lygius rinkimus apribojimas yra neproporcingas ir pažeidžia Konvencijos Pirmojo protokolo
3 straipsnį. Nors KT pakartojo savo doktrinos teiginį, kad Europos Žmogaus Teisių
Teismo jurisprudencija, kaip teisės aiškinimo šaltinis, yra aktuali Lietuvos teisės
aiškinimui ir taikymui9, vis dėlto, KT nuomone, Europos Žmogaus Teisių Teismo
6
7

8
9
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Žr. Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 17 d., 2002 m. birželio 19 d., 2007 m. kovo 20 d., 2012 m.
rugsėjo 5 d. ir kitus nutarimus; 2009 m. lapkričio 20 d. sprendimą ir kt.
Plačiau apie tai žr.: Jočienė D. Administrative Justice in Lithuania from the Perspectives of the
ECHR // Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija / Human Rights, the Rule of Law
and Administrative Justice. Mokslo studija, skirta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
dešimtmečiui, 2012.
Ta pati nuostata dėl Konstitucijos viršenybės ir LR tarptautinių sutarčių vykdymo galimybių buvo
paminėta ir kituose KT nutarimuose, įskaitant Konstitucio Teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimą.
KT yra aiškiai išplėtojęs konstitucinę doktriną, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, kaip teisės aiškinimo šaltinis, yra aktuali ir Lietuvos teisės aiškinimui ir taikymui (Konstituci-
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jurisdikcija nepakeičia Konstitucinio Teismo įgaliojimų oficialiai aiškinti Konstituciją. Kartu KT pripažino, kad valstybės prisiimti tarptautiniai įsipareigojimai sukelia pareigą pašalinti Konvencijos Pirmojo protokolo 3 straipsnio nuostatų nesuderinamumą su Konstitucijos nuostatomis (KT rėmėsi bylomis Sisojeva ir kiti prieš
Latviją (pareiškimo Nr. 60654/00) ir Chapman prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo Nr. 27238/95)). Atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos teisinė sistema grindžiama
minėtu Konstitucijos viršenybės principu, KT padarė išvadą, kad vienintelis būdas
pašalinti minėtą nesuderinamumą – priimti atitinkamą Konstitucijos pataisą. Taigi
Konstitucinio Teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimo pagrindu galima teigti, kad
Konvencija gali būti traktuojama kaip pagrindas de facto keisti Konstituciją.
Tokia KT pozicija gali kelti tam tikrų teisinių diskusijų, ar iš tikrųjų toks kelias (t. y. Konstitucijos keitimas) yra vienintelis būdas įvykdyti Strasbūro Teismo
sprendimą, ir kodėl KT liko gana kategoriškas, atmesdamas oficialios Konstitucijos viršenybės doktrinos reinterpretacijos idėją. Kaip rodo oficiali KT pozicija,
formuojama Konstitucinio Teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarime, KT nepasirinko doktrinos reinterpretacijos kelio todėl, kad tai būtų iš esmės pakeitę visuminį
konstitucinį teisinį reguliavimą, kuris apima platų konstitucinių klausimų ratą,
tokių kaip apkaltos procedūra, konstitucinis rinkimų teisės institutas, Konstitucijos viršenybės doktrina ir pan. Galima kelti klausimą ir tuo aspektu, ar nebuvo
savotiškai sumenkintas EŽTT, inter alia, jo sprendimo svarba10, nors, kita vertus,
reikėtų aiškiai pabrėžti tai, kad Konstitucinis Teismas jokiu būdu nepaneigė Lietuvos pareigos įvykdyti Strasbūro Teismo sprendimą, o kaip tik pasakė, kad minėtas
sprendimas gali būti aiškinamas net kaip pagrindas keisti Konstituciją, siekiant
įvykdyti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą. Taigi galima teigti, kad šiuo
atveju KT tiesiog aiškiai nurodė tokio vykdymo kelią, t. y. keičiant Konstituciją.
Kita konstitucinė byla, kuri taip pat iškėlė dviejų sistemų – šiuo atveju Europos
žmogaus teisių konvencijos ir Lietuvos konstitucinės sistemos – santykį yra Konstitucinio Teismo 2014 m. kovo 18 d. nutarimas dėl baudžiamosios atsakomybės už
genocidą.
KT šiame nutarime vertino, ar Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau vadinama – BK) norma, pagal kurią baudžiamąją atsakomybę už genocidą nustatantis baudžiamasis įstatymas turėjo grįžtamąją
galią ir tokiems veiksmams, kurie genocidu laikomi tik pagal nacionalinę teisę (nukreiptiems prieš asmenis, priklausančius socialinėms ar politinėms grupėms) ir
kurie atlikti tada, kai BK dar nebuvo nustatyta atsakomybė už žmonių, priklausannio Teismo 2000 m. gegužės 8 d., 2002 m. spalio 23 d., 2003 m. kovo 24 d., 2005 m. rugsėjo 29 d.,
2013 m. lapkričio 15 d., 2014 m. gegužės 9 d. ir kiti nutarimai).
10 „Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas pats savaime negali būti konstituciniu pagrindu
reinterpretuoti (koreguoti) oficialiąją konstitucinę doktriną (jos nuostatas), jeigu tokia reinterpretacija, kai nėra atitinkamų Konstitucijos pataisų, iš esmės pakeistų visuminį konstitucinį teisinį
reguliavimą (inter alia, konstitucinių institutų – apkaltos, priesaikos ir rinkimų teisės – integruotumą), taip pat pažeistų Konstitucijoje įtvirtintų vertybių sistemą, sumažintų Konstitucijos viršenybės teisės sistemoje apsaugos garantijas. <...>“
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čių socialinei ar politinei grupei, genocidą. KT minėtame 2014 m. kovo 18 d. nutarime konstatavo, kad BK normos prieštaravimą Konstitucijai lėmė nacionalinio
baudžiamojo įstatymo, apibrėžiančio genocidą plačiau nei visuotinai pripažintos
tarptautinės teisės normos, grįžtamoji galia. Tai konstatuodamas KT, be kita ko,
rėmėsi Konvencijos 7 straipsniu, įtvirtinančiu principą nullum crimen, nulla poena
sine lege, ir šį straipsnį aiškinančia EŽTT praktika (KT rėmėsi bylomis: Didžiosios
kolegijos 2013 m. liepos 18 d. sprendimu byloje Maktouf ir Damjanovic prieš Bosniją ir Hercegoviną, 2010 m. gegužės 17 d. sprendimu byloje Kononov prieš Latviją,
taip pat 2006 m. sausio 17 d. nutarimu dėl priimtinumo byloje Kolk ir Kislyiy prieš
Estiją ir kt.). Pažymėtina ir tai, kad šioje 2014 m. kovo 18 d. byloje KT ne tik išaiškino tarptautinės ir nacionalinės teisės normų, apibrėžiančių tarptautinius nusikaltimus, santykį, bet ir suformulavo tarptautinės teisės kaip minimalaus konstitucinio
žmogaus teisių apsaugos standarto principą. Taigi, pasak KT, tarptautinė teisė, taip
pat ir Konvencija, yra konstitucinis žmogaus teisių garantijų minimumas11.
Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas Didžiosios kolegijos sprendime konstatavo Konvencijos 7 straipsnio pažeidimą Lietuvos
atžvilgiu dėl per plataus „genocido“ sąvokos įtvirtinimo Lietuvos baudžiamuosiuose įstatymuose. Strasbūro Teismas kėlė klausimą, ar pareiškėjas galėjo pagrįstai numanyti, kad už Lietuvos partizanų, kaip itin svarbios nacionalinės grupės, ginamos
Genocido konvencijos II straipsnyje, dalies nužudymą jis bus teisiamas kaip už
genocido nusikaltimą, kuris buvo įvykdytas 1953 m. Strasbūro Teismas padarė išvadą, kad pagal tuometinį „genocido“ apibrėžimą, vyravusį tarptautinėje teisėje,
kuris neapėmė „politinės grupės“ (šiuo atveju Lietuvos partizanų kaip politinės
grupės, kuri sudarė itin svarbią lietuvių tautos, t. y. nacionalinės grupės, ginamos
1948 m. JT Genocido konvencijoje, dalį, Aut. past.), pareiškėjas negalėjo numanyti
tokios galimybės būti baudžiamas už genocido nusikaltimą, kaip jis tuo metu buvo
apibrėžtas tarptautinėje teisėje, todėl jo nuteisimas Lietuvos teismuose už genocido
nusikaltimą negali būti pateisinamas pagal Konvencijos 7 straipsnio 1 ir 2 dalis12.
Taigi nors Vasiliauskas prieš Lietuvą byla, Autorės nuomone, neįpareigoja tiesiogiai Lietuvos imtis tam tikrų bendrųjų priemonių (pvz., pakeisti atitinkamus
įstatymus), ši byla aiškiai parodo galimus prieštaravimus tarp minėtų teismų praktikos, kurių gali atsirasti dėl tam tikrų Konvencijoje ir Konstitucijoje ginamų teisių
apimties bei turinio skirtingo aiškinimo. Kita vertus, vis dėlto kyla klausimas ir dėl
to, ar Europos Tarybos Ministrų Komitetas, kuris prižiūri Strasbūro Teismo sprendimų vykdymą, negali reikalauti Lietuvos imtis tam tikrų priemonių užkirsti kelią
11

Iš Konstitucinio Teismo 2014 m. kovo 18 d. nutarimo: „<...> pagal Konstitucijos 135 straipsnio
1 dalį sąžiningai vykdant tarptautinius įsipareigojimus, kylančius iš visuotinai pripažintų tarptautinės teisės (bendrosios tarptautinės teisės) normų, inter alia jus cogens normų, pagal kurias
draudžiami tarptautiniai nusikaltimai, Lietuvos Respublikos baudžiamieji įstatymai, susiję su atsakomybe už tarptautinius nusikaltimus, inter alia genocidą, negali nustatyti žemesnių standartų,
negu nustatytieji pagal visuotinai pripažintas tarptautinės teisės normas.“
12 Vasiliauskas prieš Lietuvą [DK], pareiškimo Nr. 35343/05, 2015 m. spalio 20 d. sprendimas, §§ 185–
191.
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panašaus pobūdžio Konvencijos pažeidimams ateityje. Tai galėtų reikšti ir Lietuvos
pareigą peržiūrėti ir genocido sampratos apibrėžimą nacionaliniuose įstatymuose, o tai gali būti aiškinama kaip bendrųjų priemonių vykdant EŽTT sprendimą
vykdymas. Kita vertus, kyla klausimas ir dėl bylos atnaujinimo Lietuvos teisėje, o
tai, šio straipsnio Autorės nuomone, turėtų būti padaryta, nes bylos nagrinėjimo
atnaujinimo galimybė apima tinkamą valstybės prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų vykdymą.
Kitu aspektu, šiuo atveju dėl asmenų lygiateisiškumo principo aiškinimo, galima būtų teigti, kad abiejų teismų praktika iš esmės sutampa. Aiškindamas Konstitucijos 29 straipsnį, KT teigia, kad visų asmenų lygybės principas iš principo
reiškia diskriminacijos draudimą, kuris suprantamas ir aiškinamas KT doktrinoje
iš esmės taip, kaip jis yra aiškinamas ir EŽTT jurisprudencijoje, nors tiesioginio
rėmimosi Konvencijos 14 straipsniu ir nematyti KT praktikoje13. Vis dėlto reikėtų paminėti tai, kad pats KT yra nevisiškai nuoseklus, aiškindamas asmenų lygiateisiškumo principą savo doktrinoje. Vienose bylose KT teigia, kad, kaip minėta,
„<...> diferencijuotas teisinis reguliavimas, taikomas tam tikroms vienodais požymiais pasižyminčioms asmenų grupėms, jeigu juo siekiama pozityvių ir visuomeniškai reikšmingų tikslų arba jeigu tam tikrų ribojimų ar sąlygų nustatymas yra
susijęs su reguliuojamų visuomeninių santykių ypatumais, savaime nelaikytinas
diskriminaciniu“ (Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 31 d., 2009 m. kovo 9 d.,
2013 m. liepos 5 d., 2014 m. liepos 3 d., 2016 m. sausio 25 d. ir kt. nutarimai).
Taigi šis asmenų lygiateisiškumo principo aiškinimas atitinka Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, nes pagal ją taip pat yra lyginamos panašiais požymiais apibrėžtos ar analogiškos asmenų grupės. Europos Žmogaus Teisių Teismas
tokiose bylose visų pirma sprendžia klausimą, ar tam tikros asmenų grupės gali
būti laikomos panašiomis ar tapačiomis grupėmis, o atsakęs teigiamai į šį klausimą, Teismas toliau sprendžia, ar yra tam tikrų objektyvių, pateisinamų priežasčių,
dėl kurių šios tapačios grupės galėtų būti skirtingai traktuojamos (žr. bylas Schalk
ir Kopf prieš Austriją (pareiškimo Nr. 30141/04, §§ 96, 99, 2010 m. birželio 24 d.
sprendimas), kur lyginamos tos pačios ir skirtingos lyties asmenų poros, gyvenančios kartu, jų noro įteisinti šeiminius santykius kontekste; Burden prieš Jungtinę
Karalystę byla ([DK], pareiškimo Nr. 13378/05, § 60, ECHR 2008), kur lyginami
Jungtinėje Karalystėje pensiją užsidirbę asmenys, tai yra pensininkai, kurių viena
grupė gyvena pačioje Jungtinėje Karalystėje, o kiti jau po pensijos paskyrimo fakto
išvyko gyventi į kitas valstybes jų teisės į pensijų indeksaciją kontekste, ir kt. bylas).
Kitose bylose KT vis dėlto jau pabrėžia, kad „konstitucinis asmenų lygiateisiškumo
13

Konstitucinio Teismo 2015 m. vasario 6 d. nutarimas: „<...> pagal Konstitucijos 29 straipsnyje
įtvirtintą konstitucinį asmenų lygybės įstatymui principą reikalaujama, kad teisėje pagrindinės
teisės ir pareigos būtų įtvirtintos visiems vienodai; konstitucinis asmenų lygybės principas būtų
pažeistas, jeigu tam tikri asmenys ar jų grupės būtų traktuojami skirtingai, nors tarp jų nėra tokio
pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisinamas <...>“.
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principas savaime nepaneigia galimybės įstatymu nustatyti nevienodą, diferencijuotą teisinį reguliavimą tam tikriems asmenims, priklausantiems skirtingoms
kategorijoms, jeigu tarp šių asmenų yra tokio pobūdžio skirtumų, kurie tokį diferencijuotą reguliavimą daro objektyviai pateisinamą <...>“ (Konstitucinio Teismo
1998 m. spalio 27 d., 2000 m. gegužės 8 d., 2007 m. rugsėjo 26 d. ir kt. nutarimai).
Negana to, kartais bylose doktrininėje dalyje KT kalba apie abi minėtų asmenų
grupes (tiek tapačias, tiek skirtingas), aiškindamas asmenų lygiateisiškumo principą (žr. Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 6 d., 2008 m. gruodžio 24 d. ir kt.
nutarimus), todėl pagrįstai gali kilti klausimas, apie kokias grupes kalba KT, analizuodamas minėtą konstitucinį principą. Autorės nuomone, skirtingoms asmenų
grupėms priklausantys asmenys NET negali būti lyginami, jų atžvilgiu objektyviai
gali būti taikomas skirtingas traktavimas, todėl net nereikia ieškoti jokio objektyvaus tokio skirtingo traktavimo pateisinimo. Objektyvus pateisinimas yra būtinas
tik tada, kai skirtingai yra traktuojami toje pačioje ar panašiose grupėse esantys
asmenys. KT, Autorės nuomone, turėtų aiškiau pasisakyti šiuo klausimu savo doktrinoje.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad minėtoje 1995 m. sausio 24 d. išvadoje KT taip
pat sprendė klausimą dėl galimos Europos žmogaus teisių konvencijos 14 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, nes Konvencija
draudžia tik vadinamąją negatyviąją diskriminaciją, o Konstitucija – ir negatyviąją,
ir pozityviąją (privilegijų teikimą). Konvencijoje taip pat pateiktas platesnis diskriminacijos draudimo pagrindų sąrašas, o Konstitucijoje neminima odos spalva,
priklausymas tautinei mažumai. Tačiau, KT nuomone, būtina atsižvelgti į esminį
Konstitucijos ir Konvencijos normų dėl žmonių nediskriminacijos jokiais pagrindais tapatumą, o ne į atskirų nediskriminacijos požymių žodinės išraiškos skirtumus.

KONSTITUCINĖ NUOSAVYBĖS TEISIŲ APSAUGOS DOKTRINA
Europos žmogaus teisių konvencija nuosavybės teisių atkūrimo kontekste minima
jau nuo pat 1994 m. Pirmą kartą paminėta Konstitucinio Teismo 1994 m. gegužės
27 d. nutarime, kuriame konstatuota, kad teisė turėti nuosavybę yra viena svarbiausių žmogaus prigimtinių teisių, nuosavybės niekas negali savavališkai atimti.
Šiame nutarime pacituotas tik Konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnis, tačiau
EŽTT jurisprudencija neaptariama.
KT savo 2003 m. kovo 4 d. nutarime, nors expressis verbis ir nesirėmė Konvencija, be kita ko, konstatavo, kad nuosavybės teisių atkūrimo procese turi būti siekiama pusiausvyros tarp asmenų, kuriems atkuriamos nuosavybės teisės, ir visos
visuomenės interesų. Šios teisingo balanso nuostatos randamos ir EŽTT jurisprudencijoje. Galima pastebėti ir tai, kad KT iš principo rėmėsi tais pačiais EŽTT
praktikoje išplėtotais Pirmojo protokolo 1 straipsnio aiškinimo principais, nagrinėdamas įvairius nuosavybės teisių apsaugos aspektus savo bylose, įskaitant resti194
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tucijos santykių reglamentavimą (pvz., teisė į restituciją nėra absoliuti, ji gali būti
įgyvendinama laikantis įvairių sąlygų ir ribojimų (Konstitucinio Teismo 2013 m.
rugsėjo 11 d. nutarimas); įstatymų leidėjas turi diskreciją įstatymu nustatyti nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo būdus, sąlygas ir tvarką (Konstitucinio Teismo 2005 m. rugpjūčio 23 d. nutarimas); nuosavybės teisių atkūrimo
procese turi būti siekiama pusiausvyros tarp asmenų, kuriems atkuriamos nuosavybės teisės, ir visos visuomenės interesų (Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 4 d.
nutarimas).
KT 2010 m. gruodžio 22 d. nutarime spręsdamas klausimą dėl nuosavybės teisių
atkūrimo tik Lietuvos Respublikos piliečiams pabrėžė, kad Konstitucija nedraudžia, kad nuosavybės teisės būtų atkuriamos tik Lietuvos Respublikos piliečiams,
pasirėmęs Europos Žmogaus Teisių Teismo 2009 m. birželio 30 d. nutarimu dėl
priimtinumo byloje Boruch Shub prieš Lietuvą (Nr. 7064/06), kurioje Strasbūro
Teismas konstatavo, kad Konvencija negarantuoja teisės į pilietybę bei kad valstybė
turi teisę laisvai nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo tvarką ir sąlygas (žr. taip pat
bylas Aleksa prieš Lietuvą, peticijos Nr. 27576/05; „teisėtų lūkesčių“ kontekste žr.
Gratzinger ir Gratzingerova prieš Čekiją, peticijos Nr. 39794/98). Paminėtina, kad
minėta Shub prieš Lietuvą byla buvo atmesta Strasbūro Teisme kaip nepriimtina
dėl to, kad pareiškėjas neatitiko nuosavybės teisių įstatyme įtvirtintų nuosavybės
teisių atkūrimo sąlygų (šiuo atveju nebuvo Lietuvos Respublikos pilietis), todėl visiškai pagrįstai nuosavybės teisės pareiškėjui Lietuvoje nebuvo atkurtos, kadangi
valstybė turi teisę laisvai nustatyti minėtų nuosavybės teisių atkūrimo sąlygas. Taigi galima daryti principinę išvadą, kad Strasbūro Teismo ir KT praktikoje taikomi
iš principo tie patys arba panašūs nuosavybės teisių gynimo standartai.

TEISĖ Į TEISMĄ. TEISINGO PROCESO (FAIR TRIAL) GARANTIJOS
Kita svarbi žmogaus teisė – teisė kreiptis į teismą bei nepriklausomo ir nešališko
teismo garantijos, įskaitant teisingo (tinkamo) proceso garantijas, ne kartą detaliai
buvo analizuojamos tiek Konstitucinio Teismo doktrinoje, tiek EŽTT praktikoje
pačiais įvairiausiais aspektais.
Svarbu akcentuoti tai, kad LR Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisė
kreiptis į teismą KT doktrinoje yra aiškinama kaip absoliuti teisė (žr. Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d., 2004 m. rugpjūčio 17 d., 2006 m. gegužės 9 d.,
2008 m. birželio 30 d. nutarimus ir kt.), todėl asmuo, kurio konstitucinės teisės ir
laisvės yra pažeistos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą (žr.
Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d., 2008 m. sausio 22 d. nutarimus ir kt.).
O EŽTT praktikoje teisė kreiptis į teismą pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį nėra
laikoma absoliučia teise, ji gali būti ribojama14. Kita vertus, reikia pabrėžti ir tai,
14 Žr., pvz., bylą Cudak prieš Lietuvą [DK], pareiškimo Nr. 15869/02, 2010 m. kovo 23 d. sprendimas
§§ 54–59; Waite and Kennedy prieš Vokietiją [DK], pareiškimo Nr. 26083/94, § 59, ECHR 1999-I;
Fogarty prieš Jungtinę Karalystę [DK], pareiškimo Nr. 37112/97, § 33, 21 November 2001.
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kad naujausia KT jurisprudencija rodo, kad KT neakcentuoja absoliučios teisės į
teismą doktrinos (žr. 2014 m. balandžio 16 d. sprendimą)15.
KT taip pat pabrėžia, kad asmens teisė kreiptis į teismą turi būti ne formaliai, o
realiai ir veiksmingai ginama. Ta pati nuostata apie efektyvų ir veiksmingą teisės
gynimą taikoma ir Strasbūro Teismo praktikoje. Teisė kreiptis į teismą, inter alia,
suponuoja ir tinkamo teisinio proceso reikalavimą, kuris yra vienas esminių konstitucinio teisinės valstybės principo elementų (žr. Konstitucinio Teismo 2004 m.
gruodžio 29 d., 2008 m. gegužės 28 d. nutarimus ir kt.). KT iš principo šiuo aspektu
seka EŽTT praktika, kad asmens teisės į teismą bei į teisingą procesą (fair trial) turi
būti veiksmingai ginamos.
Šiuo požiūriu galima teigti, kad KT bei EŽTT praktika iš principo sutampa,
KT plačiai aiškina procesines garantijas, ypač baudžiamosiose bylose, remdamasis
EŽTT praktika.
Įdomu tai, kad dar 1994 m. lapkričio 18 d. nutarime dėl teisinių konsultacijų
konfidencialumo KT jau rėmėsi Konvencija ir EŽTT sprendimais, nors Lietuva dar
nebuvo Konvencijos dalyvė.
Byloje teismui kilo abejonė, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso
kodekso nuostata, neleidžianti advokatui be pašalinių pasimatyti su ginamuoju,
atitinka Konstitucijos 31 straipsnio 6 dalį. KT pripažino, kad riboti ginamojo ir
jo advokato susitikimų konfidencialumą galima tik tuo atveju, jei kyla įtarimas,
kad tokiu susitikimu kaltininkas pasinaudos siekdamas padaryti neigiamą poveikį
bylos tyrimui, apribojimas turi būti nustatytas įstatymu, griežtai apibrėžtas ir neperžengti protingumo ribų. KT pasirėmė Konvencijos 6 straipsnio 3 dalies nuostatomis dėl procesinių garantijų baudžiamosiose bylose (ir Campbell ir Fell byla prieš
Jungtinę Karalystę (1984).
Kitame 1999 m. vasario 5 d. nutarime dėl parengtinio tyrimo, įrodymų rinkimo būdo ir teisės į gynybą KT, pasirėmęs Konvencijos 6 straipsnio garantijomis,
pažymėjo, kad ginčijamas teismo kaltinimo pakeitimas lengvesniu neleidžia teigti,
kad teismas peržengė asmeniui laiduotos teisės į bešališką teisminį nagrinėjimą ribas bei pažeidė teismo ir prokurorų funkcijų konstitucinį atskyrimą (KT analizavo
EŽTT bylas De Cubber prieš Belgiją, kur buvo pabrėžta, kad tas pats asmuo procese
negali būti teisėju ir tardytoju; taip pat Piersack prieš Belgiją).
Taip pat svarbu, KT nuomone, užtikrinti visas kaltinamojo teises į tinkamą teisminę gynybą. Ypač akcentuotina tai, kad teisė į gynybą ir teisė turėti advokatą KT
doktrinoje taip pat aiškinamos kaip absoliučios teisės (2013 m. lapkričio 15 d. nutarimas16), o tai, Autorės nuomone, gali kelti klausimų Konvencijos požiūriu.
Dar viename 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarime dėl įslaptinto liudytojo apklausos
15

KT čia kalba apie konstitucinį teisminės gynybos principą bei apie teisę į teisminę pažeistų konstitucinių teisių ir laisvių gynybą.
16 Iš Konstitucinio Teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutarimo: „<...> asmens teisė į gynybą, taip pat ir
teisė turėti advokatą yra absoliuti, ji negali būti paneigta ar suvaržyta jokiais pagrindais ir jokiomis
sąlygomis <...>“.
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KT nagrinėjo klausimą dėl teisiamojo ribojamos teisės užduoti klausimus liudytojui ar nukentėjusiajam, kurie yra įslaptinti, proporcingumo. KT rėmėsi Konvencijos 6 straipsnio 1 ir 3 dalių garantijomis, kad kaltinamojo / teisiamojo teisė užduoti
klausimus įslaptintiems liudytojams teismo procese negali būti kvestionuojama
(KT analizavo bylas Lüdi prieš Šveicariją, Doorson prieš Nyderlandus) ir pabrėžė,
kad įslaptintų liudytojų naudojimas gali būti pateisinamas, tačiau tai neatima iš
kaltinamojo teisės į gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą.
Konstitucinio Teismo 2001 m. vasario 12 d. nutarime dėl apribojimų advokatui
atstovauti arba ginti teisme buvo pabrėžta, kad, pagal Strasbūro Teismo praktiką,
teisės į gynybą aiškinimas suponuoja valstybės pareigą paskirti asmeniui advokatą
net ir tuo atveju, kai asmuo, kaltinamas nusikaltimo padarymu, su tuo nesutinka
arba pageidauja gintis pats.
Konstitucinio Teismo 2008 m. gegužės 28 d. nutarime buvo nagrinėjamas klausimas dėl teismo įgaliojimų rinkti įrodymus administracinėse bylose, ir šiuo aspektu Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika šioje byloje buvo itin svarbi, nes
ji lemia visų Konvencijos 6 straipsnyje nustatytų garantijų taikymą administracinėse bylose (KT rėmėsi Ezeh ir Connors prieš Jungtinę Karalystę [DK] (pareiškimo
Nr. 39665/98, ECHR 2003-X); Gurepka prieš Ukrainą (pareiškimo Nr. 61406/00) ir
kitomis bylomis).
Kitame itin svarbiame Konstitucinio Teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutarime
buvo nagrinėjamas klausimas dėl civilinio rašytinio proceso pagrįstumo, kai šalys
negali dalyvauti apeliacinio ir kasacinio teismo posėdyje. KT gausiai rėmėsi EŽTT
praktika, kurioje aiškinama Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisė į viešą
bylos nagrinėjimą, kuri apima ir teisę į žodinį bylos nagrinėjimą, ir galimas šios
taisyklės išimtis (KT rėmėsi Fredin prieš Švediją (pareiškimo Nr. 18928/91), Helmers
prieš Švediją (pareiškimo Nr. 11826/85), Håkansson ir Sturesson prieš Švediją (pareiškimo Nr. 11855/85), Döry prieš Švediją (peticijos Nr. 28394/95) ir kitomis bylomis). Žodinio teismo posėdžio atsisakymas antrojoje ir trečiojoje instancijose gali
būti pateisinamas, jeigu pirmojoje instancijoje posėdis vyko žodinio nagrinėjimo
forma (minėta Helmers byla). Pateisindamas rašytinį procesą tiek apeliacinėje, tiek
kasacinėje instancijoje, KT padarė išvadą, kad, pagal EŽTT jurisprudenciją, pareiga rengti žodinį bylos nagrinėjimą nėra absoliuti, žodinis bylos nagrinėjimas nėra
būtinas anksčiau minėtais Strasbūro Teismo praktikoje numatytais atvejais.
Visgi tokia KT pozicija gali kelti klausimą, ar tikrai apeliacinės instancijos teisme rašytinis procesas turi tapti bendrąja taisykle, kaip yra dabar pagal nustatytą
teisinį reguliavimą, kurį pateisino KT, ar vis dėlto rašytinis procesas turėtų būti
laikomas labiau tik išimtimi, kaip leidžiamas tais atvejais, kai, teismo įsitikinimu,
pagal bylos aplinkybes nereikia pakartotinio žodinio bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme.
Strasbūro Teismo praktika palaiko antrąją poziciją (t. y. kad rašytinis procesas yra labiau išimtis, o ne bendra taisyklė apeliacinėje instancijoje), ypač tai
atvejais, kai apeliacinės instancijos teismas turi kompetenciją tirti ir fakto klausi197
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mus, t. y. vertinti įrodymus (žr. bylą Martinie prieš Prancūziją ([DK], pareiškimo
Nr. 58675/00, §§ 39–45, ECHR 2006-VI); dėl teisės į žodinį bylos nagrinėjimą žr.
Jussila prieš Suomiją ([DK], pareiškimo Nr. 73053/01, §§ 40–45, ECHR 2006‑XIV);
žr. taip pat bylą Vilho Eskelinen ir kiti prieš Suomiją ([DK], pareiškimo Nr. 63235/00,
§§ 72–75, ECHR 2007-II), kurioje EŽTT pakeitė savo jurisprudenciją ir padarė esminį pakeitimą savo praktikoje, praplėsdamas teisę kreiptis į teismą ir šiuo atveju
taikomas visas procesines garantijas valstybės pareigūnų atžvilgiu, Aut. past.).
Kitame Konstitucinio Teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutarime buvo nagrinėjamas klausimas dėl kaltinimo keitimo teisme. KT vėl gausiai rėmėsi ir Konvencijos
6 straipsnio 3 dalyje įtvirtintomis asmens, kaltinamo padarius nusikaltimą, garantijomis bei jų aiškinimu Strasbūro Teisme. Pagal KT teisė būti informuotam apie
kaltinimo pobūdį ir pagrindą turi būti svarstoma atsižvelgiant į kaltinamojo teisę
pasirengti gynybai (analizuotos bylos Pélissier ir Sassi prieš Prancūziją (pareiškimo
Nr. 25444/94); Sipavičius prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 49093/99, 2002 m. vasario
21 d. sprendimas, §§ 31–3417); Seliverstov prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 19692/02) ir
kt.).
KT pabrėžė, kad pagal EŽTT praktiką Konvencijai savaime neprieštarauja teismo įgaliojimai savo iniciatyva pritaikyti sunkesnį nusikaltimą numatantį baudžiamąjį įstatymą (Bäckström ir Andersson prieš Švediją (pareiškimo Nr. 67930/01),
tačiau jei apie tai teisiamajame posėdyje kaltinamajam iš anksto nepranešama, tai
pažeidžia jo teisę žinoti, kuo yra kaltinamas, varžoma jo teisė į gynybą. Panašūs
gynybos standartai baudžiamosiose bylose taikomi ir EŽTT praktikoje.

PRIVATAUS GYVENIMO GYNIMAS KONSTITUCINIO TEISMO
DOKTRINOJE. NAUJAUSI ŠIOS TEISĖS GYNIMO ASPEKTAI
Privataus gyvenimo aspektai KT praktikoje nagrinėti įvairiais ir gana šiuolaikiškais
aspektais.
Vienoje naujausių bylų – 2015 m. kovo 5 d. nutarime dėl konkurencijos atliekų
tvarkymo srityje KT pasirėmė EŽTT sprendimu byloje Di Sarno ir kiti prieš Italiją
(pareiškimo Nr. 30765/08), kurioje EŽTT konstatavo, kad valstybė turi pozityvią
pareigą imtis tinkamų priemonių apsaugoti Konvencijos 8 straipsnio teisę į privataus gyvenimo gerbimą ir apskritai teisę gyventi saugioje ir sveikoje aplinkoje, kuri
žmogaus teisių apsaugos požiūriu yra laikoma trečiosios kartos teise, todėl pagirtina, kad KT remiasi tokia gana nauja Strasbūro Teismo praktika.
Kitame 2014 m. gegužės 9 d. nutarime dėl įpareigojimo tvarkyti alyvos atliekas
KT taip pat nurodė EŽTT jurisprudenciją, kur Teismas pabrėžia aplinkos apsaugos
17 Šioje byloje EŽTT nenustatė Konvencijos 6 straipsnio pažeidimo, nors kaltinimas ir buvo pakeistas teisme, pabrėždamas, kad pareiškėjas turėjo galimybę ginčyti kaltinimo pakeitimą apeliacinės
instancijos teisme, kuris turėjo visišką kompetenciją net ir panaikinti nuosprendį šioje byloje; be
to, vertinant viso proceso teisėtumą / sąžiningumą, EŽTT pabrėžė, kad pareiškėjo gynybos teisės
ir teisė pasiruošti gynybai pakeitus kaltinimą nebuvo pažeistos.
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svarbą šiuolaikinėje visuomenėje (KT paminėjo bylas Fredin prieš Švediją ((Nr. 1),
pareiškimo Nr. 12033/86); Taşkin ir kiti prieš Turkiją, (pareiškimo Nr. 46117/99),
Hatton ir kiti prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo Nr. 36022/97 18)).
KT, aiškindamas Konstitucijos 22 straipsnį (teisė į privatumą), teigia, kad privatus žmogaus gyvenimas – tai individo asmeninis gyvenimas: gyvenimo būdas,
šeiminė padėtis, gyvenamoji aplinka, santykiai su kitais žmonėmis, individo pažiūros, įsitikinimai, įpročiai, jo fizinė ir psichinė būklė, sveikata, garbė, orumas ir kt.
Paminėtina, kad ši samprata yra gana plati ir iš principo atitinka EŽTT jurisprudencijoje formuojamą plačią privataus gyvenimo sampratą19 (žr. Konstitucinio
Teismo 1999 m. spalio 21 d., 2000 m. gegužės 8 d., 2002 m. rugsėjo 19 d., 2003 m.
kovo 24 d. nutarimus), nors, pavyzdžiui, KT nemini tokių itin svarbių aplinkybių / pagrindų, kurie taip pat gali diskriminuoti asmenis, kaip asmens / asmenų
seksualinė orientacija ar tos pačios lyties asmenų gyvenimas kartu, tokių asmenų galimybė paveldėti jų mirusio partnerio turtą, įvaikinti vaikus ir pan., kurios
gana dažnai naudojamos ir aiškinamos Strasbūro Teismo praktikoje, apibrėžiant
asmens „privataus ir šeimos gyvenimo“ sampratą (žr., pvz., bylas Karner prieš Austriją (pareiškimo Nr. 40016/98, ECHR 2003-IX) dėl kartu gyvenančių tos pačios
lyties asmenų teisės paveldėti mirusio partnerio turtą; Schalk ir Kopf prieš Austriją
(pareiškimo Nr. 30141/04, ECHR 2010) dėl galimybės tuoktis tos pačios lyties atstovams; Gas ir Dubois prieš Prancūziją (pareiškimo Nr. 25951/07, ECHR 2012) dėl
galimybės įvaikinti sugyventinio vaiką kartu gyvenant tos pačios lyties asmenims;
Vallianatos ir kiti prieš Graikiją ([DK], Nr. 29381/09 bei 32684/09, 2013 m. lapkričio
13 d. sprendimas) dėl kartu gyvenančių tos pačios lyties asmenų sudaryti partnerystės sutartis ir jų diskriminavimo, ir kt.).
KT taip pat pripažįsta, kad žmogaus teisė į privatumą nėra absoliuti; pagal
Konstituciją ją galima riboti, jei tai daroma įstatymu, tai būtina demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves, taip pat konstituciškai
svarbius tikslus; ribojimais nėra paneigiama žmogaus teisės į privatumą prigimtis
ir jos esmė; yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo. Iš esmės tokia
KT pozicija atitinka EŽTT praktiką, taikant Konvencijos 8 straipsnio 2 dalį20.
Pažymėtina ir tai, kad privataus gyvenimo teisinė samprata siejama su žmogaus
teisėtais privataus gyvenimo neliečiamumo lūkesčiais. Jei asmuo daro nusikalstamas ar kitas priešingas teisei veikas, jo privatus gyvenimas gali būti ribojamas, siekiant teisėtų tikslų. 2004 m. gruodžio 29 d. nutarime KT rėmėsi Europos Žmogaus
18 Pabrėžtina, kad iš nurodytų trijų EŽTT bylų tik Hatton ir kiti prieš Jungtinę Karalystę byloje buvo
remiamasi Konvencijos 8 str. (privatus gyvenimas), kurioje konstatuota, kad oro uosto keliamas
triukšmas nepažeidė pareiškėjų teisės į privatų gyvenimą, atsižvelgiant į itin svarbų ekonominį
interesą šioje byloje vykdyti naktinius skrydžius ir į oro uosto svarbą, taip pat į tai, kad valdžia
ėmėsi atitinkamų reikiamų priemonių triukšmui sumažinti.
19 Žr. bylas Evans prieš Jungtinę Karalystę [DK], Nr. 6339/05, 2007 m. balandžio 10 d. sprendimas,
§ 71; Armonienė prieš Lietuvą, Nr. 36919/02, 2008 m. lapkričio 25 d. sprendimas, §§ 35–39 (žr. taip
pat identišką sprendimą Biriuk prieš Lietuvą byloje).
20 Žr. minėtą Armonienės bylą, § 37.
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Teisių Teismo jurisprudencija bylose dėl organizuoto nusikalstamumo prevencinių priemonių taikymo, kur Strasbūro Teismas tyrė, ar teisėtai buvo ribojamas
privatus asmens gyvenimas (Malone prieš Jungtinę Karalystę, Olsson prieš Švediją,
Raimondo prieš Italiją ir kitos bylos) ir ar toks ribojimas buvo būtinas; kaip minėta,
tie patys kriterijai taikomi ir KT praktikoje.
Gausia EŽTT praktika remtasi ir Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d.
nutarime, kuriame nagrinėti nusikalstamą veiką imituojančio elgesio modelį įtvirtinančių teisės normų atitikties Konstitucijai klausimai. Šios teisės normos pripažintos neprieštaraujančiomis Konstitucijai, išskyrus modelio taikymą Lietuvos
Respublikos Prezidento atžvilgiu21. Pažymėtina, kad Europos Žmogaus Teisių
Teisme nusikalstamos veikos imitacijos modelio nuostatos sukėlė daug problemų
Lietuvai, kadangi tokio pobūdžio bylose buvo nustatyti Konvencijos 6 straipsnio
1 dalies pažeidimai, o Didžiojoje kolegijoje išnagrinėta Ramanauskas prieš Lietuvą
byla yra itin svarbi dėl to, kad būtent šioje byloje Strasbūro Teismas suformulavo
konkrečius principus ir kriterijus, kurie lemia teisėtą nusikalstamos veikos imitacijos modelio taikymą praktikoje22.

ŠEIMOS GYVENIMO SAMPRATA KONSTITUCINIO TEISMO
DOKTRINOJE
Konstitucinis Teismas 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarime nagrinėjo šeimos sampratą
ir gana plačiai rėmėsi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika aiškinant „šeimos
sampratą“ pagal Konvencijos 8 straipsnį (bylos Marckx prieš Belgiją, Nr. 6833/74;
Kroon ir kt. prieš Nyderlandus, Nr. 18535/91; Keegan prieš Airiją, Nr. 16969/90, ir
kt.). LR Seimo nutarimu patvirtinta Valstybinė šeimos politikos koncepcija kėlė
klausimą, kodėl šeima laikomi tik susituokę ar buvę susituokę vyras ir moteris, taip
pat jų vaikai (įvaikiai), o nesusituokusių ir nebuvusių susituokusių vyro ir moters,
taip pat jų vaikų (įvaikių) bendro gyvenimo santykiai, grindžiami šeiminiais ryšiais, yra neginami.
Konstitucinis Teismas, tiesiogiai remdamasis EŽTT plėtojama šeimos samprata,
padarė išvadą, kad analizuojama šeimos samprata neapsiriboja tradicinės šeimos,
kuriamos santuokos pagrindu, sąvoka. EŽTT ne kartą yra pažymėjęs, kad Konvencijos 8 straipsnio prasme yra ginami ir kiti bendro gyvenimo santykiai, kuriuos
apibūdina asmenų tarpusavio ryšių pastovumas, prisiimtų įsipareigojimų pobūdis,
bendrų vaikų turėjimas ir kt.
21 Pažymėtina, kad nusikalstamos veikos imitacijos modelių taikymas sukėlė daug problemų Lietuvai EŽTT, kur bylose Ramanauskas, Malininas prieš Lietuvą ir kt. buvo nustatyti Konvencijos
6 straipsnio 1 ir 3 dalių pažeidimai.
22 Malininas prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 10071/04, 2008 m. liepos 1 d. sprendimas, §§ 35–39;
Lalas prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 13109/04, 2011 m. kovo 1 d. sprendimas, §§ 41–48; žr. taip pat
Milinienė prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 74355/01, 2008 m. birželio 24 d. sprendimas, kur buvo
nenustatytas Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimas).
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Vis dėlto kyla klausimas, ar šeimos sampratą nereikėtų aiškinti konstitucinėje doktrinoje plačiau, nes šeima, kaip konstitucinė vertybė, gali būti sukurta ne
tik santuokos pagrindu. Be to, Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje aiškiai
pabrėžta, kad kartu gyvenančių tos pačios lyties atstovų sukuriami santykiai yra
ginami ir patenka ne tik į „privataus gyvenimo“, bet ir į „šeimos gyvenimo“ sampratą Konvencijos 8 straipsnio prasme (žr. anksčiau minėtą bylą Vallianatos ir kiti
prieš Graikiją [DK], Nr. 29381/09 bei 32684/09, 2013 m. lapkričio 13 d. sprendimas,
§ 60). Šie aspektai taip pat nepatenka į KT formuojamą konstitucinę doktriną kaip
„šeimos gyvenimo“ dalis.

SUSIRAŠINĖJIMO SLAPTUMAS
Konstitucinis Teismas yra išnagrinėjęs dvi bylas, kuriose buvo sprendžiami nuteistųjų susirašinėjimo klausimai. Abiejose bylose tiesiogiai buvo remtasi Konvencija.
2003 m. kovo 24 d. nutarime dėl nuteistųjų korespondencijos cenzūros KT pripažino, kad nuteistųjų korespondencijos cenzūravimas, įstatyme neįtvirtinus tokio
cenzūravimo pagrindų, prieštaravo Konstitucijos 22 straipsniui (KT rėmėsi EŽTT
bylomis: Puzinas prieš Lietuvą, Nielbala prieš Lenkiją ir kt.).
Kitame 2015 m. vasario 26 d. nutarime dėl nuteistųjų tarpusavio susirašinėjimo
draudimo KT daug dėmesio skyrė Strasbūro Teismo praktikai, nutarime išsamiai
išdėstydamas Strasbūro Teismo praktikos, kuri itin gausi Lietuvos atžvilgiu, principus, kada susirašinėjimo slaptumo ribojimas nepažeistų Konvencijos (KT rėmėsi
bylomis Čiapas prieš Lietuvą, Nr. 4902/02; Savenkovas prieš Lietuvą, Nr. 871/02;
Mehmet Nuri Ozen ir kiti prieš Turkiją, peticijų Nr. 15672/08, ir kt.).
Konstatuodamas minėto nuteistųjų tarpusavio susirašinėjimo draudimo prieštaravimą Konstitucijai, KT pabrėžė, kad nuteistųjų tarpusavio susirašinėjimo
draudimas turi būti nustatytas įstatyme, juo siekiama teisėtų tikslų ir jis turi būti
proporcinga priemonė teisėtiems tikslams pasiekti. Turi būti sudarytos prielaidos individualizuoti šios teisės ribojimus, įvertinus individualią nuteistųjų padėtį
ir kitas svarbias aplinkybes, o to nebuvo padaryta nagrinėjamu atveju. Beje, šiame nutarime KT rėmėsi ir Latvijos Konstitucinio Teismo 2009 m. gruodžio 18 d.
sprendimu.
Pažymėtina, kad Lietuva Europos Žmogaus Teisių Teisme pralaimėjo daug
bylų (kai kurios bylos paminėtos anksčiau), susijusių su nepagrįsta ir neteisėta
kalinamų asmenų korespondencijos kontrole, įskaitant kalinių susirašinėjimo su
Konvencijos institucijomis kontrolę, kuri yra bet kokiu atveju nepateisinama Konvencijos požiūriu kaip ribojanti asmens individualios peticijos teisę, kurią asmeniui tiesiogiai garantuoja Konvencijos 34 straipsnis, ir drauge pažeidžia Konvencijos 8 straipsnio 2 dalį (žr. bylą Valašinas prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 44558/98,
2001 m. liepos 24 d. sprendimas).
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IŠVADOS
Lietuvos konstitucinei doktrinai didelę įtaką daro Europos Žmogaus Teisių Teismo
sprendimai tiek lietuviškose, tiek kitose bylose, o tai reiškia, kad Konstitucinis Teismas, formuodamas konstitucinę doktriną įvairiais klausimais, atsižvelgia į Lietuvos
Respublikos prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus, įskaitant Europos Žmogaus
Teisių Teismo formuojamus žmogaus teisių apsaugos standartus. Konstitucinis
Teismas savo bylose gana dažnai remiasi Europos žmogaus teisių konvencijos ir
jos protokolų nuostatomis bei Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika. Dialogo
tarp Strasbūro Teismo bei KT būtinybę pabrėžia ir pats KT savo nutarimuose, kuris turėtų būti, Autorės nuomone, visais įmanomais būdais plėtojamas ir gilinamas.
Negalima aiškinti įstatymų ar kitų teisės aktų atitikties Konstitucijai nematant platesnio vaizdo, šiuo atveju aiškinti atitiktį Konstitucijai izoliuotai, neatsižvelgiant į
Lietuvos valstybės laisva valia prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus ir į tam tikrus tarptautinės valstybių bendrijos pripažįstamus tarptautinės teisės standartus.
Naują pagreitį efektyviam dialogui tarp KT ir EŽTT suteiks ir naujasis Konvencijos
16 protokolas, kuris leis ateityje (po šio protokolo įsigaliojimo, Aut. past.) aukščiausiems nacionaliniams teismams (įskaitant ir KT Lietuvoje) kreiptis į EŽTT ir prašyti
konsultacinės išvados dėl bylose kylančių žmogaus teisių apsaugos klausimų.
Kaip minėta, KT dažnai remiasi EŽTT ir Liuksemburgo teismų praktika. Paminėtina, kad nuo 1993 m. rugsėjo 17 d. iki 2015 m. gegužės 6 d. tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktai, EŽTT, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir tarptautinių teismų sprendimai aptikti 122 nutarimuose iš 339, taigi daugiau nei trečdalyje
(35,98 proc.) LR Konstitucinio Teismo priimtų nutarimų; tai iš tiesų yra teigiamas
aspektas, įrodantis ne tik realaus dialogo tarp šių teismų buvimą, bet ir faktą, kad
konstitucinė doktrina nėra formuojama izoliuotai, ji yra veikiama tarptautinių, inter alia, Europos Sąjungos teisės standartų.
Rėmimasis Konvencija KT nutarimuose matyti ne tik vadinamosiose klasikinėse bylose (pvz., teisė į teismą, procesinės garantijos ar privataus gyvenimo apsauga ir pan.), bet ir nagrinėjant gana naujus netradicinius aspektus, tokius kaip
aplinkos apsauga (Konstitucinio Teismo 2014 m. gegužės 9 d., 2015 m. kovo 5 d.
nutarimai); Europos Parlamento rinkimai (Konstitucinio Teismo 2014 m. spalio
13 d. nutarimas), socialinio būsto klausimai (Konstitucinio Teismo 2015 m. gegužės
26 d. nutarimas) ir kt.
Pagal KT doktriną, Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, kaip teisės
aiškinimo šaltinis, yra aktuali ir Lietuvos teisės aiškinimui ir taikymui (Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d., 2005 m. rugsėjo 29 d., 2013 m. lapkričio 15 d.,
2014 m. gegužės 9 d. ir kiti nutarimai); KT nuomone, Konstitucijos ir Konvencijos
normų suderinamumo (santykio) aiškinimas turi būti prasminis, loginis, o ne tik
pažodinis.
Europos žmogaus teisių konvencija turi įstatymo galią Lietuvoje, ji turi būti
taikoma kaip LR įstatymai; kolizijos su LR įstatymais atveju Konvencijos kaip rati202
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fikuotos tarptautinės sutarties nuostatos turi viršenybę pastarųjų atžvilgiu. Tačiau,
pagal KT praktiką, Konstitucija Lietuvos Respublikoje yra aukščiausią galią turintis teisės aktas, todėl jam negali prieštarauti joks kitas įstatymas ar kitas teisės aktas (įskaitant ratifikuotas tarptautines sutartis, inter alia, Konvenciją), o tai reiškia,
kad KT yra aiškiai suformulavęs ir laikosi Konstitucijos viršenybės konstitucinės
doktrinos.
Nors EŽTT jurisprudencija yra aktuali Lietuvos teisės aiškinimui ir taikymui, jo
jurisdikcija nepakeičia Konstitucinio Teismo įgaliojimų oficialiai aiškinti Konstituciją (Konstitucinio Teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimas).
KT pripažįsta, kad valstybės prisiimti tarptautiniai įsipareigojimai sukelia pareigą pašalinti Konvencijos nuostatų nesuderinamumą su Konstitucija. Vienas iš
būdų įvykdyti tarptautinius įsipareigojimus (inter alia, EŽTT sprendimą) – pakeisti Konstituciją (2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimas). Kito 2012 m. rugsėjo 5 d. priimto
KT nutarimo pagrindu galima teigti, kad Konvencija gali būti tam tikrais atvejais
traktuojama net kaip pagrindas de facto keisti Konstituciją, norint įvykdyti tarptautinius Lietuvos prisiimtus įsipareigojimus.
Pagal KT, tarptautinė teisė, taip pat ir Konvencija, yra konstitucinis žmogaus
teisių garantijų minimumas (Konstitucinio Teismo 2014 m. kovo 18 d. nutarimas),
todėl valstybė, prisiėmusi tarptautinius įsipareigojimus, turi juos sąžiningai vykdyti. Taigi, pasak KT, savo valia prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų laikymasis,
pagarba visuotinai pripažintiems tarptautinės teisės principams (taip pat ir pacta
sunt servanda principui) yra atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės teisinė
tradicija ir konstitucinis principas.
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ŠIUOLAIKINĖS BAUDŽIAMOSIOS POLITIKOS
LIETUVOJE BRUOŽAI IR PADARINIAI
ĮŽANGA
Šis leidinys skirtas Lietuvos teisės instituto 25-mečiui, todėl, prieš pradėdamas šį
straipsnį, negaliu nepaminėti ilgamečio Instituto direktoriaus Antano Dapšio, kurio indėlis kuriant šį institutą ir jam vadovaujant (1992–2002) buvo didžiausias.
Praėjusiais metais jis šventė 70-ąjį savo jubiliejų, tai dar viena proga jį pasveikinti
ir jam padėkoti. Parašiau šiuos sakinius, vis juos taisau ir ilgai galvoju, ar viskas
gerai, ar visi žodžiai tinkami, ar nuoseklu, ar nieko nei per daug, nei per mažai – to
išmokau būtent iš jo, savo pirmojo direktoriaus, valandų valandas rymančio prie
parašyto teksto ir gludinančio jį iki tinkamo sąskambio ir reikiamos prasmės. Atėjęs dirbti į Institutą 1997 m. pabaigoje per kitus penkerius jo vadovavimo metus
išmokau daugiau nei per visas buvusias studijas. Didelis dalykinis ir žmogiškas
jautrumas, begalinis atsakingumas, gebėjimas pažvelgti anapus tikrovės, minties
gilumas ir neišpasakytai subtilus humoro jausmas – tai tik keli žavėję ir tebežavintys Antano Dapšio bruožai – gero teisininko, gero kriminologo, gero vadovo
ir gero žmogaus. Būtent jis išmokė mane už kiekvienos teisės normos matyti konkretų žmogų, kuriam ji bus taikoma. Pamenu, kai kūrėm kažkurį iš daugelio vaiko
teisių apsaugai skirtų dokumentų, vieną rytą jis pasikvietė mane į savo kabinetą ir
sako, kad eidamas gatvėje sutiko vaiką, kuris turbūt kažkur gatvėje ir gyveno, nes
atrodė labai apleistas. Rašom, jis sako, čia visokias programas, bet kaip padėti tam
vaikui? Jis anuomet rado kažkokį sprendimą, o aš gavau gerą pamoką, kaip tekstas
popieriuje gali būti bevertis.
Antano Dapšio indėlis kuriant Lietuvos teisinę sistemą buvo ir yra labai didelis, įskaitant ir baudžiamosios justicijos sritį. Sisteminis požiūris ir žmogiškumas
buvo ir yra jo išeitiniai taškai tiriant baudžiamąją politiką Lietuvoje bei darant jai
įtaką1. Dėkodamas džiaugiuosi ir aš galėdamas prie šių tyrimų prisidėti. Jei ne Antanas Dapšys, mokslininko kelio nuotykis man turbūt net nebūtų nutikęs.

1

Be didelės Antano Dapšio publikacijų ir pasisakymų apie tai gausos turbūt geriausiai jo požiūrį
atspindi šis prieš daugiau nei 20 metų duotas interviu: Reikia palikti viltį. Pokalbis su Teisės
instituto direktoriumi Antanu Dapšiu // Pozicija, 1995, p. 6–7.
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ĮVADAS
Baudžiamosios politikos Lietuvoje peripetijos pastaraisiais metais moksliškai
analizuotos Lietuvos teisės institute2, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedroje3 ir Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto
Baudžiamosios teisės ir proceso institute4, todėl šiame straipsnyje aptariamos tik
naujausios tendencijos, pateikiami aktualūs statistiniai duomenys, apibendrinama
naujausia literatūra šia tema, kviečiama diskusijai apie naujausius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau vadinama – BK arba Lietuvos BK) pakeitimus,
jų įtaką galimiems teismų praktikos pokyčiams ir kalinių skaičiui Lietuvoje, svarstomos tolesnės baudžiamosios politikos perspektyvos5.
Mokslinėje literatūroje lietuvių ir kitomis kalbomis galima rasti įvairių ir netgi
santykinai skirtingų baudžiamosios politikos apibrėžimų. Šiame straipsnyje ji suprantama kaip įstatymų leidėjo ir vykdomosios valdžios norminių sprendimų
bei siekių, susijusių su asmenų baudimu už nusikalstamas veikas, visuma6. Kitaip tariant, laikomasi nuomonės, kad baudžiamąją politiką pirmiausia formuoja
įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji valdžios, ją įgyvendina vykdomoji ir teisminė
valdžios, kurių veiklos rezultatai atspindi priimtus sprendimus baudžiamosios politikos srityje ir daro (grįžtamąją) įtaką įstatymų leidėjo ir vykdomosios valdžios
formuojamai baudžiamajai politikai7. Be to, „politika“ suprantama kaip bet kokių įstatymų leidėjo sprendimų nusikaltusių asmenų baudimo srityje priėmimas ir
įgyvendinimas, t. y. „politika“ nereiškia tik kryptingo ir apibrėžto veikimo arba
vienareikšmės, deklaruojamos, patvirtintos ir aiškiai suvoktos bei suformuluotos
pozicijos. Kryptingos ir aiškios politikos nebuvimas taip pat laikomas „politika“ –
kaip tam tikros politinės realybės išraiška.
Bausmių taikymo praktika, remiantis minėtu apibrėžimu, laikytina baudžiamosios politikos rezultatu, išraiška bei iliustracija, kuri, viena vertus, yra savotiškas galutinis iš baudžiamosios politikos sudėtinių dalių pagamintas produktas,
kita vertus, bausmių taikymo praktika drauge yra ir tam tikras kelrodis pokyčiams
baudžiamojoje politikoje. Taigi baudžiamosios politikos analizė šiame straipsnyje
pradedama būtent nuo baudžiamosios politikos padarinių analizės, suvokiant
juos ir kaip iššūkius pokyčiams baudžiamojoje politikoje. Kituose straipsnio sky2

3
4
5
6
7
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Dapšys A., Misiūnas J., Čaplinskas A. Bausmės individualizavimo teisinės problemos. Teisės instituto mokslo tyrimai, t. 5. Vilnius: Teisės institutas, 2008; Sakalauskas G., Bikelis S., Kalpokas V.,
Pocienė A. Baudžiamoji politika Lietuvoje: tendencijos ir lyginamieji aspektai. Teisės instituto
mokslo tyrimai, t. 8. Vilnius: Teisės institutas, 2012; Sakalauskas G. Ką liudija didėjantis baudžiamasis represyvumas Lietuvoje? // Kriminologijos studijos, 2014, Nr. 2, p. 95–136.
Žr. šiame straipsnyje toliau cituojamas ir literatūros sąraše pateiktas G. Švedo publikacijas.
Žr. šiame straipsnyje toliau cituojamas ir literatūros sąraše pateiktas O. Fedosiuko publikacijas.
Straipsnyje atsižvelgta į teisės aktų pakeitimus iki 2016 m. birželio 1 d.
Lygiai taip pat žr. ir: Sakalauskas G., Bikelis S., Kalpokas V., Pocienė A., 2012, p. 13–14. Šio leidinio
I skyriuje aprašytas tokio apibrėžimo kontekstas.
Platesnį šios minties paaiškinimą žr. ten pat, p. 14.
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riuose pasitelkiant šiuos du pjūvius analizuojami konkretūs baudžiamosios politikos ir jos padarinių pavyzdžiai. Daugiausia dėmesio skiriama 2014–2015 m.
tendencijoms. Šiuo laikotarpiu Lietuvos BK buvo pakeistas net 16 kartų, nuo jo
įsigaliojimo 2003 m. jis buvo keičiamas ir pildomas jau net 63 kartus.
Iš įvairių mokslinių tyrimų žinoma, kad bausmių taikymo praktika šalyje priklauso ne tik nuo baudžiamųjų įstatymų ir jų pakeitimų, bet ir nuo baudimo tradicijos ir kultūros, taip pat nuo registruotų nusikalstamų veikų struktūros ir
dinamikos, jos suvokimo visuomenėje ir pateikimo žiniasklaidoje, socialinių,
ekonominių ir politinių sąlygų bei pokyčių ir kitų veiksnių. Visi jie gali turėti
savarankišką vaidmenį šalia baudžiamųjų norminių pagrindų arba pastariesiems
daryti įtaką, todėl jie taip pat, kiek leidžia šio straipsnio apimtis, čia iš dalies analizuojami.

I. BAUDIMO UŽ NUSIKALSTAMAS VEIKAS PRAKTIKA LIETUVOJE
I.1. Teismuose skiriamų bausmių už nusikalstamas veikas struktūra ir tendencijos
Paskirtų bausmių struktūra ir jos pokyčiai yra vienas pagrindinių kriterijų, apibūdinančių šalyje sukurtą baudimo už nusikalstamą elgesį sistemą. Šioje struktūroje pirmiausia žvelgiama į tai, kokią dalį joje sudaro reali laisvės atėmimo
bausmė. 1 pav. pavaizduota Lietuvoje pirmosios instancijos teismų 2003–2015 m.8
paskirtų bausmių struktūra. Jame matyti, kad reali laisvės atėmimo bausmė
2003–2011 m. sudarė maždaug 29–37 proc. visų paskirtų bausmių struktūroje, o
2012–2015 m. ši dalis sumažėjo iki 22–24 proc. Žvelgiant į 2012–2014 m. paskirtų
realių laisvės atėmimo bausmių dalį (vidutiniškai maždaug 23 proc.) gali susidaryti įspūdis, jog jos mažėjimas liudija retesnį realios laisvės atėmimo bausmės
taikymą, būtų galima sakyti – padarinius, liudijančius baudžiamosios politikos
ir bausmių švelnėjimą.
Tačiau 1 pav. matyti, kad absoliutūs realios laisvės atėmimo bausmės skaičiai
2008–2013 m. išliko maždaug tokie patys (mažiausias jų skaičius per šį laikotarpį
buvo 2008 m. – 4 370, didžiausias 2010 m. – 4 830), o 2014 m. netgi buvo paskirta
daugiausia realių laisvės atėmimo bausmių (4 946) nuo 2005 m. Tiesa, 2015 m.
buvo paskirta mažiausiai laisvės atėmimo bausmių per visą analizuojamą laikotarpį (3 946, t. y. net 20 proc. mažiau nei 2014 m.), tačiau jų dalis bendroje paskirtų
bausmių struktūroje vis tiek sudarė 21,8 proc., t. y. palyginus su 2014 m., jų dalis
sumažėjo tik 1,3 proc.

8

Ankstesnių metų rodiklius žr. Sakalauskas G. Asmenų, kuriems apribota laisvė, teisės // Žmogaus
teisės Lietuvoje (autorių grupės vadovas A. Čepas). Vilnius, 2005, p. 273; Sakalauskas G., Bikelis S.,
Kalpokas V., Pocienė A., 2012, p. 154.
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(N=17 555) (N=17 882) (N=16 007) (N=15 150) (N=14 533) (N=14 295) (N=15 318) (N=16 236) (N=15 958) (N=19 003) (N=20 434) (N=21 388) (N=18 093)

1 pav. Nuteistiesiems paskirtos bausmės Lietuvoje 2003–2015 m.9

Analizuojant laisvės atėmimo bausmės ir kitų bausmių dalis tarp visų paskirtų
bausmių, reikėtų atkreipti dėmesį į pastarųjų skaičiaus pokyčius. Šį skaičių svarbu
palyginti su kaltinamų ir teismui perduotų asmenų skaičiumi – jų skirtumas parodo, kiek maždaug10 asmenų už nusikalstamą elgesį buvo pritaikytos kitos mažiau
formalios priemonės. Pirmiausia – atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės,
kuris laikytinas švelnesnio pobūdžio valstybės reakcija į asmens nusikalstamą elgesį, nesusijusia su bausmės paskyrimu, dažniausiai leidžiančia išvengti formalaus
teismo proceso, mažiau stigmatizuojančia ir ne tik mažinančia baudžiamosios
justicijos institucijų darbo krūvį, bet ir, kaip rodo užsienio šalyse atlikti moksliniai
9

Paveikslėlyje pateikti tik penkių dažniausiai taikomų bausmių (viešųjų darbų, laisvės apribojimo,
baudos, arešto, terminuoto laisvės atėmimo) ir laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo skaičiai. Kitų bausmių ir jų vykdymo formų skaičiai yra labai maži, todėl šalia jų reikšmių neišskirti.
Atkreiptinas dėmesys, kad čia pateiktas būtent paskirtų bausmių, o ne asmenų, kuriems šios bausmės buvo paskirtos, skaičius – šie skaičiai skiriasi labai nežymiai. Parengta pagal Nacionalinės
teismų administracijos sudaromą statistinę Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo ataskaitą. Bausmių
rūšys ir amnestijos taikymas (I instancijos teismuose) 2003–2015 m. Naudodamasis proga noriu nuoširdžiai padėkoti Nacionalinės teismų administracijos Teisės skyriaus darbuotojui Stasiui
Putvinskiui, kuris šią statistiką tvarko ir kiekvienų metų pradžioje paslaugiai ją atsiunčia.
10 2003–2015 m. nusikalstamų veikų padarymu įtariamų (kaltinamų) asmenų skaičius svyravo nuo
22,7 tūkst. (2007 m.) iki 30,8 tūkst. (2013 m.). Šių skaičių palyginimą ir analizę žr. Sakalauskas G.,
2014, p. 110 ir kt. Pažymėtina, kad išteisinamų asmenų skaičius (į jį svarbu atsižvelgti, norint tiksliau įvertinti įtariamų (kaltinamų) ir nuteistų asmenų santykį) nėra didelis, pavyzdžiui, 2014 m.
– 771, 2015 m. – 723. Žr. Nacionalinės teismų administracijos sudaromą statistinę Baudžiamųjų
bylų nagrinėjimo ataskaitą. Asmenys (I instancijos teismuose) 2003–2015 m.
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tyrimai11, veiksmingesne už formalias bausmes, todėl rekomenduojamą ir tarptautiniuose standartuose12.
1 pav. matyti, kad nuo 2004 m. iki 2008 m. absoliutus paskirtų bausmių skaičius mažėjo (nuo 17 882 iki 14 295, arba 20 proc.), 2009–2011 m. vėl truputį padidėjo (2011 m. iki 15 958, maždaug 12 proc.), o 2012 m. šis skaičius siekė jau 19 003,
2014 m. – 21 388, t. y. 34 proc. daugiau paskirtų bausmių nei 2011 m. ir beveik
50 proc. daugiau nei 2008 m. Viena iš šio padidėjimo priežasčių – suintensyvėjęs smurto artimoje aplinkoje baudžiamasis persekiojimas, kurio atspindėjimas
baudžiamojo persekiojimo statistikoje aprašytas anksčiau publikuotame mano
straipsnyje, jame13 išskirtos ir kitos galimos nuteistų asmenų skaičiaus didėjimo
priežastys, įskaitant ir griežtėjusią baudžiamąją politiką14. Tačiau šiame straipsnyje
analizuojamų tendencijų kontekste svarbiausias yra 2015 m. įvykęs paskirtų bausmių skaičiaus sumažėjimas (iki 18 093, arba daugiau kaip 15 proc.), kurio priežasčių
toliau ieškoma šiame straipsnyje klausiant, ar jis liudija kokius nors baudžiamosios
politikos pokyčius?
Dar grįžtant prie 2003–2014 m. įvykusių esminių bausmių taikymo praktikos
pokyčių, turinčių įtakos ir dabartinei paskirtų bausmių struktūrai, taip pat neabejotinai lemsiančių ją ir ateityje, svarbu paminėti šiuos:
a) baudos bausmės dalis padidėjo nuo 17 proc. iki 27 proc.15 (absoliučiais skaičiais nuo 2 996 iki 5 837); tai – iš esmės svarbi pozityvi tendencija, nes, kaip rodo
daugumos Vakarų Europos šalių praktika, baudos bausmė gali būti proporcinga
valstybės reakcija į nusikalstamą elgesį ir sudaryti didžiąją dalį paskirtų bausmių
struktūroje16; kita vertus, baudos bausmės maksimalios ribos Lietuvoje yra santyAtleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės formas Lietuvos BK galima laikyti diversijos (angl. diversion) prototipu daugelyje šalių. Apie mažiau formalizuotų valstybės reakcijos į nusikalstamą elgesį formų pranašumus žr., pvz., Robinson G., McNeill F. Community punishment. European perspectives. London and New York: Routledge, 2016; Dünkel F., Grzywa-Holten J., Horsfield P. (Eds.).
Restorative Justice and Mediation in Penal Matters. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht
und zur Kriminologie, Vol. 50/1-2. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2015.
12 Pvz., Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Rec 87(18) dėl baudžiamojo teisingumo
proceso supaprastinimo, priimta 1987-09-17; Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Rec 92(16) dėl Europos bendruomeninių sankcijų ir priemonių taisyklių, priimta 1992-10-19;
Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Rec 92(17) dėl nuosprendžių nuoseklumo,
priimta 1992-10-19; Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Rec 99(19) dėl mediacijos
baudžiamosiose bylose, priimta 1999-09-15; Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija
Rec 2008(11) dėl Europos taisyklių nepilnamečiams teisės pažeidėjams, kuriems taikomos bausmės
ar priemonės, priimta 2008-11-05. Prieiga per internetą: <http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/
prisons/Recommendations_en.asp>.
13 Sakalauskas G., 2014, p. 95–136.
14 Apie situaciją iki 2011 m. žr. taip pat Sakalauskas G., Bikelis S., Kalpokas V., Pocienė A., 2012.
15 Mažiausią dalį bausmių struktūroje baudos bausmė sudarė 1998–2000 m. – maždaug 2–4 proc.,
vėliau ši dalis ėmė didėti: 2001 m. – 4 proc., 2002 m. – 13 proc. Plačiau žr. Sakalauskas G., 2005,
p. 273. Didžiausią dalį paskirtų bausmių struktūroje ši bausmė sudarė 2007 m. – 31 proc.
16 Pavyzdžiui, 2010 m. baudos bausmė iš visų paskirtų bausmių ir kitų baudžiamųjų priemonių
Austrijoje sudarė 31,8 proc., Nyderlanduose – 38,9 proc., Prancūzijoje – 39,5 proc., Škotijoje –
11
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kinai didelės17, ir nesant baudos dienpinigių sistemos, gali būti paskirta nuteistojo
turimam turtui ir pajamoms neproporcingai didelė bauda; nesumokėta bauda keičiama į viešųjų darbų (jeigu asmuo neturi lėšų sumokėti teismo paskirtą baudą)
arba arešto (jeigu asmuo vengia savu noru sumokėti baudą ir nėra galimybių ją
išieškoti) bausmes (BK 47 str. 6 ir 7 d.), tačiau Lietuvoje nėra renkama statistika
apie tai, kokia dalis baudos bausmių galiausiai pavirto į viešųjų darbų ar arešto
bausmes; taigi, viena vertus, baudos bausmė gali būti proporcinga ir veiksminga,
kita vertus, bet kókios finansinės baũsmės dažnai diskriminuoja tuos, kurie neturi
pakankamai lėšų atitinkamai pinigų sumai susimokėti;
b) laisvės apribojimo bausmės18 dalis padidėjo nuo 3 proc. iki 24 proc. (absoliučiais skaičiais nuo 490 iki 5 167) ir kaip nauja bausmė 2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojusiame BK užėmė svarbią vietą teismų paskirtų bausmių struktūroje19;
c) kita anuomet nauja – viešųjų darbų bausmė – 2003 m. sudarė 5 proc. (916)
paskirtų bausmių struktūroje, vėliau iki 2008 m. (261, maždaug 2 proc.) jos santy41,4 proc., Graikijoje – 47,9 proc., Portugalijoje – 67,5 proc., Airijoje – 63 proc., Anglijoje ir Velse
– 65,3 proc., Vokietijoje – 70 proc., Danijoje – 83,9 proc., Suomijoje – 87,9 proc. Daugumoje
Vidurio ir Rytų Europos šalių, kurių statistika pateikiama, ši dalis buvo mažesnė nei Lietuvoje,
išskyrus Vengriją – 32,4 proc., Albaniją – 41,4 proc. ir Kosovą – 46,8 proc. Aebi M. F., Akdeniz G.,
Barclay G. [et al.] European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics 2014. Fifth edition. Helsinki: HEUNI, 2014, p. 196. Žinoma, tikslesniam bausmių struktūros palyginimui tarp
šalių būtina lyginti ir nusikalstamų veikų, už kurias asmenys teisiami, struktūrą. Tai tik iš dalies leidžia padaryti tolesnės nurodytame šaltinyje pateiktos lentelės, nes Lietuvoje, priešingai nei
daugumoje nurodytų šalių, nėra renkama statistika apie tai, kokios bausmės buvo paskirtos už
konkrečias nusikalstamas veikas.
17 Baudos bausmės maksimalūs dydžiai už baudžiamąjį nusižengimą buvo padidinti nuo 50 iki
150 MGL, už neatsargų nusikaltimą – nuo 75 iki 225 MGL 2016 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 47, 176, 220, 221, 272, 273, 281, 284 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1871, priimto 2015 m. birželio 25 d., 1 straipsniu // Teisės aktų registras, 201507-10, Nr. 2015-11240 (kiti straipsniai 2016 m. kovo 25 d. priimtu šio įstatymo pakeitimu turėtų
įsigalioti 2017 m. sausio 1 d.).
18 Laisvės apribojimo bausmė nepilnamečiams buvo numatyta tik 2004 m. liepos 13 d. įsigaliojusiu
BK pakeitimo ir papildymo įstatymu. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20, 42, 63, 67,
68, 72, 75, 77, 82, 90, 91, 92, 95, 97, 128, 144, 148, 150, 178, 182, 194, 195, 201, 204, 205, 210, 211, 212,
220, 221, 222, 223, 230, 236, 246, 248, 260, 263, 287, 306 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei
kodekso papildymo 228-1 straipsniu įstatymas Nr. IX-2314, priimtas 2004 m. liepos 5 d. // Žin.,
2004, Nr. 108-4030. Pagal pateikiamą statistiką 2004 m. ši bausmė nuteistiems nepilnamečiams
nebuvo paskirta, o 2005 m. jiems jau buvo paskirtos 329 laisvės apribojimo bausmės. Į tai svarbu
atsižvelgti, vertinant šios bausmės dalies padidėjimą 2005 m. 62 proc. (596 bausmėmis).
19 Per metus 2015 m. iš 8 379 probacijos tarnybų registre buvusių asmenų, kuriems vykdyta laisvės
apribojimo bausmė, tik 407 asmenims (4,9 proc.) ji buvo panaikinta už vengimą atlikti bausmę,
dar 195 asmenims (2,3 proc.) buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai už nusikalstamas veikas, padarytas priežiūros vykdymo metu. 2014 m. registre atitinkamai buvo 8 558 asmenys, iš jų 377 asmenys
(4,4 proc.) vengė atlikti bausmę, 223 asmenys (2,6 proc.) buvo įtariami padarę naujas nusikalstamas veikas. Pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Biudžeto planavimo skyriaus Darbo su asmenimis, esančiais apygardų probacijų tarnybų priežiūroje, ataskaitas už 2014 m. ir 2015 m. Apie recidyvo vertinimo probacijos tarnybų veikloje problematiką žr. Sakalauskas G., Jarutienė L. Probacijos veiksmingumo vertinimas. Lietuvos teisės
instituto mokslo tyrimai. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2015.
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kinė ir absoliuti dalis nuolat mažėjo, o svarbesnį vaidmenį bausmių struktūroje ji
vėl užėmė nuo 2012 m. (1 482, maždaug 8 proc.), daugiau šių bausmių imta skirti
už smurtą artimoje aplinkoje;
d) laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo dalis visoje paskirtų bausmių
struktūroje per analizuojamą laikotarpį sumažėjo nuo 21 proc. (2013 m. – 3 725) iki
maždaug 6 proc. (2014 m. – 1 255); 1 pav. matyti, kad, didėjant laisvės apribojimo
bausmės daliai visų bausmių struktūroje, mažėjo laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo dalis – galima teigti, kad vieną alternatyvą palaipsniui pakeitė kita,
tačiau laisvės apribojimo bausmė yra neabejotinai švelnesnė bausmė už laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą – nors jų vykdymo turinys panašus, tačiau
pirmuoju atveju nuteistam asmeniui nevykdant paskirtų priemonių ir (ar) pareigų
negresia realus laisvės atėmimas; atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2012 m. liepos 1 d.
įsigalioję BK 75 str. pakeitimai20, leidę atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą
nuteisus laisvės atėmimu už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus ne daugiau kaip ketveriems metams, vietoj anksčiau buvusių trejų, nepadidino šios bausmės formos taikymo atvejų skaičiaus; ji šiek tiek padidėjo tik
2015 m., prie šio pokyčio galimų priežasčių analizės dar bus grįžta šio straipsnio
V skyriuje;
e) nevienareikšmiškai21 veiksmingumo požiūriu vertintinos (realios)22 arešto
bausmės dalis padidėjo nuo 5 proc. (2003 m. – 861) iki beveik 12 proc. (2014 m. –
2 484); atkreiptinas dėmesys į tai, kad absoliutus paskirtų arešto bausmių skaičius
nuo 2007 m. iki 2014 m. padidėjo daugiau kaip du kartus (nuo 1 098 iki 2 484)23;
20 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48, 64, 67, 75, 82, 87, 92 straipsnių pakeitimo ir 77, 94
straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas Nr. XI-1861, priimtas 2011 m. gruodžio 22 d. //
Žin., 2012, Nr. 5-138.
21 Nemažai tyrėjų pastebi, kad arešto bausmė veikia itin desocializuojančiai ir stigmatizuojančiai bei
neturi dažnai įsivaizduojamo „šoko terapijos“ efekto. Kai kuriose šalyse trumpalaikis įkalinimas
ribojamas papildomomis nuostatomis (pvz., Šveicarijoje, Vokietijoje), o tarptautiniai standartai
rekomenduoja ją taikyti kiek įmanoma rečiau. Kita vertus, yra šalių, kuriose trumpalaikis įkalinimas sudaro didžiąją dalį visų paskirtų laisvės atėmimo bausmių (pvz., Danijoje), o tais atvejais, kai
laisvės atėmimo bausmė taikoma santykinai dažnai (kaip yra Lietuvoje), ši bausmė gali mažinti
skiriamų laisvės atėmimo bausmių dalį. Plačiau žr. Čepas A., Sakalauskas G. Ar prasminga arešto
bausmė? // Teisės problemos, 2009, Nr. 4, p. 5–30; Resolution (73) 17 on the short-term treatment
of adult offenders. Adopted by the Committee of Ministers on 13 April 1973 at the 220th meeting
of the Ministers Deputies. Prieiga per internetą: <https://wcd.coe.int/>.
22 Iki 2004 m. liepos 13 d. buvo numatyta galimybė atidėti arešto ir baudos bausmės vykdymą, kuri
buvo panaikinta straipsnio 18-oje išnašoje minimu BK pakeitimo ir papildymo įstatymu. 1 pav.
matyti, kad 2004 m. arešto vykdymo atidėjimas buvo pritaikytas net 1 527 kartus (tai sudarė
8,5 proc. visų paskirtų bausmių), o baudos vykdymas buvo atidėtas 773 kartus (4,3 proc.) – tai
reiškia, kad teismai laikė šias bausmės formas tinkamas ir proporcingas teisiamų asmenų nusikalstamam elgesiui įvertinti.
23 Daugėjant paskirtų arešto bausmių itin išryškėjo ir didelis šios bausmės realaus veiksmingumo
ištyrimo poreikis – galima kelti prielaidą, kad tradiciškai trumpalaikis įkalinimas suvokiamas
kaip nežalinga lengva „šoko terapija“, nors užsienio šalyse atlikti moksliniai tyrimai liudija visai ką kita, pvz., Killias M. Korrektur einer verunglückten Gesetzgebung: Zur erneuten Revision
des AT-StGB // Zeitschrift für Schweizerisches Rechts (ZSR), 2011, Nr. 1, p. 627–640; Spiess G.
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f) iki 2011 m. vidurio24 savarankiškomis bausmėmis buvę viešųjų teisių atėmimas ir teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas
būdavo skiriami labai retai: pirmoji bausmė nuo 2003 m. iki 2011 m. (taigi per 9
metus) iš viso paskirta tik 49 kartus, antroji – 396 kartus; tiek praktinio taikymo
prasme, tiek sisteminiu požiūriu šios bausmės visiškai pagrįstai buvo „paverstos“
baudžiamojo poveikio priemonėmis;
g) laisvės atėmimas iki gyvos galvos, kaip griežčiausia bausmė, nuo 2003 m.
paskirtas 69 kartus, daugiausia – 2003 m. (9), mažiausiai – 2011 m. (2); 2014 m. ši
bausmė paskirta 7 kartus, o 2015 m. – nė vieno karto25.
Apibendrinant galima teigti, jog iki 2014 m. realios laisvės atėmimo bausmės
dalis visų paskirtų bausmių struktūroje mažėjo nežymiai, didesnis šios bausmės
absoliučių ir santykinių skaičių mažėjimas buvo pastebimas tik pirmuosius kelerius naujojo BK galiojimo metus. Nors naujos bausmės teismų praktikoje ir užėmė svarbią vietą, bet realaus laisvės atėmimo „kiekis“ išliko maždaug vienodas, o
jo santykinių skaičių mažėjimą 2012–2014 m. lėmė intensyvesnis smurto artimoje
aplinkoje baudžiamasis persekiojimas, padidinęs vidutinio sunkumo bausmių dalį
visų paskirtų bausmių struktūroje.
I.2. Įkalinimo tendencijos
2007–2012 m. Lietuvoje didėjo per metus realią laisvės atėmimo arba arešto bausmę atlikusių kalinių skaičius (žr. 2 pav.) (nuteistų kalinių srautas)26, vėliau jis ėmė
mažėti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2015 m. jis vis dar buvo didesnis (12 386) nei
2007–2008 m. 2007–2011 m. didėjo ir įkalintų asmenų skaičius konkrečią dieną,
jis šiek tiek sumažėjo 2013–2014 m. (žr. 3 pav.), tačiau 2014 m. pabaigoje (8 636) jis
dar buvo maždaug 8 proc. didesnis nei 2003–2007 m.

Wenn nicht mehr, wenn nicht härtere Strafen – was dann? Die Modernisierung des deutschen
Sanktionensystems und die Befunde der Sanktions- und Rückfallforschung // Soziale Probleme,
2013, Heft 1, p. 87–117.
24 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 7, 42, 67, 68, 74, 123-1, 125, 126, 134, 142, 144, 176, 177,
204, 205, 210, 211, 213, 220, 223, 225, 226, 227, 228, 228-1, 229, 230, 253-1, 255, 257, 263, 268, 278, 281,
297, 308-1 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Kodekso papildymo 68-1, 68-2 straipsniais ir 44, 45
straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas Nr. XI-1472, priimtas 2011 m. birželio 21 d. //
Žin., 2011, Nr. 81-3959.
25 Pagal Nacionalinės teismų administracijos sudaromą statistinę Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo
ataskaitą. Bausmių rūšys ir amnestijos taikymas (I instancijos teismuose) 2003–2015 m.
26 Kalinių skaičius dažniausiai skaičiuojamas kaip kalinių srautas per metus (2 pav.) arba konkrečią
dieną (3 pav.), t. y. šiuo atveju – per metus įkalinimo įstaigose buvusių (arba bet kuria įkalinimo
forma nuteistų) asmenų skaičius (per metus naujai atvykusių kalinių skaičius pridedamas prie
metų pradžioje buvusių kalinių skaičiaus).
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27 Parengta pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Nuteistųjų laisvės atėmimu skaičiaus, sudėties (pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės terminą
ir kt.) ir jų kaitos suvestines 2004–2015 m. ir Nuteistųjų areštu skaičiaus, sudėties (pagal padarytą
nusikaltimą, amžių, bausmės terminą ir kt.) ir jų kaitos suvestines 2004–2015 m.
28 Parengta pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Nuteistųjų laisvės atėmimu skaičiaus, sudėties (pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės terminą
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2016 m. pradžioje Lietuvoje buvo 7 355 kaliniai – tai mažiausias įkalintų asmenų
skaičius Lietuvoje nuo 1990 m. (iki šiol mažiausias jis buvo 2000 m. pabaigoje –
7 601)29. Akivaizdu, kad šio skaičiaus per metus sumažėjimas beveik 15 proc. yra
labai reikšmingas ir skatina ne tik ieškoti tokio sumažėjimo priežasčių, bet ir ilgalaikiškumo perspektyvų (tai analizuojama kituose šio straipsnio skyriuose).
Visgi nenuvertinant 2015 m. įvykusio absoliutaus įkalintų asmenų skaičiaus
konkrečią dieną sumažėjimo, būtina atkreipti dėmesį bent į šiuos aspektus:
a) 3 pav. nubrėžta pastarųjų 13 metų įkalintų asmenų tendencijos linija, nepaisant sumažėjimo pastaraisiais metais, vis tiek teberodo įkalintų asmenų
skaičiaus didėjimą analizuojamu laikotarpiu;
b) santykinis įkalintų asmenų skaičius 100 000 gyventojų 2015 m. pabaigoje
buvo 255 ir nors jis buvo mažiausias per pastaruosius 7 metus, tačiau 2003–
2008 m. jis buvo dar mažesnis (237–251); kitaip tariant, absoliutus kalinių
skaičius mažėja ir dėl gyventojų skaičiaus Lietuvoje mažėjimo;
c) 255 įkalinti asmenys 100 000 gyventojų vis tiek yra maždaug 2,5 karto daugiau už Vakarų Europos valstybių vidurkį (iki 100 kalinių 100 000 gyventojų);
d) registruotų sunkių smurtinių nusikaltimų, už kuriuos asmenys dažniausiai nuteisiami ilgomis laisvės atėmimo bausmėmis ir už kuriuos yra daugiausia įkalintų asmenų Lietuvoje, per analizuojamą laikotarpį sumažėjo
beveik 3 kartus30 – kai 2015 m. absoliutus įkalintų asmenų skaičius (7 355)
konkrečią dieną buvo tik maždaug 9 proc. mažesnis nei 2004 m. (8 125);
e) savo teisine ir kultūrine sistema Lietuvai iš Europos Sąjungos šalių artimiausiose Estijoje ir Latvijoje įkalintų asmenų skaičiaus lygis nuosekliai mažėjo
nuo 2004 m. ir pastaruoju metu sudaro atitinkamai 215 ir 23931, taigi yra mažesnis nei Lietuvoje;
f) net ir gerokai sumažėjęs kalinių skaičiaus lygis Lietuvoje vis tiek yra ne tik
didžiausias Europos Sąjungoje, bet pagal šį skaičių Lietuva patenka į pirmą
didžiausią kalinių skaičių turinčių visos Europos valstybių trejetuką (po Rusijos – 445 ir Baltarusijos – 306)32;
ir kt.) ir jų kaitos suvestines 2004–2015 m. ir Nuteistųjų areštu skaičiaus, sudėties (pagal padarytą
nusikaltimą, amžių, bausmės terminą ir kt.) ir jų kaitos suvestines 2004–2015 m., taip pat Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikiamus duomenis.
29 2000 m. įkalintų asmenų skaičius Lietuvoje sumažėjo dėl didelės apimties amnestijos. Kalinių skaičiaus pokyčius Lietuvoje nuo 1991 m. žr.: Sakalauskas G., Bikelis S., Kalpokas V., Pocienė A., 2012, p. 147.
30 Daugiau nei 50 proc. nuteistų kalinių yra įkalinti už nužudymą, sunkų tyčinį sveikatos sutrikdymą, išžaginimą, seksualinį prievartavimą arba plėšimą. 2004 m. buvo registruoti 6 459 tokie
nusikaltimai, 2015 m. – 2 226 (mažiausias skaičius per visą laikotarpį). Įkalintų nuteistųjų laisvės
atėmimu asmenų srautas per šį laikotarpį sumažėjo nuo 11 025 tik iki 10 243, t. y. tik 7 proc. Plačiau
žr. Sakalauskas G., 2014, p. 95–136.
31 Estijoje – 2016-02-29, Latvijoje – 2014-12-31. Žr.: World Prison Brief. International Centre for
Prison Studies. University of London [interaktyvu]. Prieiga per internetą: <http://www.prisonstudies.org/world-prison-brief>; žiūrėta 2016 m. balandžio 16 d.
32 Rusijoje – 2016-03-01, Baltarusijoje – 2014-10-01. Beje, šiose šalyse įkalintų asmenų skaičius nuosekliai mažėja nuo 2000 m. Žr. ten pat.
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g) kaip matyti 4 pav., įkalintų asmenų skaičiaus sumažėjimas nuo 2012 m. buvo
iš dalies natūralus procesas, nes nuo tų metų ėmė didėti į laisvę paleidžiamų
asmenų skaičius – daugiausia tų, kurie atliko visą laisvės atėmimo bausmę dėl
nuo 2011 m.33 ėmusio sparčiai mažėti lygtinai paleidžiamų asmenų skaičiaus34;
taigi nepaleidus lygtinai laikui bėgant ėmė didėti visą bausmę atlikusių asmenų skaičius; pvz., 2012 m. buvo 369 asmenimis daugiau, kurie išėjo į laisvę
atlikę visą bausmę, palyginus su 2011 m., o iki 2014 m. šis skaičius padidėjo
dar 217 asmenų35; taigi nuteistų kalinių skaičius per šį laikotarpį 586 asmenimis (iš 805, t. y. beveik 73 proc.) sumažėjo vien todėl, kad tiek asmenų 2014 m.
daugiau, palyginus su 2011 m., buvo paleisti į laisvę atlikę visą bausmę.

4 pav. Paleista į laisvę nuteistų laisvės atėmimo arba arešto bausmėmis asmenų
1998–2015 m.36

33 Nors lygtinio paleidimo reformą reglamentuojantys įstatymų pakeitimai įsigaliojo tik 2012 m.
liepos 1 d., tačiau pirmas žymus lygtinai paleidžiamų asmenų skaičiaus sumažėjimas buvo
dar 2011 m. – lygtinai paleista 434 asmenimis mažiau nei 2010 m. (atitinkamai 1 549 ir 1 115).
Sakalauskas G. Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų įsigaliojus Probacijos įstatymui: teorija ir
praktika // Teisės problemos, 2013, Nr. 4 (82), p. 124–125; Sakalauskas G., 2014, p. 95–136.
34 Plačiau žr. ten pat.
35 Žr. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Nuteistųjų laisvės
atėmimu skaičiaus, sudėties (pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės terminą ir kt.) ir jų
kaitos suvestines 2011–2015 m.
36 Parengta pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Nuteistųjų laisvės atėmimu skaičiaus, sudėties (pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės terminą ir kt.) ir jų kaitos suvestines 2004–2015 m. ir Nuteistųjų areštu skaičiaus, sudėties (pagal
padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės terminą ir kt.) ir jų kaitos suvestines 2004–2015 m., taip pat
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikiamus duomenis.
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Kitaip tariant, absoliutus įkalintų asmenų skaičiaus Lietuvoje sumažėjimas
nėra toks didelis, vertinant jį ilgalaikės perspektyvos ir santykinių skaičių kontekste. Iki europinę baudimo kultūrą liudijančio kalinių skaičiaus Lietuvai yra dar
labai toli, nors 2015 m. statistika rodo mažą žingsnį ta linkme37. Kita vertus, kaip
matyti iš kitų šalių patirties, stabiliam ir santykinai nedideliam kalinių skaičiui išlaikyti būtinos atitinkamos socialinės, kultūrinės, politinės ir teisinės sąlygos, nuoseklus esminių konstitucinių teisės principų laikymasis teismų praktikoje38.
Jau ne kartą buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad viena pagrindinių didelį kalinių skaičių Lietuvoje lemiančių priežasčių yra ne vien tik dažnas laisvės atėmimo
bausmės taikymas, bet ir jos (teismų skiriama ir realiai atliekama) vidutinė trukmė39. Kalinamiems asmenims teismų paskirtos laisvės atėmimo bausmės vidurkis
2015 m. dar niekada nebuvo toks ilgas per visą analizuojamą laikotarpį – sudarė 78 mėnesius (5 pav.) ir nuo 2002 m. padidėjo lygiai 50 proc. Teismo paskirta
ilga laisvės atėmimo bausmė vėliau iš dalies trumpinama lygtiniu paleidimu, bet
2014–2015 m. ji sudarė 32 mėnesius ir buvo taip pat ilgiausia per visą analizuojamą
laikotarpį.
Žinoma, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad iš šios statistikos galima daryti tik
labai ribotas išvadas. Tai yra Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos surinkta statistika, taigi čia įskaičiuoti tik tie asmenys,
kurie buvo nuteisti realia laisvės atėmimo bausme ir buvo įkalinti (arba perkelti
iš tardymo izoliatorių), kad atliktų laisvės atėmimo bausmę. Taigi tai nėra visų per
metus paskirtų laisvės atėmimo bausmių vidurkis, nes šiuo atveju neskaičiuoti asmenys, kuriems, pavyzdžiui, kardomojo suėmimo terminas atitiko paskirtos laisvės atėmimo bausmės terminą arba likusioji bausmės, patekus į įkalinimo įstaigą,
dalis buvo atlikta iki metų pabaigos40. Be to, tai yra bendras už visas nusikalstamas
37 Viena iš galimybių – dažnesnis lygtinio paleidimo iš įkalinimo įstaigų taikymas. 2012 m. liepos
1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos probacijos įstatymui ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimams lygtinai paleidžiamų asmenų dalis Lietuvoje pastebimai sumažėjo –
2012 m. ji buvo mažiausia per visą atkurtos Nepriklausomybės laikotarpį, nors minėtais įstatymų
pakeitimais buvo siekiama dažniau taikyti lygtinį paleidimą: tais metais lygtinai buvo paleista
tik 36,5 proc. iš visų tais metais iš įkalinimo įstaigų paleistų asmenų, o 2013 m. ši dalis sumažėjo dar labiau – iki 34,2 proc., 2015 m. – iki 31 proc., kai 1998–2010 m. lygtinai būdavo paleidžiama 50–65 proc. (2011 m. – 39,2 proc.) visų iš įkalinimo įstaigų paleidžiamų asmenų. Plačiau
žr. Sakalauskas G. Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų įsigaliojus Probacijos įstatymui: teorija ir praktika // Teisės problemos, 2013, Nr. 4 (82), p. 5–39; Sakalauskas G., 2014, p. 95–136;
Sakalauskas G., Jarutienė L., 2015.
38 Dünkel F., Geng B. Die Entwicklung von Gefangenenraten im nationalen und internationalen
Vergleich – Indikator für Punitivität? // Soziale Probleme, 2013, Nr. 1, p. 42–65.
39 Sakalauskas G., Bikelis S., Kalpokas V., Pocienė A., 2012, p. 143–156; Sakalauskas G. Globalizacijos
įtaka laisvės atėmimo bausmės vykdymui // Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai (vyr.
moksl. red. G. Švedas). Vilnius: Registrų centras, 2014, p. 123–140; Sakalauskas G., 2014, p. 95–136;
Sakalauskas G. Lithuania // Drenkhahn K., Dudeck M., Dünkel F. (Eds.). Long-Term Imprisonment
and Human Rights (Routledge Frontiers of Criminal Justice). Routledge, 2014, p. 198–217.
40 Tai yra apie padėtį konkrečią metų dieną (gruodžio 31 d.) pateikta statistika, t. y. skaičiuojamas tik
tų asmenų bausmės vidurkis, kurie tą dieną atlieka laisvės atėmimo bausmę. Tai reiškia, kad dalis
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5 pav. Vidutinė teismo kalintiems asmenims paskirtos ir realiai atliktos terminuotos
laisvės atėmimo bausmės trukmė Lietuvoje 1998–2015 m. (pagal duomenis
kiekvienų metų pabaigoje, mėn.)41

veikas41paskirtos laisvės atėmimo bausmės vidurkis, kuris neparodo laisvės atėmimo bausmės taikymo pokyčių už atskirus nusikaltimus ar jų rūšis42. Kur kas tikslesnė būtų teismų statistika apie paskirtų laisvės atėmimo bausmių trukmę, tačiau
tokia statistika Lietuvoje nerenkama. Šie metodiniai statistikos rinkimo trūkumai
rodo, kad šis įkalinimo įstaigų skaičiuojamas laisvės atėmimo bausmės termino
vidurkis nėra tikslus, tačiau galima vertinti šių skaičių dinamiką ilgalaikėje perspektyvoje. Įkalintų nuteistų asmenų kalinimo vidurkio didėjimas dviem atvejais
netgi galėtų būti vertinamas teigiamai: a) kai rečiau taikomas realus įkalinimas –
būtų galima daryti prielaidą, kad už mažiau sunkius nusikaltimus imtos taikyti su
realiu įkalinimu nesusijusios bausmės, todėl natūraliai didėja kalinimo vidurkis;
tačiau, kaip matyti 2 pav. – taip nėra – įkalinamų asmenų srautas per analizuojamą
laikotarpį buvo gana vienodas; b) kai konkrečią dieną yra mažiau asmenų, kurie
yra įkalinti trumpam laikui – jų mažėjimas natūraliai didina bendrą įkalinimo vidurkį; tačiau, kaip matyti 6 pav., iki 1 metų įkalintų asmenų dalis nuo 2003 m., kai
trumpesniam nei 1 metų laisvės atėmimo bausmės terminui nuteistų asmenų į šią statistiką taip
pat gali nepatekti: pavyzdžiui, jei jie į įkalinimo įstaigą atvyko vasario 1 d. ir buvo paleisti tų pačių
metų gruodžio 1 d. Dėl to ilgėja (didėja) bendras paskirtos laisvės atėmimo bausmės vidurkis.
41 Parengta pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Nuteistųjų laisvės atėmimu skaičiaus, sudėties (pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės terminą
ir kt.) ir jų kaitos suvestines 1998–2015 m.
42 Minėtoje Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos suvestinėje
pateikiamas atliktinos (teismo paskirtos) ir realiai atliktos laisvės atėmimo bausmės vidurkis už 15
nusikaltimų.
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6 pav. Atliekančiųjų realią laisvės atėmimo arba arešto bausmę asmenų struktūra
pagal teismo paskirtos laisvės atėmimo bausmės arba arešto bausmės trukmę Lietuvoje
1997–2015 m. (kiekvienų metų pabaigoje)43

buvo numatyta ir arešto bausmė, sudarė maždaug 6–11 proc. ir keitėsi labai nežymiai (didžiausią dalį jis sudarė 2005 m. – 11 proc., o, pavyzdžiui, 2012 m. – 6 proc.,
2015 m. – 8,5 proc.).43
Taigi ne trumpalaikio įkalinimo dalies mažėjimas lemia bendrą įkalinimo trukmės vidurkio didėjimą. Priešingai – 6 pav. matyti, kad nuo 2004 m. nuosekliai
didėjo turinčių atlikti teismo paskirtą ilgesnę nei 5 metų laisvės atėmimo bausmę
asmenų dalis. Beveik 70 proc. įkalintųjų (2015 m. pabaigoje) turėjo atlikti ilgesnę
nei 3 metų laisvės atėmimo bausmę44. Svarbu pabrėžti, kad įkalintų asmenų skai43 Parengta pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Nuteistųjų laisvės atėmimu skaičiaus, sudėties (pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės terminą
ir kt.) ir jų kaitos suvestines 2004–2015 m.
44 Platesnę šių skaičių dinamikos analizę žr. Sakalauskas G., 2014, p. 95–136. Tai, kad įkalinimo lygis
beveik nepriklauso nuo viktimizacijos lygio ir registruotų nusikalstamų veikų dinamikos, pastebi
dauguma šią problematiką analizavusių autorių. Žr. Lappi-Seppällä T. Controlling prisoners
rates: experiences from Finland. 135th international senior seminar. Visiting experts‘ papers //
Resource material series No. 74. Prieiga per internetą: <http://www.unafei.or.jp/english/pdf/
RS_No74/No74_05VE_Seppala1.pdf>; Lappi-Seppällä T. Explaining imprisonment in Europe //
European Journal of Criminology, 2011, Vol. 8, No. 4, p. 308; Tonry M. Explanations of American
punishment policies // Punishment & Society. The International Journal of Penology, 2009,
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čiaus ir laisvės atėmimo bausmės trukmės pokyčiai nėra proporcingi registruoto
nusikalstamumo ar jo struktūros pokyčiams45.
Apibendrinant straipsnio I skyriuje atliktą bausmių už nusikalstamą elgesį taikymo ir įkalinimo tendencijų Lietuvoje analizę, galima teigti, jog po naujojo BK
įsigaliojimo Lietuvoje nepavyko taip subalansuoti baudžiamosios politikos, kad
bausmių taikymo už nusikalstamą elgesį praktikoje realios laisvės atėmimo bausmės būtų minimalios, o kalinių skaičiumi bent priartėtume prie kitų Vidurio Europos šalių, nekalbant apie Vakarų Europos šalis. Toliau straipsnyje analizuojama,
kodėl taip nutiko, kas baudžiamojoje politikoje turėtų keistis norint dar labiau nenutolti nuo europinės tradicijos, analizuojami naujausi BK pakeitimai ir tikėtina jų
įtaka bausmių taikymui Lietuvoje.

II. REGIONINIS KONTEKSTAS, BAUDIMO TRADICIJA IR KULTŪRA
Lenkų kriminologas K. Krajewskis, vertindamas baudimo praktiką Europos šalyse ir
lygindamas ją su registruotu nusikalstamumu, vaizdingai apibūdina ją kaip skirtingo
pobūdžio klimatą: švelnų, nuosaikų ir atšiaurų (angl. mild, moderate and severe)46.
Jis daro išvadą, kad net ir per 25 metus Rytų ir Vidurio Europos šalims nepavyko
savo baudimo praktikos pakeisti taip, kad jos pagal kalinių skaičių bent priartėtų prie
Vakarų Europos vidurkio, o Baltijos šalys šiuo požiūriu išsiskiria labiausiai, ypač –
Lietuva47. Svarbiausia to priežastis, jo požiūriu, – regioninė komunistinė praeitis ir
atsparumas sovietų primestam nusikaltimo ir bausmės suvokimui, kuris remiasi
giliai įsišaknijusiu tikėjimu, kad tik griežtos bausmės yra panacėja, galinti išspręsti visas socialines problemas, ir kad įkalinimas yra svarbiausia bei veiksmingiausia
priemonė48. Amerikietis M. Tonry pastebi, kad Baltijos šalys šiuo požiūriu vis dar
labiau panėšėja į buvusią Sovietų Sąjungą ir dabartinę Rusiją, bet dar blogiau yra
tai, kad sovietų suformuotas požiūris į kalinius kaip į klasinius ir socialinius priešus
vis dar tebelemia fundamentalų simpatijos kalinių interesams ir patirčiai trūkumą49.
Tai, kad bausmių taikymo praktika šalyje pirmiausia priklauso nuo tradicijos ir
baudimo kultūros, žinoma ir iš daugelio kitų tyrimų. Suomių kriminologas T. Lappi-Seppällä atliktame tyrime kelia įtikinamą prielaidą, kurią iliustruoja daugybe
socialinių, kultūrinių ir ekonominių indikatorių, kad baudžiamasis represyvu-

45
46
47
48
49

Vol. 11, No. 3, p. 377–394; Allen R. Reducing the use of imprisonment. What can we learn from
Europe? Report for the Criminal Justice Alliance. London, 2012, p. 8, 15 ir kt.; DeMichele M. Using
Weber‘s Rechtssoziologie to Explain Western Punishment: A Typological Framework // European
Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2013, Vol. 21(1), p. 94 ir kt.
Žr. ten pat; Aebi F. M., Delgrande N., Marguet Y. Have community sanctions and measures widened
the net of the European criminal justice systems? // Punishment & Society, 2015, Vol. 17(5), p. 587.
Krajewski K. Different penal climates in Europe // Kriminologijos studijos, 2014, Nr. 1, p. 86.
Ten pat, p. 96–98.
Ten pat, p. 109.
Tonry M. Thinking about Punishment across Space and Time // Kriminologijos studijos, 2014,
Nr. 1, p. 23.
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mas šalyje, kurį pirmiausia parodo kalinių skaičius, sietinas su gyventojų pasitikėjimu vienų kitais, valstybe ir institucijomis, su demokratijos laipsniu, socialinės lygybės ir gerovės lygiu50.
Nors sunku vienareikšmiškai nustatyti ir išskirti veiksnius, kurie lemia švelnesnį ar atšiauresnį baudimo klimatą šalyje, žvelgiant į Lietuvos socialinę realybę
ir apibendrinant įvairių tyrimų rezultatus, galima kelti tam tikras prielaidas. Kai
kurių tendencijų ir apraiškų įtaka akivaizdi, kitų – nustatyta įvairiais moksliniais
tyrimais, dar kitų įtaką Lietuvoje vyraujančiai baudimo tradicijai ir kultūrai reikėtų toliau tirti. Pažymėtina, kad šie veiksniai nepateisina esamos padėties, kurią
minėti ir kiti autoriai pagrįstai apibūdina kaip vis dar alsuojančią sovietine praeitimi, nepaisant jau daugiau kaip 13 metų Lietuvoje galiojančių „naujųjų“51 baudžiamosios justicijos kodeksų. Tokius veiksnius išskirti svarbu, norint įvertinti ir
suvokti kertinius skirtumus nuo Vakarų ir Šiaurės Europos šalių, neleidžiančius
daug racionaliau ir pragmatiškiau kurti ir įgyvendinti baudžiamąją politiką. Taigi galima pastebėti, kad palankesnes sąlygas griežtesnio baudimo aplinkai Lietuvoje politiniu lygmeniu sudaro:
• politinis populizmas, kuriame baudžiamasis populizmas sudaro reikšmingą dalį52;
• antagonistinis nusikalstamo elgesio ir nusikalstančio asmens suvokimo
modelis53;
50 Lappi-Seppällä T. Explaining imprisonment in Europe // European Journal of Criminology, 2011,
Vol. 8, No. 4, p. 303–328; Lappi-Seppällä T. Penal policy and the reform of the sanction system
in Finland // Teisė, 2000, Nr. 36, p. 28–47; Lappi-Seppällä T. Vertrauen, Wohlfahrt und politikwissenschaftliche Aspekte – Vergleichende Perspektiven zur Punitivität // Dünkel F., LappiSepällä T., Morgenstern C., van Zyl Smit D. (Hrsg.). Kriminalität, Kriminalpolitik, strafrechtliche
Sanktionspraxis und Gefangenenraten im europäischen Vergleich. Schriften zum Strafvollzug,
Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Band 37/2. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg,
2010, p. 937–996.
51 Galima drąsiai klausti, kiek jie yra ir kiek gali būti nauji, nes savo struktūra ir nuostatomis jie vis dar
labiausiai yra panašūs į savo sovietinius pirmtakus, o iš dabar galiojančių kodeksų – labiausiai panašūs į analogiškus Rusijos kodeksus. Tai tik parodo ilgalaikę tradicijos, kultūros ir regioninio konteksto
įtaką esamai baudimo realybei, kuri vargu ar gali pasikeisti greitai, bet gal galėtų keistis greičiau – tokį
poreikį formuoja noras priklausyti europinei kultūrai ir tradicijai, o ne vis dar (po)sovietinei.
52 Keli tokio populizmo pavyzdžiai pateikiami kitame šio straipsnio skyriuje, taip pat aptariami kitose publikacijose: Sakalauskas G., Bikelis S., Kalpokas V., Pocienė A., 2012; Fedosiuk O. Baudžiamoji
atsakomybė kaip kraštutinė priemonė (ultima ratio): teorija ir realybė // Jurisprudencija, 2012,
Nr. 19(2), p. 715–738; Fedosiuk O. Baudžiamųjų įstatymų prieš neteisėtas pajamas ir korupciją leidyba: tarp gerų siekių ir legitimumo // Jurisprudencija, 2012, Nr. 19(3), p. 1215–1233; Fedosiuk O.
Dirbtinis kriminalizavimas kaip teisinės praktikos patologija // Baudžiamoji justicija ir verslas (vyr. moksl. red. G. Švedas). Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, 2016, p. 35–55;
Fedosiuk O. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso galiojimo dešimtmetis: pamąstymai apie
nepasiteisinusius lūkesčius, esamą būklę ir tolesnę raidą // Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai
justicijai (vyr. moksl. red. G. Švedas). Vilnius: Registrų centras, 2014, p. 27–42. M. Tonry tai tiesiog
vadina „politine paranoja“, žr. Tonry M., 2009, p. 381 ir kt.
53 Antagonistinio nusikalstamumo pobūdžio suvokimas turi gilią sovietinę tradiciją. Sovietinei sistemai ji buvo būtina, nes tik pasitelkus ją buvo galima paaiškinti vis dar pasitaikančias, bet jau neva
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• tik įsivaizdavimais ir stereotipais, o ne empiriniais duomenimis paremtas
„žinojimas“ apie bausmes, jų poveikį ir vykdymo realybę54;
• dažnas, nuolatinis ir beribis tam tikro selektyvaus nusikalstamo elgesio
eskalavimas ir vienpusis vertinimas žiniasklaidoje, pirmiausia siekiant sukurti sensaciją ir vienkartinių prunkštavimų šou, o ne paaiškinti sąsajas,
kontekstą ir realią padėtį, ieškoti racionalių ir ilgalaikių sprendimų55;
• asmeninis ir bendruomeninis tarpusavio nepasitikėjimas56, nepasitikėjimas
institucijomis57 ir subjektyvus nesaugumo jausmas58;

54

55
56
57
58

nykstančias nusikalstamo elgesio apraiškas brandžiame socializme. Toks suvokimas be didelių ir
esminių mąstymo pokyčių jau visai kitoje socialinėje ir ekonominėje sistemoje ne tik buvo perimtas moksle (Pavilonis V., Švedas G., Abramavičius A. [et al.] Baudžiamoji teisė. Vilnius: Eugrimas,
2003, p. 134 ir kt.), išliko teisėsaugos institucijų praktikoje, bet ir toliau plėtojamas įvairaus pobūdžio nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programose (pavyzdžiui, vienoje paskutiniųjų –
Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programoje, priimtoje Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XII-1682 2015 m. gegužės 7 d., joje žadant „sukurti gyvenamąją aplinką, saugią nuo
nusikalstamų veikų“), teisėsaugos institucijų vadovų retorikoje (žadant jau netrukus „išnaikinti“
smurtą artimoje aplinkoje ar gąsdinant kažkokiu „kriminaliniu pasauliu“).
Neva bausmė savaime „(per)auklėja“, „pataiso“, „atgrasina“, „užkerta kelią nusikalstam elgesiui“
ir pan., kad sėkminga kova su nusikalstamumu gali baigtis neišvengiama „pergale“ – tokia retorika ir mąstymu persmelkta ne tik didžioji dalis BK pakeitimų ir papildymų aiškinamųjų raštų,
kuriais neva pagrindžiama tam tikrų veikų kriminalizavimo, bausmių ar sankcijų griežtinimo
būtinybė, taip pat įvairaus nusikalstamo elgesio prevencijai ir kontrolei skirtos programos, bet
ir teismų nuosprendžiai bei nutartys. Matyti didelė kritinio kriminologinio diskurso ir bausmių
poveikio bei vykdymo realybės suvokimo praraja, susiformavusi sovietinės okupacijos metais,
kurios nekompensuoja netgi tarptautinės rekomendacijos – susiformavęs baudimo mentalitetas
yra stipresnis. Vyrauja aklas idėjinis-dogmatinis argumentavimas, kurį itin taikliai dar sovietiniais
metais aprašė V. Pavilonis ir J. Riepšas (Pavilonis V., Riepšas J. Kriminalinių bausmių skyrimo
praktika Respublikoje // Socialistinė teisė, 1987, Nr. 3, p. 18–23). Akivaizdžiai nenorima ar net
bijoma pažvelgti į bausmių ir jų taikymo poveikio realybę, dažniausiai baudžiamųjų įstatymų
kūrėjams ir jų taikytojams ji taip ir lieka nežinoma.
Plačiau žr. Dobrynina M. Kriminalinio žinojimo konstravimas viešajame diskurse. Daktaro disertacija, socialiniai mokslai, sociologija (05 S). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012; Dobrynina M.
Nusikaltimų baimės konstravimas žiniasklaidoje // Teisės problemos, 2008, Nr. 3, p. 83–111.
Šie aspektai išnagrinėti jau minėtame T. Lappi-Seppällä tyrime: Lappi-Seppällä T., 2010, p. 937–
996; Lappi-Seppällä T., 2011, p. 303–328.
Plačiau žr. Dobryninas A., Drakšienė A., Gaidys V., Vileikienė E., Žilinskienė L. Pasitikėjimo
Lietuvos teisėsauga profiliai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012.
Griežtų ir (arba) griežtesnių bausmių reikalavimas susijęs su subjektyviu nesaugumo jausmu,
kuris, viena vertus, visiškai neatitinka realios grėsmės ar jos pokyčių, kita vertus, dažnai iškyla į
paviršių kaip tiesioginis ar netiesioginis (pasąmoninis) saugumo reikalaujantis motyvas. Čia būtų
galima pateikti nemažai įvairių tyrimų rezultatų, kurie rodo daug prastesnę gyventojų Lietuvoje
psichologinę būseną, susijusią su (ne)saugumu, tačiau pateiksiu tik vieną pavyzdį. Paskutinėje
specialioje „Eurobarometro“ apklausoje apie europiečių požiūrį į saugumą teiginiui, kad „Jūsų artimiausia gyvenamoji aplinka yra saugi vieta gyventi“ visiškai pritarė 53 proc. visų europiečių ir tik
41 proc. Lietuvos gyventojų. Šis skirtumas dar labiau išryškėja, jei diferencijuotai vertinsime atskiras šalis. Labai panašiai saugumas artimoje aplinkoje vertinamas Čekijoje, Latvijoje, Vengrijoje ir
Lenkijoje, šiek tiek prasčiau – Slovakijoje, Bulgarijoje ir Italijoje. Tačiau visose kitose šalyse jis vertinamas daug geriau, aukščiausiai – Vokietijoje – 65 proc., Nyderlanduose – 67 proc., Švedijoje –
78 proc., Danijoje – 81 proc., Suomijoje – 89 proc. Toks nesaugumas kuria tam tikrą atmosferą ir
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• mažas ir mažėjantis socialinis solidarumas59 bei didėjanti socialinė atskirtis60.
Panašių apraiškų ir tendencijų galima pastebėti ir kitose šalyse61, tačiau daugelyje Vakarų Europos šalių giliai įsišaknijusi socialinės gerovės ideologija, taip pat
brandesnė politinė kultūra, konstituciniai ir kiti teisiniai svertai, (ir) kokybiškos žipolitinėje plotmėje, kurioje naudojamasi gyventojų baimėmis, kuriant iliuzijas, kad tik griežtos
bausmės gali jas išsklaidyti. Paminėtina ir tai, kad per 4 metus visiškai saugiai besijaučiančių rodiklis Lietuvoje padidėjo net 7 proc. Europeans‘ Attitudes Towards Security. Special Eurobarometer
432. Fieldwork: March 2015; Publication: April 2015, p. 6. Prieiga per internetą: <http://ec.europa.
eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_432_en.pdf>.
59 Sociologas Z. Norkus pastebi, kad po Nepriklausomybės atgavimo Lietuvoje socialinė sanglauda susilpnėjo, o skandinaviško tipo socialinės gerovės valstybėms būtinas solidarumo pagrindas
toliau tirpdomas neoliberalizmo įsigalėjimu. Norkus Z. Kokia demokratija, koks kapitalizmas?
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 629 ir kt.; Norkus Z. Du nepriklausomybės dešimtmečiai. Vilnius: Aukso žuvys, 2014, p. 254 ir kt.
60 Tai, kad Lietuvoje atotrūkis tarp vargšų ir turtingų yra labai didelis, palyginus su ES šalių vidurkiu,
ir dar labiau padidėjo paskutinės vadinamosios ekonominės krizės laikotarpiu, žinoma iš statistinių rodiklių ir įvairių publikacijų (žr., pavyzdžiui, Zabarauskaitė R., Gruževskis B. Sisteminis skurdo problemos tyrimas Lietuvoje. Pagal CARITO užsakyto tyrimo rezultatus. Kaunas: Lietuvos socialinių tyrimų centras, Lietuvos CARITAS, 2015; Zabarauskaitė R., Gruževskis B. Skurdo kultūros
apraiškos socialinės paramos gavėjų grupėje // Filosofija. Sociologija, 2015, t. 26, Nr. 2, p. 99–112).
Tačiau teisingumo vykdymo kontekste socialinės nelygybės ir atskirties pokyčiai posovietinėse
šalyse įgyja naują dimensiją. Ši problematika mažai nagrinėta ir čia galima kelti tik tam tikras
prielaidas, pasiremiant socialinio konflikto teorija. Viena jų – socialinės atskirties didėjimas didina ir emocinę bei intelektinę prarają tarp teisingumą vykdančių institucijų, kuriose daugiausia
dirba pasiturintieji bei jų vaikai, ir tų, kuriems tas teisingumas yra vykdomas – čia didžiausią dalį
sudaro gyvenantys socialiniuose paribiuose. Sovietinėje sistemoje, neskaitant išskirtinio partinio
elito, nebuvo tokios didelės visuomenės diferenciacijos socialinės atskirties ir integracijos požiūriu. Šiais laikais gali būti, kad elitinėse mokyklose, brangaus laisvalaikio praleidimo struktūrose
ar netgi išskirtiniuose turtingųjų kvartalų getuose užaugę vaikai ne tik kad neturi jokio gyvenimo
sąlyčio taškų su sudėtingose socialinėse sąlygose gyvenančiais vaikais, bet net neįsivaizduoja, kaip
pastarieji gyvena. Tikėtina, kad empatijos ir žinojimo trūkumas, emocinis atstumas, o dar labiau –
įsivaizduojama nusikalstamo elgesio grėsmė sąlygoja griežtesnį požiūrį į nusikalstamą elgesį
(tai, kad emociškai svetimas asmuo baudžiamas griežčiau, žinoma iš kriminologijoje klasikinio
S. Milgramo eksperimento). Kaip minėjau, tai tik prielaida, jai pagrįsti reikia atlikti tyrimus, bet
ir dabar Lietuvos teismų nuosprendžiuose bei nutartyse plika akimi matomos socialinio konflikto apraiškos, kai įvairios asmeninės, socialinės ar struktūrinės problemos (nedarbas, priklausomybės, nesimokymas, kitoks nekonvencinis elgesys) nors tiesiogiai ir nelaikomos atsakomybę
sunkinančia aplinkybe (nes tokių BK nėra įtvirtinta), bet motyvuojant teismo sprendimą sudaro
neigiamą konotaciją asmens charakteristikai ir lemia griežtesnį jo elgesio vertinimą. Čia galima
atrasti daug sąsajų su socialinio konflikto teorijos įžvalgomis (žr., pvz., Wacquant L. Punishing the
poor. Durham and London: Duke University Press, 2009). Vienas iš pavyzdžių dar galėtų būti tas,
kad ne tik neformalioje aplinkoje, bet neretai ir konferencijose bent jau dalis teisėjų, prokurorų,
bausmių vykdymo sistemos darbuotojų nuteistus asmenis tiesiog vadina „žulikais“ – viena vertus,
labai aiški į rusišką praeities žargoną vedanti gija, kita vertus – ryškiai brėžiama takoskyra tarp
„mūsų“ ir „jų“.
61 Kury H., Brandenstein M. „Naujo poreikio bausti“ klausimu – ar griežtesnės bausmės yra veiksminga nusikalstamumo prevencijos priemonė? // Teisės problemos, 2009, Nr. 2(64), p. 35–38;
Tonry M., 2009, p. 377–394.

222

ŠIUOLAIKINĖS BAUDŽIAMOSIOS POLITIKOS LIETUVOJE BRUOŽAI IR PADARINIAI

niasklaidos buvimas, platesnis ir tvirtesnis įvairių interesų (įskaitant ir visuomenės
silpnųjų) atstovavimas, kriminologinis žinojimas lemia daug didesnį atsparumą
tokioms apraiškoms62, kurio Lietuvoje yra per mažai. Taigi atsižvelgiant į minėtus
procesus ir tendencijas, anksčiau pateikti skaičiai, liudijantys griežtėjantį baudimą
Lietuvoje, atrodo kaip logiškas padarinys. Visgi pastaraisiais metais buvo ir kelios
iš aprašomo konteksto iškritusios iniciatyvos, todėl toliau straipsnyje pasitelkus
tam tikrus konkrečius pavyzdžius į esamą baudžiamosios politikos padėtį žvelgiama labiau diferencijuotai.

III. NEPAMATUOTAS TIKĖJIMAS BENDRĄJA BAUSMIŲ
PREVENCIJA IR MELAGINGŲ PRANEŠIMŲ APIE VISUOMENEI
GRESIANTĮ PAVOJŲ AR IŠTIKUSIĄ NELAIMĘ PAVYZDYS
Įdomu, kad 1986 m. išleistas sovietinės kriminologijos vadovėlis63 ir 2011 m. pasirodęs žymių šveicarų kriminologų vadovėlis, kuriame apžvelgiama europinė
kriminologijos perspektyva64, nusikaltimų prevencijos temą pradeda beveik pažodžiui, nors nekyla abejonių, kad jų autoriai vienas apie kitą nieko nežinojo, nežino
ir vienas kito kūrinių neskaitė – nuo graikų mąstytojų minčių apie nusikaltimų
prevencijos galimybes65. Tačiau tai vienintelis šių tekstų panašumas, nes toliau jie
labai skiriasi – pradedant bendra laikysena, kurią pirmajame vadovėlyje galima
apibūdinti kaip „teigiančią ir mokančią“, o antrajame – kaip „klausiančią ir kritikuojančią“, ir baigiant galutinėmis išvadomis, kurios pirmajame, žinoma, baigiasi
tvirtu ryžtu užkirsti kelią nusikalstamumui, o antrajame – mitų griovimu ir keliais
atsargiais apibendrinančiais pasiūlymais. Tačiau pats didžiausias šių tekstų skirtumas yra tas, kad pirmajame vadovėlyje išimtinai remiamasi tik teoriniais apmąstymais, sutvirtintais komunizmo ideologų ir jiems prijaučiančių mąstytojų mintimis bei komunistų partijos programų nuostatomis, o antrajame – empiriniais
tyrimais, taigi parodoma nusikaltimų prevencijos realybė.
Jeigu skalėje tarp šių dviejų skirtingų polių reikėtų padėti Lietuvos teisėkūrai baudžiamosios politikos srityje įtaką darančią kriminologinę mintį, ją reikėtų padėti daug arčiau pirmosios ideologijos – empirinių tyrimų apie bendrąjį ir
specialųjį preventyvų sankcijų (bausmės) poveikį visiems bendrai ir konkretiems
asmenims atskirai Lietuvoje yra labai nedaug, o tai, kas yra, baudžiamosios politikos formuotojų nedomina, jais nėra remiamasi ir jokių empirinių duomenų ne62 Žr. Krajewski K., 2014; Lappi-Seppällä T., 2010; Lappi-Seppällä T., 2011; Sakalauskas G., 2014,
p. 95–136; Christie N. Nusikaltimų kontrolė kaip pramonė. Į Gulagą – Vakarų stiliumi. Vilnius:
Eugrimas, 1999.
63 Курс советской криминологии. Под ред. В. Н. Кудрявцева, И. И. Карпеца,
б. В. Коробейникова. Москва: Юридическая литература, 1985, p. 3 ir kt.
64 Killias M., Kuhn A., Aebi F. M. Grundriss der Kriminologie. Eine europäische Perspektive. Zweite
Auflage. Bern: Stämpfli Verlag AG Bern, 2011, p. 377 ir kt.
65 Reikėtų paminėti ir tai, kad nors sovietinis vadovėlis ir vadinasi kriminologijos kursu, tačiau jame
iš esmės dėstoma būtent tik nusikalstamumo prevencijos teorija.
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pasigendama. Siūlymai vienaip ar kitaip keisti BK nuostatas dažniausiai remiasi
stereotipais, teoriniais pamąstymais, idėjomis, kaip turėtų būti, nesigilinant į tai,
kaip iš tiesų yra. Geriausiu atveju atsižvelgiama į praktikų pasiūlymus, tačiau ir
šie siūlymai beveik visuomet remiasi instituciniu suinteresuotumu (yra šališki) ir
neatspindi visos kompleksinės problematikos, požiūrių, poreikių ir perspektyvų
visumos.
Vienas iš pastarųjų metų pavyzdžių, kai BK pakeitimais ir papildymais orientuojamasi į bendrąją prevenciją, yra 2015 m. gruodžio 15 d. priimtas BK 285 str.
pakeitimas66, kurio projektą parengti, kaip teigiama Aiškinamajame rašte67, „paskatino ženkliai išaugęs skambučių skaičius pagalbos tarnyboms dėl melagingų pranešimų“ ir jais buvo „siekiama sugriežtinti atsakomybę už melagingus pranešimus
pagalbos tarnyboms“. Iš tiesų, kaip matyti 7 pav., 2014–2015 m. tokių registruotų
nusikalstamų veikų, jomis kaltinamų ir už jas nuteistų asmenų skaičius padidėjo.
60

55

Registruota veikų pagal BK 285 str.
Įtariamų (kaltinamų) asmenų pagal BK 285 str.
Nuteista asmenų pagal BK 285 str.
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7 pav. Registruota nusikalstamų veikų, kaltinta ir nuteista asmenų pagal BK 285 str.
(Melagingas pranešimas apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę) Lietuvoje
2004–2015 m.68
66 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 285 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-2170,
priimtas 2015 m. gruodžio 15 d. // Teisės aktų registras, 2015-12-21, Nr. 2015-20140.
67 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 285 straipsnio pakeitimo įstatymo ir administracinių
teisės pažeidimų kodekso 186 ir 18820 straipsnių pakeitimo įstatymų projektų Aiškinamasis raštas
Nr. XIIP-3116, 2015-05-19.
68 Parengta pagal Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos rengiamas statistines ataskaitas Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas
Lietuvos Respublikoje (Forma_1G) ir Duomenys apie įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius asmenis Lietuvos Respublikoje (Forma_1G-A); Nacionalinės teismų administracijos sudaromą statistinę Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo ataskaitą. Asmenys (I instancijos teismuose) 2005–2015 m.
2004 m. ataskaitoje pateiktas pagal visą BK XL skyriuje esančius straipsnius nuteistų asmenų skaičius, nėra žinoma, kiek iš jų nuteista būtent pagal BK 285 straipsnį, todėl 7 pav. jis nepateiktas.
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Visgi vertinant vien tik statistiką matyti, kad skaičiai yra santykinai nedideli, matyti natūralūs svyravimai, pavyzdžiui, ženklus sumažėjimas 2007–2008 m.
ir 2012–2013 m. Tačiau dar svarbiau yra tai, kad šioms nusikalstamoms veikoms
būdingas spontaniškumas, labai dažna – alkoholio įtaka, neretai toks elgesys yra
tam tikrų individualių sutrikimų padarinys69. Sunku pasakyti, kodėl 2014–2015 m.
padidėjo tokių melagingų pranešimų skaičius – būtų galima kelti prielaidą, kad
jis pirmiausia susijęs su prasidėjusiais naujais kariniais konfliktais ir teroro išpuoliais Europoje, kurie, beveik kasdien rodomi žiniasklaidoje, ilgam išlieka atmintyje ir tam tikrose situacijose (apsvaigus, konfliktuojant, kažko siekiant ir pan.)
pakužda mintį viešai imtis grasinimų ar tiesiog papokštauti, nesuvokiant ir neįsivaizduojant, kokią tai sukelia žalą ir kaip dažniausiai yra santykinai paprasta nustatyti kaltininką. Tai nereiškia, kad už tai neturi grėsti baudžiamoji atsakomybė70,
tačiau įsivaizdavimas, kad padidinus sankcijos už tokį nusikaltimą maksimumą
„kriminogeninė situacija turėtų pagerėti“, kaip teigiama tame pačiame Aiškinamajame rašte, yra arba naivu ir nekompetentinga, arba tokiu būdu tiesiog neatsakingai bandoma imituoti veiklą. Tokių pavyzdžių, kai BK keičiamas ar bent jau
siekiamas keisti griežtinant baudžiamąją atsakomybę orientuojantis į išskirtinai
bendrosios prevencijos tikslus, Lietuvoje yra gausu. Tokiu būdu susirūpinimas
ir problemos sprendimas tik imituojamas, išbalansuojama BK sankcijų sistema,
o pavieniai teisiami asmenys baudžiami dar griežčiau nei anksčiau, taip didinant
kalinių skaičių, beveik niekam net nežinant ir nesidomint, kokios bausmės už tai
gresia arba kaip jos pastaruoju metu pasikeitė.
H. Kury ir M. Brandensteinas atkreipia dėmesį į tai, jog „įbauginimo efektai toli
gražu neveikia kaip paprastos matematinio skaičiavimo taisyklės pagal paprastą
modelį: kuo didesnės bausmės – tuo labiau įbauginama, tuo mažesnis nusikalstamumas, nors būtent tokių matematinių taisyklių galiojimą, keliant atitinkamus
reikalavimus, nuolatos bando įteigti baudžiamoji politika ir žiniasklaida“71. Atlikęs vieną naujausių išsamų visose pasaulio šalyse atliktų bendrosios prevencijos
69 2016 m. gegužės 9 d. LITEKO duomenų bazėje buvo 30 nutarčių, nuosprendžių ir baudžiamųjų
įsakymų bylose, kuriose asmenys buvo kaltinami (ir) pagal BK 285 str. už 2014–2015 m. padarytas nusikalstamas veikas. Iš visų fabulų aprašymo matyti, kad nuteistieji dažnai buvo neblaivūs,
dalis jų turėjo proto negalią ir jiems buvo paskirtos priverčiamosios medicininės priemonės, visais atvejais mintis paskambinti tarnyboms kildavo staiga, norint kažkam atkeršyti, papokštauti,
siekiant sutrukdyti teismo posėdį, lėktuvo išskridimą ir pan. Pažymėtina ir tai, kad 2015 m. iš 40
kaltinamųjų net 8 buvo nepilnamečiai.
70 Įdomu tai, kad analogiška nusikaltimo sudėtis Lietuvos BK atsirado tik su 1994 m. liepos 19 d.
priimtu įstatymu, kuriuo BK buvo papildytas 2261 straipsniu „Melagingas pranešimas apie visuomenei gresiantį ar ištikusį pavojų“ su sankcija laisvės atėmimu iki dvejų metų. 2002 m. liepos
4 d. įstatymu šis straipsnis buvo papildytas 2 dalimi, pagal kurią už melagingą pranešimą telefonu,
per radiją ar kitokiu būdu apie gresiantį visuomenei pavojų ar didelę nelaimę, jeigu dėl to buvo
nutraukti masiniai žmonių renginiai, arba melagingą pranešimą apie gresiantį pavojų valstybės
valdžios ar valdymo institucijai arba strateginės reikšmės objektui, jei tai sutrikdė jų veiklą arba
padarė didelės turtinės žalos, jau grėsė net iki 4 metų laisvės atėmimo bausmė.
71 Kury H., Brandenstein M., 2009, p. 8.
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baudžiamosios teisės priemonėmis tyrimų apžvalgą, T. Spirgath’as konstatuoja,
kad bausmių griežtinimas arba bausmės tikimybės padidinimas tam tikra apimtimi gali lemti nusikalstamo elgesio mažėjimą, tačiau koreliacija yra labai maža72.
Be to, jis pabrėžia, kad tam tikro, pavyzdžiui, jaunų žmonių nusikalstamo elgesio
atveju, taip pat, kai nusikalstama apsvaigus ar turint tam tikrų psichinių sutrikimų,
bauginimas bausmėmis faktiškai nėra veiksmingas73. Apibendrindamas bendrosios prevencijos baudžiamosios teisės priemonėmis srityje atliktus tyrimus vokiečių ir šveicarų kriminologas K.-L. Kunzas konstatuoja, kad:
- abstrakčiai gresiančios bausmės sunkumas neturi jokio žymesnio bendrojo
prevencinio poveikio;
- įsivaizduojama nusikalstamo elgesio atskleidimo tikimybė vidutinio sunkumo
kasdienių veikų atvejais daro tam tikrą bendrąją prevencinę įtaką;
- moralinis vidinis pritarimas socialinėms normoms, kitaip tariant, aiškus visuomenėje vyraujančio nepritarimo tam tikram elgesiui palaikymas, turi didžiausią įtaką teisėtam elgesiui74.
Baudžiamajame įstatyme nustatyta bausmė ir konkreti teismo skiriama bausmė
iš esmės neturi prevencinės įtakos nei kitoms potencialių nusikaltėlių veikoms
negatyviosios bendrosios prevencijos prasme (kaip bauginimas), nei didina pritarimą galiojančioms socialinėms normoms (pozityviosios bendrosios prevencijos
prasme)75.
Grįžtant prie skyriaus pradžioje minėto šveicarų kriminologijos vadovėlio, –
jame autoriai, išanalizavę daug bendrosios prevencijos srityje darytų tyrimų, visas
minėtas įžvalgas dar labiau diferencijuoja ir konstatuoja, kad gresiančių bausmių
arba teisės pažeidimo atskleidimo tikimybės padidinimas moksliniais tyrimais apčiuopiamą efektą duoda tik juos padidinus drastiškai, o pats didinimas nėra tolygus įbauginimo efektui. Be to, tarp griežtų bausmių ir teisės pažeidimo atskleidimo tikimybės yra sinergijos efektas – vienas iš šių kintamųjų veikia tik tuomet,
kai kitas pasiekia bent minimalų lygį76. Kitaip tariant, nėra jokios prasmės didinti
sankcijos maksimumą, pavyzdžiui, nuo 2 iki 3 metų laisvės atėmimo, kartu nedidinant teisės pažeidimo atskleidimo tikimybės, kuri, be to, dar ir suvokiama labai subjektyviai. Tačiau net ir pasiekus šį sinergijos efektą, jo poveikis bus labai nedidelis
ir (arba) trumpalaikis, daug efektyvesnės yra neformalios sankcijos ir techninės
prevencijos priemonės77.

72 Spirgath T. Zur Abschreckung des Strafrechts – Eine Metaanalyse kriminalstatistischer
Untersuchungen // Kriminalwissenschaftliche Schriften, Band 39. Berlin: LIT Verlag, 2013, p. 345.
73 Ten pat.
74 Kunz K.-L. Kriminologie. 6. Aufl. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag, 2011, p. 287.
75 Ten pat, p. 288.
76 Killias M., Kuhn A., Aebi F. M. Grundriss der Kriminologie. Eine europäische Perspektive. Zweite
Auflage. Bern: Stämpfli Verlag AG Bern, 2011, p. 390, 409.
77 Ten pat, p. 409.
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Taigi tyrimai rodo, kad baudžiamojo įstatymo ir ypač – jo griežtinimo bendrosios prevencijos tikslai yra nepasiekiami, tai yra tik lengvas, pigus ir nesudėtingas
žaidimas BK pakeitimų įstatymų projektais, nusikalstamo elgesio apraiškų nesprendžiantis iš esmės. Problema ta, kad baudžiamosios atsakomybės griežtinimo
proceso volas dar stipriau „pervažiuoja“ įkliuvusius asmenis, o atgal jį pakreipti
faktiškai yra labai sunku.

IV. KIEK IR KOKIŲ VAGYSČIŲ TURI / GALI BŪTI
DEKRIMINALIZUOTA?
2014 m. pabaigoje78 buvo priimtas svarbus BK 190 straipsnio pakeitimas, kuriuo
nusikalstamų veikų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams dalyko minimali vertė vagystės (BK 178 straipsnis), neteisėto naudojimosi energija ir ryšių paslaugomis (BK 179 straipsnis), sukčiavimo (BK 182 straipsnis), turto
pasisavinimo (BK 183 straipsnis), turto iššvaistymo (BK 184 straipsnis), turtinės
žalos padarymo apgaule (BK 186 straipsnis), tyčinio turto sunaikinimo ar sugadinimo (BK 187 straipsnis), nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo (BK 189 straipsnis) atveju, nesant kvalifikuojančių požymių79, buvo padidinta
iki 114 Eur sumos (t. y. 3 MGL, anksčiau ji buvo 1 MGL – 38 Eur)80, o nedidelės
vertės maksimumas buvo padidintas iki 5 MGL (190 Eur, vietoj anksčiau buvusių
3 MGL). Būtent vagystės visose Vakarų kultūros šalyse sudaro didžiausią dalį tarp
visų registruotų nusikalstamų veikų81, Lietuvoje 1989–2015 m. jų dalis sudarė nuo
35,6 proc. iki 75,4 proc. (8 pav.).
2015 m. Lietuvoje registruotų vagysčių dalis tarp visų registruotų nusikalstamų
veikų buvo mažiausia. Nors santykinės dalies sumažėjimas, palyginus su 2013 m.
ir 2014 m., nebuvo didelis (tais metais vagystės sudarė atitinkamai 36,8 proc. ir
37,7 proc. tarp visų registruotų nusikalstamų veikų), tačiau absoliučiais skaičiais
vagysčių sumažėjo beveik 5,5 tūkst. (nuo 31 237 iki 25 782) – 2015 m. tai buvo mažiausias skaičius nuo 1990 m.
78 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 190 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-1481, priimtas 2014 m. gruodžio 18 d. // Teisės aktų registras, 2014-12-31, Nr. 21142; Lietuvos Respublikos
administracinių teisės pažeidimų kodekso 50 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-1482, priimtas 2014 m. gruodžio 18 d. // Teisės aktų registras, 2014-12-31, Nr. 21143.
79 Faktiškai tai svarbu tik vagystės (BK 178 str.), sukčiavimo (BK 182 str., konkrečiai – 2 d. įtvirtinto
organizuotos grupės požymio) ir tyčinio turto sunaikinimo ar sugadinimo (BK 187 str.) atvejais, nes kiti minėti straipsniai vieninteliu kvalifikuojančiu požymiu numato didelę vertę (plačiąja
prasme). Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad BK 179 straipsnis ir BK 186 straipsnis numato ne
“turto vertės”, bet “turtinės žalos” požymį, todėl automatiškai šiems straipsniams BK 190 straipsnyje reglamentuotas turto vertės išaiškinimas neturėtų būti taikomas. Visgi teismai jį taiko arba
tiesiogiai, arba remiasi šiuo išaiškinimu kaip orientyru nustatydami ir turtinės žalos dydį.
80 Pirminiame įstatymų pakeitimų projekte buvo siūloma netgi nustatyti 4 MGL – 152 Eur ribą.
81 Plačiau apie registruotas vagystes ir jų latentiškumą žr. Sakalauskas G., Dobrynina M., Justickaja S.
[et al.] Registruotas ir latentinis nusikalstamumas Lietuvoje: tendencijos, lyginamieji aspektai ir
aplinkos veiksniai. Teisės instituto mokslo tyrimai, t. 7. Vilnius: Eugrimas, 2011, p. 121–140.
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1989–2015 m.82

Sunku pasakyti, ar vagystės net iki 114 Eur nesant kvalifikuojančių požymių
dekriminalizavimas, nustatant tik administracinę atsakomybę, yra adekvatus ir
apskritai, kiek yra logiškas skirtingas tokios pačios veikos traktavimas teisinės atsakomybės prasme83. Tačiau šio straipsnio temos kontekste pirmiausia yra įdomus
klausimas, kiek šis pakeitimas galėjo turėti įtakos nuteistų asmenų ir kalinių skaičių Lietuvoje sumažėjimui 2015 m. ir kiek jis tolesnį mažėjimą gali lemti ateityje?
9 pav. pateikta pagal anksčiau minėtus BK straipsnius, kuriuose yra nedidelės
vertės turto požymis, įtariamų (kaltinamų) asmenų skaičių dinamika. Jame matyti, kad pagal visus straipsnius84 įtariamų (kaltinamų) asmenų 2015 m. sumažėjo,
o įtariamų (kaltinamų) vagyste – netgi daugiau kaip 2 tūkst. asmenų.
82 Parengta pagal Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rengiamą statistinę ataskaitą Duomenys apie nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje (Forma_1Ž).
83 Pagal Europos nusikaltimų ir baudžiamosios justicijos statistikos sąvadą administracinė atsakomybė už vagystes iki tam tikros ribos iš duomenis pateikusių šalių nustatyta tik kai kuriose
Vidurio ir Rytų Europos šalyse (Estijoje, Kroatijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Serbijoje, Slovakijoje,
Ukrainoje ir Vengrijoje), taip pat Kipre. Iš jų 4 šalyse, įskaitant Estiją ir Lenkiją, baudžiamąja
tvarka nepersekiojamos vagystės dalyko vertė yra mažesnė nei Lietuvoje. Aebi M. F., Akdeniz G.,
Barclay G. [et al.] European sourcebook of crime and criminal justice statistics 2014. Fith edition.
Helsinki: Heuni, 2014, p. 388.
84 Asmenų, įtariamų (kaltinamų) turtinės žalos padarymu apgaule pagal BK 186 straipsnį, yra santykinai nedaug (pavyzdžiui, 2015 m. jų buvo 18, 2014 m. – 32, 2013 m. – 31, 2012 m. – 48, 2011 m.
– 46), todėl jų skaičius 9 pav. nepateikiamas.
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sugadinimu (BK 187 str.), nusikalstamu būdu gauto turto įgijimu arba realizavimu (BK
189 str.) Lietuvoje 2004–2015 m.85

Pagal viešai publikuojamą registruotų nusikalstamų veikų statistiką Lietuvoje
neįmanoma nustatyti, kokios būtent turto vertės vagysčių sąskaita šis skaičius sumažėjo, tačiau labai tikėtina, kad labiausiai – būtent dėl dalies dekriminalizuotų
vagysčių, nes pokytis yra santykinai didelis, o kitų prielaidų tokiam sumažėjimui
paaiškinti nėra. Tokiu atveju minėtas BK 190 straipsnio pakeitimas86 turėjo įtakos
ir nuteistų asmenų skaičiaus bei iš dalies – kalinių skaičiaus mažėjimui. Nacionalinės teismų administracijos pateikiamais duomenimis, už vagystes pagal BK
178 straipsnį 2015 m. buvo nuteista maždaug 1,5 tūkst. mažiau asmenų, palyginus
su 2014 m. (atitinkamai 5 598 ir 4 022)87. Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos duomenimis, už vagystes įkalintų asmenų
skaičius 2015 m. – konkrečią dieną ir per metus atvykusių atlikti bausmę – sumažė85 Parengta pagal Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos rengiamą statistinę ataskaitą Duomenys apie įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius
asmenis Lietuvos Respublikoje (Forma_1G-A) 2004–2015 m.
86 Įdomu tai, kad minėtų įstatymų pakeitimų projektų Aiškinamajame rašte tokių pakeitimų
būtinumas argumentuojamas ultima ratio principu, o jį pateikė tas pats Seimo narys, kaip ir prieš
tai minėtą BK 285 str. pakeitimo projektą, kuriame tas pat ultima ratio principas faktiškai yra
pažeidžiamas. Tai ne tik rodo nenuoseklumą, bet ir tai, kaip lengva manipuliuoti principais – juos
pabrėžiant arba juos ignoruojant.
87 Nacionalinės teismų administracijos sudaroma statistinė Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo ataskaita.
Asmenys (I instancijos teismuose) 2003–2015 m.
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jo, palyginus su 2014 m., daugiau kaip 300 asmenų88. Be to, pagal BK 3 straipsnio 2
dalį veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis arba kitokiu būdu
nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinantis baudžiamasis
įstatymas turi grįžtamąją galią, t. y. taikomas iki tokio įstatymo įsigaliojimo nusikalstamą veiką padariusiems asmenims, taip pat atliekantiems bausmę bei turintiems teistumą asmenims89. Iš įkalinimo įstaigų paleistų asmenų statistikoje matyti, kad 2015 m. pakeitus nuosprendį vien tik iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo
vietų buvo paleista 113 asmenų – absoliučiais skaičiais tai yra maždaug 4–5 kartus
daugiau nei ankstesniais metais nuo 2003 m., kai šiuo pagrindu buvo paleisti 127
asmenys90. Tačiau 2015 m. tai sudarė 3,2 proc. visų laisvės atėmimo bausmę atliekančių paleistų asmenų, o 2003 m. – tik 1,6 proc. Nors statistikos suvestinėse nėra
išskiriama, dėl kokių priežasčių buvo pakeisti nuosprendžiai, tačiau greičiausiai
bent jau didžioji jų dalis – dėl dekriminalizuotų vagysčių iki 114 Eur nesant kvalifikuojančių požymių.
Apibendrinant BK 190 straipsnio pakeitimo pavyzdį galima abejoti, kiek savo
teisiniais padariniais ir procesinėmis garantijomis labai skirtingos – administra88 Pažymėtina, kad per 1995–2015 m. laikotarpį už vagystes įkalintų asmenų dalis tarp visų įkalintų
nuteistųjų sudarė nuo 45,9 proc. (1995 m.) iki 15,3 proc. (2015 m.), t. y. per 20 metų sumažėjo lygiai
3 kartus. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sudaromos
Nuteistųjų laisvės atėmimu skaičiaus, sudėties (pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės terminą ir kt.) ir jų kaitos suvestinės 1998–2015 m. (1995 m. statistika – iš Statistikos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidinių). Tai liudija keletą svarbių dalykų, pirmiausia –
baudimo už vagystes praktikos pokytį, nes už vagystes laikyti beveik 50 proc. įkalintų asmenų
valstybei yra didelė ir niekam nereikalinga prabanga. Šiuo požiūriu sunku valstybes palyginti tarpusavyje, nes santykinė už vagystes įkalintų asmenų dalis priklauso ir nuo kitų santykinių dalių
(pavyzdžiui, tai, kad Lietuvoje yra santykinai daug nužudymų, palyginus su kitomis šalimis, lemia
ir didelį santykinį už nužudymus kalinčių asmenų skaičių, tokiu būdu mažėja už vagystes kalinčių
asmenų santykinė dalis). Tačiau pagal daugumoje Vakarų Europos šalių vyraujančią praktiką už
vagystes, net ir pakartotines, įkalinama labai retai. Tai, kad Lietuvoje už vagystes kalinčių asmenų
skaičius yra labai didelis, liudija tokių asmenų, tenkančių 100 000 gyventojų, palyginimas: 2010 m.
(kai Lietuvos įkalinimo įstaigose už vagystes kalėjo dar 22,5 proc. visų kalinių) Lietuvoje 100 000
gyventojų teko 54 tokie asmenys. Palyginimui, Danijoje ir Prancūzijoje jų buvo 10, Italijoje – 3,
Nyderlanduose ir Švedijoje – 2, Suomijoje – 5, Vokietijoje – 15 ir pan. Beje, šiose šalyse registruotų
vagysčių skaičius yra daug kartų didesnis nei Lietuvoje (bet tai neturi nieko bendra su švelnesniu
baudimu už jas). Iš visų šalių, kurios pateikė tokią statistiką, panašus skaičius buvo tik Bulgarijoje,
o didesnis jis buvo tik Ukrainoje (61) ir Gruzijoje (91). Tai rodo vis dar didelį baudimo kultūros už
vagystes išskirtinumą. Žr. Aebi M. F., Akdeniz G., Barclay G. [et al.] European sourcebook of crime
and criminal justice statistics 2014. Fith edition. Helsinki: Heuni, 2014, p. 46, 282, 291. Antras svarbus pastebėjimas būtų tas, kad ir Lietuvoje ne toks griežtas baudimas už vagystes ne tik nelėmė jų
skaičiaus didėjimo, bet priešingai – nuoseklų mažėjimą: nuo 2004 m. jis sumažėjo beveik 2 kartus
(žr. 8 pav.).
89 Plačiau apie problematiką žr. Švedas G. Švelnesnis baudžiamasis įstatymas ir jo taikymo ribos
Lietuvos teismų jurisprudencijoje // Teisė, 2015, Nr. 97, p. 25–37.
90 Žr. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Nuteistųjų laisvės
atėmimu skaičiaus, sudėties (pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės terminą ir kt.) ir jų
kaitos suvestines 2004–2015 m. ir Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
statistiką.

230

ŠIUOLAIKINĖS BAUDŽIAMOSIOS POLITIKOS LIETUVOJE BRUOŽAI IR PADARINIAI

cinės ir baudžiamosios – atsakomybės taikymas už tokią pačią veiką, kurioje tik
(nežymiai) skiriasi dalyko vertė, yra pagrįstas teoriniu ir sisteminiu požiūriu. Be
to, ar toji riba – 114 Eur gali būti tokia didelė, atsižvelgiant į socialinę ir ekonominę
padėtį Lietuvoje91. Tačiau žvelgiant pragmatiškai vis dar labai griežtą baudžiamosios atsakomybės (įskaitant ir už turtines nusikalstamas veikas) taikymo kontekstą
Lietuvoje bet kokios teisinės priemonės, kuriomis baudžiamoji intervencija gali
būti minimalizuota, atrodo racionalios.

V. BAUSMIŲ SKYRIMAS – TARP TEISINGUMO IR MATEMATIKOS
2015 m. kovo 19 d. buvo priimtas BK pakeitimo įstatymas92, kurį galima vadinti
istoriniu. Iš visų per 13 metų priimtų 63 BK pakeitimų ir papildymų įstatymų tai
buvo vienintelis sisteminis pakeitimas93, kuriuo nebuvo griežtinama baudžiamoji
atsakomybė, nustatomos naujos nusikaltimų sudėtys, BK normos neva ar iš tiesų
derinamos su tarptautiniais reikalavimais, taisomos techninės ir sisteminės klaidos. Šiais pakeitimais buvo siekiama „atveržti“ bent kai kuriuos 2003 m. gegužės
1 d. įsigaliojusiame BK ir jame padarytais pakeitimais ir papildymais vėliau akivaizdžiai per stipriai suveržtus baudžiamosios atsakomybės taikymo varžtus.
Naujajame BK buvo iš dalies reformuotas baudžiamasis teisinis pakartotinio
nusikalstamo elgesio vertinimas94, tačiau faktiškai išliko už pakartotinį nusikalstamą elgesį skiriamos bausmės griežtinimo automatizmas95, išlaikant so91 114 Eur – tai yra beveik 1/3 minimalios mėnesinės algos (nuo 2016 m. sausio 1 d. – 350 Eur). Jeigu
pagal analogišką rodiklį palygintume šią ribą su kitomis šalimis, pavyzdžiui, Vokietija, kur nuo
2015 m. sausio 1 d. nustatytas minimalus valandinis atlygis 8,5 Eur (bruto), tai 160 valandų per
mėnesį sudarytų 1 360 Eur. Taigi Vokietijos sąlygomis pritaikius Lietuvoje galiojančią administracinės atsakomybės už „smulkią“ vagystę nuostatą jos riba būtų maždaug 450 Eur – tokį siūlymą
Vokietijoje (kaip ir daugelyje kitų Europos šalių, kuriose iš dalies atlyginimai netgi yra didesni)
turbūt paremtų tik drąsiausi kritiniai kriminologai.
92 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 27, 38, 39, 55, 56, 60, 62, 75, 179 ir 187 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-1554, priimtas 2015 m. kovo 19 d. // Teisės aktų registras, 2015-03-23,
Nr. 2015-04087.
93 Dar galima paminėti įžeidimo (BK 155 straipsnis) ir valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens įžeidimo (BK 290 straipsnis) dekriminalizavimą, tačiau šis pakeitimas nebuvo toks sisteminis, kaip aptariamas. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 155
ir 290 straipsnių pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XII-1888, priimtas 2015 m. birželio
25 d. // Teisės aktų registras, 2015-07-09, Nr. 2015-11179.
94 Žr., pvz., Nevera A. Nusikalstamų veikų daugeto formos ir jų reikšmė skiriamai bausmei //
Jurisprudencija, t. 45(37), p. 39–47.
95 Jo būtina vengti – tai pabrėžiama ir tarptautinėse rekomendacijose, pavyzdžiui, dar 1992 m.
priimtoje Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijoje: „Previous convictions should
not, at any stage in the criminal justice system, be used mechanically as a factor working against
the defendant“ (D. 1 punktas). Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Rec 92(17) dėl
nuosprendžių nuoseklumo, priimta 1992-10-19. Tokio automatizmo nenumato ir daugelio Vakarų
Europos šalių BK, jis itin būdingas (po)sovietinėms sistemoms, tačiau dalis šalių jį sėkmingai
modifikavo, daug labiau nei Lietuva.
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vietinės baudžiamosios teisės suformuotą96 ir išskirtinai stigmatizuojančią (itin
pavojingo) recidyvisto sąvoką, ją dar labiau išplečiant97. Recidyvisto ir pavojingo
recidyvisto sąvokos (deja) išliko ir po minėto BK pakeitimo, tačiau „recidyvistu“
tampama jau tik būnant pilnamečiu98 teistam už tyčinį nusikaltimą ir galiojant
teistumui vėl padarius vieną ar daugiau tyčinių nusikaltimų. Nepaisant to, kad
tam tikriems asmenims ir toliau kabinama „recidyvisto“ etiketė ir jai užkabinti daug sąlygų nereikia99, buvo panaikinta BK 56 straipsnio 1 dalis, numačiusi
96 Jau vien tai, žinant totalitarinę sovietinės baudžiamosios teisės prigimtį, turėtų raginti bėgti
kuo toliau nuo tokios koncepcijos, kaip tai jau labai seniai padarė Estija, Latvija ir netgi ta pati
Rusija. Tokia buvusių SSRS respublikų BK buvusi koncepcija, be Lietuvos, taip pat dar išliko tik
Baltarusijoje, Tadžikistane ir Uzbekistane. Užsienio šalių baudžiamieji kodeksai. Prieiga per internetą: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.
97 Sovietinis BK nustatė tik „itin pavojingo recidyvisto“ sąvoką (26 str.) ir galimybė pripažinti asmenį tokiu buvo siejama su sudėtinga įvairių nusikaltimų konsteliacija, kuri turėjo liudyti išskirtinį asmens pavojingumą. Naujajame BK, be supaprastintos galimybės pripažinti asmenį „itin
pavojingu recidyvistu“, buvo numatytas ir automatiškai įgyjamas „recidyvisto“ statusas. Tai, kad
žmogaus laikymas „recidyvistu“ padarius bet kokį tyčinį nusikaltimą turint teistumą yra fantasmagorija, rodo, pavyzdžiui, šis Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendis: „V. M. padarė du
smurtinius nesunkius nusikaltimus. Jo padaryti nusikaltimai kvalifikuojami pagal BK 140 straipsnio 2 dalį, kaip realioji dviejų nusikaltimų sutaptis, nes nebuvo jungiami vieningo kaltinamojo
tikslo ir sumanymo. Pirmąjį kaltinamojo V. M. padarytą nusikaltimą nutraukė nukentėjusiosios
skambutis į policijos įstaigą. Ta pati priežastis galėjo išprovokuoti ir antrąjį nusikaltimą. Nors
ikiteisminio tyrimo ir teisminio įrodymų tyrimo metu nepavyko nustatyti tikslaus nukentėjusiajai
N. M. suduotų smūgių skaičiaus pirmojo nusikaltimo ir antrojo nusikaltimo metu, tačiau teismo
medicinos specialistas P. P. patvirtino, kad nukentėjusiajai padaryti sužalojimai, tiek kiekvienas
atskirai, tiek jų visuma atitinka nežymų sveikatos sutrikdymo mastą. V. M. anksčiau teistas už
smurtavimą artimoje aplinkoje, prieš savo sutuoktinę. Naujus smurtinius tyčinius nusikaltimus
padarė neišnykus ankstesniam teistumui, todėl yra recidyvistas (BK 27 straipsnio 1 dalis). V. M.
yra senyvo amžiaus, pensininkas, dirba <...>“ Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendis
baudžiamojoje byloje Nr. 1-224-795/2016, priimtas 2016-03-08. Prieš metus V. M. taip pat buvo
teistas už smurtą prieš sutuoktinę, su kuria jau yra susituokęs 41 metus. Taigi asmuo, kuris apsvaigęs nuo alkoholio smurtaudamas konfliktuoja su sutuoktine, padaro nesunkius nusikaltimus, yra
pensininkas, pagal BK nuostatas jau laikomas „recidyvistu“.
98 Plačiau apie nepilnamečio laikymą recidyvistu problematiką žr. Sakalauskas G. Nepilnamečių
baudžiamosios atsakomybės ypatumų prasmė // Teisės problemos, 2013, Nr. 3(81), p. 39–40.
99 Tuo nenorima pasakyti, kad baudžiamieji įstatymai neturi ar negali nustatyti atsakomybės griežtinimo esant pakartotinumui ar atitinkamų priemonių asmenį pripažinus pavojingu aplinkiniams.
Tačiau dabartiniame modelyje yra bent trys labai didelės kriminologinės problemos. Pirma, šiuo
atveju pats asmuo pripažįstamas recidyvistu ar pavojingu recidyvistu, t. y. jam suteikiamas tam
tikras statusas, kuris siejamas ir su perspektyva į ateitį. Tokiu būdu apribojamos socialaus identiteto
ir veikimo galimybės, t. y. skatinama toliau nusikalsti, patvirtinti savo statusą, tai vadinama „save
išpildančia pranašyste“. Tai yra puikiausias stigmatizacijos teorijos įžvalgų atspindys. Todėl daugumoje valstybių (išskyrus, pavyzdžiui, jau minėtą Baltarusiją, Tadžikistaną ir Uzbekistaną) vartojama „recidyvo“ (t. y. pakartotinio nusikalstamo elgesio), o ne „recidyvisto“ (kaip asmens) sąvoka.
Antra, toks modelis paremtas sovietine ideologija (jei apskritai yra kažkuo paremtas), pagal kurią
kiekvienas, sistemingai (šiuo atveju – jau netgi antrą kartą) nusikalstantis asmuo vertas ypatingo
„socialinio priešo“ (recidyvisto) statuso. Akivaizdu, kad taip nėra, nes nustatyti pakartotinai nusikaltusį asmenį yra daug lengviau nei nusikaltusį pirmą kartą. Be to, žalingas bausmės (pavyzdžiui,
laisvės atėmimo ar arešto) poveikis, žinomas iš kriminologinių tyrimų ir pabrėžiamas tarptauti-
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nuostatą, kad recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą teismas paprastai
skiria laisvės atėmimo bausmę. Tai, kad asmuo padarė nusikalstamą veiką būdamas recidyvistas, tapo atsakomybe sunkinančia aplinkybe (BK 60 straipsnio 1
dalies 13 punktas).
Minėtos nuostatos panaikinimas sveikintinas100, tačiau jo praktinė reikšmė ir
įtaka galimam kalinių skaičiaus mažėjimui greičiausiai bus minimali. Nėra tiksliai žinoma, kiek „recidyvistų“ per metus nuteisiama, taip pat nėra žinoma, kiek
iš jų galiojant BK 56 straipsnio 1 daliai laisvės atėmimo bausmė buvo skiriama,
neatmetant ir jos vykdymo atidėjimo galimybės. Turimi duomenys leidžia manyti, kad teisiamų „recidyvistų“ nėra daug. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tarp nustatytų įtariamų
(kaltinamų) asmenų per metus jų nebūna registruojama daugiau kaip 100101. Išaniuose standartuose, gali būti svarbus pakartotinio nusikalstamo elgesio veiksnys. Žmogaus elgesys
yra ilgalaikių socialinių ir biologinių procesų padarinys, todėl nėra pagrįsta priekaištauti, kad štai
asmuo buvo nubaustas, bet „neišgirdo ir neįsisąmonino nuskambėjusio perspėjančio skambučio“
(labai dažna mintis teismų sprendimuose), todėl dabar jį bausim dar griežčiau. Teismas pats save
ir savo taikomas bausmes suvokia kaip tam tikrą „idealą“ nusikalstamam elgesiui pakeisti ir stebisi,
kai visgi šių idealų nėra paisoma. Toks požiūris liudija socialinės realybės nežinojimą arba jos ignoravimą. Tam tikras pakartotinis nusikalstamas elgesys (pavyzdžiui, intensyvus fizinis smurtas ar
lytinė prievarta) gali sudaryti prielaidas manymui, kad jis bus tęsiamas ir ateityje, ir lemti pragmatišką visuomenės interesą tokį elgesį atitinkamai įvertinti. Tačiau tokio įvertinimo padariniai (ir čia
yra trečioji problema) turi būti ne „recidyvisto“ ar „pavojingo recidyvisto“ etiketės užklijavimas bei
griežtesnės bausmės tikimybė, o konkrečios priemonės, kad toks elgesys pasikeistų (taikomos socialinės terapijos ar kitos tikslinės programos ir priemonės). Pvz., valstybėms elgtis rekomenduoja
ir viena naujausių 2014 m. priimtų Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijų: “Careful
adherence to criteria for identifying the “dangerous offender” should take into account that this
group is a small minority of the total offender population, without, however, compromising public safety. Such criteria should include evidence of previous serious violence, sexual offending,
the characteristics of the offender or his/her offending that indicate the likelihood of substantial
and continuing risk of violence, or sexual offending, as well as evidence of the inadequacy of lesser measures, such as the offender’s previous failure to comply and persistent offending despite
the application of lesser measures. The length of the sentence or the offender’s general recidivism
cannot constitute the only criteria for defining an offender as dangerous in this sense.” Europos
Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Rec 2014(3) dėl pavojingų nusikaltėlių, priimta 201402-19, 5 punktas. Čia dar būtų svarbu paminėti, kad kriminologiniai tyrimai liudija esant daug
galimybių nutraukti kriminalinę karjerą net ir po daugkartinių teistumų (pvz., Hermann D. Werte
und Kriminalität. Konzeption einer allgemeinen Kriminalitätstheorie. Wiesbaden: Westdeutscher
Verlag, 2003, p. 245; Dünkel F., Maelicke B. Irren ist (un-)menschlich! 10 Irrtümer einer neo-konservativen Strafvollzugspolitik und ihre Widerlegung – Thesen des Ziethener Kreises // Neue
Kriminalpolitik, 2004, Nr. 4, p. 131–133), tačiau tokių galimybių yra daug mažiau, kai asmeniui
tiesiog užklijuojama „recidyvisto“ ar „itin pavojingo recidyvisto“ etiketė, ir tiek.
100 Buvusios nuostatos kritiką taip pat žr. Namavičius J. Neuere Entwicklungen des litauischen
Strafrechts – zwischen Strafe und Regulierung // Osteuroparecht, 2013, Nr. 1, p. 95.
101 Žr. Sakalauskas G., Dobrynina M., Justickaja S. [et al.] Registruotas ir latentinis nusikalstamumas
Lietuvoje: tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai. Teisės instituto mokslo tyrimai,
t. 7. Vilnius: Eugrimas, 2011, p. 228. Čia pateikiami 2004–2009 m. duomenys, nes jie nėra laisvai
prieinami internete, juos reikia atskirai užsakyti. Tačiau greičiausiai ir vėlesniais metais jų skaičius
nebuvo žymiai didesnis.
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nalizavus LITEKO duomenų bazėje pastaraisiais metais priimtus nuosprendžius,
galima rasti tik kelis šimtus bylų per metus, kuriose kaltinamieji buvo „recidyvistai“102.
Minėtu BK pakeitimu taip pat buvo panaikintas draudimas „recidyvistą“ atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius (BK 38 straipsnio 2 dalis) su
nukentėjusiu asmeniu arba juridinio asmens ar valstybės institucijos atstovu. Be to,
po minėtų BK pakeitimų atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės, kai yra
lengvinančių aplinkybių, galima ne tik už baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų
nusikaltimą, bet ir už nesunkų tyčinį nusikaltimą (BK 39 straipsnis).
Svarbus buvo ir BK 75 straipsnio 1 dalies pakeitimas, kuriuo atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą dabar galima ir už sunkų nusikaltimą. Laisvės atėmimo
bausmės vykdymo atidėjimo sąlygų keitimą jau galima laikyti savotišku „priešnuodžiu“ BK Specialiojoje dalyje numatytų sankcijų griežtinimui, nes šios bausmės
vykdymo atidėjimo galimybė vis tiek palieka tikimybę, kad asmuo nebus įkalintas.
Pirmasis pakeitimas šia linkme buvo padarytas 2011 m. gruodžio 22 d. – numatant, kad esant atitinkamoms kitoms sąlygoms gali būti atidėta iki 4 metų laisvės
atėmimo už tyčinį nusikaltimą paskirta bausmė (vietoj anksčiau buvusių 3 metų)103. Panašiai, kaip ir smulkių vagysčių dekriminalizavimo atveju, turint mintyje
griežtą ir vis griežtėjantį baudžiamosios politikos kontekstą Lietuvoje, šie pakeitimai iš dalies gali amortizuoti šio straipsnio pradžioje minėto atšiauraus baudimo
klimato padarinius. Kita vertus, būtina klausti, kiek tokios plačios laisvės atėmimo
bausmės vykdymo atidėjimo galimybės vis dar suderinamos su visa baudžiamosios teisės sistemos logika ir kaip jos realiai veikia?104 Jeigu galima atidėti net iki
4 metų paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, tai kyla klausimas, kodėl už
tokį nusikaltimą nustatyta tokia griežta sankcija, o jeigu tokios griežtos bausmės
102 LITEKO Lietuvos teismų informacinė sistema. Prieiga per internetą: <http://liteko.teismai.lt/
viesasprendimupaieska/detalipaieska.aspx>.
103 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48, 64, 67, 75, 82, 87, 92 straipsnių pakeitimo ir 77, 94
straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas Nr. XI-1861, priimtas 2011 m. gruodžio 22 d. //
Žin., 2012, Nr. 5-138. Nepilnamečiams ši galimybė buvo padidinta, kai paskiriama laisvės atėmimo
bausmė iki 5 metų (vietoj anksčiau buvusių 4).
104 Pagal probacijos tarnybų statistiką per metus laisvės atėmimo bausmės vykdymo sąlygas pažeidžia santykinai nedidelė dalis nuteistųjų – maždaug 5 proc. Plačiau žr. Sakalauskas G., Jarutienė L.,
2015. Tačiau kuo sunkesnis nusikaltimas, tuo didesnė tikimybė, kad bausmės vykdymo atidėjimas
truks maksimaliai įmanomą laiką (iki 3 metų). Daug dilemų kyla tuomet, kai asmuo probacijos sąlygas pažeidžia prieš pat pasibaigiant probacijos laikotarpiui. Bausmės vykdymo atidėjimo
laikotarpis savo turiniu yra labai panašus į laisvės apribojimo bausmę, todėl jei asmuo bausmės
vykdymo atidėjimo laikotarpiu bent dalį laiko vykdė probacijos sąlygas, jis pakluso baudžiamiesiems teisiniams suvaržymams. Šiuo atveju netgi būtų galima svarstyti, ar tam tikra bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpio dalis neturėtų būti įskaityta į vėliau už probacijos sąlygų pažeidimus
atliktiną laisvės atėmimo bausmę (pavyzdžiui, pagal laisvės apribojimo bausmės keitimo į laisvės
atėmimo bausmę taisykles). Bet kuriuo atveju svarbu, kad ypač besibaigiant probacijai jos sąlygų
pažeidimai būtų vertinami ne formaliai, bet kompleksiškai žvelgiant į asmens gebėjimą savo gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais ir priemonėmis, visuomet turint mintyje visą buvusį probacijos
laikotarpį.
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vykdymą galima atidėti ir už sunkų nusikaltimą, tai kyla klausimas, ar jis išties
laikytinas sunkiu?105
Tačiau šio straipsnio temos kontekste pirmiausia svarbu analizuoti, kokią įtaką
būtent toks BK 75 straipsnio 1 dalies pakeitimas gali turėti kalinių skaičiui, kurio mažėjimo visais aptariamais BK straipsnių pakeitimais iš dalies ir buvo siekiama?106 10 pav. matyti, kad sunkių nusikaltimų padarymu įtariamų (kaltinamų)
asmenų skaičius Lietuvoje per pastaruosius 12 metų svyravo nuo 1 470 (2007 m.)
iki 2 169 (2010 m.). 2010–2015 m. už sunkius nusikaltimus įtariamų (kaltinamų)
asmenų skaičius sudarė daugiau kaip 50 proc. visų naujai laisvės atėmimo bausmę
atlikti atvykusių asmenų skaičiaus, o per pastaruosius 3 metus – beveik 65 proc.107
105 Plačiau apie bausmės vykdymo atidėjimo taikymo aktualijas žr. Simanaitytė E. Bausmės vykdymo
atidėjimas ir aktualios jo taikymo problemos // Teisė, 2016, Nr. 97, p. 200–213.
106 Šio BK pakeitimo įstatymo projekto Aiškinamajame rašte teigiama, kad: „Tiek oficialiai skelbiama statistika, tiek Lietuvoje atliktų mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad didelė dalis nuteistų
asmenų galiausiai yra įkalinami laisvės atėmimo vietų įstaigose. Tuo pačiu toks reiškinys liudija
santykinai griežtą ir vis dar į laisvės atėmimo bausmę orientuotą baudimo politiką Lietuvoje. <...>
Siekiant subalansuoti laisvės atėmimo bausmės taikymą veiksmingiausios priemonės yra šios: 1)
bausmių skyrimo taisyklių; 2) pakartotinai nusikaltusių asmenų baudimo taisyklių; 3) bausmės
vykdymo atidėjimo sąlygų; ir 4) sankcijose numatytų bausmių tikslinimas. <...> Įstatymo projekto
tikslas – patikslinti BK numatytas bausmės skyrimo taisykles, lemiančias nepagrįstą laisvės atėmimo bausmės skyrimą ir taip subalansuoti laisvės atėmimo bausmės taikymo praktiką, tuo pačiu
sumažinant šia bausme nubaustų asmenų skaičių Lietuvoje.“ Lietuvos Respublikos baudžiamojo
kodekso 27, 38, 39, 55, 56, 60, 62, 75, 178, 179, 182, 183, 184 ir 187 straipsnių pakeitimo įstatymo
projekto Aiškinamasis raštas Nr. XIIP-2448, 2014-11-03. Respublikos Prezidentė vetavo siūlomus
BK 178, 182, 183 ir 184 straipsnių pakeitimus, kuriuose už kvalifikuotą nusikaltimo sudėtį buvo
numatyta galimybė taikyti ir baudą. Sunku pasakyti, ar už turtinį nusikaltimą, kurio dalykas yra
„didelės vertės“, turėtų būti numatoma ir baudos bausmė, taip pat, kiek (didelė) baudos bausmė
būtų veiksminga kriminologiniu požiūriu. Kita vertus, toji „didelė vertė“ nesiekia net 10 000 Eur.
Tačiau analizuojamos problematikos kontekste svarbu atkreipti dėmesį į politinį nenuoseklumą.
Prezidentės dekrete teigiama, kad „teisingumo principas ir bausmės paskirties įgyvendinimas,
baudžiant sunkius nusikaltimus padariusius asmenis, neturi būti aukojamas dėl siekio gerinti
laisvės atėmimo bausme nuteistų asmenų skaičiaus statistiką.“ Lietuvos Respublikos Prezidento
dekretas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso
27, 38, 39, 55, 56, 60, 62, 75, 178, 179, 182, 183, 184 ir 187 straipsnių pakeitimo įstatymo grąžinimo
Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti Nr. 1K-198, priimtas 2014 m. gruodžio 31 d.“ //
Teisės aktų registras, 2014-12-31, Nr. 2014-21313. Nors pati Prezidentė ne kartą yra teigusi, kad
Lietuvoje būtina mažinti kalinių skaičių (žr., pvz., Prezidentė: Lietuva turi mažinti kalinių skaičių
// Bernardinai.lt, 2011-03-30). Sunku suvokti, kodėl kalinių skaičiaus mažinimo siekis turi būti suvokiamas kaip „teisingumo principo ir bausmės paskirties įgyvendinimo aukojimas“, juolab, kaip
tiksliai pastebima įstatymo projekto Aiškinamajame rašte, BK ne vienoje nusikaltimo sudėties
sankcijoje numato baudą ir už sunkius nusikaltimus. Be to, tuo pačiu BK pakeitimu, kurio dalies
Respublikos Prezidentė nevetavo, numatyta galimybė atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą
ir už sunkius turtinius nusikaltimus.
107 Tai yra tik įtariami (kaltinami) asmenys, kurių absoliuti dauguma vėliau nuteisiami. Žinoma, kad
toks palyginimas nėra visiškai tikslus, nes, be išteisintų asmenų, teisme gali keistis ir nusikaltimo
kvalifikavimas (jis nebūtinai turi likti sunkus). Bet kitaip šių skaičių palyginti neįmanoma, nes
nėra tokios išsamios teistų ir įkalintų asmenų statistikos, kokia yra renkama apie įtariamus
(kaltinamus) asmenis. Čia daroma prielaida, kad sunkiais nusikaltimais įtariamų (kaltinamų) ir
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Taigi už sunkius108 nusikaltimus skiriamos bausmės turi reikšmingą įtaką kalinių
skaičiui.
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10 pav. Sunkių nusikaltimų padarymu įtariami (kaltinami) asmenys ir realią laisvės
atėmimo bausmę atlikusių asmenų srautas per metus Lietuvoje 2004–2015 m.109

Visgi 10 pav. matyti, kad sunkiais nusikaltimais įtariamų (kaltinamų) ir naujai
laisvės atėmimo bausmę atvykusių atlikti bei iš viso per metus šią bausmę atlikusių asmenų (srauto) skaičių pokyčiai nesutampa, o tai reiškia, kad kalinių skaičių
pokyčiams didelę įtaką turi ir kiti veiksniai. Be to, žvelgiant į 2015 m. skaičius
matyti, kad kalinių skaičiaus sumažėjimui daug didesnę įtaką turėjo nustatytų
sunkiais nusikaltimais įtariamų (kaltinamų) asmenų skaičiaus sumažėjimas
(291 asmeniu)110, o ne (tikėtinas) bausmių taikymo už šiuos nusikaltimus pasikeiuž juos nuteistų bei įkalintų asmenų paklaida nėra didelė, todėl šiuos skaičius galima palyginti,
ypač – žvelgiant į ilgu laikotarpiu buvusią dinamiką.
108 Labai sunkiais nusikaltimais įtariamų (kaltinamų) asmenų buvo nustatyta: 2004 m. – 506, 2005 m. –
532, 2006 m. – 444, 2007 m. – 447, 2008 m. – 481, 2009 m. – 488, 2010 m. – 544, 2011 m. – 461,
2012 m. – 496, 2013 m. – 456, 2014 m. – 487, 2015 m. – 354. Žr. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rengiamą statistinę ataskaitą Duomenys
apie įtariamų (kaltinamų) asmenų nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje (Forma_2).
109 Parengta pagal Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rengiamą statistinę ataskaitą Duomenys apie įtariamų (kaltinamų) asmenų nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje (Forma_2) ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Nuteistųjų laisvės atėmimu skaičiaus, sudėties (pagal padarytą nusikaltimą,
amžių, bausmės terminą ir kt.) ir jų kaitos suvestines 2004–2015 m. Žr. taip pat paaiškinimą prie
2 pav. (jame įkalintų asmenų srautas pateiktas kartu su atliekančiais arešto bausmę).
110 Registruotų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius (jis pateikiamas tik bendras) 2015 m.
sumažėjo tik 285, nuo 4 063 iki 3 778, t. y. nustatytų įtariamų (kaltinamų) asmenų sumažėjimą 2015 m. lėmė ir prastesni jų ištyrimo rezultatai (maždaug 7 proc. sumažėjo ir maždaug
7 proc. mažiau ištirta, todėl tai jau yra 424 įtariamaisiais (kaltinamaisiais) mažiau (atitinka-

236

ŠIUOLAIKINĖS BAUDŽIAMOSIOS POLITIKOS LIETUVOJE BRUOŽAI IR PADARINIAI

timas (švelnėjimas).
Žvelgiant į BK Specialiojoje dalyje numatytus sunkius nusikaltimus ir analizuojant dažniausiai jų padarymu įtariamų (kaltinamų) bei nuteistų asmenų statistiką,
matyti, kad didžiausią dalį tarp jų sudaro šie sunkūs nusikaltimai (jais įtariama (kaltinama) ir nuteisiama nuo keliasdešimties iki kelių šimtų asmenų per metus)111: sunkus sveikatos sutrikdymas (BK 135 straipsnio 1 dalis), prekyba žmonėmis
(147 straipsnio 1 dalis), išžaginimas (BK 149 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys), seksualinis
prievartavimas (BK 150 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys), privertimas lytiškai santykiauti
(BK 151 straipsnio 2 dalis), vagystė (BK 178 straipsnio 3 dalis)112, plėšimas (BK 180
straipsnio 2 ir 3 dalys), turto prievartavimas (BK 181 straipsnio 2 ir 3 dalys), sukčiavimas (BK 182 straipsnio 2 dalis), turto pasisavinimas (BK 183 straipsnio 2 dalis),
turto iššvaistymas (BK 184 straipsnio 2 dalis), kontrabanda (BK 199 straipsnio 1
ir 3 dalys)113, neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis (BK
1991 straipsnis)114, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas (BK 216 straipsnis), kyšininkavimas (BK 225 straipsnio 2 ir 3 dalys), prekyba poveikiu (BK 226
straipsnio 3 ir 4 dalis), papirkimas (BK 227 straipsnio 3 dalis), piktnaudžiavimas
(BK 228 straipsnio 2 dalis), neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti (BK 260 straipsnio 1 ir 2 dalys)115,
neteisėtas žmonių gabenimas per valstybės sieną (BK 292 straipsnio 2 ir 3 dalys)116.

111
112
113
114
115

116

mai 2 461 ir 2 037 asmenys), palyginus su 2014 m.). Žvelgiant į 3 pav. pavaizduotą įkalintų asmenų skaičiaus sumažėjimą 2015 m. galima teigti, kad jis maždaug 1/3 sumažėjo vien todėl,
kad tais metais buvo mažiau įtariamųjų (kaltinamųjų) sunkiais ir labai sunkiais nusikaltimais.
Tikslų skaičių pasakyti sunku, nes sunkaus nusikaltimo sudėtis dažniausiai numatoma ne visose
atitinkamo BK straipsnio dalyse, o statistika pagal straipsnių dalis dažniausiai nėra išskaidyta.
2014 m. pagal BK 178 straipsnio 3 dalį buvo įtariami (kaltinami) 56 asmenys, 2015 m. – 57.
2014 m. buvo nustatyta 290 įtariamųjų (kaltinamųjų) šio nusikaltimo padarymu, 2015 m. – 222, o
nuteisti už šį nusikaltimą 2014 m. – 281 asmuo, 2015 m. – 238 asmenys.
2014 m. buvo nustatyta 220 įtariamųjų (kaltinamųjų) šio nusikaltimo padarymu, 2015 m. – 166, o
nuteisti už šį nusikaltimą 2014 m. net 303 asmenys, 2015 m. – 328 asmenys.
Manytina, kad būtent šių nusikaltimų padarymu įtariami (kaltinami) asmenys sudaro didžiausią
dalį tarp visų sunkiais nusikaltimais įtariamų (kaltinamų) ir nuteistų asmenų. 2014 m. buvo
nustatyti 554 asmenys, įtariami (kaltinami) pagal BK 260 straipsnį, 2015 m. – 401, o nuteisti už šį
nusikaltimą 2014 m. – 486 asmenys, 2015 m. – 483 asmenys. BK 260 straipsnio 3 dalyje numatytas nusikaltimas yra labai sunkus (labai didelis kiekis, sankcija nuo 10 iki 15 metų), tačiau viešai
skelbiamoje statistikoje nėra išskiriama, pagal kokias BK 260 straipsnio dalis asmenys įtariami
(kaltinami) ir nuteisti. Tačiau šios dalys yra išskirtos pagal registruotas nusikalstamas veikas – šioje statistikoje matyti, kad pagal BK 260 straipsnio 3 dalį registruotų veikų yra tik maždaug 10 proc.
(2014 m. – 92 iš 907, 2015 m. – 67 iš 704). Taigi galima manyti, kad ir tarp įtariamų (kaltinamų) asmenų šis dalis yra panaši. Tai reikštų, kad 2014 m. pagal BK 260 straipsnio 1 ir 2 dalis buvo teisiama
daugiau kaip 400 asmenų. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos rengiama statistinė ataskaita Duomenys apie nusikalstamas veikas ir asmenis, susijusius su disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda
(Forma_NARK_SAV); Nacionalinės teismų administracijos sudaroma statistinė Baudžiamųjų
bylų nagrinėjimo ataskaita. Asmenys (I instancijos teismuose) 2014–2015 m.
BK sunkių nusikaltimų sudėčių dar galima priskaičiuoti maždaug tiek pat, bet jų padarymu
įtariamų (kaltinamų) asmenų nebūna arba būna tik keli per metus.
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Galima įsivaizduoti, kad už dalį šių sunkių nusikaltimų, kai pagal BK 75 straipsnio
1 dalies nuostatą „yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo“, laisvės atėmimo bausmės vykdymas gali būti
atidėtas. Norint nustatyti, kaip ir ar pasikeitė bausmių skyrimo praktika už šiuos
nusikaltimus, reikėtų atlikti panašių baudžiamųjų bylų, nagrinėtų iki aptariamo
BK 75 straipsnio pakeitimo ir po jo, tyrimą, o tai nėra paprasta užduotis. Žvelgiant
į pateiktą didžiausią dalį tarp sunkių nusikaltimų sudarančių nusikaltimų sąrašą
matyti, kad ne mažiau nei pusę jų gali sudaryti vadinamieji baltųjų apykaklių nusikaltimai, ir grįžtant prie anksčiau minėtos socialinio konflikto teorijos įžvalgų
belieka viltis, kad laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas už pastaruosius
nusikaltimus nebus taikomas diskriminuojant už sunkius smurtinius nusikaltimus
teisiamus asmenis vien dėl pirmųjų turimo „statuso“ ir kad tokią gana veiksmingą
baudimo formą teismai taikys pakankamai dažnai, kai nusikaltimas, nors ir sunkus, padaromas dėl atsitiktinių aplinkybių ir teisingumą galima atkurti be realaus
įkalinimo.
Be jau aptartų BK pakeitimų, minėtu įstatymu BK 55 straipsnyje įtvirtinta
nuostata, kad asmeniui, pirmą kartą teisiamam ir už neatsargų nusikaltimą, ne
vien nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismas paprastai skiria su laisvės
atėmimu nesusijusias bausmes, o skirdamas laisvės atėmimo bausmę teismas privalo motyvuoti savo sprendimą. Šis pakeitimas iš esmės tik įtvirtino suformuotą
teismų praktiką, kurioje už neatsargius nusikaltimus su sankcija iki šešerių metų
buvo galima taikyti BK 55 straipsnį117. Nepaisant akivaizdaus pragmatiškumo, tokia
praktika buvo labai abejotina, nes teismas negali „užpildyti“ baudžiamojo įstatymo
spragų118.
Taip pat minėtu BK pakeitimu, Respublikos Prezidentės veto gerokai „aptrupinus“ pirminio projekto nuostatas, BK 179 straipsnio (neteisėtas naudojimasis
energija ir ryšių paslaugomis) 2 dalies ir 187 straipsnio (turto sunaikinimas ar sugadinimas) 2 dalies sankcijose buvo numatyta baudos bausmė119.
Apibendrinant 2015 m. kovo 24 d. įsigaliojusius BK pakeitimus, juos galima
vertinti kaip svarbų ir netgi buvus būtiną žingsnį retesnio ir trumpesnio laisvės
117 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-555/2007, priimta 200710-02; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-32/2009, priimta
2009-02-03. Jau minėtame BK pakeitimo įstatymo projekto Aiškinamajame rašte nurodoma, kad
„Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tik iš dalies užpildė šią spragą, nes nurodė, kad neatsargus nusikaltimas savo pavojingumu paprastai prilygsta nesunkaus ar apysunkio nusikaltimo pavojingumui, todėl ir už neatsargaus nusikaltimo, už kurį baudžiamasis įstatymas numato ne didesnę, nei
šešerių metų laisvės atėmimo bausmę, padarymą pirmą kartą teisiamam asmeniui galėtų būti
skiriama ne laisvės atėmimo bausmė. Tačiau remiantis sisteminiu baudžiamojo įstatymo aiškinimu, BK 55 straipsnio nuostatos galėtų ir turėtų būti taikomos visų neatsargių nusikaltimų (neatsižvelgiant į už juos numatytą laisvės atėmimo bausmės maksimalų dydį) grupei.“
118 Žr. taip pat Švedas G. Bausmės skyrimo asmeniui, pirmą kartą teisiamam už nesunkų arba
apysunkį tyčinį nusikaltimą, nuostatos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje // Teisė,
2014, Nr. 90, p. 7–18.
119 Žr. taip pat pastabą 106-oje išnašoje.
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atėmimo bausmės taikymo link. Tačiau pirminė statistinė analizė leidžia manyti,
kad įkalintų asmenų skaičiaus sumažėjimui 2015 m. šių pakeitimų įtaka nebuvo didelė – tais metais gerokai sumažėjo registruotų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų
skaičius Lietuvoje, be to, jų buvo ištirta 7 proc. mažiau nei 2014 m. Nors teisiamų
„recidyvistų“ nėra daug, tačiau toks automatinis iš sovietinės baudžiamosios teisės
perimtas etikečių klijavimas nuteistiems asmenims nesuderinamas su šiuolaikinės
baudžiamosios teisės idėjomis, nepagrįstai stigmatizuoja žmones ir ne tik sukuria
faktiškai „savaime suprantamos“ ir neišvengiamos realios laisvės atėmimo bausmės pasirinkimą teismams, bet ir formuoja atitinkamą identitetą žmogaus viduje,
tokiu būdu skatindamas save išpildančios pranašystės procesus. „Recidyvistų“ sąvokos reikėtų atsisakyti, o atitinkamai atsižvelgti tik į tokį pakartotinį nusikalstamą
elgesį, kurio visuma liudija tam tikrą elgesio kryptingumą (pavyzdžiui, pakartotinis sunkus smurtas), reikalaujantį specializuotų (baudžiamųjų, gydymo, terapijos
ir kitų) priemonių.
Nors priimti BK bausmių skyrimo nuostatų pakeitimai vertintini teigiamai, tačiau, siekiant esminio lūžio bausmių taikymo praktikoje Lietuvoje, jie pakeitė per
mažai bausmių skyrimo nuostatomis užprogramuoto griežtų bausmių skyrimo automatizmo. Viena iš tokių – BK 61 straipsnio 2–3 dalyse įtvirtinta nuostata, pagal
kurią teismas skiriamos bausmės dydį parenka skaičiuodamas nuo jos vidurkio.
Atrodytų, kad tokia nuostata ne tik pažeidžia ultima ratio principą, bet ir sukuria
baudžiamosios teisės tobulumo iliuziją, kurioje visos atsakomybę lengvinančios ir
sunkinančios, taip pat BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytos aplinkybės neva sudaro
tobulą sistemą, kurioje įstatymų leidėjas subalansavo išmintingą vidurkį120. Geriausia
120 BK įtvirtina platų valstybės reakcijos į nusikalstamą elgesį formų spektrą – pradedant atleidimu
nuo baudžiamosios atsakomybės, toliau – įvairias vidutinio sunkumo bausmes su tam tikromis ribomis (pavyzdžiui, baudos bausmę, kurios „vidurkis“ už nesunkų (!) nusikaltimą yra 9,5 tūkstančiai eurų – didžiajai daliai Lietuvos gyventojų nematyti pinigai, arba laisvės apribojimo bausmę
su labai įvairiais draudimais ir įpareigojimais, kurių lyginamąjį svorį pamatuoti sunku), laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo galimybę, galiausiai – realų laisvės atėmimą su skirtingomis
kalinimo sąlygomis ir skirtingomis lygtinio paleidimo perspektyvomis, priklausančiomis nuo jo
trukmės, taip pat nusikaltimo rūšies. Kur visame tame yra bausmės vidurkis? Ar nebūtų protingiau visą galimos valstybės reakcijos į nusikalstamą elgesį spektrą laikyti tam tikra visuma, kurios
vidurkis būtų maždaug ties ¼ sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės (nebent išskyrus
labai sunkius nusikaltimus)? Be to, nors pagal BK 61 straipsnio 1 dalies nuostatą būtina įvertinti
kiekvienos aplinkybės reikšmę, o pagal to paties straipsnio 2 dalį – jų pobūdį ir tarpusavio santykį,
„vidurkio skaičiavimas“ skatina paprastą matematiką, kurioje tiesiog skaičiuojamos lengvinančios
ir (ar) sunkinančios aplinkybės, nevertinant jų „reikšmės“, „pobūdžio“ ir „santykio“. Paminėtina
ir tai, kad BK 54 straipsnio 2 dalies nuostata viską dar labiau ir apsunkina, ir palengvina, nes
sukuria dar vieną iliuziją, kad skiriant bausmę į kažką konkretaus yra atsižvelgiama – aplinkybių visuma yra tokia plati, o jų tarpusavio santykinė reikšmė – miglota, kad teismas vis tiek gali
paskirti labai skirtingas bausmes, sureikšmindamas ar nureikšmindamas vieną ar kitą aplinkybę.
Kitaip tariant, aplinkybių yra tiek daug ir įvairių, kad bausmės variantų gali būti labai daug. Tačiau
problema yra ta, kad jie skaičiuojami nuo „vidurkio“, laikomo atskaitos tašku, nepaisant minimalios intervencijos (ultima ratio) principo. Kaip pastebi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, „BK
61 straipsnio 2 dalies nuostata parinkti bausmės dydį skaičiuojant nuo jos vidurkio reguliuoja
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bausmė (plačiąja prasme) yra minimali bausmė – tai teigia ir ultima ratio principas121,
o orientavimasis į bausmės vidurkį neišvengiamai griežtina taikomas bausmes122.
Protingo valstybės reakcijos į nusikalstamą elgesį vidurkio paiešką konkrečių nusikalstamų veikų atveju daug prasmingiau būtų palikti teismui, juolab kad po buvusių
BK pakeitimų per pastaruosius 13 metų niekam nekyla abejonių, kad jei priimant
BK ir buvo koks nors bausmių ir sankcijų balansas bei tarpusavio suderinamumas,
tai dabar jo tikrai neliko. Be to, jį pasiekti labai sunku123, dažniausiai skaičiuojama „iš
akies“ arba pagal „vidinį jausmą“, o ne remiantis empiriniais tyrimais124.
Tokių empirinių tyrimų reikia norint įvertinti ir kitų bausmių skyrimo nuostatų
reikalingumą ir praktinę reikšmę, ypač – bendruosius bausmės skyrimo pagrindus
BK 54 straipsnyje125, atsakomybę sunkinančių aplinkybių sąrašą126, bausmės skyrimo už kelias nusikalstamas veikas taisykles BK 63 straipsnyje127 ir kt., nes būtent
nuo jų ir nuo baudimo kultūros labiausiai priklauso galutinių bausmių griežtumas.
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bausmės dydžio apskaičiavimo metodą, o ne nustato bausmės dydžio skyrimo taisyklę. Ši norma
neriboja teismo teisės pasirinkti BK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatytą bausmės
rūšį ar nustatyti jos dydį, tačiau reikalauja motyvuoti atitinkamą sprendimą bei nurodo, kad bausmės dydis turi būti skaičiuojamas nuo jos vidurkio“ (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose
Nr. 2K-209/2006, 2K-320/2007, 2K-511/2010, 2K-194/2011, 2K-238-139/2015). Taigi lyg ir metodas,
bet vis tiek galiausiai virsta (labai nevykusia) taisykle, kurios nesilaikymą reikia pagrįsti.
Prieš priimant naująjį BK, prie dabartinio Lietuvos teisės instituto buvo sudaryta darbo grupė, jai
vadovavo tuometinis direktorius Antanas Dapšys, kuriai viena iš keltų užduočių buvo palyginti
bent keliolikos Europos šalių BK sankcijas su tuomet buvusiais dviem Lietuvos BK projektais, toje
grupėje teko dalyvauti ir man. Nors buvo galima rasti įvairiausių išimčių ir neatitikimų, tačiau
bendra išvada buvo tokia, kad už „tradicinius“ nusikaltimus kitų Europos šalių BK nustatytos
sankcijos skyrėsi mažai, o kai kurios netgi buvo griežtesnės nei galiausiai priimtame Lietuvos BK.
Tačiau žvelgiant į kitų šalių teismų praktikos statistiką matyti, kad absoliuti dauguma taikomų
bausmių „išsisemia“ maždaug ties pirmuoju sankcijos trečdaliu. Taigi skiriant bausmes yra svarbios ne tik taisyklės, bet ir baudimo kultūra.
Kitaip kaip „likimo ironija“ nepavadinsi netgi Rusijos BK ir Lietuvos BK palyginimo rezultatų:
pagal Rusijos BK 68 straipsnį už bet kokio pobūdžio recidyvą (netgi pavojingą ir labai pavojingą) turi būti skiriama ne mažiau kaip (tik) 1/3 maksimalios griežčiausios sankcijoje nustatytos bausmės, tačiau esant lengvinančių aplinkybių šios bendros taisyklės gali būti nesilaikoma, o
išimtiniais atvejais netgi skiriama lengvesnė nei sankcijoje nustatyta bausmė (!). Tuo tarpu pagal
Lietuvos BK 56 straipsnį pavojingam recidyvistui skiriama griežtesnė negu straipsnio sankcijoje
už padarytą nusikaltimą nustatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkis bausmė ir BK 62 straipsnio
3 dalies 2 punktą galima paskirti tik mažesnę (bet ne švelnesnę) bausmę.
Žr. Čaplinskas A., Dapšys A., Merkevičius R., Misiūnas J., Michailovič I., Pavlovas V., Poškevičius V.
Baudžiamųjų sankcijų darna. Sistemos sukūrimo prielaidos. Vilnius: Teisės institutas, Matematikos
ir informatikos institutas, 1998; Dapšys A., Misiūnas J., Čaplinskas A. Bausmės individualizavimo
teisinės problemos. Teisės instituto mokslo tyrimai, t. 5. Vilnius: Teisės institutas, 2008.
Pavyzdžiui, įdomus faktas, kad BK Specialiosios dalies sankcijose nėra sankcijų iki devynerių ar
vienuolikos metų, turbūt jos tiesiog „suapvalinamos“ iki dešimties arba dvylikos?
Minėta, kad nėra aiškus jų tarpusavio santykis, šie pagrindai yra per daug abstraktūs.
Pavyzdžiui, abejotina yra atsakomybę sunkinantis apsvaigimas nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, chuliganiškos ar savanaudiškos paskatos, jau
minėta „recidyvisto“ aplinkybė, nepilnamečių atžvilgiu – bendrininkų ir organizuota grupė bei kt.
Pavyzdžiui, atsisakant visiško bausmių sudėjimo galimybės, kaip tai numato Vokietijos BK 54
straipsnio 2 dalis.
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VI. PERSPEKTYVOS
Ši nedidelė pastarųjų metų baudžiamosios politikos Lietuvoje analizė parodė tik
kai kuriuos esminius baudžiamosios politikos Lietuvoje bruožus, leido atskleisti
jos padarinius bausmių skyrimo praktikai ir įtaką kalinių skaičiaus pokyčiams.
Smulkių vagysčių dekriminalizavimas ir daliniai bausmių skyrimo taisyklių pakeitimai buvo reikalingi ir vis dar labai griežto baudžiamojo persekiojimo Lietuvoje kontekste – sveikintini. Tačiau nuteistų ir įkalintų asmenų skaičių sumažėjimas
pastaraisiais, ypač – 2015 m., neturėtų klaidinti – šių pakeitimų įtaka jiems buvo
ir (greičiausiai) toliau bus minimali. Minėtų skaičių sumažėjimui didelės įtakos
turėjo kiti natūralūs veiksniai (įtariamųjų (kaltinamųjų) sunkiais ir labai sunkiais
nusikaltimais skaičiaus sumažėjimas, paleistų iš įkalinimo įstaigų asmenų atlikus
visą bausmę skaičiaus didėjimas dėl anksčiau nepritaikyto lygtinio paleidimo ir
kt.). Reali laisvės atėmimo bausmė vis dar sudaro didelę dalį paskirtų bausmių
struktūroje, jos trukmė vis ilgėja. Pateiktų BK pakeitimų įstatymų projektų gausa
leidžia manyti, kad baudžiamoji atsakomybė ir toliau Lietuvoje klaidingai bus laikoma vienu iš „veiksmingų“ socialinių problemų sprendimo įrankių, todėl kalinių
skaičiumi Lietuva artimiausiu metu vargu ar reikšmingai priartės prie ES šalių vidurkio.
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KARŪNOS LIUDYTOJAS BAUDŽIAMOJOJE TEISĖJE
ĮVADAS
Susitarimą tarp kaltinamojo ir teisėsaugos institucijų santykinai galima suskirstyti į
dvi grupes: kaltinamasis sulaukia teisinių pasekmių palengvinimo, kai bendradarbiauja su teisėsauga ir atskleidžia savo paties veiką, arba kai jis įduoda kitus. Abu
atvejai panašūs tuo, kad į baudžiamąjį procesą įtraukiami konsensualiniai elementai, kurie viešojo proceso tradicijoje užaugusiai kontinentinei teisei nėra savaime
suprantami. Todėl panašios ir fundamentinės jų pagrindimo problemos. Tačiau
abi susitarimų rūšys kiek skiriasi savo tikslais. Sandėris dėl proceso rezultato (angl.
plea bargain arba plea deal) turi gana siaurą motyvą: pagreitinti ir supaprastinti
baudžiamąjį procesą, taip taupant teisėsaugos resursus dorojantis su eilinių bylų
gausa arba, atvirkščiai, „pasitrumpinant kelią“ sudėtingose bylose, kurių trukmė ir
baigtis neaiški. Tuo tarpu bendradarbiavimas atskleidžiant kitų asmenų nusikalstamas veikas siekia panaudoti įtariamąjį kaip liudytoją tiriant bylas, kurios be jo
parodymų galimai nebūtų išaiškintos arba išaiškintos tik su didesniais sunkumais
(angl. King‘s [Queen‘s] evidence, amerik. state witness, vok. Kronzeuge – valstybės,
arba karūnos, liudytojas, nes asmuo pereina į kaltintojo – valstybės – pusę). Čia
siekiama ne tiek palengvinti įprastinį baudžiamosios justicijos darbą, kiek ganėtinai tiesiogiai įgyvendinti policinę prevenciją, tikintis sumažinti tam tikras nusikalstamumo apraiškas, pvz., išaiškinant organizuotas struktūras. Istoriniu požiūriu
būtent karūnos liudytojo procesas tam tikra apimtimi turėjo kompensuoti tuometinės teisėsaugos galimybių ribotumą. C. Beccaria, nevienareikšmiškai vertinęs šį
institutą, teigė, jog „<...> teismas parodo savo neužtikrintumą bei silpnumą įstatymo, ieškančio pagalbos pas tą, kuris jį pažeidė“1.
Šiame straipsnyje nagrinėjama pastaroji, karūnos liudytojo, bendradarbiavimo
forma. Į kritinius plea bargain aspektus bus atsižvelgiama tiek, kiek jie ribojasi su
karūnos liudytojo procesu. Darbas pradedamas trumpa istorine lyginamąja apžvalga (I), vėliau aptariamos karūnos liudytojo esminės pagrindimo problemos bei
procesiniai ypatumai (II). Lietuvoje šia tematika rašyta palyginti nedaug, lyginamuoju aspektu – G. Godos2, dogmatiniais klausimais – A. Gutausko3. Tema yra
1
2
3

Dei delitti e delle penne, Apie nusikaltimus ir bausmes (1764), skyrius „Pasikėsinimas. Bendravykdymas. Nebaustinumas“. Cit. pagal. Alff W. 1766 m. leidimo vertimą į vok. k., Über Verbrechen
und Strafen, Frankfurt a. M., 1998, p. 159.
Goda G. Baudžiamojo proceso raidos tendencijos Europoje // Teisės problemos, 1999, Nr. 3, p. 37.
Gutauskas A. Asmenų, susijusių su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis, atleidimo nuo
baudžiamosios atsakomybės ypatumai // Jurisprudencija, 2004, 60(52) (toliau cit.: Jurisprudenci-
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įdomi ir tuo, jog pastaruoju metu vyksta diskusija, ar ir kaip verta plėtoti šią bendradarbiavimo formą, lyginant su dabartinėmis nuostatomis Lietuvos Respublikos
baudžiamajame kodekse4 (toliau vadinama – BK). Apie tai – kelios pastabos paskutiniame darbo skyriuje, kuriame pateiksiu galimo normavimo alternatyvas (III).

I. APŽVALGA
Karūnos liudytojo ištakos siekia nuo XII a. Anglijoje žinomą approvement procesą, kai sunkiais nusikaltimais kaltinamas asmuo (angl. approver arba probator regis) stodavo karaliaus tarnybon, įsipareigodamas pripažinti savo veiką bei
pasirūpinti bendrų apkaltinimu ir nuteisimu. Jei procesas prieš bendrininkus
baigdavosi jų nuteisimu, probatoriui būdavo suteikiama malonė, priešingu atveju jo laukdavo bausmė5. XVII–XVIII a. šį procesą pakeitė atlygių (angl. rewards)
ir malonių (angl. promices of pardons to accomplices) sistema. Pilietis, atskleidęs
nusikalstamą veiką, galėjo sulaukti atlygio, o kaltinamasis, priklausomai nuo padarytos veikos sunkumo bei išaiškintų ir nuteistų bendrų skaičiaus – malonės6.
XIX a. baudžiamajame procese, galutinai įsitvirtinus liudytojo ar kaltinamojo
teisei atsisakyti duoti parodymus prieš save7, imuniteto (angl. immunity bargain)
nuo baudžiamojo persekiojimo suteikimas tapo galimybe šį draudimą apeiti,
kaltinamąjį paverčiant liudytoju. Įdomu tai, jog kaltinamasis galėjo būti „imunizuojamas“ ir prieš savo valią, taip įpareigojant jį liudyti prieš kitus asmenis,
o atsisakymo atveju skiriant prievartos priemones8. Imunizavimo praktika tam
tikra apimtimi iki šiol yra žinoma JAV9 bei Didžiojoje Britanijoje10, tačiau bent jau
JAV nėra dažnai taikoma11. Paprastai karūnos liudytojo procesas kombinuoja tam
tikrų lengvatų suteikimą kaltinamajam, pvz., apribojant kaltinimą, su sandėriu
(angl. plea bargain), tik tokio susitarimo turinys yra platesnis, nes, be savo veikos
ja, 2004, 60[52]), p. 51–62.
391 str., 62 str. 4 d. // Žin., 2000, Nr. 89-2741.
Middendorff W. Der Kronzeuge – Historisch-kriminologisches Gutachten // Zeitschrift für die
gesamte Strafrechtswissenschaft, 85 (1973) (toliau cit. ZStW 85 [1973]), p. 1111–1112; Röhrkasten J.
Die englischen Kronzeugen, 1130-1330, Berlin, 1990, p. 11, 80–239 ir passim.
6 Jung H. Straffreiheit für den Kronzeugen? Köln-Berlin-Bonn-München, 1974 (toliau cit.: Straffreiheit), p. 28–30.
7 Tiesa, nemo tenetur se ipsum prodere principo ištakos Anglijoje siekia XVII a., kaip common law
proceso priešpriešą inkviziciniam, tačiau jis nebuvo nuosekliai taikomas, plačiau žr.: Böse M.
Wirtschaftsaufsicht und Strafverfolgung. Tübingen, 2005, p. 150–159.
8 Jung H. Straffreiheit, p. 31.
9 United States Code, 2006 Edition, Supplement 4, Title 18 – Crimes and Criminal Procedure, January 7, 2011, Public Law 91-452, Public Law 103-322 (18 U.S.C.) §§ 6002-6005.
10 „Immunity notice“ pagal Jungtinės Karalystės sunkaus organizuoto nusikalstamumo ir policijos
įstatymo 71 str. (Serious Organized Crime and Police Act, 2005 Chapter 15, 7th April 2005 [toliau
cit.: SOCPA]).
11 Jeßberger F. Kooperation und Strafzumessung (toliau cit.: Kooperation). Berlin, 1999, p. 170
išn. 76; Koumbarakis Z. Die Kronzeugenregelung im schweizerischen Strafprozess de lege ferenda. Baden-Baden, 2007 (toliau cit.: Kronzeugenregelung), Rn. 21.
4
5
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pripažinimo, asmuo dar įduoda kitus12.
Kontinentinėje Europoje nuo brandžiųjų viduramžių žinomi atvejai kaltinamajam suteikti malonę mainais už bendradarbiavimą su teisingumu, tačiau ši praktika gyvavo ne tiek kaip įteisinta proceso forma, kiek kaip ultima ratio atskirose
situacijose, kai valdžia jausdavo spaudimą išaiškinti nusikalstamas veikas13. Taigi
iki mūsų laikų karūnos liudytojas buvo naudojamas labiau „fragmentiškai“, nors
būta ir išimčių: pavyzdžiui, 1794 m. Prūsų žemės bendrajame teisyne buvo įtvirtinta aktyvios atgailos nuostata, artima karūnos liudytojo procesui, jog kaltinamajam, nurodžiusiam iki tol nežinomus bendrininkus, gali būti skiriama švelnesnė,
negu įstatymo nustatyta, bausmė14. Kaip pirmąsias „modernias“ karūnos liudytojo
apraiškas galima paminėti 1970-aisiais Italijoje taikomą praktiką terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo bylose15 ar 1980-aisiais Vokietijoje dėl apyvartos narkotinėmis medžiagomis bei terorizmo16. Tuo tarpu aktualiausi kai kurių šalių, pvz.,
Austrijos17 ar Vokietijos18, įstatymai numato gana platų veikų sąrašą; Lenkijoje, be
organizuoto nusikalstamumo, karūnos liudytojas galimas korupcijos bei ekonominių nusikaltimų bylose19. Tuo tarpu Rusijos Federacija atsisakė bet kokio ribojimo
tam tikromis veikomis, 2009 m. įvesdama atskirą „ikiteisminio susitarimo dėl bendradarbiavimo“ procesą su galimybėmis švelninti bausmę20.
12 Weigend Th. Anmerkungen zur Diskussion um den Kronzeugen aus der Sicht des amerikanischen
Rechts // Festschrift für Hans-Heinrich Jescheck zum 70. Geburtstag, Hrsg. Vogler Th. Berlin,
1985 (toliau cit.: FS-Jescheck), p. 1345–1348.
13 Bocker U. Der Kronzeuge. Pfaffenweiler, 1991 (toliau cit.: Kronzeuge), p. 14; Frahm L. N. Die allgemeine Kronzeugenregelung. Berlin, 2014 (toliau cit.: Kronzeugenregelung), p. 22–23.
14 Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten, Zweyter Theil, Zwanzigster Titel, Von den
Verbrechen und deren Strafen, § 58. Panašiai dabartinio Lenkijos BK 60 str. § 3 (Ustawa z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz.U. 1997, Nr. 88, poz. 553).
15 Bocker U. Kronzeuge, p. 21–27.
16 VFR įstatymo dėl apyvartos narkotinėmis medžiagomis § 31 (Betäubungsmittelgesetz, 1994-03-01,
BGBl. I S. 358); VFR įstatymo dėl BK, BPK ir Susirinkimų įstatymo pakeitimo bei karūnos liudytojo nuostatų įvedimo teroristiniams nusikaltimams, 4 str. (nuo 1999-12-31 nebegalioja) (Gesetz zur
Änderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozeßordnung und des Versammlungsgesetzes und zur
Einführung einer Kronzeugenregelung bei terroristischen Straftaten, 1989.06.09, BGBl I S. 1059).
17 Austrijos BPK § 209a (Österreichische Strafprozeßordnung [1975], BGBl. Nr. 631/1975).
18 VFR BK § 46b (Strafgesetzbuch, 13.11.1998, BGBl. I S. 3322); VFR BPK § 100a II d.
(Strafprozeßordnung, 07.04.1987, BGBl. I S. 1074, 1319). Nuoroda į VFR BPK § 100a II d. veikų
katalogą nelaikytina iki galo apgalvota. Savaime ši nuostata reguliuoja susižinojimo sekimą telekomunikacijos priemonėmis. Taip įstatymų leidėjas karūnos liudytojo galimumą susiejo ne su
„tipinėmis“ veikomis, kur toks procesas galbūt būtų tikslingas, tačiau su kuo įvairiausių veikų
sunkumo laipsniu.
19 Lenkijos Respublikos įstatymo dėl karūnos liudytojo 1 str. (Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o
świadku koronnym, Dz.U. Nr. 114, poz. 738, Dz.U. 2014, poz. 1801).
20 RF BK 64 str. 2, 4 d., 63.1, 64 str. (Уголовный кодекс Российской Федерации, 13 июня 1996 года,
N 63-ФЗ); RF BPK 317.1-317.9 str. (Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации,
18 декабря 2001 года N 174-ФЗ). Kaip toli šios galimybės siekia iš tiesų, neįvertinus teismų
praktikos sunku pasakyti, nes bausmė mažinama, jei nėra sunkinančių aplinkybių, ir skaičiuojama
nuo maksimalių dydžių. Lengvesnė, nei įstatymo nustatyta, bausmė gali būti paskirta tik esant
išimtinėms aplinkybėms.
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Nors ši apžvalga nepakankama galutinėms išvadoms, galima atsargiai teigti,
jog karūnos liudytojo procesas šiuolaikinėje Europoje ne tik įsitvirtina, bet ir turi
tendenciją plėstis. Bendradarbiavimo su teisėsauga skatinimą mini ir tarptautinės
sutartys21 bei Europos Sąjungos22 teisės aktai, tačiau jį įgyvendinti iš esmės palieka valstybių diskrecijai. Įdomu ir tai, kad karūnos liudytojo „gimtinėje“ Anglijoje
galbūt matomas tam tikras artėjimas prie kontinentinės Europos, kaip tai įvyko
formalizuojant procedūrą įstatymu23.
Lietuvoje karūnos liudytojo nuostata pirmą kartą buvo įtvirtinta 1961 m. baudžiamajame kodekse24, jį 1994 m. papildžius 151 straipsniu25. 1997 m. šis straipsnis
buvo keistas, be kita ko, papildant tuometinio kodekso 227 1 straipsnį besidubliuojančia nuostata nusikalstamam susivienijimui (3 dalis)26. Paskutinės reformos senasis kodeksas sulaukė 2003 m., papildant 45 straipsnį 6 dalimi ir 512 straipsniu27,
kurie beveik atitinka dabartines nuostatas.
Naujojo baudžiamojo kodekso 391 str. suformuluoja diskrecinį atleidimo nuo
baudžiamosios atsakomybės pagrindą bendradarbiaujant su teisėsauga28, o 62 str.
4 d. įtvirtinama galimybė tam tikromis sąlygomis paskirti švelnesnę, negu įstatymo
nustatyta, bausmę asmeniui, dalyvavusiam tyčia nužudant29.
Valstybių praktikoje karūnos liudytojas yra numatytas įvairiomis formomis,
kurios gali skirtis net tos pačios valstybės teisėje: kaip proceso nuostatos, suteikiant kaltinamajam imunitetą nuo baudžiamojo persekiojimo arba nutraukiant
bylą (pvz., Anglija, JAV, Austrija, Lenkija, iš dalies Lietuva30), arba reguliavimas
materialiojoje teisėje, atleidžiant nuo baudžiamosios atsakomybės (Lietuva) ar darant nuolaidas skiriant bausmę (pvz., Vokietija, Rusija, tam tikrais atvejais vėlgi
Lietuva31, Lenkija32 bei Austrija33). Taip pat įvairiai sprendžiama, ar atitinkamą di21 Pvz., Jungtinių Tautų konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą 26 str. (Žin., 2002-0522, Nr. 51-1933); Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją 37 str. (Žin., 2006-12-14, Nr. 136-5145).
22 Tarybos pagrindų sprendimo 2002/475/TVR, 2002-06-13, dėl kovos su terorizmu 6 str. (OL L
164, 2002-06-22, p. 3, keistas Tarybos pagrindų sprendimu 2008/919/TVR, 2008-11-28, OL L 330,
2008-12-09, p. 21); 2004/757/TVR dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos
prekybos narkotikais srityje, 2004-10-25, 5 str. (OL L 335, 2004-11-11, p. 8); 2008/841/TVR, 200810-24, dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 4 str. (OL L 300, 2008-11-11, p. 42).
23 SOCPA 71–75 str.
24 Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamasis kodeksas // Vyriausybės žinios, 1961,
Nr. 18-147, nuo 1990 m. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas.
25 1994-07-19, Nr. I-551, Žin., 1994, Nr. 60-1182. Išsamiau apie ankstesnes redakcijas Gutauskas A.
Jurisprudencija, 2004, 60(52), p. 52–53.
26 1997-05-20, Nr. VIII-217, Žin., 1997, Nr. 45-1104.
27 2003-01-09, Nr. IX-1290, Žin., 2003, Nr. 10-340.
28 Panašią, bet iki šiol praktikai neaktualią nuostatą įtvirtina BK 114 str. 3 d. valstybės perversmui.
29 2003-04-10, IX-1495, Žin., 2003, Nr. 38-1733.
30 Baudžiamojo proceso kodekso (toliau vadinama – BPK) 212 str. 7 d. // Žin., 2002, Nr. 37-1341.
31 BK 61 str. 4 d.
32 Cit. viršuje, Nr. 14.
33 Austrijos BK § 41a (Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten
Handlungen [Strafgesetzbuch – StGB], BGBl. Nr. 60/1974).
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alogą su teisėsauga galima „sutvirtinti“ vienokiu ar kitokiu formaliu susitarimu,
ar ne. Nors reikia pažymėti, jog svarbesnis yra ne tiek pats susitarimo įteisinimas,
kiek klausimas, ar įtariamojo kooperavimasis atitinkamai apriboja justicijos diskreciją, taigi galimybę, nepaisant bendradarbiavimo fakto, nuolaidos vis vien nesuteikti. Tarkim, Rusijoje bendradarbiavimo apimtis nustatoma „susitarime“, tačiau
galutinis rezultatas paliekamas teisėjo nuožiūrai34. Tuo tarpu jeigu, kaip anglosaksų
šalyse, asmeniui galimas imuniteto suteikimas, šis, įgyvendinus bendradarbiavimo
sąlygas, tampa įpareigojantis35. Beje, ir Lietuvos 1961 m. BK 151 str., bent jau skaitant jį pažodžiui („Atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės asmuo <...>“),
nepaliko erdvės diskrecijai. Taip pat varijuoja ir suteikiamų privilegijų apimtis nuo
visiško „imuniteto“ iki atleidimo nuo bausmės ar jos sušvelninimo.
Prie skirtingų modelių pranašumų ir trūkumų dar bus grįžta vėliau, aptariant
galimos reformos kryptis (III). Kitame skyriuje bus nagrinėjamos esminės karūnos
liudytojo pagrindimo problemos.

II. Legitimavimo aspektai
II.1. Teisingumo ir lygybės principai
Kaip jau minėta, kontinentinėje Europoje, kurios baudžiamasis procesas remiasi legalumo bei oficialumo principais, karūnos liudytojas lieka ganėtinai prieštaringa figūra. Esminė problema yra ta, kad argumentai „už“ ir „prieš“ remiasi
ganėtinai skirtingomis kategorijomis, kurias sunku suvesti į kažkokį vertinamąjį
santykį, t. y. derinti „po vienu stogu“. Skatinimu kooperuotis visų pirma siekiama tiesiogiai pagelbėti nusikalstamumo prevencijai, išaiškinant tam tikras organizuotas struktūras ir taip užkertant kelią galimoms tolesnėms nusikalstamoms
veikoms. Taigi karūnos liudytojo institutas yra artimesnis policinei veiklai negu
baudžiamajai justicijai, ir, žvelgiant pirmosios perspektyva, pragmatinė skaičiuotė „paleisime vieną, tačiau sučiupsime kitus“ iš pirmo žvilgsnio nuosekli (nors
tokį „apsimokėjimą“ dar reikėtų pagrįsti). Tuo tarpu baudžiamoji teisė, nors taip
pat deklaruoja visuomenės apsaugą nuo nusikalstamų veikų (BK 1 str. 1 d.), tačiau
turi ne vieną, bet keletą, iš dalies vienas kitam prieštaraujančių, vektorių, kurie
apima tiek skirtingas prevencijos rūšis, tiek retribucinį teisingumo atkūrimą (pal.
BK 41 str. 2 d.). Kad ir kokių tikslų ji siektų, baudžiamoji teisė bet kokiu atveju
visų pirma yra individualizuojanti ir pateikia konkretaus asmens veikos bei kaltės įvertinimą, tam tikra prasme „atsiliepdama“ į jau padarytą teisės pažeidimą
(pal. BK 2 str.). Karūnos liudytojo procesas ignoruoja šiuos – tiek individualų, tiek
retrospektyvinį, – baudžiamosios teisės momentus ir taip riboja teisingumo, legalumo bei kaltės principus36. Konkrečiai iš jų išplaukia, jog teisinga bausmė, viena
34 RF BPK 317.7 str. 5 d. Panašiai ir Anglijoje, jei taikoma SOCPA 73 str. procedūra (pal. 2, 3 d.).
35 Pal. SOCPA 71 str. 3 d.
36 „<...> negalima teigti, kad visuomenė yra teisinga ir humaniška, jeigu nusikaltėliai gali elgtis lais-
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vertus, negali viršyti veikos sunkumo masto, tačiau, kita vertus, jo ir nenuvertinti. Pastaruoju atveju įtariamojo teisinės padėties palengvinimas iš esmės verčia
daryti kompromisą. Atitinkamų nuostatų tikslas, kaip ir minėta, yra visuomenės
saugumo sumetimai, kurie neturi sąryšio su padarytos veikos pavojingumu ar
asmens kalte. Todėl literatūroje pagrįstai teigiama, jog atsakomybės palengvinimas bet kokiu atveju neturėtų būti ženkliai mažesnis nei veikos sunkumas37. Šiuo
požiūriu galiojanti BK 391 str. nuostata yra pernelyg plati, nes iki tyčinio nužudymo ribos bet kokioms veikoms leidžia kaltinamajam skirti maksimalią nuolaidą
– atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Kita vertus, kaip tik šis „platumas“
praktikoje, ko gero, veda į ganėtinai siaurą nuostatų taikymą traktuojant atskirus
atleidimo kriterijus38.
Nepakankamai pagrįstai taikomos atsakomybės lengvatos gali pažeisti ir asmenų lygybės principą.
Pirma, gali išryškėti pernelyg dideli skirtumai tarp atsakomybės tų, kurie bendradarbiauja su teisėsauga, ir tų, kurie to nedaro. Ši nelygybė iš pirmo žvilgsnio atrodo suprantama (kas savo elgesiu „nusipelno paskatinimo“, o kas ne), tačiau reikia
turėti omenyje, jog baudžiamasis procesas pripažįsta ir gina įtariamojo asmens teisę
neprisidėti prie savo paties baudžiamojo persekiojimo (lot. nemo tenetur se ipsum
accusare). Tad formali proceso teisė asmenį, kuris kooperuojasi, ir tą, kuris atsisako,
iš esmės traktuoja lygiai. Tam tikra prasme vieno asmens premijavimas už bendradarbiavimą kito asmens, kuriam paskiriama bausmė, atžvilgiu reiškia, jog bausmė
pastarajam skiriama ne už padarytą veiką, tačiau tiesiog už kooperacijos nebuvimą.
Kitas aspektas, į kurį taip pat reikėtų atsižvelgti, yra tas, jog įtariamasis ne visada
turės apsisprendimo laisvę, ar jis nori kooperuotis, ar ne. Daug kas priklauso ir nuo
bylos eigos atsitiktinumų, kuriems jis negali daryti įtakos, pvz., ikiteisminio tyrimo
pareigūnų jau surinkta informacija, kitų proceso dalyvių parodymai ir t. t. Taigi
bendradarbiavimo efektyvumas atskleidžiant nusikalstamas veikas lieka įtariamojo
rizika39. Šis atsitiktinumo momentas, dėl kurių vienam asmeniui gali būti „verta“
pagerinti teisinę padėtį, o kitam ne, taip pat nėra palankus lygybės principui40.
Antra, atsiranda nelygybė tarp tų asmenų, kurie pakliūva į karūnos liudytojų
ratą, ir tarp visų kitų kaltinamųjų41. BK 391 str. privilegijuoja kaip tik pavojinges-

37
38
39
40
41
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viau negu žmonės, kurie laikosi įstatymų reikalavimų“, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 1993-12-13, Nr. 7/93.
Streng F. // Nomos Kommentar Strafgesetzbuch, Hrsg. Kindhäuser U. u. a., Band 1, 4. Aufl., Baden
-Baden, 2013 (toliau cit.: Nomos Kommentar), § 46b Rn. 4–5.
Apie tai apačioje, II.3.
Jeßberger F. Nulla poena quamvis in culpa: Anmerkung zur Kronzeugenregelung in § 46 StGB //
Festschrift für Werner Beulke zum 70. Geburtstag, Hrsg. Fahl Chr. u.a. Heidelberg, 2015, p. 1162–
1163.
Weigend Th. FS-Jescheck, p. 1336.
Pal. Kaspar J. // Wengenroth L. Die neue Kronzeugenregelung in § 46 b StGB: Voraussetzungen,
Kritikpunkte und straftheoretische Bedeutung, Goltdammer‘s Archiv für Strafrecht, 2010 (toliau
cit.: GA, 2010), p. 459–460.
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nes organizuoto nusikalstamumo formas42 ir tam tikra prasme „nuvertina“ kitose vietose matomą baudžiamojo įstatymo įkarštį jas užkardyti gerokai griežčiau
nei, tarkime, pavienio asmens veiką43. Paradoksalu, bet valstybė šiuo požiūriu net
turi interesą, kad įtariamas asmuo būtų kuo giliau įklimpęs į organizuotą nusikalstamumą44. Dėl jau minėtos instituto problematikos legalumo bei teisingumo
principo atžvilgių motyvas apriboti karūnos liudytojo procesą tam tikromis nusikalstamumo apraiškomis yra suprantamas, tačiau toks radikalus įgyvendinimas,
kaip galimybė visiškai atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės beveik bet kokio
sunkumo veikai, neatitinka lygybės principo.
II.2. Prevenciniai bausmės tikslai
Be teisingumo bei lygybės principų aspektų nemažai diskutuojamas ir klausimas,
kaip karūnos liudytojo procesas dera su prevenciniais bausmės tikslais, individualiąja ir bendrąja prevencija.
Specialiosios prevencijos požiūriu neretai teigiama, esą karūnos liudytojas tam
tikra prasme stoja „visuomenės pusėn“, nes, sutikdamas bendradarbiauti, parodo
savo nusiteikimą ateityje nebedaryti nusikalstamų veikų45. Kita vertus, čia pat rasime ir kontrargumentų, jog asmens sutikimas bendradarbiauti su teisėsauga gali
būti duodamas tik taktiniais sumetimais, kas nebūtinai reikš jo norą ką nors ateityje keisti46 (ir dar lieka atviras klausimas, kas čia su kuo iš tiesų „bendradarbiauja“).
Be to, perspektyva tapti karūnos liudytoju gali tapti ir savotišku „apsidraudimu“,
jog darant net sunkias veikas atsakomybės vis vien pavyks išvengti – todėl ir atitinkamas apribojimas BK 391 str. 2 d., jog tokią lengvatą galima gauti tiktai vieną
kartą. Ši nuostata parodo, jog „pakeitusiu puses“ asmeniu vis dėlto nėra labai smarkiai pasitikima.
Manytina, kad priklausomai nuo konkrečios situacijos argumentų rastų tiek
vieni, tiek kiti autoriai. Tačiau esmė yra ta, jog karūnos liudytojo tikslas yra kitų asmenų bei jų organizuojamų nusikalstamų struktūrų išaiškinimas, tačiau ne poveikis konkrečiam kaltinamajam. Jeigu to iš tiesų būtų siekiama, lygybės dėlei kiekvienam kaltinamajam, sutikusiam bendradarbiauti ar apskritai bet kokiu kitu būdu
parodžiusiam teigiamą asmenybės prognozę, turėtų būti suteikiama atsakomybės
nuolaida47. Tiesa, pragmatiniu policinės veiklos požiūriu specialioji prevencija tam
42 Pavyzdžiui, praktikoje gali kilti paradoksalių situacijų, kai atsisakoma atleisti nuo baudžiamosios
atsakomybės tik dėl to, kad asmens bendrininkavimas nepasiekė organizuotos grupės lygio, Vilniaus apygardos teismas, 2012-01-06, Nr. 1S-32-149/2012.
43 BK 58 str. 2 d., 60 str. 1 d. 2 p., 147 str. 2 d., 157 str. 2 d., 178 str. 3 d., 180 str. 3 d., 181 str. 3 d., 182 str.
2 d., 263 str. 3 d., 249 str.
44 König St. Wieder da: Die „große“ Kronzeugenregelung“ // Neue Juristische Wochenschrift, 2009,
p. 2483.
45 Jeßberger F. Kooperation, p. 89; Frahm L. N. Kronzeugenregelung, p. 219–220.
46 Frahm L. N. Kronzeugenregelung, p. 220.
47 Beje, panaši nuostata iš tiesų egzistuoja BK – tai atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės
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tikra prasme gali būti įgyvendinama (kadangi viską nulems „galutinis rezultatas“,
ar galų gale pavyktų išvengti daugiau nusikalstamų veikų), tačiau individualizuojančiu baudžiamosios justicijos požiūriu – ne (kadangi jai svarbi kiekvieno atskiro
asmens „istorija“).
Jeigu bausme siekiama bendrosios prevencijos tikslo, baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamas veikas įgyja visuomeninę reikšmę. Nepakankamai pagrįstas
kaltininko atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės arba paskirtos sankcijos
menkumas, lyginant su pareikštais kaltinimais, gali nuvertinti visuomenės pasitikėjimą įstatymo viršenybe, sukelti abejonių dėl baudžiamuoju įstatymu ginamų
vertybių svarbos48. Tiesa, lieka diskutuotina, ar bendroji prevencija apskritai tinka
gilesniam argumentavimui: ji turi esminę teorinę problemą, kad valstybės priemonių poveikis, kaip ir legitimacija, yra matuojami vienokiu ar kitokiu visuomenės
požiūriu49. Taigi viso labo klausiama, koks yra „aktualus“ požiūris, tačiau požiūrio turinys nekvestionuojamas. Tarkim, jei visuomenė į karūnos liudytojo praktiką žvelgtų palankiai, tuomet bendrosios prevencijos požiūriu ji būtų skatintina.
Argumentacija savotiškai pasmerkiama atsitiktinumui: viena vertus, galima teigti,
jog galimai padidėjus bendram nusikalstamų veikų išaiškinamumui atitinkamai
sustiprėtų ir pasitikėjimas įstatymu bei teisėsauga50. Bet, kita vertus, ir tapęs žinomas pavienis atvejis, jog asmuo buvo „neadekvačiai apdovanotas“, nepaisant visų
„protingų argumentų“, visuomenėje gali likti nesuprastas. Bendrosios prevencijos
požiūriu svarbus ne tik išaiškintų veikų skaičiaus lemiamas „saugumo jausmas“,
bet ir pasitikėjimas paties įstatymo stabilumu, kad juo dėl vienokių ar kitokių vienadienių priežasčių nebus disponuojama.
Kadangi šie dalykai yra gana sunkiai pamatuojami, kaip ir faktas, jog vien tik
požiūrio egzistavimas dar nelegitimuoja, manytina, jog bendrosios prevencijos argumentai karūnos liudytojo kontekste ne itin daug pasako. Jei bendrosios prevencijos poveikis baudžiamojoje teisėje apskritai yra, jis pasiekiamas tik ilgainiui. Tuo
tarpu su karūnos liudytojo pagalba galimai pasiekiami „efektai“ yra trumpalaikiai
ir labiau susiję su tiesiogiai kylančiais visuomenės saugumo poreikiais, bet ne ilgalaikiu įstatymo galiojimo stabilizavimu.
pagal 36 str., jei asmuo dėl aplinkybių pasikeitimo tapo „nepavojingas“. Taisyklė yra „paveldėta“ iš RTFSR 1919 m. baudžiamosios teisės apmatų 16 str. (Народный комиссариат юстиции
РСФСР, Постановление от 12 декабря 1919 года, Руководящие начала по уголовному праву
Р.С.Ф.С.Р.). Galbūt tuometinės nuostatos kūrėjai iš tiesų mąstė apie tokį radikalų ir kiek utopinį
specialiosios prevencijos įgyvendinimą (nesvarbu, kokia veika, tačiau jei asmuo nebepavojingas,
tai ir nėra pagrindo jo bausti). Tačiau „klasikinėje“ baudžiamojoje teisėje šis principas yra ribojamas kitų bausmės tikslų. Todėl bent jau šiuo metu galiojančioje baudžiamosios teisės sistemoje
BK 36 str. turi būti aiškinamas jį „kartu skaitant“ su BK 41 str. 2 d. nurodytais bausmės tikslais.
48 Murmann U. Reform ohne Wiederkehr? – Die gesetzliche Regelung der Absprachen im Strafverfahren // Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 2009, p. 532; Kaspar J. // Wengenroth L. GA, 2010, p. 468–470.
49 Plačiau Namavičius J. Bausmės legitimavimas Vokietijos baudžiamosios teisės doktrinoje // Teisė,
2007, 62, p. 80.
50 Hoyer A. Die Figur des Kronzeugen // Juristenzeitung, 1994, p. 240.
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Apibendrinant galima teigti, jog karūnos liudytojo procesas su bendrosios prevencijos aspektais neturi daug sąsajų ir, manytina, greičiau žalingas. Tuo tarpu
specialiosios prevencijos tikslai bent jau paties liudytojo atžvilgiu apskritai nėra
siekiami. Asmens pavojingumas daugių daugiausia gali būti priežastis nesuteikti
jam tokios privilegijos, tačiau kokio nors pozityvaus poveikio šis mainų sandėris
nenumato.
II.3. Procesiniai klausimai
Kitas kritinis karūnos liudytojo aspektas yra susitarimo (angl. plain bargain) momentas. Vienaip ar kitaip, kooperavimasis visų pirma teikiamas mainais už perspektyvą, jog tai palengvins įtariamojo teisinę padėtį. Nors atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 391 str. toli gražu nėra garantija, tačiau gali kilti
procesinių konfliktų tais atvejais, jei kaltinamasis teigia, kad ikiteisminio tyrimo
institucijos jam esą pažadėjo lengvatas už bendradarbiavimą, tačiau šios liko nesuteiktos. Galimos ir dviprasmiškos situacijos, jog, tarkim, įtariamasis įneša ganėtinai svarų bendradarbiavimo indėlį atskleisdamas kitų asmenų veikas, tačiau
savo paties vaidmenį arba menkina (kas savaime būtų leistina gynybos taktika),
arba bendradarbiauja tik verčiamas aplinkybių, pvz., nes jo paties procesinė situacija nepalanki51. Toks prieštaringas elgesys iš dalies suprantamas, nes be atleidimo
garantijos įtariamajam lieka neaišku, kokią gynybos taktiką pasirinkti: ar toliau
kvestionuoti savo dalyvio vaidmenį, ar visapusiškai kooperuotis.
Kraštutiniais atvejais, ypač jei būta pernelyg gražių pažadų ar spaudimo, svarstytinas teisės į sąžiningą procesą pažeidimas su galimybe sumažinti bausmę pagal
BK 54 str. 3 d.52
Taigi karūnos liudytojo nuostata baudžiamąją justiciją stumia į šiokį tokį vidinį prieštaravimą: viena vertus, teisėsaugos institucijos yra suinteresuotos išspausti
kokią tik įmanoma naudą iš įtariamojo parodymų, tačiau, kita vertus, teismų praktika (savaime pagrįstai) konservatyviai traktuoja atleidimo kriterijus. Pavyzdžiui,
šansai gauti atleidimo privilegiją gerokai sumažėja, jei asmuo tyrimo pradžioje dar
neigė savo kaltę ir bendradarbiavo tik prispirtas išorinių aplinkybių53, o tiriamos
veikos hipotetiškai galėjo būti atskleistos ir be jo bendradarbiavimo54 (nors tai savaime nėra įstatymo požymis), kiti bendrininkai taip pat duoda parodymus55 ir
t. t. Kitaip sakant, bendradarbiavimo „paslaugos“ anaiptol neatsisakoma, tačiau
kriterijai suteikti atlygį yra ganėtinai aukšti. Tai savaime dar nėra kažkas neigiama,
nes pagal įstatymą ir premijavimo suteikiama nuolaida yra pati didžiausia. Tačiau
51
52
53
54
55

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau vadinama – LAT), 2010-04-06, Nr. 2K-2019/2010; Lietuvos apeliacinis teismas (toliau vadinama – LapT), 2011-03-04, Nr. 1A-64/2011.
Į tą pusę LAT 2010-04-06, Nr. 2K-219/2010, nors tokio pažeidimo konkrečiai ir nenustatė.
LapT, 2009-01-27, Nr. 1A-31/2009.
LAT, 2010-04-06, Nr. 2K-2019/2010; LapT, 2009-01-27, Nr. 1A-31/2009.
LAT, 2007-09-11, Nr. 2K-395/2007.
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kaip tik šis gana radikalus „arba–arba“ sprendimas smarkiai išryškina neišvengiamus prieštaravimus: justicijai reikia kuo daugiau informacijos, tačiau kartu ir įtariamojo „nuoširdumo“ bei „laisvos valios“. Tuo tarpu pastarajam dažniau svarbus
ne tiek nuoširdumas, kiek sandėrio aspektas, ar mainai apsimoka ir ar jie pavyks.
Galimybės palengvinti baudžiamąją atsakomybę atsižvelgiant į „mažiau nuoširdų“ bendradarbiavimą, kuris nepasiekia BK 391 str. reikalaujamo intensyvumo, yra
ribotos. Bendradarbiavimas savaime gali būti atsakomybę švelninanti aplinkybė
pagal BK 59 str. 1 d. 2 p., tuo tarpu ženklesniam bausmės sumažinimui pagal BK
61 str. 4 d., 62 str. 1 d. yra keliami dar didesni reikalavimai negu visiškam atleidimui
nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 391 str. Šiuo požiūriu kodeksas vargu ar
laikytinas labai subalansuotu.
Taip pat bendradarbiavimo institutas gali turėti neigiamos įtakos tiesos nustatymui. Teismų praktikoje neretai paduodami skundai argumentuojant, jog atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės liudytojas esą apkalbėjo kitus bendrus, pats
norėdamas išvengti atsakomybės. Tokių skundų pagrįstumą patikrinti sunku,
juolab kad toks „apkalbėjimas“ gali būti abipusis. Tačiau kad proceso iškraipymo
pavojus realus, netiesiogiai patvirtina teismai reikalavimu, jog tokio asmens parodymai turi būti vertinami atsargiau negu kitų liudytojų ir patvirtinti kita bylos
medžiaga56. Čia, beje, lieka klausimas, ar karūnos liudytojo figūra žadami proceso
„pagerinimo“ efektai vėl nebus panaikinami poreikiu rūpestingai patikrinti tokio
liudytojo parodymus, siekiant nepažeisti kitų kaltinamųjų teisių57.
Ganėtinai kritinis aspektas yra ir karūnos liudytojo proceso sukoncentravimas
ikiteisminio tyrimo stadijoje. Nors įstatymas savaime leidžia teikti informaciją
bet kurioje proceso stadijoje, tačiau, viena, atleidimo galimybės su tolesne proceso
eiga „natūraliai“ mažėja ir, antra, pagal BPK 212 str. 7 d. bylą galima nutraukti ir
ikiteisminio tyrimo stadijoje. Jei pirmasis atvejis jau yra tam tikra prasme „užprogramuotas“ paties karūnos liudytojo instituto, tai antrasis yra išvengiamas.
Savaime baudžiamasis procesas reikalauja išsamaus bylos aplinkybių išaiškinimo, kurias teismas atlieka ex officio (BPK 1 str. 1 d., 241 str. 2 d.). Tuo tarpu anksti
pasiektas atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės jau nebebus galutinis visos
bylos nagrinėjimo rezultatas. Taip ikiteisminio tyrimo teisėjui užkraunama užduotis tam tikra apimtimi „nuo galo“ prognozuoti bylos baigtį. Kiti probleminiai šios „koncentracijos“ aspektai yra proceso betarpiškumo bei skaidrumo stoka, kaip ir galimi gynybos galimybių ribojimai kitų kaltinamųjų atžvilgiu (pvz.,
perskaitant ikiteisminio tyrimo apklausos parodymus pagal BPK 276 str.). Nors
tokio asmens parodymai ir turi būti tikrinami, tačiau jau vieną kartą pasiektas
susitarimas „provizoriškai“ fiksuoja tam tikrus bylos faktus, ir kvestionuoti tokią
56 LAT, 2016-06-16, Nr. 2K-7-2-699/2016; LapT 2012-11-26, Nr. 1A-371/2012; 2012-12-21, Nr. 1A25/2012; 2016-04-10, Nr. 1A-325-165/2016; 2016-04-29, Nr. 2K-7-2-699/2016; Kauno apygardos
teismas, 2012-05-16, Nr. 1A-365-582/2012.
57 Streng F. Nomos Kommentar, § 46b Rn. 7.
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informaciją toliau tiriant bylą tampa psichologiškai sunkiau58.
Taip pat derėtų pridurti, kad susitarimo modelis turi dvi puses: kaip kaltininkas
kooperuojasi su teisėsauga, taip ir teisėsauga kooperuojasi su juo. Taigi pernelyg
plačiai taikomi susitarimai teisinei valstybei ilgainiui gali kelti tam tikrą „susikorumpavimo“ efektą.

III. Galimos reformos kryptys
Kalbant apie galimą įstatymo reformą reikėtų atsižvelgti į faktą, jog ideali, visus patenkinanti „karūnos liudytojo“ nuostata išvis nėra įmanoma. Atitinkamai sudėtingi ir metodiniai klausimai sprendžiant, ar ir kiek karūnos liudytojas mūsų teisinėje
sistemoje apskritai reikalingas. Baudžiamosios justicijos požiūriu, kuriai galioja
kaltės, legalumo ir viešo persekiojimo principai, karūnos liudytojas visuomet liks
svetimkūnis, geriausiu atveju kompromisas. Tuo tarpu žvelgiant iš policinės prevencijos perspektyvos jau tam tikras skaičius išaiškintų stambesnių bylų be vargo
pagrįstų atitinkamą nuostatą (prevencija jau savaime turi polinkį į absoliutumą).
Iš kitos pusės, gana sunku nustatyti, koks yra bylų skaičius, kurios „objektyviai“
negalėjo būti išaiškinamos be karūnos liudytojo indėlio. Be to, vien tik persekiojimo efektyvumas ar darbo palengvinimas savaime nėra argumentai, ypač jei tai
siekiama baudžiamojo proceso principų ar kokybės sąskaita. „Teisinėje valstybėje
teisė apibrėžia praktiką, o ne praktika teisę.“59
Šiuo metu Seime yra svarstomas Organizuoto nusikalstamumo užkardymo ir
kontrolės įstatymo projektas60, kuriame, be kita ko, siūlomos itin plačios galimybės
įtariamajam suteikti „imunitetą nuo persekiojimo baudžiamąja tvarka“61. Išsamiai
aptarti konkretų projektą nėra šio straipsnio užduotis62. Tačiau bendrai mąstant
apie reformą galima suformuluoti šiuos klausimus:
1. Ar įtariamajam jau ikiteisminio tyrimo stadijoje suteiktina procesinė ir įpareigojanti „imuniteto“ garantija, sudarant atitinkamą susitarimą? Ar sprendimas privilegijuoti tokį asmenį apskritai priimtinas (ir) ikiteisminio tyrimo
stadijoje?
2. Jei grynai procesinis sprendimas netenkina, kokia baudžiamojo kodekso sisteminė vieta būtų palankiausia įtvirtinti karūnos liudytojo nuostatą?

58 Apie šiuos aspektus – tiesa, „tikro“ plea bargain atžvilgiu – Eschelbach R. // Beck’scher Online-Kommentar StPO, Hrsg. Graf P.-J. München, 2015, § 257c Rn. 1-1.2.
59 Vokietijos Federalinis Konstitucinis Teismas, 2013-03-19, 2 BvR 2628/10, p. 119.
60 Nr. XIIP-4041 (toliau cit.: ONKĮ).
61 ONKĮ 25–28 str.
62 Apie tai Bikelis S. // Namavičius J. Išvada dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo
užkardymo ir kontrolės įstatymo projekto // Teisės e-aktualijos, 2015, Nr. 3(9), p. 6–9. Taip pat plg.
Namavičius J. // Bikelis S. Mokslinė išvada dėl galimybės atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės
asmenis – pranešėjus apie korupcinio pobūdžio veikas, ten pat, p. 23–32.
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1. Suteikti įtariamajam vienokią ar kitokią nepersekiojimo garantiją ikiteisminio tyrimo stadijoje63 turi didelį pranašumą, kad ji, duodama pakankamą aiškumą
dėl tolesnės proceso eigos, atitinkamai skatintų įtariamąjį kooperuotis ir jo atžvilgiu būtų sąžiningesnė. Kita vertus, esama trūkumo, kad susitarimas ikiteisminio
tyrimo stadijoje, kaip jau minėta, tam tikra prasme „fiksuotų“ rezultatą, kad asmuo dalyvavo nusikalstamose veikose, nors jo paties kaltumą ar nekaltumą (taigi
iš esmės ir klausimą, ar asmuo „vertas“ gauti imunitetą) teisiškai galima išspręsti
tik proceso pabaigoje. Liktų ir taip pat jau minėti pavojai dėl bylos nagrinėjimo
išsamumo bei skaidrumo. Taigi sprendimų koncentracija ikiteisminiame tyrime
atitinkamai „užtemdo“ tolesnį bylos nagrinėjimą. Šiame kontekste įdomu, kad
minėtas įstatymo projektas siūlo tam tikrais atvejais įslaptinti liudytojo tapatybę
(tačiau taip gerokai sumažės įrodymų vertė) arba numatyti, kad sprendimas galėtų
būti priimtas bet kuriame apylinkės teisme, taip teisėsaugai suteikiant pasirinkimo
galimybę64.
Tai, kad sprendimui turi pritarti ikiteisminio tyrimo teisėjas, vargu ar būtų pakankama atsvara būtent dėl principinio visos bylos „atvirumo ateičiai“ šioje stadijoje65.
Be to, taikant sutarties konstrukciją reikėtų išspręsti ir nemažai praktinių problemų: kokia apimtimi būtų suteikiama garantija (kuo ji mažesnė, tuo mažesnis ir
motyvas kooperuotis) ir kokios pasekmės kiltų, jei viena ar kita pusė nesilaikytų
sutarties. Bent jau įtariamajam, jau vieną kartą sutikusiam bendradarbiauti, visiškas sugrįžimas į „nulinę“ bylos padėtį vargu ar yra įmanomas66, ypač jeigu jis jau
prisipažino ar suteikė tam tikros informacijos. Dalį praktinių klausimų galbūt būtų
galima išspręsti, tačiau esminis punktas yra tas, kad bylos perkėlimas į ikiteisminio
tyrimo stadiją dėl nagrinėjamų veikų pavojingumo pernelyg apribotų legalumo
principą, o drauge ir Konstitucijos 109 str. 1 d. nuostatą, kad teisingumą vykdo
tik teismas. Dėl šių sumetimų atsisakytina ir šiuo metu galiojančios BPK 212 str.
7 d. nuostatos. Savaime procesinės diskrecijos plėtimas gali būti svarstytinas, pvz.,
smulkioms byloms67, nes čia legalumo „poreikis“ atitinkamai mažesnis. Tačiau vargu ar tai taikytina karūnos liudytojo procesui, kuris baudžiamosios teisės principams daro itin didelę nuolaidą.
63 Už tai Gutauskas A. Jurisprudencija, 2004, 60(52), p. 57.
64 ONKĮ 25 str. 3 d., 26 str. 4 d. Konstitucijoje įtvirtinta teisėjo garantija (30 str. 1 d., 31 str. 2 d.), be
kita ko, apima ir teismų žinybingumo nustatymą pagal objektyvius kriterijus. Taip turi būti užkertamas kelias šališkumui bei „palankiausio teismo“ pasirinkimui (angl. forum shopping).
65 Pal. ir bendrą atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ikiteisminio tyrimo stadijoje kritiką
Prapiestis J. // Baranskaitė A. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės Konstitucijos ir konstitucinės jurisprudencijos kontekste // Jurisprudencija, 2006, 7(85), p. 34–35. – Nors, mano nuomone, smulkioms byloms procesiniai sprendimai (pvz., bylos nutraukimas) turi savų argumentų.
Teisingumas, jei įgyvendinamas „absoliučiai“, kartais gali sulaukti atvirkštinio efekto.
66 Jessberger F. Kooperation, p. 149–150.
67 Fedosiuk O. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso galiojimo dešimtmetis: pamąstymai apie
nepasiteisinusius lūkesčius, esamą būklę ir tolesnę raidą // Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai
justicijai, vyr. red. G. Švedas. Vilnius, 2014 (toliau cit.: Iššūkiai), p. 39–40.
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2. Jeigu neieškosime procesinio sprendimo, kyla klausimas, kokia tinkamiausia
vieta karūnos liudytojui būtų materialiojoje teisėje. Bet kokiu atveju atsisakytina
siūlymo tai įtvirtinti kaip atsakomybę šalinančią aplinkybę68. Bendradarbiavimas
su teisėsauga nėra veiksnys, kuris – dar ir „atgaline tvarka“ – galėtų panaikinti
padarytos veikos prieštaravimą teisei. Tokia nuostata deklaruotų nei daugiau, nei
mažiau, kad nusikaltimų darymas organizuotose struktūrose tam tikromis aplinkybėmis yra legali ar net „socialiai reikalinga“ veikla, nes sukurtų pagrindą bendradarbiavimui išaiškinant kitų asmenų veikas.
Pagal dabar galiojantį įstatymą įtariamasis, esant BK 391 str. sąlygoms, gali būti
atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės (neskaitant specialaus BK 62 str. 4 d.
atvejo). Ši nuostata jau turi pranašumą, kad bent jau „idealiame“ procese byla yra
nagrinėjama, o įtariamojo kaltės klausimas – sprendžiamas69. Tačiau čia lieka viršuje ne kartą jau minėta „imuniteto“ problematika ta apimtimi, kad atleidimas nuo
baudžiamosios atsakomybės įmanomas tik kaip „arba–arba“ sprendimas. Tuomet,
nagrinėjant sunkias bylas (teoriškai iki tyčinio nužudymo), reikia pasirinkti tarp
dviejų galimų tendencijų: arba daugiau atvejų atleisti, bet kartu gerokai „apgraužiant“ individualios kaltės bei teisingumo principus. Arba neatleisti, taip ribojant
karūnos liudytojo instituto teikiamus „pranašumus“ kovoje su organizuotu nusikalstamumu.
Manytina, kad teisingumo principo požiūriu lankstesnė sisteminė vieta būtų
bausmių skyrimo taisyklėse. Svarstytina tokia nuostata, jog asmuo, suteikęs teisėsaugai vertingos informacijos, atsižvelgiant į jo veikos sunkumą, gali būti arba
visiškai atleistas nuo bausmės, arba, panašiai kaip dabartinio BK 62 str. 4 d., asmeniui būtų galima skirti švelnesnę, negu įstatymo nustatyta, bausmę. Tuomet galbūt
taptų įmanoma ir kiek lanksčiau pažiūrėti į organizacijos vadovo atsakomybę ar
net dalyvavimą tyčia nužudant, nors „nuolaidos“ šiais atvejais neturėtų būti itin
didelės.
Tuo tarpu ir toliau derėtų pasilikti asmens veikos sąsają su organizuotu nusikalstamumu. Pati „karūnos liudytojo“ atsiradimo istorija kontinentinėje teisėje,
kaip ir šioks toks nuolaidų legalumui pateisinimas, kaip tik glūdi tame, kad tiriamos pavojingos veikos organizuotose struktūrose, kurias dėl jų uždarumo yra sunku išaiškinti. Todėl kai kuriose valstybėse pastebimai tendencijai plėsti karūnos
liudytojo taikymo atvejus kuo įvairiausioms veikų grupėms už organizuoto nusikalstamumo ribų (pvz., kyšininkavimui) nepritartina. Čia tiesiog nesimato „būtinojo reikalingumo“ daryti tokias dideles nuolaidas baudžiamosios teisės principams. Reikėtų pagrįsti, kuo viena ar kita veika, jei ji nėra vykdoma organizuotai,
yra „ypatinga“, lyginant su bet kokiomis kitomis nusikalstamų veikų grupėmis. Ne
itin apgalvotas karūnos liudytojo atvejų plėtimas greičiau atspindi bendrą Europos
baudžiamosios politikos tendenciją persekioti nusikalstamumą „bet kokia kaina“,
68 Baudžiamojo kodekso papildymo 32(1) straipsniu įstatymo projektas, Nr. XIIP-4058.
69 Literatūroje aptariamos implikacijos su nekaltumo prezumpcijos principu (asmuo „kaltas“, bet vis
vien „atleidžiamas“) čia nenagrinėjamos. Plačiau apie tai Fedosiuk O. Iššūkiai, p. 38–41.
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„rodyti rezultatus“ ar paprasčiausią vienadienės politikos populizmą, už kurio nėra
jokios koncepcijos.
Tiesa, pagal šiame straipsnyje dėstomą siūlymą išlieka viršuje aptartas prieštaravimas lygybės principui, nes pavojingesnės nusikalstamumo formos, lyginant su
kitomis, išlieka privilegijuojamos. Bet kokiu atveju „lankstesnė“ karūnos liudytojo
nuostata bausmių skyrimo taisyklėse jeigu jau nevisiškai išspręs, tai bent jau gerokai sumažins šį konfliktą.

Išvados
Karūnos liudytojo nuostata baudžiamosios justicijos atžvilgiu yra suvoktina kaip
nuolaida teisingumo, kaltės bei lygybės principams. Dabartinė nuostata baudžiamajame kodekse, numatanti visiško atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės
galimybę iki tyčinio nužudymo ribos, šių principų neatitinka. Taip pat karūnos
liudytojo atžvilgiu nėra pasiekiami prevenciniai bausmės tikslai.
Atitinkami kompromisai daromi ir baudžiamajame procese, ypač legalumo
principui. Karūnos liudytojo procese slypintis „susitarimo“ elementas gali turėti
neigiamos įtakos tiesos nustatymui bei reikalavimui išsamiai bei skaidriai ištirti
bylą. Pirma, kyla pavojus įvesti į bylą neteisingus parodymus (kuriuos tuomet vis
vien reikia tikrinti kita bylos medžiaga). Antra, bylos sukoncentravimas ikiteisminio tyrimo stadijoje liudytojo indėlio apimtimi jau nuo pat pradžių fiksuoja tam
tikrą bylos rezultatą, kuris šiaip jau turėtų būti pasiektas proceso pabaigoje. Bet
kokiu atveju atsisakytina Baudžiamojo proceso kodekse numatytos galimybės nutraukti bylą ikiteisminio tyrimo stadijoje.
Kalbant apie galimą reformą nuostata, įteisinanti karūnos liudytoją, svarstytina
bausmių skyrimo srityje, numatant galimybę priklausomai nuo veikos sunkumo
bei kitų aplinkybių asmenį atleisti nuo bausmės arba skirti mažesnę, nei įstatymo
nustatyta, bausmę. Tai suteiktų lankstesnes galimybes diferencijuoti atsakomybę ir
taip mažiau ribotų teisingumo principą. Veikos sąsają su organizuotu nusikalstamumu derėtų pasilikti; kai kuriose valstybėse pastebimai tendencijai plėsti karūnos liudytojo taikymą kuo įvairiausioms veikų grupėms nepritartina.
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METAFORINIŲ SCENARIJŲ REALIZACIJA LIETUVOS
VIEŠAJAME KRIMINOLOGINIAME DISKURSE
ĮVADAS
Pirmojoje straipsnio dalyje trumpai pristatoma metaforos teorija siekiant nurodyti takoskyrą tarp tradiciškai suprantamos ir konceptualiosios metaforos.
Antrojoje dalyje apibrėžiama, kas yra viešasis kriminologinis diskursas ir metaforinis scenarijus, pristatomi tyrimo uždaviniai, tikslas, objektas ir metodai,
aptariami tiriamosios medžiagos ypatumai. Trečiojoje dalyje susisteminamos
konceptualiosios metaforos, apibūdinančios nusikaltėlį, išskiriami du stambūs
konceptualieji modeliai NUSIKALTĖLIS YRA NE ŽMOGUS ir NUSIKALTĖLIS YRA
TAM TIKRA PROFESIJA. Ketvirtojoje dalyje pateikiamos nusikaltimą struktūruojančios metaforos ir fiksuojamos pirmosios metaforinio scenarijaus grandys, pvz.,
kadangi nusikaltėlis įsivaizduojamas kaip budelis, tai jo nusikaltimas esąs egzekucija; nusikaltimas įsivaizduojamas kaip plėšrus žvėris, o jo nusikaltimas esąs
medžioklė ir pan. Penktojoje dalyje nurodomos teisėsaugos ir nusikaltėlių santykį
konceptualizuojančios metaforos, daugiausia pagrįstos priešprieša, ir pastebimos
tolesnės metaforinio scenarijaus realizacijos grandys šiame diskurse: (1) nusikaltėlis yra plėšrus žvėris, jis medžioja savo aukas žmonių bendruomenėje, teisėsaugos pareigūnai–medžiotojai stengiasi jį sumedžioti, kad šis nekeltų pavojaus
visuomenei; (2) nusikaltėlis yra žuvis, tad teisėsaugos pareigūnai–žvejai jį žvejoja;
(3) taip pat itin dažnai pareigūnų santykis su nusikaltėliais apibūdinamas kovos,
karo, atviros agresijos leksika. Šeštojoje dalyje pristatomi moksliniai tyrimai ir
nuomonės dėl konceptualiųjų metaforų ir žiniasklaidos tekstų, kuriuose tos metaforos realizuojamos, įtakos, svarstomas Lietuvos viešajame kriminologiniame
diskurse nustatytų metaforinių scenarijų galimas poveikis diskurso adresatui, jo
socialinėms nuostatoms ir elgsenos tipams. Straipsnio pabaigoje pateikiamos apibendrinamosios išvados.

I. KONCEPTUALIOSIOS METAFOROS TEORIJA
Metafora nuo seno laikoma vienu iš produktyviausių, vaizdingiausių ir paveikiausių perkeltinės reikšmės kūrimo būdų, arba tropų. Mokslo istorijoje pirmosios metaforos teorijos autoriumi laikomas Aristotelis, nors žodis metafora (gr. μεταφορά
– pernešimas, perkėlimas) kalbos figūros reikšme jau prieš jį keletą kartų buvo
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paminėtas filosofų presokratikų darbuose1. Aristotelio pateiktas metaforos apibrėžimas tapo daugelio vėlesnių metaforos teorijų atskaitos tašku, nes jis nurodė vieną svarbiausių metaforos požymių – perkėlimą: „Metafora tai žodžio, reiškiančio
vieną daiktą, perkėlimas į kitą daiktą.“2 Aristotelio manymu, perkėlimo motyvacija
yra panašumas: „geras metaforas kurti reiškia sugebėti įžvelgti daiktų panašumus“3.
Oratorius, romėniškosios retorikos atstovas Kvintilianas nurodė tris priežastis, kodėl vartojama metafora: 1) kai tai būtina, nes kitaip pasakyti neįmanoma; 2) kai
perkeltas žodis išraiškingesnis; 3) kai perkeltas žodis gražesnis4. Šios Kvintiliano
nuostatos tvirtai įsigalėjo vėlesnėse retorikose ir poetikose, net iki XX a. pradžios
įsitvirtino nuomonė, kad metafora vartojama dėl dviejų pagrindinių priežasčių:
ji esanti priemonė įvardyti tam, kas kalboje dar neturi pavadinimo, tad jau kalboje esamam žodžiui suteikiama papildoma reikšmė, tai vadinamoji nominacinė
metaforos funkcija (Kvintilianas tai nurodo kaip pirmąją priežastį), antra, ji yra
meninės kalbos kūrimo priemonė, atlieka ornamentinę, dekoratyvinę funkciją (sutampa su antrąja ir trečiąja Kvintiliano nurodyta priežastimi).
Vis dėlto vėliau įsitikinta, kad metafora kuriama ir vartojama ir tuo atveju, kai
kalba turi žodį pavadinti tam tikrai naujai realijai, ir tuo atveju, kai nėra būtinybės
kurti meninio vaizdo – XX a. pabaigoje pradėta kalbėti apie kognityvinę metaforos
funkciją ir konceptualiąsias metaforas, kurios yra ir vienas iš esminių šio straipsnio
tyrimo aspektų, apibrėžiančių tiek tyrimo objektą, tiek metodiką. Tikru perversmu šioje mokslo srityje tapo amerikiečių mokslininkų George’o Lakoffo ir Marko
Johnsono 1980 m. išleista monografija „Metaforos, kuriomis gyvename“ (angl. Metaphors We Live By), kurioje, pasitelkdami kognityvinės lingvistikos ir psichologijos duomenis, jie teigia, kad metafora nėra vien tik poetinės vaizduotės vaisius ar
retorinė puošmena, taigi tai nėra vien tik kalbos lygmeniui būdingas požymis. Metaforos persmelkia visą mūsų kasdienį gyvenimą ir pasireiškia ne tik kalboje, bet ir
mąstyme bei veikloje. Konceptualioji sistema, kuria remdamiesi mes mąstome ir
veikiame, iš prigimties yra metaforiška. Ši sistema lemia mūsų realybės suvokimą,
elgesį ir santykius su žmonėmis5. Bet ši konceptualioji sistema nėra tai, ką suvokiame sąmoningai, logiškai, dažniausiai mes ja vadovaujamės automatiškai. Siekdami
pamatyti schemas, lemiančias mūsų gyvenimo suvokimą, turime atkreipti dėmesį
į kalbą. Kadangi komunikacija yra pagrįsta ta pačia konceptualiąja sistema, kuria
mes naudojamės mąstydami ir veikdami, kalba tampa reikšmingu duomenų šal1
2
3
4
5
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tiniu, atskleidžiančiu, kokia yra ši sistema6. Taigi Lakoffas ir Johnsonas iš kalboje
užfiksuotų metaforinių pasakymų rekonstravo tam tikras metaforinių pasakymų
grupes vienijančias, apibendrinančias temines paradigmas, arba konceptualiąsias
metaforas, kurios diskurse ir realizuojamos minėtais metaforiniais pasakymais.
Peržvelgę to meto amerikiečių vartojamus metaforinius pasakymus jie išskyrė tokias konceptualiąsias metaforas, pvz.: GINČAS YRA KARAS, nes ginčas nuolat apibūdinamas karo, kovos leksika (pvz., He attacked every weak point in my argument.
He shot down all of my arguments), LAIKAS YRA PINIGAI7 (pvz., You’re wasting
my time. I’ve invested a lot of time in her) ir daugybę kitų. Anot kognityvistų, šios
konceptualiosios metaforos, įsitvirtinusios tam tikroje kalbinėje kultūrinėje bendruomenėje, lemia konkretaus žmogaus pažinimą, patirtį bei elgseną. Mes nejučia, automatiškai gyvename, elgiamės ir mąstome pagal tam tikras schemas, kurias
galime nustatyti ištyrę kalbinius metaforinius pasakymus. Dalis konceptualiųjų
metaforų yra universalios, būdingos daugeliui tautų ir bendruomenių, tačiau dalis
yra savitų, specifinių, tad kalboje vyraujančias metaforas galima traktuoti ir kaip ta
kalba kalbančių žmonių pasaulėžiūros esmę, mentaliteto atspindį.
Taigi esminis kognityvistų teiginys, paneigęs iki tol įsitvirtinusią tradicinę metaforos sampratą, buvo tas, kad metafora pirmiausia yra ne kalbos, bet mąstymo
priemonė. Kalba tik atspindi metaforinių konceptų sistemą, kuri struktūruoja
mūsų mąstymą ir veiklą. Metaforinių konceptų, arba konceptualiųjų metaforų, išraiška kalboje yra metaforiniai pasakymai.
Nuo seno pastebėta, kad metaforos struktūra yra dvinarė, kognityvistų ji traktuojama kaip ištakų srities (angl. source domain) požymių perkėlimas tikslo sričiai
(angl. target domain)8. Ištakų sritis – tai žinios apie reiškinio ar objekto savybes,
kurios yra pažįstamos iš jo fizinės ar kultūrinės patirties. Tikslo sritis dažniausiai
yra jusliškai nepatiriamo daikto ar reiškinio konceptas9. Kalbos lygmenyje šis jusliškai nepatiriamas ar sąlygiškai abstraktus, mūsų sąmonėje dar nestruktūruotas
dalykas (tikslo sritis) nusakomas, apibūdinamas ištakų sričiai priklausančio ir labiau žmogui pažįstamo objekto leksika, pvz., jau minėtoje metaforinėje paralelėje
LAIKAS YRA PINIGAI laikas yra tikslo srities objektas (sąlygiškai abstrakti, mažiau
pažini sritis), o pinigai yra ištakų srities konkretesnis objektas. Tokiu būdu konceptualiosios metaforos teorijos pradininkai atskleidė, bet drauge ir itin suabsoliutino
6
7

8
9

Ten pat.
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Gimtoji kalba, 2011, Nr. 7, p. 6.
Lakoff G. The Contemporary Theory of Metaphor // Ortony A. (eds.). Metaphor and Thought (2nd
edition). Cambridge University Press, 1992, p. 245.
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vienintelę – kognityvinę, arba pažintinę (angl. cognition – pažinimas, gebėjimas
pažinti, supratimas; lot. cognitio – pažinimas) – metaforos funkciją, kai sunkiau
suvokiami, nauji ar abstraktesni dalykai apmąstomi pasitelkus konkretesnių, labiau pažįstamų objektų savybes ir jiems apibūdinti vartojamą leksiką. Vis dėlto
vėlesni mokslininkai gerokai pakoregavo ankstyvųjų kognityvistų teoriją, pabrėžė,
kad metaforos gali būti vartojamos ir sąmoningai, adresantui adresato atžvilgiu
turint tam tikrų tikslų. Gerardas Steenas metaforos „veikimo“ plotmes – kalbą ir
mąstymą – papildė trečiuoju nariu – komunikacija ir, šalia kognityvinės, pabrėžė ir komunikacinę metaforos funkciją, kuri traktuojama kaip manipuliacija diskurso perspektyva siekiant konkrečių pragmatinių tikslų – įtikinti, pralinksminti,
užmegzti glaudesnį santykį su teksto adresatu ir pan. Konkrečias komunikacinės
funkcijos atmainas nulemia diskurso žanras, pvz., metafora gali būti žaidybinis,
pramoginis elementas literatūroje, informatyvi – žiniose ir mokslo srityje, įtikinama – reklamoje, politikoje ir moksle, pamokoma – švietimo srityje ir t. t.10
Kalbant apie konceptualiųjų metaforų funkcijas viešajame kriminologiniame
diskurse, atrodo svarbi tiek kognityvinė metaforos funkcija (nors konkretūs aprašomi nusikaltimai nėra abstrakti sritis, vis dėlto didžioji dauguma nagrinėjamo
diskurso dalyvių neturi tiesioginės su nusikaltimais susijusios patirties (nebuvo nei
sunkaus nusikaltimo aukos, nei nusikaltėliai, nei kiti kriminalinės justicijos proceso dalyviai), tad metaforinė paralelė pasitelkiama siekiant geriau išreikšti ir suvokti
šį socialinį reiškinį), tiek komunikacinė funkcija, kaip antai emocinių vertybinių
nuostatų tikslo srities objekto atžvilgiu (iš)raiška. Sąmoningas tam tikros patirties
sferos struktūravimas pasitelkiant metaforą retai išlieka neutralus, veikiau tai yra
kryptinga, tam tikra spalva tikslo srities objektą „nuspalvinanti“ diskurso retorinė
strategija. Anot Aloyzo Gudavičiaus, „pasirinkdami konceptualiosios metaforos
ištakos sritį, kuria remdamiesi suvokiame kalbamąjį dalyką, mes kartu renkamės
daiktą (reiškinį) arba su pliuso, arba su minuso ženklu. Taigi ištakos srities vertybinis aspektas perkeliamas į tikslo sritį“11.
Pasirodžius minėtai Lakoffo ir Johnsono monografijai (1980 m.), jau keli dešimtmečiai daugelyje šalių jų pasiūlytu metodu tiriami įvairių sričių ir įvairių laikotarpių diskursai – iš juose vartojamų metaforinių pasakymų rekonstruojamos
konceptualiosios metaforos, taip siekiama atskleisti diskurso dalyvių pasaulėžiūrą,
jų vertybines nuostatas, ideologines diskurso tendencijas. 2014 m. išleistas Konceptualiųjų metaforų žodynas, apimantis keturias Lietuvos viešojo diskurso sritis –
politiką, ekonomiką, sveikatą ir sportą12. Kadangi Lietuvos viešasis kriminologinis
10 Steen G. The Paradox of Metaphor: Why We Need a Three-Dimensional Model of Metaphor //
Metaphor and Symbol, 23, p. 241. Prieiga per internetą: <https://www.academia.edu/235694/The_
paradox_of_metaphor>.
11 Gudavičius A. Įvadas // Būdvytytė-Gudienė A. ir kt. Konceptualiosios metaforos viešajame diskurse. Konceptualiųjų metaforų žodynas. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2014, p. 16.
12 Būdvytytė-Gudienė A., Gudavičius A., Jurgaitis N., Papaurėlytė-Klovienė S., Toleikienė R. Konceptualiosios metaforos viešajame diskurse. Konceptualiųjų metaforų žodynas. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2014, 344 p.

270

METAFORINIŲ SCENARIJŲ REALIZACIJA LIETUVOS VIEŠAJAME KRIMINOLOGINIAME DISKURSE

diskursas šiuo aspektu kol kas mažai tirtas, manytina, aktualu yra nustatyti šio diskurso konceptualiąsias metaforas, paaiškinti jų susidarymo motyvaciją bei atsekti
metaforinių scenarijų formavimąsi, nes konceptualiosios metaforos yra vienas iš
šio diskurso retorinių modelių, padedančių kurti ir skleisti diskurso ideologiją.

II. TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS YPATUMAI: VIEŠASIS
KRIMINOLOGINIS DISKURSAS
Kriminologinį diskursą galima apibrėžti kaip kalbėjimą apie nusikaltimus, kalbėjimą suprantant plačiąja prasme. Aleksandras Dobryninas, atsižvelgdamas į skirtingus tekstų apie nusikaltimus organizavimo būdus, išskiria tris kriminologinio
diskurso tipus: profesinį (kriminologų, kriminalinės justicijos profesionalų diskursas), viešąjį („žmonių iš gatvės“ komentarai; jų informacija apie socialinius įvykius
veikiau remiasi prielaidomis ir stereotipais nei tikslia informacija) ir politinį („gerai informuotų piliečių“ diskursas). Pastarajai grupei priskiriami politikai, valstybinių ir nevalstybinių institucijų administratoriai, žurnalistai ir intelektualai13. Vis
dėlto šiame straipsnyje, visų pirma atsižvelgiant į žodžio „viešas“ semantiką, laikomasi nuostatos, kad žurnalistų parengti ir per žiniasklaidos priemones paskelbti
pranešimai apie nusikaltimus yra viena iš reikšmingiausių viešojo, o ne politinio
kriminologinio diskurso formų. Kadangi tarp visų išvardytų trijų kriminologinio
diskurso tipų – politinio, profesinio ir viešojo – neįmanoma nustatyti itin tikslių
ribų, be to, visų trijų diskurso tipų skleidžiamos ideologijos daro įtaką viena kitai, iš esmės tokiu A. Dobrynino diskursų modelio „perskirstymu“ nepaneigiama
prielaida, kad žurnalistų generuojamas kriminologinis diskursas turi neformalios
politinės galios, t. y. veikia (nors dažniausiai netiesiogiai) politinį kriminologinį
diskursą, pvz., formuojant baudžiamosios politikos kryptis, rengiant nusikalstamumo prevencijos programas, taip pat viešasis diskursas yra itin patogi priemonė
paruošti visuomenę palaikyti baudžiamojo populizmo skleidėjus14. Antra vertus,
šiuolaikinio „žmogaus iš gatvės“ tokių socialinių fenomenų kaip nusikaltimai supratimas daugiausia yra nulemtas šių reiškinių reprezentacijos žiniasklaidoje ir
įvairiose populiariosios kultūros formose, tad konceptualiųjų metaforų, realizuojamų žiniasklaidoje, analizė yra vienas iš būdų nustatyti, koks gi šiuo metu yra tas
supratimas, vertinimas ir įsivaizdavimas.
Taigi viešuoju kriminologiniu diskursu šiame straipsnyje traktuojami daugeliui
Lietuvos gyventojų prieinami rašytiniai, sakytiniai ar vaizdiniai tekstai apie nusikaltimus. Šio straipsnio tiriamoji medžiaga apsiriboja rašytiniais informaciniais
tekstais, 2001–2015 m. paskelbtais trijuose internetinės žiniasklaidos portaluose delfi.lt, lrytas.lt ir kauno.diena.lt (straipsnio tekste prie pateikiamų pavyzdžių
Dobryninas A. Kriminologiniai diskursai. Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslinių darbų apžvalga. Socialiniai mokslai, sociologija (05S). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2005, p. 6–7.
14 Apie konkrečius žiniasklaidos ir baudžiamojo populizmo ryšį įrodančius pavyzdžius galima žr.,
pvz.: Pratt J. Penal Populism. London and New York: Routledge, 2007, p. 66–93.
13
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vartojamos šaltinių santrumpos delfi.lt – D, lrytas.lt – LR, kauno.dienas.lt – KD ir
nurodoma publikacijos paskelbimo data (metai)), šis viešojo diskurso segmentas
(drauge su to paties pobūdžio televizijos ir radijo laidomis bei spaudos publikacijomis) kartais dar įvardijamas kaip kriminalinė publicistika. Tiriamąją medžiagą
sudaro 450 straipsnių, daugiausia tai yra straipsniai apie labai sunkius, sunkius
ir apysunkius nusikaltimus. Pranešimai apie nesunkius nusikaltimus netirti visų
pirma dėl to, kad ten mažai vartojama metaforinių pasakymų ir dažniausiai jie
apsiriboja trumpa žinutės forma (išskyrus tik tuos atvejus, jei juos padarė visuomenėje žinomas žmogus). Būtina patikslinti, kad 450 pasirinkto laikotarpio tekstų
apie labai sunkius, sunkius ir apysunkius nusikaltimus nėra baigtinis straipsnių,
paskelbtų šiuose interneto naujienų portaluose, skaičius, bet jis pakankamas, kad
išryškėtų pagrindinės šio diskurso konceptualiosios metaforos ir metaforiniai scenarijai. Tiriami originalūs lietuviški neverstiniai tekstai, kurių tema – Lietuvoje ar
iš Lietuvos kilusių nusikaltėlių įvykdyti nusikaltimai arba iš Lietuvos kilusios nusikaltimų aukos. Detalesnė informacija apie tiriamosios medžiagos pobūdį pateikta
1 lentelėje.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4

7

5

4

5

3

13

8

12

13

12

18

13

34

13

Iš viso

2003

Delfi.lt

2002

Portalas/
metai

2001

1 lentelė. Straipsnių pasiskirstymas pagal metus ir šaltinius15

164

Lrytas.lt

1

1

0

0

0

4

5

16

3

10

12

15

15

17

21

120

Kauno.diena.lt

0

3

7

11

8

15

15

7

11

14

18

5

8

15

29

166

Iš viso

5

11

12

15

13

22

33

31

26

37

42

38

36

66

63

450

Straipsnio uždaviniai – iš aptartos tiriamosios medžiagos tekstų, kurių pagrindinė tema – labai sunkūs, sunkūs ir apysunkiai nusikaltimai, išrinkti metaforinius
pasakymus ir iš jų rekonstruoti konceptualiąsias metaforas. Šios lingvistinės diskurso analizės objektas – metaforos, kurių tikslo sritis yra nusikaltėlis16, nusikaltimas ir teisėsaugos santykis su nusikaltėliu. Tyrimo tikslas – nustatytų konceptualiųjų metaforų pagrindu atsekti metaforinių scenarijų formavimąsi ir išryškinti jų
realizaciją viešajame diskurse. Metaforinis scenarijus17 šiame straipsnyje suprantaKaip matyti 1 lentelėje, 2001–2005 m. tiriamų publikacijų yra gerokai mažiau nei vėlesniais metais
– tačiau taip yra ne todėl, kad jų šiais metais objektyviai buvo mažiau, bet dėl techninių priežasčių
– ribotos prieigos prie šios medžiagos.
16 Nusikaltėlis – buitinei šnekamajai kalbai būdinga leksema, profesiniame kriminologiniame diskurse
vartojamos nusikalstamą veiką padariusio asmens ar kitos neutralesnės sąvokos, vis dėlto viešajame
kriminologiniame diskurse iki šiol pirmenybė (sprendžiant pagal vartojimo dažnumą) teikiama nusikaltėlio terminui, atsižvelgiant į tai ir straipsnyje tiriamas būtent nusikaltėlio konceptas.
17 Tai, kas šiame straipsnyje įvardijama kaip metaforinis scenarijus, mokslinėje literatūroje dar vadinama scenarijumi, scenarijumi–metafora, išplėtota metafora, freimu, schema, skriptu. Vienas
pirmųjų, kuris lingvistikoje išplėtojo freimo teoriją, buvo Charlesas J. Fillmore’as. Anot moksli15
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mas kaip kognityvinis vienetas – kelių konceptualiųjų metaforų grandinė, susijusi loginiu sąlygos–pasekmės ryšiu, kai vienos konceptualiosios metaforos plėtotė
diskurse lemia ir kitos metaforos atsiradimą, kitaip tariant, viena metafora tampa
kitos prielaida. Anot Eleonoros Lassan, „scenarijus–metafora iš esmės nulemia,
kokie bus būsimo ištisinio teksto „pagrindiniai veikėjai“ ir „siužeto peripetijos“18.
Straipsnyje siekiama išryškinti tokių metaforinių scenarijų realizaciją viešajame
kriminologiniame diskurse, arba, A. Dobrynino žodžiais tariant, virtualioje kriminalinėje tikrovėje19, nors esama užsienio mokslininkų aprašytų pavyzdžių, kai šie
scenarijai pradeda antrąjį savo gyvavimo etapą – įgyvendinami ir realybėje.
Tyrimo metodai – konceptualiųjų metaforų analizė, trumpiau dar vadinama
konceptualiąja analize, ir interpretacinis. Šio darbo metodiką galima apibūdinti
ne kaip „iš viršaus į apačią“, kai a priori žinomoms konceptualiosioms metaforoms
iliustruoti diskurse ieškoma tinkamų pavyzdžių (ši strategija irgi kartais taikoma
metaforų tyrimuose), bet kaip „iš apačios į viršų“ – t. y. skaitant tiriamąją medžiagą, renkami visi čia rasti tikslo sritį apibūdinantys metaforiniai pasakymai, tuomet
jie sisteminami į tam tikras temines paradigmas, o iš jų eksplikuojamos konceptualiosios metaforos. Straipsnyje pateikiama nustatytos konceptualiosios metaforos
formulė (A YRA B) ir ją iliustruojančių pavyzdžių (dėl pavyzdžių gausos ir straipsninko, kai mes išgirstame tam tikrą žodį, iš atminties pagal savo turimą patirtį aktualizuojame
ir platesnę apie tuo žodžiu žymimą referentą (objektą, subjektą) turimą informaciją, kuri svarbi
tame kontekste, pvz., mes išgirstame pasakymą apie paukščius, kurie savo gyvenimą praleidžia
tik ant žemės (angl. on the ground), ir iš karto mintyse padarome išvadą, kad šie paukščiai tikriausiai moka plaukti, bet nemoka skraidyti (pl. žr. Fillmore Ch. J. Frames and the semantics of
understanding // Quaderni di semantica, 1985, vol. VI, no. 2, p. 236). Suprantama, kad metaforinio
perkėlimo atveju pavadinimą perkėlus objektui, kuris šiaip jau įprastai kalboje turi kitą tiesioginį
pavadinimą, drauge su naujuoju pavadinimu perkeliama ir visa ta informacija, kurią yra sukaupęs
tas žodis atitinkamoje bendruomenėje ir kurią metaforos vartotojas būtent ir siekia aktualizuoti
tame konkrečiame kontekste. Beje, Fillmore’as atkreipia dėmesį, kad tradiciškai suprantama žodžio reikšmė ir freimas nėra tas pats. Dar freimas apibrėžiamas kaip naiviojo kalboje atspindimo
pasaulėvaizdžio fragmentas. Anot Anatolijaus P. Čiudinovo, freimų sistema yra tam tikras kognityvinis dinaminis scenarijus, atspindintis supratimą apie tipišką modelio plėtotę. Pvz., politinei
komunikacijai būdingas ištakų srities konceptas liga (kai metaforiškai koks nors reiškinys įvardijamas kaip sergantis) iš karto pasiūlo tokią tolesnę scenarijaus plėtotę: susirgimas – simptomų
nustatymas – diagnozės nustatymas – gydymas – ligonio priežiūra – pasveikimas (Чудинов А. П.
Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации. Екатеринбург,
2003. Prieiga per internetą: <http://www.philology.ru/linguistics2/chudinov-03a.htm>. Apibendrinant mokslininkų pastebėjimus, freimą, arba metaforinį scenarijų, galima trumpai apibrėžti kaip
su tam tikru konceptu konkrečioje kalbinėje kultūrinėje bendruomenėje asocijuojamą stereotipinę
situaciją. Dar plačiau galima žr.: Lee D. Cognitive linguistics: introduction. Oxford University
Press, 2015, p. 8–12, 171–175, 203–204; Ritchie D. L. Metaphor. Cambridge University Press, 2013,
p. 106–115; Cibulskienė J. Konceptualioji kelio metafora Lietuvos rinkimų diskurse // Kalbotyra,
2005, LIV (1), p. 53–54; Juzelėnienė S., Baranauskienė R. Lingvistinė diskurso analizė // Viešojo
diskurso retorika ir lingvistika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 84.
18 Лассан Э. Дискурс власти и инакомыслия в СССР: когнитивно-риторический анализ: монография. Вильнюс: Изд-во Вильнюсского ун-та, 1995, p. 47.
19 Dobryninas A. Virtuali nusikaltimų tikrovė. Vilnius: Eugrimas, 2001, p. 38.
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nio apimties ribotumo pateikiami ne visi inventorizuoti pavyzdžiai). Straipsnyje
derinami kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai.

III. KAS YRA NUSIKALTĖLIS?
Pirmiausia straipsnyje aptarsime, iš kokios metaforinės perspektyvos 2001–2015 m.
Lietuvos viešajame kriminologiniame diskurse žvelgiama į nusikaltėlį, o vėliau, kitame skyriuje, – ir į jo įvykdytą nusikaltimą. Kadangi nustatytos konceptualiosios
metaforos skiriasi pagal savo apibendrinimo lygį, labiausiai apibendrinančios konceptualiosios metaforos, tiksliau – keletą susijusių konceptualiųjų metaforų vienijanti metafora, tyrimo ir jo suvokimo patogumo dėlei vadinama konceptualiuoju
metaforiniu modeliu, pvz., vienas produktyviausių nusikaltėlį charakterizuojančių
metaforinių modelių tiriamuoju laikotarpiu yra NUSIKALTĖLIS YRA NE ŽMOGUS,
o jam priklauso dvi „smulkesnės“ konceptualiosios metaforos: NUSIKALTĖLIS YRA
GYVŪNAS ir NUSIKALTĖLIS YRA ANTGAMTINĖ BŪTYBĖ.
Prieš pateikiant konkrečius pavyzdžius pabrėžtina, kad metaforų lingvistinė
forma yra labai įvairi – tai ir (1) tiesmukas tikslo ir ištakų sritims priklausančių
objektų sutapatinimas, ir (2) atributinių ar predikatinių požymių, būdingų ištakų
srities objektui, priskirimas tikslo srities objektui, ir (3) palyginimas bei (4) frazeologizmai ir kiti retesni raiškos būdai20.
Iš viso iš 450 publikacijų surinkti 732 nusikaltėlį, nusikaltimą ir teisėsaugos santykį su nusikaltėliais apibūdinantys metaforiniai posakiai, pirmiausia jie rinkti ir
suskirstyti į tokias „darbines“ temines grupes (žr. 2 lentelėje), iš kurių vėliau rekonstruotos konceptualiosios metaforos ir jas vienijantys konceptualieji modeliai,
kurie toliau ir pristatomi straipsnyje.
2 lentelė. Apibendrintų metaforinių posakių, apibūdinančių nusikaltėlį, nusikaltimą ir teisėsaugos santykį su
nusikaltėliais, skaičius
Nusikaltėlis yra ne žmogus, nusikaltimas yra nežmoniškas veiksmas

3

Nusikaltimas yra darbas, amatas

3

Nusikaltėlis yra plėšrus žvėris, savo aukas jis medžioja

181

Nusikaltėlis yra žuvis

14

Nusikaltėlis yra iškrypėlis

16

Nusikaltėlis yra išsigimėlis

6

Nusikaltėlis yra pabaisa

4

Nusikaltėlis yra monstras

26

Nusikaltėlis yra velnias

2

20 Būtina atkreipti dėmesį, kad, pvz., palyginimas ar frazeologizmai pagal tradicinę metaforos sampratą, vadovaujantis tropų teorija, nepriklauso metaforos tropo sferai (vienas iš tradicinių tropų
skirstymo pavyzdžių pateiktas monografijoje Koženiauskienė R. Retorinė ir stilistinė publicistinių
tekstų analizė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 151–170). Tačiau kognityvinei teorijai būdingas gerokai platesnis požiūris į formaliuosius metaforos skyrimo požymius.
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Nusikaltėlis yra vaiduoklis
Nusikaltėlis yra budelis, nusikaltimas yra egzekucija

2
210

Nusikaltėlis yra skerdikas, nusikaltimas yra skerdynės

83

Nusikaltėlis yra medžiotojas, o jo nusikaltimas yra medžioklė

18

Nusikaltėlis yra žvejys, o jo nusikaltimas yra žvejyba

11

Nusikaltimas yra sunkus objektas, jis slegia sąžinę

29

Nusikaltimas sukrečia, sudrebina (šalį, miestą, miestelį, kaimą, pareigūnus ir pan.)

30

Nusikaltimas ar nusikalstamumas yra liga

10

Teisėsauga nusikaltėlius medžioja

13

Teisėsauga nusikaltėlius žvejoja

34

Teisėsauga su nusikaltėliais kovoja

37

Iš viso

732

Iii.1. Nusikaltėlis yra ne žmogus
Viešajame kriminologiniame diskurse itin dažnai nusikaltėlis regimas kaip tam
tikra nežmogiška būtybė, nes apibūdinama „nežmogiška“ leksika. Tokiu būdu išreiškiama daugybė vertinamąjį atspalvį turinčių emocijų – nuostaba dėl padaryto nusikaltimo (nes manoma, kad žmogus tokio nusikaltimo padaryti negalėtų),
pasibaisėjimas, baimė, sutrikimas, pasmerkimas ir pan. Bene geriausiai šį modelį
iliustruoja tokia ištrauka: Vienas aukštas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) pareigūnas apie žudiką tuomet pasakė: „Tai – jau ne žmogus! Tai – vilkas!“ (D 2012)
(čia ir toliau metaforiniai pasakymai pabraukti straipsnio aut.). Paties nusikaltėlio
atliktas sunkus nusikaltimas irgi įsivaizduojamas kaip ne žmogui būdingas elgesys
ar poelgis: Prekybos centre „Rimi Dainava“ kasininke-pardavėja dirbusi mergina tą
naktį patyrė nežmonišką elgesį – leisgyvės aukos veidas buvo smarkiai sužalotas <...>
(KD 2003); „Sunku pagalvoti kaip bus ateityje, kaip šis nežmoniškas nusikaltimas
paveiks mano dukrą <...>“21 – svarstė išniekintos moksleivės mama (LR 2012).
Nusikaltėlio kaip nežmogiškos būtybės bruožai geriausiai išryškėja iš toliau aptariamų metaforinių nusikaltėlio–gyvūno ir nusikaltėlio–antgamtinės būtybės vaizdinių.
21 Kaip matyti iš pavyzdžių, šio diskurso neatsiejama ir net būtina dalis yra ne tik žurnalisto teiginiai, bet ir tiesioginė kalba arba citavimas, iš dalies tai lemia polinkis į faktinį tikslumą, kai pasiremiama autentiškais veikėjų žodžiais. Nagrinėjamuose tekstuose cituojami tiek kriminalinės justicijos ar kitų sričių profesionalai, tiek ir eiliniai žmonės, daugiau ar mažiau susiję su aprašomais
įvykiais. Šios kitų diskursų, kitų funkcinių stilių citatos, atsidūrusios viešajame diskurse, tampa
šio diskurso visumos dalimi. Anot Audronės Bitinienės, „neautorinė kalba gali sudaryti nemažą
dalį publicistinio stiliaus teksto. Pavyzdžiui, „Lietuvos ryto“ tekstuose esama 3,6 proc. žodžių,
priskirtinų tiesioginei šnekamajai kalbai. <...> Kiekvieno funkcinio stiliaus elementai vartojami
tikslingai, jie įeina į publicistinio stiliaus kalbinės raiškos priemonių sistemą kaip būtinoji dalis“
(Bitinienė A. Publicistinis stilius. Vilnius: Edukologija, 2012, p. 25).
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Iii.1.1. Nusikaltėlis yra gyvūnas
Anot A. Gudavičiaus, „zoomorfizmas būdingas daugeliui kalbų, gal net visoms,
tačiau jo realizacija kalbose esti skirtinga ir gali būti labai esminga tautos kultūrai
pažinti“22. Lietuvių kalboje zoomorfizmai dažniausiai turi neigiamą vertinimą (pvz.,
avinas, beždžionė, ožys, varna, višta ir t. t.). Mokslininko skaičiavimu, zoomorfizmai,
teigiamai apibūdinantys žmogų, sudaro tik 13 proc. visų atvejų (pvz., balandėlis, gulbė, sakalas ir pan.)23. Šiuolaikiniame viešajame kriminologiniame diskurse bene produktyviausios „gyvūninės“ metaforos, apibūdinančios nusikaltėlį, yra žvėris ir žuvis,
ir pagal savo konotaciją, be abejo, nepriklauso minėtiems 13 proc. atvejų.
Žvėris. Iš nagrinėjamojo laikotarpio pavyzdžių ryškėja, kad sunkų nusikaltimą įvykdęs nusikaltėlis įsivaizduojamas kaip plėšrus (kartais – ir pasiutęs) miško
žvėris, įsiveržęs į žmonių bendruomenę ir čia medžiojantis. Keletą kartų yra paminėtas vilkas (pvz.: „Tai – jau ne žmogus! Tai – vilkas!“ (D 2012); o itin mandagių
manierų nusikaltėlis viename straipsnyje įvardijamas kaip vilkas avinėlio kailyje
(KD 2004)), tačiau daugeliu atvejų šio žvėries rūšis nekonkretizuojama. Pvz.: „Jie
pradėjo laužyti duris, langus, daužyti stiklus, elgtis kaip žvėrys“, – pasakojo pataisos namų direktorius (D 2003); Anglijoje du lietuviai žvėriškai sumušė bendradarbį
supratę, kad jis – rusas (LR 2013); Tai pažadino šiame iškrypėlyje tūnojusį žvėrį –
stvėręs mažametę už plaukų <...> bandė užtildyti auką, ją smaugdamas (KD 2015);
Iš pradžių plėšikai planavo šeimininkus tik surišti. Tačiau nuo alumi užgerto amfetamino, kuriuo smaginosi važiuodama sodybos link, kompanija sužvėrėjo (LR 2011);
„Keikdamasis, riaumodamas lyg žvėris jis nustūmė mane į šoną ir užgulė visu svoriu
bankomatą“, – apie nusikaltėlį pasakojo auka (KD 2007); „Manau, kad nevaldomas
žvėris jame pabudo išėjus iš gyvenimo jaunesniajai seseriai“ (KD 2004); Šis žvėriškas nusikaltimas buvo padarytas viename Šiaulių pietinio mikrorajono daugiabučio
namo bute (D 2011); Laisvėje šio vyro žvėriški instinktai greitai atgijo – su savo draugu <...> jis išžagino 21 metų merginą (LR 2013); Tirdami šį žiaurų nusikaltimą ne tik
teisėsaugininkai, bet ir žmogžudžių advokatai bandė surasti priežastis, kurios jaunus
vyrus pastūmėjo tokiam žvėriškumui (LR 2010); <...> pagalbos prašiusi, bet taip ir
nesulaukusi nepilnametė tapo sužvėrėjusių nusikaltėlių auka (LR 2013); „Žvėris!“ –
vakar neištvėręs sušuko vienas aukos artimųjų, Kauno prokurorei <...> skaitant kaltinamąjį aktą (LR 2015).
Cituotuose pavyzdžiuose metaforinė nusikaltėlio–žvėries paralelė nusakoma
gana tiesmukai, leksemomis su šaknimi žvėr-, tuomet aktualizuojami stereotipiškai
mūsų kalbinėje kultūrinėje bendruomenėje su žvėrių kategorija siejami požymiai,
tam tikras apibendrintas žvėries vaizdinys. Tačiau diskurse minėta paralelė realizuojama įvardijant ir konkrečius atributinius ar predikatinius požymius – žvėrims būdingus tam tikrus elgsenos, gyvenimo būdo bruožus, išvaizdos požymius
22 Gudavičius A. Etnolingvistika (Tauta kalboje). Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2009, p. 117.
23 Gudavičius A., 2009, p. 118.

276

METAFORINIŲ SCENARIJŲ REALIZACIJA LIETUVOS VIEŠAJAME KRIMINOLOGINIAME DISKURSE

ir pan.,24 pvz., tekstuose itin gausu pavyzdžių su nusikaltėlio sėlinimu ir tykojimu
– tam tikrais plėšraus žvėries medžioklės etapais. Pvz.: 13-metis žagintojas aukos tykojo parke (LR 2001); Tada Čeponis su Novikovu iš stebėjimo vietos patamsiais atbėgo iki teritorijos vartelių ir ėmė tykoti, kada Markevičiūtė išeis (D 2002); Iš mokyklos
grįžtančios mergaitės užpuolikas tąkart tykojo miškingoje vietovėje <...> S. Paukštė
teigė iš matymo pažinojęs dvylikametę, tačiau dėl to neatsisakė savo žvėriškų ketinimų (KD 2006). Esama pavyzdžių, kur minimi ir atitinkami žvėries išvaizdos
„atributai“ – aštrūs nagai, uodega ir pan., pvz., viena straipsnio, kuriame pasakojama, kaip vyras itin žiauriai kankino buvusią mylimąją, pastraipa pavadinta Žvėries
naguose (KD 2015); Tačiau A. Šiušis tuo metu sugebėjo pasislėpti nuo teisėsaugos.
Tik pernai vasarą išlindo Interpolo ieškoto nusikaltėlio uodega (D 2006).
O štai dvi didesnės ištraukos iš straipsnių, kuriuose keliais skirtingais metaforiniais pasakymais realizuojamas metaforinis nusikaltėlio–žvėries tapatybės vaizdinys: Jaunuolis tykojo, kada galės užpulti vis dar nieko neįtariančią pensininkę. Petronėlė buvo į jaunąjį svečią pasisukusi nugara, kai į jos kūną staiga pasipylė dūriai
<...> Po to Neimantas nusėlino prie miegančio pensininkės sūnaus ir į jo kūną peilį
smeigė per 20 kartų <...> Kai Padovinyje pasklido žinia apie žvėrišką nusikaltimą,
prie Petronėlės namų susirinko būrys kaimo gyventojų (LR 2015); Netikėtas šalies
policijos vadovo Vytauto Grigaravičiaus praėjusios savaitės pranešimas, jog R. Zamolskis gyvas, tūno kažkur netoliese ir rengiasi naujam šuoliui, vertinamas dvejopai.
Optimistų prielaida – kad tai eilinis taktinis ėjimas, kaip ir prieš tai paskelbtas generalinio prokuroro Antano Klimavičiaus „įsitikinimas“, kad sužeistas R. Zamolskis
neišgyveno, siekiant užmigdyti žvėries budrumą ir išvilioti jį iš slėptuvės. <...> Buvę
L. Zamolskienės kaimynai neslepia, kad šiandien baiminasi dėl kitko – kad Ramučiuose pasirodęs ir į galimus pareigūnų spąstus patekęs Zamas, gelbėdamas savo kailį, nepaimtų įkaitais jų vaikų (D 2002).
Žuvis. Viešajame diskurse su žvėrimi dažniausiai tapatinami smurtinio pobūdžio nusikaltimą padarę asmenys, o štai žuvies metaforos dažniausiai „nusipelno“
organizuotoms nusikalstamoms grupuotėms priklausantys nusikaltėliai. Kaip ir
žvėries atveju, paprastai neakcentuojama tam tikra konkreti žuvies rūšis, tik kelis
sykius, norint išskirti nusikaltimų mastus, minimi rykliai. Pvz.: Prezidentė ragina teisėsaugą gaudyti neteisėtai praturtėjusias stambias žuvis (LR 2012); Belgijoje
– nuosprendis ir lietuvių gaujos rykliams (LR 2008); Tačiau šie atvykėliai iš Lietuvos
buvo tik smulkios žuvelės. Dabar belgai teigia sučiupę ir kelis ryklius (LR 2007); Teisininkų teigimu, Lietuvoje įkliūva smulkios žuvelės, o ne stambūs, ilgalaikiai karteliai
(D 2007); Lietuvos atsakingos tarnybos, kovojančios su kontrabanda ir finansiniais
nusikaltimais, nelakstys paskui cigaretes parduodančias bobutes, bet orientuosis į
stambias žuvis (D 2013); Policijos laimikis – pusė tūkstančio vairuotojų, neprisisegu24 Pabrėžtina, kad aktualizuojami, minimi ne visi ir ne bet kurie ištakų srities subjekto, šiuo atveju
– žvėries, požymiai, o dažniausiai tik tie, kurie tinka pasakymui pagal adresanto pasirinktą vertinamąjį aspektą. Taigi kai kalbama apie nusikaltėlį, „prisimenama“ plėšrūno medžioklė, bet, pvz.,
sąmoningai „pamirštamas“ toks žvėrių bruožas kaip uolus rūpinimasis palikuonimis ar pan.
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sių saugos diržų (KD 2013). Tiesa, reikia patikslinti, kad neretai žuvimi arba teisėsaugos laimikiu vadinamas ne pats nusikaltėlis, o nusikaltimo objektas – dažniausiai kontrabanda arba narkotikų siuntos. Pvz.: „Tai stambi žuvis – per metus mes
sulaikome apie 10–15 tokių siuntų,“ – BNS sakė pareigūnas (KD 2015); Rekordinis
pareigūnų laimikis – 100 kilogramų kokaino (KD 2015).
III.1.2. Nusikaltėlis yra antgamtinė būtybė
Išsigimėliais, iškrypėliais, pabaisomis ir monstrais žiniasklaidoje metaforiškai vadinami sunkų nusikaltimą padarę asmenys, dažnai (bet ne absoliučiai visais atvejais)
tas nusikaltimas arba vienas iš jų padarytų nusikaltimų yra lytinio pobūdžio. Pvz.:
Regis, iškrypėliai iš anksto ruošėsi įgyvendinti kraupų planą – apsvaiginti mergaites
ir tada jas išžaginti (LR 2012); Dvi iš jų buvo išprievartautos, dar dvi [mergaites –
D. G. past.] buvo pasikėsinta išprievartauti, tačiau nusikaltėlis nespėjo įgyvendinti
savo iškrypėliškų veiksmų (D 2012); Bylą dėl seksualinio mažametės prievartavimo
<...> perėmė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Iškrypėlio gaudynėms skirtos didžiulės policijos pajėgos. <...> Penktadienį žmonės nurodė tris įtartinus asmenis. Deja, įtarimai nepasitvirtino, išsigimėlis vis dar laisvėje“ (D 2014);
Žmogus ėjo pasivaikščioti prie upės, sutiko tris išsigimėlius, kurie jį spardė ir daužė
tol, kol auka mirė (KD 2014); Prieš 10 metų kelias dienas visą Lietuvą savo nusikaltimais šiurpinęs ir žudiko vaiko veidu, pabaisos, maniako bei gerklių pjaustytojo pravardes gavęs Trakų rajono gyventojas Aleksandras Markinas iki šiol negali paaiškinti,
kodėl itin žiauriai nužudė tris žmones, o dvi moteris išžagino (D 2011).
Išsigimėliu, iškrypėliu ir pabaisa vadinti nusikaltėlį lietuvių kalbinėje kultūrinėje
bendruomenėje įprasta nuo seno, šios metaforos vartotos ir sovietmečio viešajame
kriminologiniame diskurse, o štai monstro metafora yra nauja, „išpopuliarėjusi“
paskutinį dešimtmetį – veikiausiai dėl angliškų ir prancūziškų tekstų įtakos. Bet
pabrėžtina, kad tai yra tik raiškos pokytis, papildoma lingvistinė forma, kurios turinys, arba reikšmė, visiškai atitinka lietuviškąjį išsigimėlį, iškrypėlį, pabaisą, išgamą, kitaip tariant, yra jų tarptautinis atitikmuo. Pvz.: Pakaunės monstras sulaukė
atpildo (KD 2015); Monstru tapti linkuviečiui padėjo ir jo paslaptį saugoję žmonės
(LR 2015); Dembavos monstrus siekiama palikti kalėjime visam gyvenimui (D 2014);
Seksualiniu maniaku virtusio kauniečio kaimynai ryžosi atskleisti šiurpias jo šeimos
paslaptis. „Norime papasakoti, iš kur tokie monstrai atsiranda“, – sakė jie (KD 2007);
Motinos meilė pavertė monstru [straipsnio pavadinimas]. Seksualinis išpuolis prieš
dešimtmetę Jonavoje vėl privertė susimąstyti, kodėl taip sunkiai sutramdomi tokie
iškrypėliai (KD 2014); Monstras iš gintarinės pakrantės: S. Gaidjurgis (D 2014); Psichiatras apie R. Zamolskį: „Tai monstras, imitavęs ligą“ (LR 2014).
Kad nusikaltėliai metaforiškai tapatinami su vaiduokliais ar velniais, rasta tik
keletas pavienių užuominų. Pvz.: Dėl patirtų daugybinių sužalojimų nukentėjusioji
ne viską iš tos pragariškos nakties įvykių prisimena (KD 2015); apie naktį mėgstančius darbuotis nusikaltėlius rašoma: Nakties vaiduokliai (KD 2014).
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Monstro metaforą kriminologiniame diskurse išsamiai išnagrinėjo Johnas Douard’as ir Pamela D. Schultz. Anot mokslininkų, istoriškai monstras pirmiausia buvo
biologinė kategorija, žymėjusi tam tikrą ryškią įgimtą fizinę anomaliją, pvz., Siamo
dvyniai ir pan. Ilgainiui terminas „monstras“ metaforiškai pradėtas vartoti įvardyti
ne fizinėms, o moralinėms anomalijoms, tokioms kaip kriminaliniai nusikaltėliai
ar psichopatiniai asmenys. Metaforiniai monstrai neturi fizinės stigmos. Metaforinio perkėlimo pagrindu tapo nenormalumo (angl. abnormality) sąvoka – tiesiogine reikšme monstrai buvo „nenormalūs“ fiziškai, antruoju atveju – morališkai,
psichiškai, beje, pastarasis „nenormalumas“ jau traktuojamas kaip pavojingas visuomenei25. Tai, kas metaforiškai visuomenėje vadinama monstru, t. y. metaforos
tikslo sritis, taip pat istoriškai evoliucionavo. Ankstesniais laikotarpiais tai buvo
vergai, gėjai, žydai ir pan., dabar – teroristai, vaikų seksualiniai išnaudotojai, serijiniai žudikai, žagintojai ir pan.26
Šio straipsnio kontekste svarbu tai, kad J. Douard’as ir P. D. Schultz pastebi žvėries ir monstro metaforų formuojamus metaforinius scenarijus, jų vadinamus freimais, be to, realizuojamus ne tik viešajame, bet ir profesiniame kriminologiniame
diskurse. Vienas iš tokio metaforinio scenarijaus realizacijos pavyzdžių – įvardijant nusikaltėlį monstru ar žvėrimi iš karto uždedama etiketė, kuri vėliau santykį su nusikaltėliu kreipia tam tikra linkme. Kai nusikaltėlis priskiriamas žvėrių ar
monstrų kategorijoms, tarsi išvedama paralelė tarp žvėries DNR užkoduoto elgesio
– užpulti silpnesnę auką ir tarp nusikaltimo, monstro atveju – tarp fizinio trūkumo ir, pvz., iškrypusių seksualinių troškimų. Anot mokslininkų, automatiškai
nusikaltėlio–monstro ar nusikaltėlio–žvėries metaforų siūlomas scenarijaus finalas
– tokių nusikaltėlių izoliacija. Emblematinės pabaisos, išsigimėlio, monstro ir panašios nežmogiškų būtybių metaforos suponuoja sampratą „kito“, „kitokio“, todėl
pavojingo, o šie turi būti išstumti, išvaryti iš visuomenės „dėl mūsų saugumo“27.
Apibendrinant teigtina, kad metaforinis modelis NUSIKALTĖLIS YRA NE ŽMOGUS Lietuvos viešajame kriminologiniame diskurse atskleidžia nusikaltėlio dehumanizavimo, jo nusikalstamų polinkių kaip atitinkamų fiziologinių poreikių (būdingų žvėrims ar monstrams) traktavimą bei drauge būtinybę jį izoliuoti kaip
pavojingą žmonių bendruomenei. Produktyviausia šio modelio raiška diskurse
tiriamuoju laikotarpiu – žvėries ir monstro metaforos.
III.2. Nusikaltėlis yra tam tikra profesija
Antrasis stambus konceptualusis metaforinis modelis metaforiškai sugretina nusikaltėlį su tam tikros profesijos atstovu. Nors rasta keletas pavyzdžių, kai nusikaltimas apibendrintai pavadinamas darbu ar amatu (pvz.: <...> brutalumu pagarsėjęs
25 Douard J., Schultz P. D. Monstrous Crimes and the Failure of Forensic Psychiatry. International
Library of Ethics, Law, and the New Medicine, 2013, vol. 53, p. 2–3.
26 Ten pat.
27 Plačiau žr.: Douard J., Schultz P. D., 2013, p. 61.
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nusikaltėlis ėmėsi seno amato – pasipylė informacija apie prie barų apiplėštus vyrus
bei iš už nugaros smūgį gavusias ir apiplėštas moteris (D 2011)), vis dėlto didžioji
dauguma pavyzdžių susidėlioja į keturias konkrečias metaforines paradigmas –
keturias profesijas. Šios profesijos yra specifinės, nes susijusios su gyvūno ar žmogaus gyvybės atėmimu ar kūno sužalojimu.
III.2.1. Nusikaltėlis yra budelis
Tai viena produktyviausių šiam modeliui priklausančių tiriamojo diskurso konceptualiųjų metaforų. Budeliu ar egzekutoriumi, egzekucijos vykdytoju dažniausiai
vadinamas nusikaltėlis, savo smurtiniais veiksmais sukėlęs aukai daug kančių ir
skausmo, šie veiksmai dažnai (nors ne absoliučiai visais atvejais) baigiasi nužudymu. Pvz.: V. Guseliui dar būnant gyvam, prie jo kojų egzekutoriai pririšo svarmenis
ir įmetė į upę (LR 2008); Linkuvos budelio Š. Žemaičio byla perduota teismui (LR
2015); Automobilyje sudegintos septyniolikmetės budeliai išgirdo, ko verti (D 2014);
Teisme pradėta nagrinėti budeliu praminto 21-erių alytiškio Manto Šerpensko baudžiamoji byla (D 2014); Benamio egzekutoriai ieškojo nuotykių: nužudė per gimtadienį (D 2015); Praėjus trims savaitėms po pagrobimo, netikėtai ištrūko Ž. Buzas,
kai pajuto, kad jį saugojęs budelis prarado budrumą (KD 2009); Nužudytojo kūną
budelis paslėpė po žolėmis ir šakomis (KD 2010); Du egzekucijos vykdytojai sulaukė
griežtų bausmių (LR 2013); Po egzekucijos budeliai paskambino Dainiaus V. seseriai,
kuri išsivežė sumuštą brolį. Tačiau jau bevažiuojant Dainius V. mirė (D 2012); „Jis –
budelis, todėl turi supūti kalėjime“ [aukos motinos žodžiai] (KD 2007).
Budelis – viduramžiais Vakarų Europoje atsiradusi pareigybė, iki dabar išlikusi
tik tose šalyse, kur nepanaikinta mirties bausmė. Įdomu tai, kad tiesioginė budelio
pareigybės reikšmė – atlikti mirties ar kūno sužalojimo bausmę nusikaltėliui, o
viešajame šiuolaikiniame diskurse šį budelio darbą atlieka nusikaltėlis aukai, veikiausiai tokio metaforinio perkėlimo motyvacija yra siekis akcentuoti nusikaltėlio
abejingumą aukai, kito skausmui, lyg tai būtų įprastinis darbas – kaip eilinis budelio bausmės įvykdymas.
III.2.2. Nusikaltėlis yra skerdikas
Lietuvoje skerdikais ilgą laiką buvo vadinami vyrai, kurie kaime buvo pasikviečiami į pagalbą prireikus paskersti gyvulį, nes ūkininkui, užauginusiam gyvulį,
pačiam atlikti tokią procedūrą būdavo nemalonu. Vėliau, sovietmečiu, skerdikais
buvo vadinami ir žmonės, dirbę pramoninėse skerdyklose. Tiriamajame diskurse
metaforiškai nusikaltėlis skerdiku vadinamas dviem atvejais – (1) kai nusikaltimo
įrankis (arba vienas iš įrankių) yra peilis ar kirvis (veikiausiai dėl asociatyvinio
ryšio su „tikrosiomis“ skerdynėmis) ir (2) kai nusikaltėlis (ar nusikaltėliai) atlieka
ne vieną nužudymą. Pvz.: Skerdikas aukos negedi. Užmušęs sugėrovą <...> kaunietis supjaustė jo kūną dalimis ir išmėtė jas konteineriuose (KD 2002); Skerdikas bus
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teisiamas (D 2005); Kauno „skerdikas“ gali būti teisiamas (D 2007); Prienų skerdikas išgirdo teismo nuosprendį (KD 2007); Kražių skerdikas pirmąją auką nužudė
pirmadienį, kai užsuko į vienišos E. Birgiolaitės namus (LR 2015); Taksistui galvą
nupjovusį skerdiką siūloma įkalinti 16 metų (LR 2010).
III.2.3. Nusikaltėlis yra medžiotojas
Ši konceptualioji metafora nėra produktyvi tiriamajame diskurse, ją galima traktuoti kaip periferinę konceptualiąją metaforą, be to, kartais tekstuose nėra aiškių
žymių, kurios padėtų atskirti, ar čia medžioja nusikaltėlis–žvėris ar nusikaltėlis–
medžiotojas. Keletas pavyzdžių, liudijančių apie nusikaltėlio–medžiotojo metaforinę paradigmą: Per radijo pažinčių skelbimus susirasti draugą ketinusi nepilnametė
<...> galėjo žūti patekusi į žiauraus sekso maniako spąstus (LR 2008); Kaunietį įviliojo į spąstus. Žiauriausią nusikaltimą Ž. Lekavičiaus gauja įvykdė 2005 metų birželio mėnesį (LR 2008); Klaipėdą gąsdina išgalvoti žmonių medžiotojai. Klaipėdoje
sklinda gandai apie mieste siaučiančius nusikaltėlius, kurie grobia žmones organams
(D 2011); Siekdamas pagrobti daugiau verslininko turto <...> jis suplanavo D. Vaisėtą nužudyti. Surinkti reikalingą informaciją vėl patikėjo M. Elenbergaitei. Pernai
birželio 10-osios vakare ši mergina įviliojo verslininką į spąstus – iš anksto numatytą apleistą fermą Vilniaus rajone. <...> Liepos mėnesį M. Adomavičiaus taikiklyje
atsidūrė naujas taikinys – dar vienas bendrovės direktorius (LR 2010); R. Gasiulis
moteris medžiojo pagal iš anksto parengtą planą (LR 2010).
III.2.4. Nusikaltėlis yra žvejys
Ši metafora, kaip ir prieš tai aptartoji, diskurse nėra itin produktyvi, vis dėlto
pakanka metaforinių pasakymų, kad iš jų susidėliotų aiški metaforinė nusikaltėlio–žvejo paradigma. Pvz.: Telefoninių sukčių laimikis Kaune – 112 tūkst. litų (LR
2006); Pasak pareigūnų, į pedofilų tinklą buvo pakliuvę ir nemažai Lietuvos vaikų
(D 2006); Įvairių šaltinių duomenimis, suskaičiuota apie 200–300 moterų iš Lietuvos, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Ispanijoje ir kitur pakliuvusių į prekybos
žmonėmis tinklus (D 2007); Jūsų telefono numeris laimėjo loterijoje 1000 litų čekį ir
naują mobiliojo telefono aparatą? Būkite atidūs – tai gali būti gudriai užmesta sukčių meškerė (D 2009); Telefoninių sukčių laimikis Kaune – 15 tūkst. litų (KD 2011).
Apibendrinant metaforinį modelį NUSIKALTĖLIS YRA TAM TIKRA PROFESIJA
galima teigti, kad produktyviausios ir dominuojančios šio modelio metaforos yra
NUSIKALTĖLIS YRA BUDELIS ir NUSIKALTĖLIS YRA SKERDIKAS, o NUSIKALTĖLIS
YRA MEDŽIOTOJAS ir NUSIKALTĖLIS YRA ŽVEJYS yra neproduktyvios, todėl traktuotinos kaip periferinės ir ne itin reikšmingos tiriamojo diskurso metaforos. Šio
modelio metaforomis išvedama paralelė tarp žiauraus nusikaltėlio ir tiesiog savo
pareigas atliekančio bejausmio budelio, skerdiko ir pan., taip pabrėžiamas nusikal281
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tėlio šaltakraujiškumas, abejingumas aukos skausmui, negebėjimas atjausti, trumpiau tariant, – visiškas empatijos jausmo neturėjimas.

IV. KAS YRA NUSIKALTIMAS?
Šioje straipsnio dalyje susiduriame su antrąja viešajame kriminologiniame diskurse fiksuojamų metaforinių scenarijų grandimi – dėsningu metaforiniu nusikaltimo
suvokimu: kaip mes matome, per kokią metaforinę prizmę žiūrime į nusikaltėlį,
tokį matome ir jo nusikaltimą. Ši perspektyva gali būti ir atvirkštinė: nusikaltimo interpretacija lemia ir požiūrį į jį atlikusįjį. Tačiau būtina patikslinti, kad ne
visi šiame diskurse nustatyti metaforiniai nusikaltimo, lygiai kaip ir nusikaltėlio,
konceptai priklauso tam tikram scenarijui, dalis jų funkcionuoja kaip savarankiški
vienetai. Taigi užfiksuotų metaforinių scenarijų grandys: nusikaltėlio–žvėries nusikaltimas yra medžioklė, nusikaltėlio–budelio – egzekucija, nusikaltėlio–skerdiko
– skerdynės, nusikaltėlio–medžiotojo – medžioklė; kaip savarankiški vienetai (be
scenarijų) funkcionuoja konceptualiosios metaforos NUSIKALTIMAS YRA SUNKUS
OBJEKTAS, NUSIKALTIMAS YRA GAMTOS STICHIJA ir NUSIKALTIMAS / NUSIKALSTAMUMAS YRA LIGA. Pastebėta tai, kad skirtingai metaforizuojant nusikaltimą į jį
ir žvelgiama iš šiek tiek skirtingų perspektyvų: kai į nusikaltimą žiūrima kaip į aktyvų veiksmą, tarsi iš šono netoliese stebint jo vykdymą, jis metaforizuojamas kaip
egzekucija, skerdynės, medžioklė; kai kalbama apie nusikaltimą kaip žmogaus praeityje įvykusį faktą, atsiminimą, kitaip tariant, mentalinį darinį žmogaus sąmonėje
– nusikaltimas regimas kaip sunkus objektas; kai kalbama apie žinios apie sunkų
nusikaltimą pasklidimą – nusikaltimas metaforizuojamas kaip žemės drebėjimas,
o kai bandoma apibendrinti tam tikras nusikalstamumo tendencijas – tuomet šis
reiškinys matomas kaip liga.
IV.1. Nusikaltimas yra fiziologinių poreikių patenkinimas
Šiam konceptualiajam modeliui priskirtina viena konceptualioji metafora NUSIKALTIMAS YRA MEDŽIOKLĖ, t. y. nusikaltėliui, kuris apibūdinamas žvėries leksika,
įvykdyti nusikaltimą tolygu žvėrims medžioti, persekioti savo auką, sėlinti, tykoti,
užuosti, griebti su nagais, dantimis ir pan., ir taip patenkinti savo fiziologinį poreikį – maitintis. Pvz.: <...> poilsiauti nelinkę ilgapirščiai vėl užuodė lengvą grobį
– Lietuvoje besisvečiuojančių užsieniečių turtą (KD 2006); Jie tykojo aukos, pastebėjo vieną mokinį turint gerą mobilųjį telefoną (KD 2004); Nusikaltėlius pražudė
per didelis apetitas. <...> trisdešimt trejų metų T. Sapežinskas bei jo sūnėnas M. Kavaliauskas sulaikyti tuo metu, kai tykojo prie banko eilinės aukos. <...> tądien jie
jau buvo nuskriaudę vieną močiutę, tačiau grobis jų nepatenkino (KD 2003); Į butą
įsėlinę vagys, kaip įtariama, nužudė namuose buvusią aštuoniolikmetę (KD 2002);
Trys jaunuoliai taksistą darkė lyg žvėrys (LR 2015).
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IV.2. Nusikaltimas yra pareigų atlikimas
IV.2.1. Nusikaltimas yra egzekucija
Egzekucija viešajame kriminologiniame diskurse vadinamas smurtinis nusikaltimas – ypač kankinami veiksmai aukos atžvilgiu arba nužudymas. Pvz.: Teismas
dės tašką kruvinos egzekucijos byloje (KD 2003); <...> viename V. Krėvės prospekto
bendrabučių buvo įvykdyta mirtimi pasibaigusi egzekucija – trys sugėrovai negailestingai susidorojo su buto šeimininku (KD 2004); Septyniomis žmogžudystėmis kaltinamas jaunuolis šaltakraujiškai dėstė egzekucijų detales (KD 2004); Prieš egzekuciją
mergina buvo išprievartauta – ji rasta pusiau išrengta, o veidas neatpažįstamai sudarkytas smūgių (LR 2008); Tyrimo metu nustatyta, kad egzekuciją įvykdė Ž. Lakavičiaus brolis Artūras, leisgyvį vyrą pasmaugęs elektros laidu (LR 2008); Ištraukę
jį iš bagažinės nuteistieji surengė egzekuciją: nuo G. Adomavičiaus nurengė viršutinius rūbus <...> bei bendrais veiksmais nukentėjusiajam tyčia sudavė daugybinius
smūgius (D 2013); Egzekucija, kokią benamiui surengė keturi jėgų pilni jaunuoliai,
nesuvokiama sveiku protu (D 2015).
IV.2.2. Nusikaltimas yra skerdynės
Skerdynėmis viešajame kriminologiniame diskurse vadinami nusikaltėlio–skerdiko atlikti smurtiniai veiksmai aukos atžvilgiu – (1) kūno sužalojimas arba nužudymas panaudojant peilį, kirvį, arba (2) grupiniai nužudymai. Pvz.: Kauno senamiestyje <...> kruvinos skerdynės kilo dėl neva išvakarėse dviejų jaunuolių nepadoraus
elgesio (KD 2005); Politinių kalinių žudynės Lietuvoje prasidėjo 1941 m. birželio 22 d.
ir tęsėsi penkias paras. Buvo surengta apie 40 grupinių skerdynių (KD 2007); „Jūs
supraskite, kas gali norėti tapti didvyriu, kai žudikas – stambaus sudėjimo ir dar
ginkluotas peiliu <...>“, – kitą dieną po skerdynių tarsi teisindamasis sakė vienas
įvykio liudininkas (KD 2008); „Turėjo būti labai baisu“, – sako per atsitiktinumą
tuomet gyvi likę Draučių gyventojai. Ir aišku, kad taip kalbėdami jie omenyje turi ir
į A. Behringo-Breiviko, ir į L. Zavistonovičiaus surengtas skerdynes patekusius nelaiminguosius (KD 2011); Kivirčas su sugyventine virto skerdynėmis (LR 2014); Panevėžyje po išgertuvių – kruvinos skerdynės (D 2009); Skerdynės Saulėtekyje: realybę
sumaišė su kompiuteriniais žaidimais (D 2015).
IV.2.3. Nusikaltimas yra medžioklė
Medžioklė – įvairūs nusikalstami, dažniausiai smurtiniai, veiksmai aukos atžvilgiu.
Pvz.: Prieš trejus metus kraupioje studento medžioklėje ir jį nužudant dalyvavę du
jauni panevėžiečiai buvo pripažinti kaltais tik dėl viešosios tvarkos pažeidimo (LR
2012); Neretai apsukrūs sukčiai nusižiūrėdavo ir taikydavosi į turtingas aukas – kitų
šalių gyventojus (KD 2007).
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Šiame poskyryje, nenorint vardyti tų pačių pavyzdžių kaip ir poskyryje NUSIKALTĖLIS YRA ŽVEJYS, galima paminėti ir dar vieną, kad ir negausią, konceptualiąją metaforą NUSIKALTIMAS YRA ŽVEJYBA. Šioje vietoje būtina atkreipti dėmesį
ir į tai, kad tam tikrų metaforinių pasakymų priskyrimas vienai ar kitai konceptualiajai metaforinei paradigmai negali visiškai išvengti tyrinėtojo interpretacijos
subjektyvumo, pvz., medžioklė ir žvejyba, medžiotojas ir žvejys šiame straipsnyje
vertinami kaip profesija, darbas, nors į tai gali būti pažvelgta ir kiek kitu aspektu –
kaip į laisvalaikio pomėgį, tokiu atveju nusikaltimas jau galėtų būti interpretuotas
ne kaip įprasto darbo, pareigų atlikimas, o kaip mėgstamas užsiėmimas, arba darbas, kuris teikia malonumą.
IV.3. Nusikaltimas yra objektas
Šiam konceptualiajam modeliui priskirtina viena konceptualioji metafora, struktūruojanti nusikaltimą kaip sunkų, sąžinę slegiantį objektą: NUSIKALTIMAS YRA
SUNKUS OBJEKTAS. Pvz.: Vienintelis likęs nusikaltimas, kuris slegia mano sąžinę ir
sieja mane su praeitimi, yra nužudymas Maskvoje (LR 2008); „Jį kankino nerimas,
nuolatinė psichologinė įtampa. Su ašaromis akyse prisipažinęs, ką padarė, vyras tarsi
nusimetė jį slėgusią naštą“, – papasakojo tyrėja R. Tučkutė [vyras prisipažino nužudęs žmoną – D. G. past.] (LR 2008); Už grotų laikomą kaunietį slegia vis sunkesnė
įtarimų našta (D 2010); Septyniolikmečio sąžinę slegia dvi žmogžudystės (D 2011); Jų
sąžinę slegia nusikaltimai Lietuvos žmonėms (D 2011); Yra pagrindo įtarti, kad vakar
suimto A. Strimaičio sąžinę slegia ir daugiau panašių nusikaltimų (KD 2006); Atsakymo „Kauno diena“ nusprendė ieškoti pas tuos, kurių sąžinę slegia nekaltų žmonių
mirtys (KD 2007).
Sunkaus nusikaltimo sąvoka yra ne tik bendrosios, bet ir specialiosios leksikos
dalis, t. y. teisės terminas, vartojamas profesiniame kriminologiniame diskurse.
Mokslo tekstuose pasitaiko atvejų, kai sukuriama visa sistema, pagrįsta reikšmės
perkėlimu, tokia sistema būna paremta viena bazine metafora28. Panašiai nutiko ir
šįsyk, kai, šalia sunkaus nusikaltimo, pasitelkiant tam tikrus darybos formantus ar
papildomą leksiką, susidarė nusikaltimo kaip sunkaus objekto metafora grįsta sisteminė terminų grupė, pvz.: lengvas / apysunkis / sunkus nusikaltimas; lengvas / apysunkis / sunkus kūno sužalojimas; atsakomybę sunkinanti aplinkybė. Metaforiniai
terminai, žvelgiant iš konceptualiosios metaforos teorijos taško, dar vadinami mirusiomis, konvencinėmis, kalbinėmis, išblėsusiomis, leksikalizuotomis, nominatyvinėmis metaforomis ir traktuojami kaip tekste teatliekantys tik nominacinę funkciją (kai kalboje nėra kito žodžio tam tikrai realijai pavadinti). Minėti metaforiniai
terminai vartojami ir viešajame kriminologiniame diskurse (pvz.: Č. Marcinkevičius padarė labai sunkų nusikaltimą neišnykus teistumui. Baudžiamąją atsakomybę
sunkino ir tai, kad su peiliu siautėjęs žmogžudys buvo apsvaigęs nuo alkoholio (D
28 Baltrūnaitė R. Metaforiniai terminai // Terminologija, 1995, Nr. 5, p. 43.
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2008)). Vis dėlto būtina atkreipti dėmesį, kad ir šiame diskurse, nors priklausantys
metaforiniams modeliams, dar gyviems bendrojoje leksikoje, jie atlieka neutralias
termino funkcijas – jau minėtą nominacinę ir informacinę (nes metaforiniai terminai yra motyvuoti žodžiai, todėl ne tik pavadina norimą dalyką, bet ir nurodo to
dalyko ryšį su kitais ar net nusako svarbiausius to dalyko požymius29) funkcijas, bet
tai nėra individualus vertinimas, emocijų raiška, kitaip tariant, metaforiniai terminai, nors ir vartojami viešajame diskurse, neturi emocinio-ekspresinio atspalvio.
Terminų sudarymas pasitelkiant metaforinį reikšmės perkėlimo būdą tik dar
sykį patvirtina, koks daugiabriaunis reiškinys yra metafora. Tai ne tik „neatsiejama
pažinimo, mąstymo dalis, [bet] ir efektyvi leksikos gausinimo priemonė“.30
IV.4. Nusikaltimas yra gamtos stichija
Šiam konceptualiajam modeliui priskirtina viena konceptualioji metafora NUSIKALTIMAS YRA ŽEMĖS DREBĖJIMAS, kai žinia apie sunkų nusikaltimą prilyginama
žemės drebėjimui, kuris sudrebina, sukrečia šalį, miestą, miestelį, visuomenę, pareigūnus ir pan. Pvz.: Visuomenę sukrečiantys nusikaltimai nuolat atkreipia dėmesį
į kovine sporto šaka užsiiminėjančius vyrus (D 2003); Turėtų paaiškėti Lietuvą drebinusių žmogžudysčių užsakovai (D 2010); Penktadienį Jonavą, o kartu ir visą Lietuvą, sukrėtė mažametės mergaitės seksualinio išnaudojimo nusikaltimas (D 2014);
Tiriant šį sukrečiantį nusikaltimą nustatyta, kad mergina išėjo iš savo namų spalio
30-osios vidurdienį, ieškodama auklės darbo (KD 2006); Mažametės išžaginimo sukrėsta Jonava spėlioja, kas privertė kaimynystėje augusį šešiolikmetį sužvėrėti (LR
2014).
IV.5. Nusikaltimas / nusikalstamumas yra liga
Tiriamame kriminologiniame diskurse, nors ir itin negausiai, vis dėlto užfiksuota metaforinių pasakymų, apibūdinančių nusikaltimą arba nusikalstamumą kaip
ligą, epidemiją, virusą ir pan., o jų skaičiaus didėjimą – kaip užkrečiamos ligos
plitimą. Ši metafora diskurse nėra produktyvi, veikiau traktuotina kaip periferinė.
Tokie pavyzdžiai kaip nusikalstamumas plinta, t. y. vien tik su veiksmažodžiu plisti, straipsnio autorės, siekiant kiek įmanoma išvengti subjektyvumo, nevertinami
kaip ligos metafora, nors tokių pavyzdžių straipsniuose yra nemažai. Pateikiami ir
ligos metaforos raiška laikomi medicinos terminai (epidemija, virusas, imunitetas
ir pan.), kiti pasakymai su aiškia užuomina apie ligą (vėžys, maras), nes tiesioginė
veiksmažodžio plisti reikšmė gali būti susijusi ne vien su ligos, bet ir kvapo, garso
plitimu. Pvz.: Per paskutinį dešimtmetį prekyba žmonėmis pasiekė epidemijos mastą,
o svarbiausia – nė viena valstybė neturi imuniteto šiam nusikalstamumui (D 2013);
29 Baltrūnaitė R., 1995, p. 38.
30 Stunžinas R. Lietuviški metaforiniai statybos terminai // Terminologija, 2006, Nr. 13, p. 62.
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Kartu su socialine atskirtimi ir nelygybe paprastai koja kojon žengia visos socialinės
ligos: alkoholizmas, narkomanija, nusikalstamumas, ankstyvi gimdymai (D 2013);
Futbolą dusina rungtynių pirkimo maras (LR 2013); Mafijos virusas kerta prarastąją
Panevėžio jaunimo kartą (LR 2011); Paauglių nusikalstamumas tampa epidemija (D
2008); Patyčios „Facebook“ tinkle plinta kaip virusas (D 2012); Atrodo, kad korupcijos vėžiu iš visų didžiųjų Lietuvos miestų labiausiai sirgo būtent Kaunas (D 2014).
Apibendrinant šią straipsnio dalį pastebėtina, kad diskurse produktyviausios
yra šios metaforos: NUSIKALTIMAS YRA MEDŽIOKLĖ (kai medžioja žvėris), NUSIKALTIMAS YRA EGZEKUCIJA, NUSIKALTIMAS YRA SKERDYNĖS, NUSIKALTIMAS
YRA ŽEMĖS DREBĖJIMAS, likusios ne itin produktyvios, todėl traktuotinos kaip
periferinės diskurso metaforos (NUSIKALTIMAS YRA MEDŽIOKLĖ (kai medžioja
nusikaltėlis–medžiotojas), NUSIKALTIMAS YRA ŽVEJYBA, NUSIKALTIMAS YRA
OBJEKTAS ir NUSIKALTIMAS / NUSIKALSTAMUMAS YRA LIGA). Diskurse dominuojančios metaforos, konceptualizuojančios nusikaltimą kaip fiziologinio poreikio (žvėries medžioklės) patenkinimą, kaip pagal pareigas priklausančių atlikti
funkcijų atlikimą (egzekuciją, skerdynes) ar stichinį gamtos reiškinį (žemės drebėjimą), suponuoja nusikaltimo kaip gamtos sąlygoto ar socialiai dėsningo reiškinio
sampratą, kai sumenkinama paties nusikaltėlio sąmoningo veiksmų pasirinkimo
laisvė ir sureikšminamas nuo asmens apsisprendimo nepriklausančio fakto neišvengiamumas.

V. KOKS YRA TEISĖSAUGOS SANTYKIS SU NUSIKALTĖLIAIS?
Metaforinis scenarijus, arba freimas, anot Douard’o ir Schultz, yra konceptų sistema, ir norint suvokti vieną konceptą, būtina suvokti visą jų sistemą31. Metaforinis teisėsaugos santykio su nusikaltėliais konceptualizavimas yra paskutinė šiame
straipsnyje tiriama metaforinio scenarijaus grandis, kuriai suvokti reikėjo prieš tai
aprašytų nusikaltėlio ir nusikaltimo metaforų, iš esmės ir nulėmusių tam tikrą dėsningą požiūrį į teisėsaugos santykį su nusikaltimą įvykdžiusiu asmeniu. Būtina atkreipti dėmesį, kad šis tyrimas apsiriboja metaforinių scenarijų realizacija tik viešajame kriminologiniame diskurse, t. y. šis scenarijus modeliuojamas tik diskurso
dalyvių vaizduotėje, arba virtualioje kriminalinėje tikrovėje. Bet, anot konceptualiosios metaforos teorijos kūrėjų, kalboje įsitvirtinusios metaforos ir kiti retoriniai
modeliai lemia ir mūsų elgseną, veiksmus, sprendimus. Pasak E. Lassan, „konceptualiųjų, arba bazinių, metaforų idėja yra ta, kad didžioji socialinės tikrovės dalis
įsisąmoninama metaforiniais terminais, bendrais visiems sociumo nariams. Tos
metaforos nulemia padarinius, kurie nušviečia tam tikrus mūsų patirties aspektus,
numato tiek kalbinį, tiek nekalbinį mūsų elgesį“32.
31 Douard J., Schultz P. D., 2013, p. 43.
32 Лассан Э., 1995, p. 45.
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Hipotetiškai darant prielaidą, kad ir tiriamajame diskurse nustatyti metaforiniai scenarijai gali būti realizuojami ne tik diskurse („kalbiniame elgesyje“), bet
ir realybėje („nekalbiniame elgesyje“), o tiksliau – gali paveikti tam tikrus socialinę tikrovę reguliuojančius ir kontroliuojančius sprendimus, itin reikšmingas
šiuo aspektu pasirodo JAV kriminologo George’o L. Kellingo aprašytas konkretus
metaforos realizavimo atvejis33. Bafalo miesto apylinkėse (Niujorko valstija) per 15
mėnesių buvo išprievartauta 11 (11–16 metų amžiaus) mergaičių. Jau po trečio išprievartavimo policija turėjo pakankamai informacijos apie nusikaltėlio išvaizdą ir
jo modus operandi, tačiau gyventojams apie tai nepateikė jokios informacijos, neišplatino fotoroboto ir nepakvietė gyventojų bendradarbiauti, to rezultatas – išprievartautos dar 8 mergaitės. Kai pagaliau nusikaltėlis buvo pagautas, policija sulaukė
daugybės vietos bendruomenės priekaištų dėl nevykusio nusikaltimo tyrimo. Detektyvai gynėsi tvirtindami, kad jie gerai atliko savo pareigas, o informacijos paskleidimas, anot jų, būtų tik sutrukdęs tyrimui ir įtariamojo sulaikymui. G. L. Kellingo manymu, šiuo atveju policijos darbo nesėkmę tiesiogiai nulėmė policijos
įvaizdžio metafora. JAV policija nuo šeštojo dešimtmečio metaforiškai vadinama
plona mėlyna linija34 (angl. thin blue line). Pagal tokią sampratą policija yra ta linija,
kuri, piliečius prilygindama pasyviems civiliams, o save – kariams, kovotojams,
atskiria gyventojus nuo bet kokios papildomos informacijos, bendradarbiavimo ir
viena lieka „kautis“ su nusikaltėliais.
Anot G. L. Kellingo, metaforos, kai praranda savo pirminį vaizdingumą, tampa
kalbinėmis, mirusiomis, kai jas vartodami mes net nesuvokiame, kad tai yra metaforos, jos tampa pavojingos, tai tarsi mąstymo spąstai, kai metafora, mums to
nė nesuvokiant, pradeda diktuoti tolesnius sprendimus ir tampa būsimų veiksmų
orientyru.
Toliau straipsnyje nurodomi trys pagrindiniai Lietuvos viešajame kriminologiniame diskurse realizuojami metaforiniai scenarijai, apibrėžiantys nusikaltėlio ir
33 Kelling G. L. Crime and Metaphor: Toward a New Concept of Policing. City Journal 1: View Article, 1991. Prieiga per internetą: <http://www.city-journal.org/story.php?id=1577>.
34 Plona mėlyna linija policiją pirmą kartą šeštajame dešimtmetyje pavadino JAV policijos reformatorius ir Los Andželo policijos viršininkas Williamas Parkeris, siekdamas policiją paversti disciplinuota, profesionalia antikriminaline institucija, veikiančia pagal karinių vienetų tvarką. Taigi iš
pradžių plona mėlyna linija buvo įkvepianti metafora, „pasigaminta“ pagal plonos raudonos linijos
(angl. thin red line) analogiją. Pastarąją metaforą pirmą kartą pavartojo „London Times“ žurnalistas Walteris Russellas, aprašydamas britų jūrų pėstininkų šaltakraujiškumą ir susitelkimą Balaklavos mūšyje (1854 m.), Krymo karo metu. Vėliau plona raudona linija tapo kalbos figūra, reiškiančia negausų („ploną“) karinį vienetą, ryžtingai besikaunantį mūšyje. Kellingo aprašytoje istorijoje
bene reikšmingiausią vaidmenį būtent tai ir suvaidino, kad plonos mėlynos linijos metafora buvo
sukurta pagal minėtos karinės metaforos, reiškiančios dviejų kariaujančių stovyklų susidūrimą
ir kur civiliai yra tik kliūtis mūšiui, pavyzdį, nes vadovaujantis šia metafora vietos gyventojai,
bendruomenė tapo civilių atitikmeniu ir buvo atskirti, palikti nuošalėje, kai vyko dviejų pusių –
teisėsaugos ir nusikaltėlio – „kautynės“. (Beje, šiuose posakiuose minimos spalvos neatsitiktinės –
plona raudona linija todėl, kad ano meto britų jūrų pėstininkai dėvėjo raudonus švarkus, o plona
mėlyna linija – pagal JAV policininkų uniformos spalvą.)
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teisėsaugos santykį bei potencialiai galintys būti ir „nekalbinio elgesio“ kelrodžiu.
Visas šias tris konceptualiąsias metaforas į vieną konceptualųjį modelį susieja bendras trims metaforoms priešpriešos santykis.
V.1. Teisėsaugos santykis su nusikaltėliais yra priešprieša
V.1.1. Teisėsaugos santykis su nusikaltėliais yra medžioklė
Kai laukinis plėšrus žvėris užklysta į gyvenvietę, kviečiamos atitinkamos tarnybos,
kad jį pagautų ir izoliuotų nuo žmonių bendruomenės, arba kviečiami medžiotojai, kad jį sumedžiotų. Ši stereotipinė situacija perkeliama ir į viešąjį kriminologinį
diskursą, tai finalinė metaforinio scenarijaus dalis, kurioje žvėries vaidmenį atlieka
nusikaltėlis, o jį medžiojančių tarnybų – teisėsaugos pareigūnai. Pvz.: Nebuvo kitos
temos tomis dienomis Lietuvoje, kai radijas pranešė: „Šiandien prasidėjo maniako
medžioklė!“ (LR 2010); Policija medžiojo girtaujančius jaunuolius [straipsnio pavadinimas]. Sostinės policija trečiadienį surengė alkoholį viešose vietose vartojančių
jaunuolių medžioklę (KD 2009); Policija užspeitė ir antrą abituriento žudiką (LR
2007); Kitas Vilniaus operatyvininkams, kurie atkakliai medžiojo sprogdintoją, vadovavęs pareigūnas atvirai pareiškė <...> (D 2014); Kai teisėsaugos kilpa pernai ėmė
veržtis aplink H. Daktarą, šis <...> staiga pradingo (D 2009); Ligoninėje šeimininkavusį plėšiką medžioja policija (KD 2015); Ši tarnyba [FNTT] medžioja tris banginius
– grupes ar pavienius asmenis, susijusius su PVM grobstymu, pinigų plovimu ir sukčiavimu ES lėšomis (D 2007); Nors policija E. Šmidtą „medžiojo“ labai aktyviai, jam
pavykdavo paskutinę akimirką pasprukti (D 2005); Tokerį policija ėmė „medžioti“
2004 metais (D 2006); Korumpuotus pareigūnus medžiojantys Kauno policijos Imuniteto poskyrio pareigūnai tyrimą pradėjo vos gavę informaciją (LR 2013).
V.1.2. Teisėsaugos santykis su nusikaltėliais yra žvejyba
Kadangi tam tikra nusikaltėlių dalis tiriamame diskurse metaforiškai vadinama
žuvimis, dėsninga, kad teisėsauga privalo jas sužvejoti. Pvz.: Belgijos teisėsaugos
tinkluose – stambus grobis iš Lietuvos (LR 2007); Nesnaudė ir Lietuvos pareigūnai
– į jų tinklus daktarų gaujos nariai pakliūdavo vienas po kito (D 2014); Interneto
vagims gaudyti reikia tankesnio tinklo (KD 2005); Praėjusiais metais į pareigūnų
tinklus buvo patekę „Ober-Haus“ ir „Ergo-Lietuva“ darbuotojai (KD 2006); Į Kauno
pareigūnų tinklus patekdavo vis didesni pažeidėjai“ (KD 2012); „Į pareigūnų tinklus
įsivėlė stambios žuvys (LR 2010).
V.1.3. Teisėsaugos santykis su nusikaltėliais yra kova
Trečioji teisėsaugos ir nusikaltėlių konfrontaciją nusakanti metafora yra kova.
Apskritai militaristinės metaforos būdingos daugeliui tautų ir daugeliui diskursų,
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jas galima traktuoti kaip vieną iš bendražmogiškų mąstymo universalijų, tad ir
šiuolaikiniame Lietuvos viešajame diskurse, pasitelkus karo, kovos metaforas, konceptualizuojama daugelis sričių, pvz., sveikata35, sportas36, politika37 ir kt. Viešajame kriminologiniame diskurse kovos, karo metafora, apibūdinanti teisėsaugos ir
nusikaltėlių santykį, realizuojama ne tik apibendrinančiomis leksemomis kovoti,
kova, bet ir aktyvius kovos, fizinės agresijos veiksmus išreiškiančiais posakiais suduoti smūgį, kirsti iš peties, sutriuškinti, smogti ir pan. Pvz.: Pareigūnų gniaužtuose
– virtualios erdvės vagys (KD 2006); Prieš organizuotą nusikalstamumą Lietuvoje
mėginama kovoti vidaus pulkų įvedimu į miestus, kelių policijai rengiant operacijas
„voratinklis“, rengiant kratas (D 2001); Lietuva ir Lenkija stiprins kovą su nusikalstamumu pasienyje (D 2014); Šiauliuose su nusikalstamumu bandoma kovoti į miestą
išleidžiant patruliuoti civiliai apsirengusius pareigūnus (LR 2015); Pareigūnai smogė
nelegaliems prekeiviams (KD 2008); Sutriuškintos telefoninių sukčių gaujos byloje –
57 įtariamieji (D 2012); Prieš pusantrų metų teisėsauga iš peties kirto vienai didžiausių ir pavojingiausių Lietuvoje kontrabandininkų gaujų (D 2013); Vilniaus policija
sudavė smūgį narkotikų prekeiviams <...> pareigūnams pavyko konfiskuoti nemažą
kiekį narkotinių medžiagų, jų svėrimo ir pakavimo priemonių bei sulaikyti tris narkotikų prekyba įtariamus asmenis (D 2005); Policija sudavė smūgį ginklų kontrabandininkams. Jungtinės teisėsaugos pajėgos išaiškino ir sulaikė organizuotą nusikalstamą grupę asmenų, organizavusią ir vykdžiusią šaunamųjų ginklų kontrabandą <...>
(D 2008); Panevėžio „Tulpinių“ gaujos sunaikinimas ir 15-os žmogžudysčių išaiškinimas nėra eilinė teisėtvarkos pareigūnų pergalė prieš banditus (D 2012).
Būtina pabrėžti, kad ir šįkart, kaip ir sunkaus nusikaltimo atveju, susiduriame
ne tik su viešajame diskurse vartojama metafora, bet ir su profesionalizmu, terminu – kova su nusikalstamumu, kovoti su nusikalstamumu, įtvirtintu oficialiuose
Lietuvos ir tarptautinių institucijų, jų padalinių, programų pavadinimuose, be to,
terminas būdingas ne tik lietuvių, bet ir kitoms kalboms (plg. angl. to fight crime).

VI. AR METAFOROS MUS VEIKIA?
Pastaraisiais dešimtmečiais, metaforai tapus diskurso analizės objektu ir drauge jos
priemone, itin didelis dėmesys nukrypo į metaforos vaidmenį socialiniame gyvenime ir socialinėje politikoje. Inventorizuojamos ir tiriamos šių sričių metaforos,
bandoma atspėti, ką konkrečiai jos atspindi, kokias vertybines emocines nuostatas išreiškia. Bet bene svarbiausia metaforų, struktūruojančių socialinio gyvenimo konceptus, tyrimuose yra ne tik klausimas, ką išreiškia, atspindi, bet kaip ir ar
apskritai veikia metaforos diskurso adresatą. Pirmiausia kognityvistai įžvelgė su35 Papaurėlytė S. Metaforinis karo modelis Lietuvos sveikatos diskurse (1980–2001) // Res humanitariae, 2014, XVI, p. 192–212.
36 Toleikienė R. 2013, p. 152–162.
37 Būdvytytė-Gudienė A. Metaforiniai modeliai 2000–2005 m. politikos diskurse // Filologija, 2013,
18, p. 5–17.
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vokimą palengvinančią ir struktūruojančią metaforų galią (kognityvinė funkcija),
vėliau pastebėta (pvz., aprašytas Kellingo atvejis), kad socialinę sferą „valdančios“
metaforos gali būti ir destruktyvios, inertiškos bei klaidinančios. Metaforos poveikis itin glaudžiai susijęs su teksto, arba diskurso, kuriame ji vartojama, poveikiu ir
reikšmingumu adresatui, šįsyk nagrinėjamas diskursas buvo informacinis viešasis
– tai internetinės žiniasklaidos išplatinti tekstai apie nusikaltimus. Apskritai pastaraisiais metais vyksta daug mokslinių diskusijų dėl žiniasklaidos įtakos šiuolaikinei
kultūrai ir politiniams procesams, tarp jų ir politikos formavimui kriminologijos
srityje, vis dėlto iki šiol nėra bendro sutarimo dėl šios įtakos reikšmingumo ir masto38. Vieni mokslininkai itin sureikšmina tokio diskurso įtaką, kiti šį poveikį vertina
kiek santūriau. Anot Aleksandro Krasnovo, „medijos formuoja skaitytojams tam
tikrus reiškinių ir apskritai pasaulio vertinimo stereotipus, tam tikrus pasaulėžiūros modelius, nuo kurių jis neretai nepajėgia išsivaduoti, nesugeba palyginti žiniasklaidos brukamų vertinimų bei vertybių su tuo, ką jam diktuoja asmeninė kasdienė
patirtis“39. A. Dobryninas, komentuodamas 1999 m. atliktą žiniasklaidos auditorijos tyrimą (apklausą), žiniasklaidos poveikį diferencijuoja ir teigia, kad „kriminalinė informacija labiau veikė respondentų kriminogeninės situacijos visuomenėje
vertinimą, formavo nuomonę apie teisėsaugos institucijas ir mąstymą apie asmeninį saugumą nei turėjo įtakos jų socialinėms, moralinėms, politinėms vertybėms ir
įsitikinimams“40. Atkreiptinas dėmesys, kad atliekant apklausą gaunami atsakymai
apie respondentų subjektyviai vertinamą įtaką, kurią šie suvokė, atpažino, bet šiuo
atveju svarbu tai, kad retorinėmis strategijomis daroma įtaka paties adresato gali
būti ir tiesiogiai nejuntama, nepatiriama bei neįsisąmoninama. Negana to, ji gali
būti neatpažįstama ir neįsisąmoninama ne tik adresato, bet ir vartojama nesąmoningai arba visai kitu tikslu – ne siekiant įtvirtinti tam tikrus stereotipus, normas,
o pataikauti diskurso adresatui: žiniasklaidos auditorijai tekstuose kartojant kalbinėje kultūrinėje bendruomenėje vyraujančius retorinius modelius, intonacijas,
siekiama komercinių tikslų (labiausiai skaitytoją traukia tai, kur jis atpažįsta save41,
ypač žiniasklaidai tai daryti padeda vertinamoji metaforos funkcija – naivu tikėtis,
kad viena ar kita metafora „įvertindama“ nusikaltusį asmenį žiniasklaida siekia
būti moralės sergėtoja ar etinių vertybių skleidėja, iš tiesų tokiu būdu, atkartojant
38 Feilzer M. The Importance of Telling a Good Story: An Experiment in Public Criminology // The
Howard Journal, 2009, vol. 48, N. 5, p. 474.
39 Krasnovas A. Informacinio teksto retorika // Viešojo diskurso retorika ir lingvistika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 44–45.
40 Dobryninas A., 2001, p. 72.
41 Anot medijų tyrinėtojo Marshallo McLuhano, „racionalioms būtybėms matyti ir atpažinti
savo patirtį naujoje materialioje formoje yra nemokamai teikiama gyvenimo malonė. Patirtis,
transformuota naujoje medijoje, <...> leidžia nuostabiai atgaivinti ankstesnį suvokimą“ (pl. žr.
McLuhan M. Kaip suprasti medijas. Žmogaus tęsiniai. Vilnius: Baltos lankos, 2003, p. 207–208).
Plėtojant šią mintį straipsnyje aptariamu atveju ta „nemokamai teikiama gyvenimo malonė“ skaitytojui yra viešojoje erdvėje skaityti ir atpažinti savo vartojamus kasdienius posakius, išreiškiančius jo stereotipinę reakciją į aprašomus įvykius ir asmenis.
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„paprastų“ žmonių nuostatas, kuriamas tariamas solidarumas su adresatu). Tad
šiuo atveju susiduriama su uždaru ratu, „viena vertus, medijos orientuojasi į didesnės auditorijos dalies (masės) lūkesčius bei nuostatas, kita vertus, energingai ir
nuosekliai tas nuostatas bei lūkesčius formuoja“42.
Tokį nesąmoningą, pačių adresatų, o kartais – ir adresantų, nesuvoktą poveikį
mūsų socialinėms, kultūrinėms nuostatoms ir elgsenos tipui įrodo amerikiečių kognityvistų atlikti penki psicholingvistiniai eksperimentai. Šio straipsnio kontekste
svarbu tai, kad šie eksperimentai parodo ir metaforinių scenarijų formavimąsi –
kaip schematizuota tam tikros tikrovės srities patirtis, jos stereotipinis vaizdinys
perkeliamas ir pritaikomas kitai sričiai – šiuo atveju nusikalstamumo prevencijai ir
kitoms su nusikalstamumu susijusioms problemoms spręsti.
Lera Boroditsky ir Paulis Thibodeau vienoje JAV aukštojoje mokykloje atliko psicholingvistinius eksperimentus, kurių metu buvo panaudoti du viešajame
JAV diskurse įsitvirtinę metaforiniai konceptai: (1) NUSIKALTĖLIS YRA (PLĖŠRUS)
ŽVĖRIS, medžiojantis visuomenėje, besislepiantis šešėlyje, tamsoje ir iš ten tykantis
savo aukų. Policija šioje metaforinėje schemoje suprantama kaip medžiojanti šį
plėšrūną, spendžianti jam spąstus ir besistengianti jį pagauti ir įkalinti; (2) NUSIKALSTAMUMAS YRA (UŽKREČIAMA) LIGA. Šiuo atveju policija ieško problemos
priežasčių, stabdo „infekcijos“ plitimą, nustatinėja rizikos veiksnius ir taip bando
užkirsti kelią ateities protrūkiams43.
Eksperimento dalyviams buvo pateiktas nusikalstamumo didėjimo išgalvotame
mieste aprašymas, vieniems tas aprašymas buvo struktūruotas pagal pirmąjį metaforinį modelį, o kitiems – pagal antrąjį. Perskaičiusių aprašymą eksperimento dalyvių
buvo paprašyta raštu atsakyti į klausimus apie nusikalstamumą mieste ir pasiūlyti
šios problemos sprendimo būdą. Vėliau nustatyta, kad tiems, kuriems nusikalstamumo situacija buvo aprašyta kaip mieste siautėjančių nusikaltėlių–plėšrūnų, gerokai
dažniau kaip šios problemos sprendimą siūlė griežtinti įstatymus ir bausmes, pastatyti daugiau kalėjimų, įdarbinti daugiau policijos pareigūnų ir pan. Tiems, kuriems
situacija buvo aprašyta remiantis nusikalstamumo kaip plintančios užkrečiamos ligos metafora, kaip šios problemos sprendimo būdą dažniau siūlė socialines reformas
(sveikatos, švietimo, socialinės rūpybos srityse) ir ragino atkreipti dėmesį į prevenciją, į problemos priežastis ir jas šalinti, akcentavo socialinį darbą bendruomenėje.
Šis eksperimentas dar sykį patvirtino kognityvistų teiginį, kad metafora nėra
vien paprasta kalbos puošmena ir kad teiginiai, jog viešajame kriminologiniame
diskurse aktualizuojamos metaforos veikia adresato nuomonę tam tikru klausimu, – nėra vien teorinė prielaida. „Metaforos gali turėti įtakos tam, kaip žmonės
42 Krasnovas A., 2008, p. 46.
43 Išsamius šių eksperimentų aprašus ir rezultatus žr.: Thibodeau P., Boroditsky L. Metaphors We
Think With: The Role of Metaphor in Reasoning, 2011. Prieiga per internetą: <http://www.plosone.
org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0016782>; Thibodeau P., McClelland J., Boroditsky L. When a bad metaphor may not be a victimless crime: The role of metaphor in social policy
// Proceedings of the 31st Annual Conference of the Cognitive Science Society, 2009, p. 809–814.
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įsivaizduoja, apmąsto ir savo ruožtu tikisi išspręsti svarbias socialines problemas,
ir vienõs ar kitõs metaforos pavartojimas viešajame diskurse kalbant apie tokį socialinį reiškinį kaip nusikaltimai gali paskatinti žmones nesąmoningai siūlyti ir skirtingus nusikalstamumo problemos sprendimo būdus.“44
Apskritai viešojo informacinio diskurso tekstą galima traktuoti kaip komunikacinį aktą, kurio metu iš faktinės informacijos ir to, „ką žmonės galvoja“, lydinio
pateikiama kryptis, „kaip žmonės turėtų galvoti“. Išskleisti šią siūlomą kryptį gali
padėti kalbos priemonių, tarp jų ir šiame straipsnyje nagrinėjamos metaforos, analizė. Dominuojančių, itin produktyvių konceptualiųjų metaforų ir ištisų metaforinių scenarijų įtaka diskurso adresatui didesnė, o periferinių – menkesnė, ir nors
tiesioginė šio diskurso metaforų įtaka profesiniam kriminologiniam diskursui ir
šios srities profesionalų nuostatoms ir sprendimams mažiau tikėtina, vis dėlto žiniasklaidos retorika ir ja skleidžiami stereotipai neabejotinai veikia viešąją nuomonę ir vadinamojo baudžiamojo populizmo reiškinio formavimąsi.

IŠVADOS
1. Tiriant 2001–2015 m. Lietuvos viešąjį kriminologinį diskursą konceptualiųjų
metaforų analizės metodu nustatyti du stambūs metaforiniai modeliai, apibūdinantys nusikaltėlį ir vienijantys po keletą konceptualiųjų metaforų: NUSIKALTĖLIS YRA NE ŽMOGUS, kuris apima tokias konceptualiąsias metaforas
kaip NUSIKALTĖLIS YRA GYVŪNAS (ŽVĖRIS, ŽUVIS) ir NUSIKALTĖLIS YRA
ANTGAMTINĖ BŪTYBĖ (MONSTRAS, IŠKRYPĖLIS, IŠSIGIMĖLIS, PABAISA),
ir NUSIKALTĖLIS YRA TAM TIKRA PROFESIJA, kuris apima tokias keturias
konceptualiąsias metaforas kaip NUSIKALTĖLIS YRA BUDELIS, NUSIKALTĖLIS YRA SKERDIKAS, NUSIKALTĖLIS YRA MEDŽIOTOJAS, NUSIKALTĖLIS
YRA ŽVEJYS. Žvelgiant į metaforinių pasakymų, kuriais konceptualiosios
metaforos realizuojamos diskurse, skaičių, matyti, kad produktyviausios ir
dominuojančios šio diskurso konceptualiosios metaforos, apibūdinančios
sunkų ar apysunkį nusikaltimą įvykdžiusį nusikaltėlį, yra NUSIKALTĖLIS
YRA ŽVĖRIS ir NUSIKALTĖLIS YRA BUDELIS.
2. NUSIKALTIMO metaforizavimas diskurse priklauso nuo perspektyvos, iš
kurios žvelgiama į vykdomą ar įvykdytą nusikaltimą: kai apie nusikaltimą
pasakojama kaip apie aktyvų vykdomą (vykdytą) veiksmą, tarsi stebint jį iš
šono, jis metaforizuojamas kaip FIZIOLOGINIŲ POREIKIŲ PATENKINIMAS
(MEDŽIOKLĖ – kai žvėris medžioja savo auką) arba kaip PAREIGŲ ATLIKIMAS (EGZEKUCIJA, SKERDYNĖS, ŽVEJYBA, MEDŽIOKLĖ (kai medžioja medžiotojas)); kai apie nusikaltimą kalbama kaip apie žmogaus praeityje įvykusį faktą ar atsiminimą – jis regimas kaip SUNKUS OBJEKTAS, slegiantis sąžinę;
kai siekiama pabrėžti žinios apie sunkų nusikaltimą pasklidimo efektą – jis
44 Thibodeau P., McClelland J., Boroditsky L., 2009, p. 811.
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metaforizuojamas kaip viena iš gamtos stichijų – ŽEMĖS DREBĖJIMAS, o kai
bandoma apibendrinti tam tikras nusikalstamumo tendencijas, priežastis –
nusikaltimas ar nusikalstamumas matomas kaip itin sunki ar užkrečiama
LIGA. Iš rekonstruotų metaforų produktyviausios diskurse yra NUSIKALTIMAS YRA MEDŽIOKLĖ (kai medžioja nusikaltėlis–žvėris) ir NUSIKALTIMAS
YRA EGZEKUCIJA, kaip gana produktyvi galėtų būti vertinama ir metafora
NUSIKALTIMAS YRA SKERDYNĖS.
3. TEISĖSAUGOS SANTYKIS SU NUSIKALTĖLIAIS regimas per apibendrintą
metaforinę PRIEŠPRIEŠOS prizmę ir dažniausiai konceptualizuojamas kaip
KOVA, ŽVEJYBA ir MEDŽIOKLĖ, dažnai akcentuojant aktyvios fizinės agresijos momentą.
4. Straipsnyje konceptualiosios metaforos išskirtos tam, kad išryškėtų galimi
metaforiniai scenarijai – stereotipinės situacijos iš kasdienės patirties, diskurso dalyvių sąmonėje funkcionuojančios kaip kognityvinės schemos, kurios struktūruoja mąstymo ir elgsenos eigą, susijusią su tam tikru konceptu.
Tirtame diskurse nustatyti tokie metaforiniai scenarijai: (1) nusikaltėlis yra
skerdikas, tad nusikaltimas yra skerdynės; (2) nusikaltėlis yra budelis, o jo
nusikaltimas yra egzekucija; (3) nusikaltėlis yra medžiotojas, o jo nusikaltimas yra medžioklė; (4) nusikaltėlis yra žvejys, o jo nusikaltimas yra žvejyba. „Ilgiausi“ nustatyti scenarijai, siekiantys ir teisėsaugos grandį, yra (5)
nusikaltėlis yra žuvis, tad teisėsauga šias žuvis žvejoja ir (6) nusikaltėlis yra
plėšrus žvėris, jis medžioja savo aukas žmonių bendruomenėje, o pareigūnai
šiuo atveju atlieka medžiotojų funkciją ir stengiasi jį sumedžioti, kad apsaugotų bendruomenę.
5. Pagrindinė nustatytų viešojo kriminologinio diskurso metaforų funkcija –
emocinių vertybinių nuostatų išraiška metaforos tikslo srities – nusikaltimo, nusikaltėlio ir teisėsaugos santykio su nusikaltėliu – atžvilgiu. Visomis
nustatytomis metaforomis išreiškiamas vienareikšmiškai neigiamas nusikaltėlio ir nusikaltimo vertinimas, o šalia tokių akivaizdžių emocijų kaip
pasibjaurėjimas, pasipiktinimas, baimė ir pan., metaforos atspindi ir dvi
diskurso dalyvių požiūrio į nusikaltėlį kryptis – (1) nusikaltėlio dehumanizaciją (regimas kaip nežmogiška būtybė) arba (2) nusikaltėlio traktavimą kaip
žmogaus, kuriam visiškai nebūdingas empatijos jausmas (nusikaltimą jis atlieka šaltakraujiškai, kaip įprastą darbą). Nusikaltimą konceptualizuojančios
metaforos taip pat generuoja dvi perkeltines prasmes: nusikaltimas – tai (1)
žmonėms nebūdingų (žvėriškų arba monstriškų) fiziologinių poreikių patenkinimas (2) arba tam tikros bendruomenei įprastos tvarkos, tradicijos
reiškinys (kai budelis ar skerdikas atlieka pagal pareigas jam priklausantį
atlikti darbą). Abiem atvejais nusikaltimas regimas kaip poelgis, menkai
priklausantis nuo nusikaltusio asmens sąmoningo apsisprendimo ir pasirinkimo, juolab kad įsivaizduojant nusikaltėlį kaip žvėrį, žuvį ar monstrą, jis
apskritai netraktuojamas kaip asmuo.
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6. Metaforinių scenarijų susidarymas ir funkcionavimas diskurse įrodo, kad metafora ne tik išreiškia ir atspindi diskurso dalyvių vertybines nuostatas ir emocijas, bet drauge ir veikia jų sąmonės ir patirties turinį, formuoja atitinkamus
stereotipinius pasaulėžiūros ir elgsenos modelius. Dviejų minėtų „ilgiausių“
scenarijų realizacija diskurse liudija, kad nusikaltėlis regimas kaip itin pavojinga būtybė, kurią teisėsaugos pareigūnai privalo kuo greičiau izoliuoti nuo bendruomenės. Viešojo diskurso metaforų ir metaforinių scenarijų reiškiamos
ideologijos įtaka politinio ir profesinio kriminologinių diskursų dalyviams
netirta, bet remiantis kitų mokslininkų atliktais tyrimais ir eksperimentais galima daryti hipotetinę prielaidą, kad tokia įtaka galima. Šią įtaką ir apskritai
atskirų diskurso tipų sąveiką lietuviškos medžiagos kontekste liudija bendra ir
kiekviename diskurse savaip reikšminga leksika, pvz., metaforiniai pasakymai
sunkus nusikaltimas ir kova su nusikalstamumu yra tiek viešojo diskurso konceptualiosios metaforos, tiek profesinio diskurso terminai.
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LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO FUNKCIJOS
BAUDŽIAMAJAME PROCESE
ĮVADAS
Viena iš Teisės instituto prioritetinių mokslinių tyrimų krypčių nuo pat Instituto įkūrimo buvo baudžiamosios justicijos modelio reforma. Instituto darbuotojų
rengiamos publikacijos, teikiamos išvados, organizuojamos konferencijos ar kiti
renginiai buvo nukreipti į kaip įmanoma tobulesnės teisingumo vykdymo baudžiamosiose bylose sistemos sukūrimą, įskaitant ir tinkamos vietos Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (toliau ir – LAT) paiešką.
Straipsnio tikslas yra išanalizuoti LAT padėties baudžiamajame procese raidą
nuo 1990 m. iki šių dienų bei šiuo metu LAT vykdomas funkcijas. Daugiausia
dėmesio šiame straipsnyje skiriama kasacinio proceso paskirties ir esmės atskleidimui. Lietuvos BPK įtvirtintas kasacijos modelis turi daug bendrų bruožų su
daugelio Europos valstybių įstatymuose nustatytomis kasacinių skundų nagrinėjimo taisyklėmis. Kasacinį procesą Europos valstybėse įprasta suvokti kaip proceso etapą, kurio metu, nekartojant ankstesnėse proceso stadijose atliktų įrodymų
tyrimo veiksmų, sprendžiami tik teisės aiškinimo ir taikymo klausimai. Visgi kasacinė praktika baudžiamosiose bylose rodo, kad proceso dalyviams, rašantiems
kasacinius skundus ar dalyvaujantiems teismo žodiniuose posėdžiuose, dažnai
yra sudėtinga teisės taikymo klausimus atriboti nuo nekasacinių (faktų nustatymo, įrodymo vertinimo) klausimų. Straipsnyje, analizuojant šią problemą, nagrinėjami bylos apskundimo ir nagrinėjimo kasacine tvarka pagrindai, pateikiama
pozicija dėl atitinkamų BPK nuostatų tikslinimo. Straipsnyje nagrinėjama taip
pat ir LAT procesinė veikla nagrinėjant prašymus dėl baudžiamųjų bylų atnaujinimo1.
Po 2006–2007 m. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimų konkrečiose bylose teismų priimami sprendimai įgijo visaverčio teisės šaltinio – precedento galią. Straipsnyje akcentuojamas išskirtinis LAT vaidmuo per precedentinę
reikšmę turinčias nutartis užtikrinant vienodą teismų praktiką baudžiamosiose
bylose, o tam tikrais atvejais ad hoc užpildant teisinio reguliavimo spragas.
1

Vis didesnę LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus darbo krūvio dalį sudarantys procesai sprendžiant prašymus dėl administracinių teisės pažeidimų bylų atnaujinimo nėra šio straipsnio
tyrimo dalykas.
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Kasacine praktika remiamasi ir daugelyje kitų mokslinių publikacijų, tačiau
apie kasacinio proceso esmę ir paskirtį išsamiau yra rašę tik M. Kazlauskas ir P. Kuconis, esminių baudžiamojo proceso pažeidimų kaip kasacinio pagrindo sampratą yra nagrinėjęs E. Rimšelis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo vaidmuo, vykdant
teisingumą baudžiamosiose bylose, paskutiniu metu plačiausiai analizuotas J. Prapiesčio ir M. Girdausko straipsniuose. LAT funkcijos sprendžiant baudžiamųjų
bylų atnaujinimo klausimus išsamiau aptartos I. Randakevičienės disertaciniame
tyrime.
Šiuo straipsniu siekiama sistemiškiau aptarti visus pagrindinius LAT veiklos
baudžiamajame procese aspektus. Dėl daugelio LAT veiklos baudžiamajame procese probleminių klausimų naujesnėje lietuviškoje teisinėje literatūroje iš viso nėra
rašyta, todėl kai kurios straipsnio dalys labiau skirtos teisingumo vykdymo baudžiamosiose bylose probleminiams aspektams iškelti, o ne labai aiškiems atsakymams į svarbius klausimus pateikti. Taigi straipsnis turi būti suprantamas ir kaip
kvietimas toliau diskutuoti Lietuvos baudžiamajam procesui aktualiais klausimais.
Straipsnyje naudojami istorinis, loginis, lyginamasis, gramatinis ir sisteminės
analizės mokslinio tyrimo metodai.

I. LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO FUNKCIJOS
BAUDŽIAMAJAME PROCESE ATKURIANT LIETUVOS
RESPUBLIKOS NEPRIKLAUSOMYBĘ
1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos Respublikos Nepriklausomybę Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo priimto Laikinojo Pagrindinio Įstatymo
(Konstitucijos) 113 straipsnyje buvo įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikoje veikia
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ir rajonų (miestų) teismai. Tai reiškia, kad pereinamajam laikotarpiui buvo išsaugota sovietinio laikotarpio teismų sistema, tačiau jau 1992 m. sausio 16 d. Laikinojo Pagrindinio Įstatymo pataisos nustatė2, kad
teisingumą Lietuvoje turi vykdyti šiuo metu veikiantys bendrosios kompetencijos
teismai – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, apygardų
ir apylinkių teismai. Toks reguliavimas buvo perkeltas ir į 1992 m. spalio 25 d. referendumu priimtos Lietuvos Respublikos Konstitucijos tekstą. Visgi šios konstitucinės nuostatos buvo įgyvendintos tik nuo 1995 m. sausio 1 d., kai įsigaliojo Lietuvos
Respublikos teismų įstatymas3.
Taigi dar beveik penkerius metus po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vykdė funkcijas, kurios jam buvo pavestos pagal iki
1990 m. kovo 11 d. priimtus įstatymus4. Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis
2
3
4
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Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 1992 m. sausio 16 d. pataisa.
Plačiau žr.: Lietuvos teisinės institucijos. Vilniaus universiteto vadovėlis (mokslinis redaktorius
E. Kūris). Vilnius, 2011, p. 51–52.
Žinoma, iš karto po Nepriklausomybės atkūrimo nebuvo taikomos procesinės taisyklės, numačiusios Sovietų Sąjungos generalinio prokuroro bei Sovietų Sąjungos Aukščiausiojo Teismo
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Teismas baudžiamąsias bylas nagrinėjo: 1) kaip pirmosios instancijos teismas, 2)
kasacine tvarka ir 3) priežiūros tvarka. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nagrinėjo prokuroro išvadas atnaujinti baudžiamąsias bylas dėl naujai paaiškėjusių
aplinkybių. Žiūrint iš šių dienų pozicijų prieš ketvirtį amžiaus LAT vykdytos funkcijos baudžiamajame procese gali atrodyti keistokai, tačiau sovietmečiu teisingumo vykdymo bei žmogaus teisių apsaugos klausimai buvo suvokiami kitaip nei
šiuo metu, tad ir procesinių funkcijų pasidalijimas tarp proceso subjektų atitiko to
laikmečio dvasią5.
Kaip pirmosios instancijos teismas LAT kolegija, kurią sudarė profesionalus
teisėjas ir du tarėjai6 (tokia sudėtimi bylas nagrinėjo ir rajonų (miestų) teismai),
nagrinėjo bylas dėl sunkiausių nusikaltimų padarymo. Šios kolegijos sprendimai iš
viso nebuvo skundžiami7. Išimtiniais atvejais jie galėjo būti peržiūrimi tik priežiūros tvarka.
Lyginant kasacinį procesą baudžiamosiose bylose pirmaisiais po Nepriklausomybės atkūrimo metais su šiuolaikiniu kasaciniu procesu galime aptikti tiek
panašumų, tiek ir skirtumų. Kalbant apie pastaruosius kaip vieną iš įdomesnių
aspektų galime minėti aplinkybę, jog bylos nagrinėjimas kasacine tvarka buvo inicijuojamas skirtingais procesiniais dokumentais – prokuroro protestais arba proceso dalyvių kasaciniais skundais. Tai, jog gynėjai, nuteistieji, nukentėjusieji ar kiti
proceso dalyviai turėjo teisę paduoti kasacinius skundus, o prokuroras privalėjo
užprotestuoti kiekvieną neteisėtą ar nepagrįstą nuosprendį, rodo, kad sovietinėje
teisės tradicijoje rungimosi principas8 nebuvo svarbus ir kad prokuroras teismo
proceso metu, nors formaliai ir neturėjo didesnių teisių, visgi realiai nebuvo lygia gynybai proceso šalimi ir procese vaidino išskirtinį vaidmenį. Kadangi tuomet
galiojusios BPK nuostatos įpareigojo, nagrinėjant bylą kasacine tvarka, tikrinti ne

5

6
7
8

kompetenciją atitinkamai protestuoti ar peržiūrėti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimus
baudžiamosiose bylose (atitinkamos BPK pataisos buvo padarytos 1991 m. gruodžio 10 d.).
Išsamiau analizuojant LAT kompetenciją aptariamu laikotarpiu ir lyginant su dabartine teismo
procesine veikla galima daryti išvadą, kad mažiausiai pakito LAT funkcijos sprendžiant baudžiamųjų bylų dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinimo klausimus. 2001 m. rugsėjo 11 d. BPK
pakeitimais buvo numatytos dvi naujos baudžiamųjų bylų atnaujinimo rūšys. Be įprastinio bylos
atnaujinimo dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, buvo numatyta, kad LAT baudžiamąją bylą gali
atnaujinti ir dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo bei Europos Žmogaus Teisių Teismo
(toliau ir – EŽTT) sprendimo. Visos trys baudžiamųjų bylų atnaujinimo rūšys buvo perkeltos ir į
2002 m. BPK.
Vyresnės kartos teisininkų atmintyje išlikę dažniausiai neigiami įspūdžiai apie tarėjų vaidmenį
vykdant teisingumą šiandieninėse diskusijose dėl visuomenės įtraukimo į teisingumo vykdymą
paprastai pagrįstai išsakomi kaip argumentas prieš tarėjų instituto atgaivinimą.
Kadangi veikė dviejų grandžių teismų sistema, bylų nagrinėjimas apeliacine tvarka iki 1995 m. iš
viso nebuvo numatytas, kasacinė instancija rajonų (miestų) teismų sprendimams apskųsti buvo
LAT.
Šis principas į principų sistemą nebuvo įtraukiamas, principu buvo įvardijamas teisminio nagrinėjimo dalyvių procesinis lygiateisiškumas. Žr.: Danisevičius P., Kazlauskas M., Palskys E. Lietuvos TSR baudžiamasis procesas. Vilnius, 1978, p. 63–64.
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tik nuosprendžių teisėtumą (kaip yra šiuo metu), bet ir pagrįstumą9, tai ir bylos
nagrinėjimo kasacine tvarka pagrindai buvo formuluojami plačiau. Be dabar BPK
įtvirtintų kasacinių pagrindų – netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo ir esminių BPK pažeidimų, kasaciniais pagrindais buvo dar trys pagrindai: 1) parengtinio
tyrimo10 ar teisminio tardymo vienpusiškumas ar nepilnumas, 2) nuosprendyje išdėstytų teismo išvadų neatitikimas faktinių bylos aplinkybių bei 3) teismo paskirtos bausmės neatitikimas nusikaltimo sunkumo ir nuteistojo asmenybės.
Vadovaujantis šiuolaikiniais standartais neįprasta proceso forma laikytinas bylų
nagrinėjimas priežiūros tvarka. Pagal 1961 m. BPK nuostatas, toks procesas galėjo
būti pradėtas tik pagal LAT pirmininko, generalinio prokuroro ar jų pavaduotojų
protestus. Proceso dalyviams teisė teikti skundus ar prašymus dėl bylos peržiūrėjimo priežiūros tvarka nebuvo nustatyta. Tai reiškia, kad toks procesas galėjo
vykti tik tais atvejais, kai keli aukščiausio rango pareigūnai nuspręsdavo, kad įsiteisėję teismų nuosprendžiai kelia abejonių. Pagal protestus peržiūrėti bylą LAT
bylas galėjo nagrinėti skirtinga sudėtimi: 1) dėl neskųstų rajonų (miestų) teismų
nuosprendžių bylą peržiūrėti turėjo ne mažiau11 kaip trijų teisėjų kolegija, 2) dėl
LAT kasacine tvarka priimtų nutarčių – LAT prezidiumas ir 3) dėl LAT prezidiumo
nutarimų – LAT plenumas.
Nagrinėjant bylas kasacine ar priežiūros tvarka LAT nutartyse dėstyti argumentai nebuvo vertinami kaip prisidedantys prie vienodos teismų praktikos formavimo, o LAT nutartys nebuvo traktuojamos kaip teisės šaltinis. Tuo metu buvo
įprasta teigti, kad teismai privalo vadovautis tik LAT plenumų nutarimuose pateikiamais vadovaujančiais išaiškinimais, kurie buvo vertinami kaip nesukuriantys
naujų normų, bet išaiškinantys teismams, kaip taikyti įstatymus12.
Kaip minėta, Konstitucijoje nustatyta teismų sistema pradėjo veikti nuo 1995 m.
sausio 1 d. Nuo šios datos baudžiamajame procese atsirado ir bylų nagrinėjimo
apeliacine tvarka stadija. Pradėjus baudžiamajame procese veikti trijų pakopų instancinei teismų sistemai visiškai logiškai buvo atsisakyta bylų nagrinėjimo priežiūros tvarka procedūros, tačiau dar kurį laiką buvo ginčijamasi dėl to, kokie teismai turi nagrinėti baudžiamąsias bylas kasacine tvarka. Priimant sprendimus šiuo
9

Toks reguliavimas, nesant bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka stadijos, buvo logiškas. Kasacinės
instancijos teismas galėjo iš naujo vertinti įrodymus ir daryti kitas išvadas, o tai reiškia, kad LAT
tuomet buvo labiau apeliaciniu nei kasaciniu teismu. Dėl tos pačios priežasties (apeliacinio proceso nebuvimo), skirtingai nei dabar, kasacine tvarka buvo tikrinami neįsiteisėję nuosprendžiai.
10 1993 m. birželio 10 d. pataisomis pagrindas susiaurintas 1961 m. BPK 383, 384 straipsniuose išbraukiant žodžius „parengtinio tyrimo ar“, t. y. pagrindu paliekant tik teisminio tardymo vienpusiškumą ar nepilnumą.
11 1961 m. BPK 13 straipsnio 4 dalis.
12 Žr.: Danisevičius P., Kazlauskas M., Palskys E. Lietuvos TSR baudžiamasis procesas. Vilnius, 1978,
p. 47. Iš esmės tokia tradicija tęsėsi net iki 2006 m., kai Konstitucinis Teismas (pirmiausia 2006 m.
kovo 28 d. nutarime) pasisakė dėl teismų teisės privalomus išaiškinimus teikti tik konkrečiose to
teismo išnagrinėtose bylose, taip netiesiogiai sukritikuodamas LAT veiklą rengiant Senato (pakeitusio plenumą) nutarimus.
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klausimu, deja, buvo „vaikščiojama klystkeliais“. 1995 m. sausio 1 d. įsigaliojusiose
1961 m. BPK pataisose buvo numatyta, kad bylas kasacine tvarka nagrinėja LAT
(dėl apygardos ir Lietuvos apeliacinio teismo priimtų nuosprendžių ir nutarčių)
bei apygardų teismai (dėl apylinkių teismų įsiteisėjusių, t. y. apeliacine tvarka neskųstų apylinkės teismo nuosprendžių ir nutarčių). Priėmus BPK 1996 m. liepos
9 d. pataisas, kasacinės instancijos teismu tapo ir Lietuvos apeliacinis teismas,
kuriam, motyvuojant būtinybe mažinti LAT krūvį, buvo pavesta kasacine tvarka nagrinėti bylas dėl apygardos teismo apeliacine tvarka priimtų nuosprendžių
ir nutarčių. Taigi nuo 1995 m. sausio 1 d. Lietuvoje baudžiamąsias bylas kasacine
tvarka nagrinėjo dviejų grandžių teismai, o nuo 1996 m. liepos 9 d. pataisų įsigaliojimo (1996 m. liepos 17 d.) – trijų grandžių teismai. Šis nesėkmingas eksperimentas truko neilgai, nes greitai buvo suvokta, kad kasacinio proceso paskirtis yra
ne tik teismų sprendimų konkrečiose bylose patikrinimas, bet ir vienodos teismų
praktikos formavimas ir kad vienoda teismų praktika yra negalima, kai galutinius
neskundžiamus sprendimus gali priimti septyni teismai (LAT, Lietuvos apeliacinis
teismas bei penki apygardų teismai). Klaidingo teisinio reguliavimo buvo atsisakyta įsigaliojus 1998 m. gruodžio 10 d. priimtoms 1961 m. BPK pataisoms – nuo
1999 m. sausio 1 d. LAT tapo vieninteliu kasaciniu teismu. Priimant 2002 m. naują
BPK didesnių diskusijų šiuo klausimu jau nebuvo – į naują kodeksą tiesiog buvo
perkelta ir šiuo metu galiojanti taisyklė, jog visos bylos kasacine tvarka yra nagrinėjamos LAT.
Nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 2002 m. kovo 14 d. priimto BPK įsigaliojimo (2003 m.
gegužės 1 d.) kasacinis procesas Lietuvoje turėjo ir kitą įdomų ypatumą – kasacinės
instancijos teismas galėjo nagrinėti ne tik pagal paduotus kasacinius skundus, bet
ir pagal kasacinės instancijos teismo pirmininko ar Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko teikimus13. Tai, kad tokia tvarka nesuderinama su esminiais baudžiamojo
proceso principais, buvo pripažinta po EŽTT 2000 m. spalio 10 d. sprendimo byloje Daktaras prieš Lietuvą priėmimo. Šioje byloje EŽTT nustatė teismo nešališkumo
principo pažeidimą dėl to, kad LAT pirmininko sudaryta teisėjų kolegija kasacine
tvarka bylą nagrinėjo pagal LAT pirmininko teikimą, iš kurio turinio buvo aišku,
kad pirmininkas inicijuoja bylos nagrinėjimą kasacine tvarka siekdamas pabloginti nuteistojo padėtį. Tokioms situacijoms neleidžianti pasikartoti BPK pataisa (išbraukta LAT pirmininko teisė paduoti kasacinį teikimą bloginančiais pagrindais)
buvo padaryta 2001 m. rugsėjo 11 d. (įsigaliojo 2001 m. spalio 15 d.), o 2002 m. BPK
kasacinių teikimų (bet kokiais pagrindais) iš viso buvo atsisakyta14.
13

Teisę teikti teikimus turėjo tiek LAT pirmininkas ir skyriaus pirmininkas, tiek ir apygardų teismų
bei Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkai ir skyrių pirmininkai.
14 Paliekant LAT pirmininkui teisę paduoti teikimus dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo (dviejose
atnaujinimo formose iš trijų, t. y. 1) dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto ar Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų ir 2) atsiradus pagrindui manyti, kad byloje galėjo būti aiškiai netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas. Šios procesinės taisyklės didesnių problemų nekelia,
nes abiem atvejais proceso atnaujinimas galimas tik nuteistojo asmens naudai. Kartu pažymėtina,
kad LAT pirmininkai išmintingai šia procesine teise nesinaudoja. Siekti proceso atnaujinimo yra
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II. ŠIUOLAIKINIO KASACINIO PROCESO PASKIRTIS
BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE
Šiuolaikinės kasacijos (revizijos) baudžiamosiose bylose sampratos ištakomis laikoma XIX a. pradžios Prancūzijos baudžiamojo proceso teisė15. Žinoma, lyginant
baudžiamųjų bylų apskundimo bei nagrinėjimo kasacine (revizine) tvarka taisykles galima aptikti įvairių skirtumų, ypatumų. Visgi bendras kontinentinės Europos valstybių kasacinius procesus baudžiamosiose bylose susiejantis požymis yra
tai, kad šioje stadijoje sprendžiami teisės, o ne fakto klausimai. Teisės klausimų
sprendimas reiškia, kad nagrinėjant bylą kasacine tvarka tikrinama, ar proceso
metu nebuvo padaryti įstatymo pažeidimai. Kitų šalių patirtis rodo, kad įstatymo
pažeidimų sąvoka gali būti suvokiama ir plačiau nei tikrinimas, ar nebuvo pažeistos rašytiniuose teisės šaltiniuose įtvirtintos taisyklės. Pavyzdžiui, pagal Vokietijos
Aukščiausiojo Federalinio Teismo praktiką įstatymui prilygsta ir mokslinio patyrimo bei bendrosios gyvenimo patirties dėsniai. Mokslinio patyrimo dėsniai yra ne
tik gamtos mokslų dėsniai, bet ir mąstymo dėsniai. Mąstymo dėsniai pažeidžiami,
jei nuosprendis pagrindžiamas prieštaringu argumentavimu arba pagrindžiant tą
patį per tą patį. Mąstymo dėsniai įpareigoja, siejant atskirus mąstymo žingsnius,
vengti spragų. Toks reikalavimas ypač reikšmingas, kai byloje įrodinėjama netiesioginiais įrodymais. Bendrosios gyvenimo patirties dėsniai svarbūs, pavyzdžiui,
sprendžiant priežastinio ryšio klausimus. Jeigu konstatuojamas kitoks priežastinis
ryšys, nei pagal gyvenimo patirties dėsnius yra įprasta, teismo sprendime tai turi
būti pagrindžiama16. Tokia doktrina, o kartu ir kasacinė praktika, yra logiška. Tam
tikrais atvejais šie išaiškinimai gali būti pritaikomi ir mūsų kasacinėje jurisprudencijoje.
Teisinėje literatūroje sutariama, kad bylų nagrinėjimas kasacine tvarka yra
reikšmingas dviem pagrindiniais aspektais: 1) kasacinio proceso metu patikrinama, ar tinkamai buvo įvykdytas teisingumas konkrečioje byloje ir 2) nagrinėjant
bylas kasacine tvarka formuojama vienoda teismų praktika. Diskusijos ieškant
suinteresuotų proceso dalyvių, o ne teismo prerogatyva. Žinoma, išimtiniais atvejais, kai dėl rimtų
žmogaus teisių pažeidimų ar rimtų kitų teisės taikymo klaidų būtų matyti, kad galbūt yra pagrindas naikinti ar keisti teismo baigiamuosius aktus, o proceso dalyviai dėl kokių nors priežasčių
neteiktų prašymų dėl bylos atnaujinimo, LAT pirmininko teikimai neturėtų būti vertinami kaip
neatitinkantys baudžiamojo proceso principų, iškreipiantys proceso funkcijų pasiskirstymą tarp
proceso subjektų.
15 Žr., pvz., El-Ghazi M. Irrwege und Wege zur Abgrenzung von Sach- und Verfahrensrüge // HRRS
Onlinezeitschrift für Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Strafrecht März 2014, Heft 9,
p. 350–351. Prieiga per internetą: <www.hrr-strafrecht.de>. Atkreiptinas dėmesys, kad sovietinėje
baudžiamojo proceso teisėje kasacijos terminas buvo vartojamas vietoj dabartinio apeliacijos termino – t. y. bylų nagrinėjimas kasacine tvarka reiškė apskųsto nuosprendžio patikrinimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektais.
16 Žr., pvz., Roxin C., Schünemann B. Strafverfahrensrecht 27., neu bearbeitete Auflage. München,
2012, p. 470; Kühne H. Strafprozessrecht. Eine systematische Darstellung des deutschen und europäischen Strafverfahrensrecht. 6. Auflage. Heidelberg, 2003, p. 538–541.
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atsakymo į klausimą, kuris iš paminėtų aspektų yra svarbesnis, nelaikytinos itin
prasmingomis. Turėtų būti daroma išvada, kad abu šie aspektai yra labai svarbūs ir
nelabai atskiriami17. Ištaisant teisės taikymo klaidas konkrečioje byloje kartu yra išaiškinama, kaip turėtų būti sprendžiamos kitos bylos, kuriose kyla tų pačių teisinių
nuostatų taikymo klausimai. Civilinio proceso kodekse įtvirtintas civilinės bylos
nagrinėjimo kasacine tvarka pagrindas – bylos reikšmingumas vienodos teismų
praktikos formavimui18, į BPK negalėtų būti perkeltas dėl neatitikties konstituciniams baudžiamojo proceso principams19. Skirtingai nei civiliniame procese, baudžiamosiose bylose kasaciniu pagrindu yra laikoma teisės taikymo klaida, turėjusi
įtakos priimtų sprendimų teisingumui. Tai, ar nagrinėjant baudžiamąją bylą kasacine tvarka galėtų būti pateiktas reikšmingas vienodam teismų praktikos užtikrinimui teisės aiškinimas, sprendimo dėl kasacinio skundo priėmimo (nepriėmimo)
lemti negali20.
Mūsų BPK įtvirtintas kasacijos modelis yra panašus į daugelio Europos valstybių kasacinį procesą, tačiau, skirtingai nuo daugelyje Europos nustatytų taisyklių,
ribojančių galimybes pirmosios instancijos nuosprendžius apskųsti ir apeliacine,
ir kasacine tvarka21, mūsų BPK leidžia paduoti kasacinius skundus kiekvienoje
baudžiamojoje byloje, kurioje buvo paduotas apeliacinis skundas22. Europiniame
17 Pan. žr. Meyer-Gossner L. Strafprozessordnung, Gerichtsverfassungsgesetz, Nebengesetze und ergänzende Bestimmungen. Kurz-Kommentar. 55. neue Auflage. München, 2012, p. 1319.
18 CPK 346 straipsnio 1 punkte nurodyta, kad kasaciniu pagrindu laikomas „materialinės ar procesinės teisės normų pažeidimas, turintis esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui,
jeigu šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui“.
19 Atsisakymas kasacine tvarka nagrinėti nereikšmingą vienodos teismų praktikos užtikrinimui
baudžiamąja bylą, kurioje padaryta teisės taikymo klaida, paliekant nepanaikintą apkaltinamąjį
nuosprendį, neatitiktų nekaltumo prezumpcijos, sąžiningo (teisingo) proceso, teisingumo vykdymo teisme ir kitų baudžiamojo proceso principų.
20 Apie kasacinių pagrindų skirtumus baudžiamajame ir civiliniame procesuose žr.: Prapiestis J.
Baudžiamoji kasacija: reforma dėl reformos // Šiuolaikinės baudžiamosios teisės tendencijos: recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios politikos ir baudžiamosios teisės klausimais rinkinys. Vilnius, 2015, p. 20–21.
21 Pradel J. Lyginamoji baudžiamoji teisė. Vilnius, 2001, p. 498–499.
22 Iki 2014 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 37, 102, 233, 240, 243,
244, 261, 273, 314, 323, 361, 362, 3621, 364, 367, 440, 441, 442 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 2421 straipsniu įstatymo Nr. XII-775 (TAR, 2014, Nr. 2014-03406) priėmimo kasacine tvarka negalėjo būti apskųsti teismų nuosprendžiai ir nutartys, priimti išnagrinėjus bylas privataus
kaltinimo tvarka. Įstatymo leidėjo žingsnis numatyti kasacijos galimybę ir privataus kaltinimo
byloms vertintinas kritiškai (priešingą nuomonę žr., pvz., Matuizienė E. Privataus kaltinimo bylų
procesas kaip dispozityvumo realizavimo forma. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė
(01 S), Vilnius, 2014, p. 194–195). Privataus kaltinimo tvarka nagrinėjamos visuomenės ir valstybės požiūriu ne itin reikšmingos bylos, atitinkamai ir teisės aiškinimas šiose bylose bendresnės
reikšmės paprastai neturi. Iki nurodytos pataisos padarytos klaidos priimant apkaltinamuosius
nuosprendžius privataus kaltinimo bylose galėjo būti ištaisomos atnaujinant baudžiamąsias bylas dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo. Siekti privataus kaltinimo byloje (kai
kaltinama santykinai mažiausiai pavojingų nusikalstamų veikų padarymu) priimto išteisinamojo
nuosprendžio panaikinimo paduodant kasacinį skundą šiuolaikinės teisės kontekste iš viso yra
nelogiška. Kaip minėta, daugelyje užsienio valstybių išteisinamųjų nuosprendžių apskundimo
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baudžiamojo proceso teisės kontekste ypač abejotinai atrodo mūsų kasacinės praktikos baudžiamosiose bylose pavyzdžiai, kai, atmetus apeliacinį skundą, paduotą
nesutinkant su išteisinamuoju nuosprendžiu, byla pagal prokuroro kasacinį skundą yra nagrinėjama kasacine tvarka net ir tais atvejais, kai asmuo buvo kaltinamas
ne pačių pavojingiausių nusikalstamų veikų padarymu, o nuo nagrinėjamo įvykio
jau yra praėję keletas metų. Daugelyje valstybių, skirtingai nei Lietuvoje, yra įprasta, kad išteisinamųjų nuosprendžių peržiūrėjimo galimybės yra siauresnės nei apkaltinamųjų. Pagal Lietuvos BPK nuosprendžiai po apeliacinio proceso įsiteisėja,
tačiau įsiteisėjusio nuosprendžio ar apeliacinės instancijos teismo nutarties, kuria
pirmosios instancijos teismo išteisinamasis nuosprendis buvo paliktas galioti, panaikinimo kasacine tvarka perduodant bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui atveju įsiteisėjimo būsena nutraukiama. Teisinėje valstybėje vertybe
turi būti laikomas ir įsiteisėjusių nuosprendžių stabilumas, tad tokia situacija, kai
asmuo po dviejų teismo proceso stadijų lyg ir laikomas įsiteisėjusiu sprendimu galutinai išteisintu, bet po kasacijos gali būti grąžintas į tarpinę būseną, t. y. dar vienai
išteisinimo teisėtumo patikrai, atrodo abejotinai. Tokioje situacijoje neišvengiamai
kyla ir asmens teisės į tai, kad procesas turi būti užbaigtas per protingą laiką.
Šiuolaikiniame baudžiamojo proceso moksle neabejojama, jog pagal paduotus
skundus nagrinėjant bylas aukščiausioje teismų instancinės sistemos grandyje iš
naujo faktinės bylos aplinkybės neturi būti nustatinėjamos, o apskųsti teismų baigiamieji aktai turi būti peržiūrimi tik patikrinant, ar byloje buvo tinkamai pritaikyti
toje byloje taikytini įstatymai. Tokia pozicija grindžiama nuostata, kad reikšmingų
bylai teisingai išspręsti faktinių aplinkybių nustatymas yra proceso pirmosios instancijos teisme uždavinys. Prireikus, pirmosios instancijos teismo, nustatinėjant
nagrinėjamo įvykio aplinkybes, paliktas spragas turi užpildyti apeliacinės instancijos teismas. Faktų nustatinėjimas trečiosios pakopos teisme apklausinėjant liudytojus, skiriant ekspertizes ar atliekant kitus įrodymų tyrimo veiksmus nėra nei
įmanomas (ribotas aukščiausios grandies teismo teisėjų skaičius negali atlikti įrodymų tyrimo veiksmų kasacine tvarka skundžiamose bylose), nei būtinas (nėra pagrindo teigti, kad kokiais nors atvejais būtų neįmanoma faktinių aplinkybių teisingai nustatyti išnagrinėjus bylą pirmosios bei apeliacinės instancijos teismuose)23.
Tai, kad skirtingoms proceso stadijoms turi būti keliami skirtingi uždaviniai, yra
pažymėjęs ir Konstitucinis Teismas, kurio 2006 m. kovo 28 d. nutarime nurodyta,
kad „<...> daugelyje demokratinių teisinių valstybių yra susiklosčiusi ir nėra kvesgalimybės yra siauresnės nei apkaltinamųjų. Demokratinėje valstybėje tikrai neturi būti tokios
tvarkos, kad net trys teisminės grandys turėtų patvirtinti, kad žmogus yra nekaltas.
23 Jokių didesnių problemų neįžvelgiama net ir tose šalyse (pvz., Vokietijoje, Austrijoje), kai dalis
nuosprendžių iš viso negali būti skundžiami nesutinkant su byloje nustatytais faktais, o leidžiamas tik apskundimas teisės taikymo aspektu kasacinės (revizinės) instancijos teismui. Žinoma,
kritikos tokiai tvarkai, ypač iš gynėjų, išsakoma nuolatos, pavyzdžiui, teigiama, kad dažnai tai
sunku paaiškinti su pirmosios instancijos nuosprendžiu nesutinkančiam nuteistajam. Žr., pvz.,
Knauer Ch. Vom Wesen und Zweck der Revision // Neue Zeitschrift für Strafrecht, 2016, Heft
Nr. 1, p. 3–4.
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tionuojama tokia bendrosios kompetencijos teismų instancinės sistemos tradicija,
kai šie teismai sudaro trijų pakopų instancinę sistemą: toje sistemoje yra skiriamas
bylų nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme, apeliacinės instancijos teisme (kai
inter alia iš naujo tiriami ir vertinami bylos išsprendimui reikšmės turintys faktai) ir kasacinės instancijos teisme (kai jokie bylos išsprendimui reikšmės turintys
faktai nėra iš naujo nustatinėjami, nes tai jau yra padaręs apeliacinės instancijos
teismas, bet yra iš naujo sprendžiami teisės taikymo klausimai)“. Suteikus LAT galimybę iš naujo tirti bei vertinti įrodymus neišvengiamai kiltų tokios procesinės
tvarkos atitikties Konstitucijai klausimas, nes minėtame 2006 m. kovo 28 d. nutarime pabrėžta, kad „pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo
ir formuoti tokios teismų praktikos, kuriais būtų ištrintas esminis skirtumas tarp
bylų proceso pirmosios instancijos teisme, bylų proceso apeliacinės instancijos
teisme ir (arba) bylų proceso kasacinės instancijos teisme, taip pat nustatyti tokio teisinio reguliavimo ir formuoti tokios teismų praktikos, kuriais būtų paneigta
Lietuvos apeliacinio teismo, kaip apeliacinės instancijos teismo, ir (arba) Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo, kaip kasacinės instancijos teismo, konstitucinė prigimtis“.
Skirtumas tarp bylos nagrinėjimo žemesnės instancijos teismuose ir kasacinės
instancijos teisme teisinėje literatūroje kartais yra apibūdinamas, teigiant, kad
faktų instancijoje teisėjai teisia kaltinamąjį, o kasacinėje instancijoje yra „teisiamas“ žemesnės instancijos teisėjų darbas24. Bylų procesas kasacinės instancijos
turi suteikti garantijas, kad kasacinę patikrą praėjusioje baudžiamojoje byloje
materialios ir procesinės teisės nuostatos, dėl kurių turinio bei taikymo proceso
dalyvių nuomonės gali skirtis, yra pritaikytos teisingai. Būtent tokią kasacinio
proceso paskirtį, be kitų BPK nuostatų, parodo ir BPK 369 straipsnis, nustatantis, kad kasaciniais pagrindais yra netinkamas baudžiamojo įstatymo taikymas
arba esminiai BPK pažeidimai25. Tai, ar kasatoriaus argumentai dėl netinkamo
baudžiamojo įstatymo taikymo ar (ir) padarytų esminių BPK pažeidimų yra pagrįsti, paaiškėja tik kasacinio skundo argumentus išnagrinėjus kasacinės instancijos teismui. Šiuo aspektu galima daryti išvadą, kad BPK 369 straipsnio redakcija galėtų būti tikslesnė – joje turėtų būti kalbama apie pagrindus manyti, jog
galėjo būti netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas ar padaryti esminiai
BPK pažeidimai, o ne formuluojama teisės taikymo klaidų padarymo prezumpcija. Pažymėtina, kad ir Lietuvoje laikomasi nuomonės, kad procesinis pažeidimas
kaip kasacinis pagrindas turi būti aiškiai nustatytas. Principas in dubio pro reo
čia negalioja, t. y. vien tik abejonių, kad proceso tvarkos galėjo būti nesilaikoma,
24 Norouzi Ali B. Empathie als anwaltliche Tugend – Gunter Widmaier als anwaltlicher Lehrer //
HRRS – Gedächtnisgabe für Gunter Widmaier. HRRS Onlinezeitschrift für Höchstrichterliche
Rechtsprechung im Strafrecht, 2014. Prieiga per internetą: <www.hrr-strafrecht. de/hrr/archiv>,
p. 18.
25 BPK 369 straipsnis kalba apie apskundimo ir bylos nagrinėjimo kasacine tvarka pagrindus, t. y.
apie pagrindus, kuriuos būtina nurodyti kasaciniame skunde, norint, kad kasacinis skundas būtų
priimtas ir išnagrinėtas.
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nepakanka kasaciniam pagrindui konstatuoti26.
Lietuvoje nuo 2008 m. sausio 1 d. taikoma kasacinių skundų baudžiamosiose
bylose atrankos procedūra yra įprasta ir daugelyje kitų valstybių procedūra. Kasacinių skundų baudžiamosiose bylose atrankos rezultatai rodo, kad proceso dalyviai
dažnai arba 1) nesupranta, kokius argumentus kasaciniame skunde būtina nurodyti norint pasiekti, jog kasacinės instancijos teismas tenkintų kasatoriaus prašymą
ir apskųstus teismų sprendimus panaikintų ar pakeistų; arba 2) objektyviai nesant
teisinių argumentų, proceso dalyviai tiesiog „bando laimę“ ir naudojasi procesine
teise pateikti kasacinį skundą, žinodami, jog dėl nepagrįsto kasacinio skundo pateikimo jokių neigiamų padarinių kilti negali27. Kasacinių skundų tinkamo pagrindimo problema iš dalies yra susijusi ir su teisiniu reguliavimu – pagal galiojančią
procesinę tvarką kasacinį skundą gali pateikti ne tik advokatas (teisininkas), bet ir
bet kuris kitas proceso dalyvis, todėl yra akivaizdu, kad dalis kasatorių iš tikrųjų
nežino, kokie argumentai turi būti dėstomi kasaciniame skunde28.
EŽTT yra išaiškinęs, kad valstybės turi teisę nustatyti kreipimosi į aukštesnes
instancijas apribojimus29. Apribojimai, nustatomi bylos nagrinėjimui kasacine
tvarka, gali būti griežtesni ir formalesni nei apeliacijai. Tokių apribojimų nustatymas nepažeidžia Europos žmogaus teisių konvencijos (toliau vadinama – EŽTK)
6 straipsnio 1 dalies, jei proceso šalims kasacinio skundo padavimo nuostatos yra iš
anksto aiškios. Taigi ir Lietuvoje atsisakyti kasacinių skundų atrankos procedūros,
kaip neva pažeidžiančios žmogaus teises ir laisves, tikrai nevertėtų30.
Beulke W. Strafprozessrecht. 11., völlig neu bearbeitete Auflage. Heidelberg, 2010, p. 358
2015 m. iš 1274 paduotų skundų priimti nagrinėti buvo 568, 2014 m. iš 1369 skundų priimti 687.
Žr.: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Metinis informacinis pranešimas 2015 m. Vilnius, 2016,
p. 59. Kasacinių pagrindų nenurodymas nėra vienintelė skundų nepriėmimo priežastis. Dalis
skundų nepriimami dėl praleisto apskundimo termino, dėl bandymo apskųsti kasacine tvarka
neskundžiamas nutartis ir kitų BPK nustatytų priežasčių, visgi daugiau kaip 90 procentų atvejų
skundo nepriėmimo priežastis yra kasacinių pagrindų nebuvimas. Vertinant čia pateiktus skaičius
reikėtų turėti omenyje, kad BPK skundo nepriėmimo atveju numato galimybę, kol nėra pasibaigęs
trijų mėnesių apskundimo terminas, kasacinį skundą teikti iš naujo (t. y., pvz., antrą ar trečią kartą). Dėl šios priežasties yra atvejų, kai kasacinis bylos nagrinėjimas vyksta priėmus ne pirmą toje
byloje paduotą skundą ir dėl šių atvejų šiek tiek netiksliai atrodo skundų priėmimo statistika.
28 Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nereti atvejai, kai kasaciniai skundai „kokybiški“ yra tik iš dalies
– t. y. atrankos kolegijos priimtuose kasaciniuose skunduose kasacinio proceso metu nagrinėjama
tik dalis kasatoriaus nurodomų klausimų, likusius kasatoriaus teiginius paliekant nenagrinėtus
dėl teisės taikymo problemos atskirose skundo dalyse nesuformulavimo.
29 EŽTT yra išaiškinęs, kad EŽTK nėra pažeidžiama, kai aukštesnės instancijos teismas atmeta
skundą vien tik formaliai pasiremdamas įstatymo nuostata, leidžiančia nenagrinėti bylos iš esmės,
jei skunde nurodomi klausimai nėra reikšmingi ar nėra pakankamo pagrindo manyti, jog skundas
galėtų būti tenkinamas. Žr., pvz., 2007 m vasario 1 d. nutartis byloje Paljic prieš Vokietiją, pareiškimo Nr. 78041/01; 20011 m spalio 18 d. nutartis byloje Prado Bugallo prieš Ispaniją, pareiškimo
Nr. 21218/09.
30 Siekiant panaikinti kasacinių skundų atrankos procedūrą 2013 m. vasario 28 d. Lietuvos Respublikos Seime buvo įregistruotas Baudžiamojo proceso kodekso 370, 372, 373, 374, 3742 straipsnių
pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-301.
26
27
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III. ESMINIŲ BPK PAŽEIDIMŲ KAIP KASACIJOS PAGRINDŲ RŪŠYS
BPK 369 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad „esminiais šio Kodekso pažeidimais
laikomi tokie šio Kodekso reikalavimų pažeidimai, dėl kurių buvo suvaržytos įstatymų garantuotos kaltinamojo teisės ar kurie sukliudė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nuosprendį ar nutartį“.
Iš šios formuluotės yra akivaizdu, kad:
pirma, byla kasacine tvarka gali būti nagrinėjama ir apskųsti teismų sprendimai, kasacinio skundo patenkinimo atveju, gali būti naikinami ar keičiami ne dėl
bet kokio procesinių taisyklių pažeidimo, o tik dėl pažeidimo, kuris pripažįstamas
esminiu ir,
antra, esminiais BPK pažeidimais pripažįstami dviejų rūšių pažeidimai: 1) kaltinamojo teisių suvaržymai ir 2) kiti pažeidimai, dėl kurių byla nebuvo išnagrinėta
išsamiai ir nešališkai ar nebuvo priimtas teisingas teismo baigiamasis aktas.
Pažymėtina, kad ir Lietuvoje laikomasi nuomonės, kad procesinis pažeidimas
kaip kasacinis pagrindas turi būti aiškiai nustatytas. Principas in dubio pro reo čia
negalioja, t. y. vien tik abejonių, kad proceso tvarkos galėjo būti nesilaikoma, nepakanka kasaciniam pagrindui konstatuoti31.
Teisinėje praktikoje ne visada suvokiama, kad kasacinis skundas, kuriame teigiama, jog proceso metu buvo padaryti esminiai BPK pažeidimai, nagrinėjamas
tarsi dviem etapais. Pirmiausia kasacinės instancijos teismas turi spręsti, ar iš viso
kokie nors procesiniai pažeidimai byloje buvo padaryti. Padarius išvadą, kad procesinės taisyklės buvo pažeistos, turi būti sprendžiama, ar pažeidimas yra esminis.
Pažeidimo pripažinimas „esminiu“ (sukėlusiu BPK 369 straipsnio 3 dalyje numatytus padarinius) ar „neesminiu“ (BPK 369 straipsnio 3 dalyje numatytų padarinių
nesukėlusiu) yra vertinimo dalykas. Proceso dalyvių nuomonės gali šiuo klausimu
skirtis, o priešingoms nuomonėms pagrįsti gali būti randama rimtų teisinių argumentų. Kasacinės instancijos teismo funkcija tokioje situacijoje yra nuspręsti, ar
padaryti pažeidimai galėjo turėti įtakos apskųstų teismų baigiamųjų aktų turinio
(išvadų) teisingumui32 ir (ar) kaltinamojo teisių suvaržymas (neužtikrinimas) yra
tokio masto, jog galėtų būti daroma išvada, kad proceso metu buvo pažeisti fundamentalūs baudžiamojo proceso principai (sąžiningumo, proporcingumo, nekaltumo prezumpcijos). Tai nustačius pažeidimas laikomas esminiu, na, o didesnės įtakos proceso baigčiai ir kaltinamojo padėčiai negalėję turėti formalūs nukrypimai
nuo procesinių veiksmų atlikimo tvarkos esminiais nėra pripažįstami33.
Beulke W. Strafprozessrecht. 11., völlig neu bearbeitete Auflage. Heidelberg, 2010, p. 358
Vokietijos baudžiamojo proceso teisėje kasacijos pagrindais, be absoliučių pagrindų, laikomi
tokie įstatymo pažeidimai, kurių nepadarymas galėjo lemti kitokio, nei byloje buvo priimtas,
nuosprendžio priėmimą. Žr.: Meyer-Gossner L. Strafprozessordnung, Gerichtsverfassungsgesetz,
Nebengesetze und ergänzende Bestimmungen. Kurz-Kommentar. 55. neue Auflage. München,
2012, p. 1334–1335.
33 Tokios kasacinės instancijos teismo išvados, žinoma, gali kelti nuteistųjų bei jų gynėjų nepasitenkinimą. Problema žinoma ir kitur, pvz., Vokietijos advokatai dažnai piktinasi, kad pastaruoju
31
32
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2002 m. BPK nenumato kitose valstybėse žinomo procesinių kasacinių pagrindų skirstymo į absoliučius ir santykinius. Absoliutaus pagrindo, kurių baigtinis sąrašas pateikiamas įstatyme (pvz., galiojantys Vokietijos, Austrijos, Ispanijos BPK),
nustatymo atveju apskųstas teismo sprendimas turi būti naikinamas net nesvarstant, ar padarytas pažeidimas turėjo įtakos teismo baigiamojo akto teisingumui34.
Toks sąrašas (9 punktų) buvo įtvirtintas ir 1961 m. BPK 386 straipsnio 2 dalyje, o
po 1995 m. sausio 1 d. įsigaliojusių BPK pataisų sąrašas buvo suformuluotas BPK
382 straipsnio 2 dalyje (13 punktų)35. Galiojant tiek vienai, tiek kitai 1961 m. BPK
redakcijai buvo vadovaujamasi taisykle, kad nustačius bet kurį iš išvardytų pažeidimų kasacine tvarka apskųstas nuosprendis turėjo būti naikinamas36.
Jei kasacinis skundas grindžiamas santykiniu pagrindu, turi būti sprendžiama,
ar nurodomas procesinis sprendimas galėjo turėti įtakos teismo sprendimo teisingumui37. Teisės praktikos požiūriu esminio skirtumo tarp mūsų BPK 369 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto reguliavimo ir baudžiamojo proceso įstatymų, kuriuose kalbama apie absoliučius ir santykinius pagrindus, nėra. Pagal Lietuvoje vyraujančią
kasacinę praktiką esminiai kaltinamojo teisių suvaržymai, akivaizdūs baudžiamojo
proceso principų pažeidimai paprastai visada pripažįstami pagrindu kasaciniam
skundui tenkinti, t. y. gali būti prilyginti absoliutiems pagrindams. Tokiais atvejais
pagal mūsų BPK turėtų būti daroma išvada, kad iš esmės pažeistos kaltinamojo
Konstitucijoje, EŽTK, BPK įtvirtintos kaltinamojo teisės, kad jo bylą viešai, teisingai nagrinėtų pagal įstatymą sudarytas teismas, kad proceso metu būtų laikomasi
kitų baudžiamojo proceso principų. Kiti gi pažeidimai kasacine tvarka apskųsto
sprendimo panaikinimą ar pakeitimą lemia, jei nustatoma, kad dėl tokių pažeidimų byla nebuvo išnagrinėta išsamiai ir nešališkai ar nebuvo priimtas teisingas teismo baigiamasis aktas. Tai reiškia, kad tokie pažeidimai prilyginami santykiniams
pagrindams.

34
35

36
37
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metu kasacinę praktiką vis labiau lemia efektyvios baudžiamosios teisenos idėja, kai į gynybos
argumentus nekreipiamas pakankamas dėmesys, o sprendimų priėmimą lemia pragmatinis tikslas – baudžiamojo persekiojimo efektyvumas. Žr., pvz., Ventzke K. U. „...bringt alles Palaver dem
Revidentem nichts.“ – Beobachtung zum Verhältnis von Revisionsgerichtsbarkeit und Strafverteidigung // Neue Zeitschrift für Strafrecht, 2011, Heft Nr. 9, p. 481–488.
Absoliučiais pagrindais paprastai laikomos situacijos, kai pažeidžiamos kertinės BPK nuostatos
– bylą išnagrinėja neteisėtos sudėties teismas, yra pažeidžiamos teismingumo taisyklės, pažeidžiamas viešumo principas ir pan.
Šis straipsnis buvo BPK skyriuje „Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme“, tačiau BPK
straipsniuose, reglamentuojančiuose bylų nagrinėjimą kasacine tvarka, buvo pateikiama nuoroda
į BPK 382 straipsnį. Pažymėtina, kad 2002 m. BPK panaudota atvirkštinė juridinė technika – esminiai BPK pažeidimai apibrėžiami BPK dalyje, skirtoje kasaciniam procesui, o apeliacinį procesą
reglamentuojančiose nuostatose (BPK 329 straipsnio 4 punktas) teikiama nuoroda į „kasacinį“
369 straipsnį.
Lietuvos TSR baudžiamojo proceso kodekso komentaras (sud. M. Kazlauskas). Vilnius, 1989,
p. 347; Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso komentaras (sud. G. Goda). Vilnius,
2001, p. 437, 481, 491.
Pvz., Bertel Ch., Venier A. Das neue Strafprozessrecht. Wien, 2007, p. 145.
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Taigi kai kurių užsienio valstybių patirties perėmimas, o kartu ir 1961 m. BPK
nuostatų tam tikras „atgaivinimas“, konkretizuojant dalį kasacinių pagrindų (BPK
išvardijant absoliučius pagrindus38), esminės reikšmės teismų praktikai neturėtų.
Juolab kad tokie procesiniai pažeidimai, kurie galėtų būti laikomi absoliučiais kasaciniais pagrindais, nustatomi labai retai.
BPK 369 straipsnio redakcija galėtų būti tikslesnė kitais dviem aspektais. Pirma,
sutiktina su nuomone39, kad baudžiamojoje byloje gali būti padaromi ir kitų teisės
aktų, įtvirtinančių žmogaus teises bei laisves, reglamentuojančių baudžiamojoje
byloje įrodymais pripažintų duomenų rinkimo tvarką, pažeidimai. Antra, kasacine
tvarka yra nagrinėjami skundai dėl civilinio ieškinio išsprendimo baudžiamojoje
byloje, kuriuose dažnai teigiama, kad sprendžiant civilinio ieškinio patenkinimo
klausimą buvo pažeistos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (CK) nuostatos,
nors BPK 369 straipsnyje jokių nuorodų į CK nėra.
Dėl pirmojo aspekto pažymėtina, kad dauguma žmogaus teisių ir laisvių, kurios
turi būti garantuojamos baudžiamojon atsakomybėn traukiamam asmeniui, yra
įtvirtintos BPK 21, 22, 44 ir kituose straipsniuose (tai reiškia, kad, pavyzdžiui, EŽTK
nuostatų pažeidimas kartu yra ir BPK pažeidimas), tai tokioje situacijoje konstatuoti
esminį BPK pažeidimą yra nesudėtinga. Rimtesnė problema yra pažeidimų, padarytų taikant Kriminalinės žvalgybos įstatymą, kai pagal šį įstatymą surinkta informacija naudojama pareikštiems kaltinimams pagrįsti. Žinoma, sąsaja su BPK pažeidimais
surandama ir šiuo atveju, nes, kalbant apie Kriminalinės žvalgybos įstatymo nuostatų pažeidimus, gali būti daroma ir išvada, jog buvo pažeistos ir BPK 20 straipsnio
nuostatos, nustatančios, kokiais duomenimis baudžiamojoje byloje gali būti remiamasi kaip įrodymais. Sprendžiant įrodymų leistinumo klausimą pažeidimu laikomas
ne tik BPK nustatytos tvarkos, bet ir kituose įstatymuose nustatytų taisyklių nesilaikymas, leidžiantis daryti išvadą, kad buvo pažeistas BPK 20 straipsnio 4 dalyje numatytas reikalavimas įrodymais laikyti tik teisėtais būdais gautus duomenis. Visgi
tiksliau būtų, jei pačiame BPK 369 straipsnyje būtų įtvirtinta, kad esminiu pažeidimu
gali būti ne tik BPK, bet ir kitų įstatymų nuostatų pažeidimas.
Dabar kasaciniai skundai dėl neteisingai išspręsto civilinio ieškinio priimami
ir nagrinėjami laikantis pozicijos, kad civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje yra
baudžiamojo proceso teisės institutas, todėl ir klaidos, padarytos sprendžiant civilinio ieškinio klausimus, laikomos procesinėmis klaidomis, net ir tais atvejais,
kai kasaciniame skunde teigiama, kad kasacine tvarka apskųstuose teismų sprendimuose netinkamai aiškintos ir taikytos CK nuostatos40. Be abejo, kad ir šiuo
Pavyzdžiui, toks siūlymas buvo teikiamas daktaro disertacijoje – Rimšelis E. Esminiai baudžiamojo proceso teisės pažeidimai: samprata, vertinimas ir procesiniai padariniai. Daktaro disertacija.
Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius, 2006, p. 181–182.
39 Ten pat, p. 181–182.
40 Situacija yra šiek tiek keista tuo požiūriu, kad nagrinėjant tokį patį ieškinį civilinio proceso tvarka
tokiu atveju paprastai būtų kalbama apie materialiosios teisės pažeidimus, tačiau baudžiamojoje
byloje kalbama apie esminius BPK pažeidimus.
38
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aspektu procesinis reguliavimas būtų tikslesnis, jei kasaciniai pagrindai teismo
sprendimų apskundimui civilinio ieškinio išsprendimo dalyje būtų formuluojami
atskirai41.
Specifiniu procesiniu kasaciniu pagrindu laikytinas BPK nuostatų (BPK 304–
307, 331, 332 straipsniai), reglamentuojančių pirmosios bei apeliacinės instancijos
teismo nuosprendžių ir nutarčių turinį, pažeidimas. Kasacinė praktika rodo, kad
tokie pažeidimai pripažįstami pagrindu kasaciniams skundams tenkinti. Visgi tam
tikrais atvejais kasacinio skundo tenkinimas ir bylos perdavimas iš naujo nagrinėti
apeliacine tvarka gali kelti abejonių. Tokia situacija susidaro tais atvejais, kai nagrinėjant bylą kasacine tvarka nustatoma, kad apskųsti teismų baigiamieji aktai surašyti tiksliai nesilaikant nustatytų reikalavimų, tačiau susipažinus su bylos medžiaga,
ypač su teismo posėdžių protokolais, galima konstatuoti, jog jokių kitų teisės taikymo klaidų byloje tikriausiai nebuvo padaryta, t. y. kad kaltės, bausmės bei kiti byloje
spręsti klausimai išspręsti teisingai. Tokioje situacijoje sprendžiama dilema: 1) ar
perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka, tikintis, kad apeliacinės instancijos teismas nuosprendžio (nutarties) aprašomąją dalį surašys kokybiškiau, o rezoliucinėje dalyje jokių pakeitimų nedarys, 2) ar netenkinti kasacinio skundo paliekant galioti tikriausiai iš esmės teisingą, tik ne visai tinkamai surašytą sprendimą42.
Remdamasis Konstitucinio Teismo išaiškinimais, kad „baigiamieji teismo aktai turi
būti aiškūs byloje dalyvaujantiems ir kitiems asmenims, o jeigu šio reikalavimo nepaisoma, tai nėra teisingumo vykdymas, kurį įtvirtina Konstitucija (Konstitucinio
Teismo 2006 m. sausio 16 d., 2006 m. kovo 28 d., 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimai)“,
kiekvienoje konkrečioje byloje kasacinis teismas turėtų spręsti, kiek ydingai surašytas apskųstas teismo baigiamasis aktas. Baudžiamojo proceso principus geriausiai
atitiktų tokia kasacinė praktika, kai nedideli surašymo trūkumai kasacinėje nutartyje būtų konstatuojami, bet netraktuojami kaip pagrindas naikinti apskųstą sprendimą, na, o rimtos motyvavimo klaidos, net ir tuo atveju, kai galėtų būti manoma,
kad nuosprendžio ar nutarties rezoliucinė dalis yra teisinga, turėtų lemti apskųsto
41 Primintina, kad 2002 m. priimtame BPK civiliniams ieškovams ir atsakovams nebuvo numatyta teisė teismų sprendimus skųsti kasacine tvarka, dėl to buvo atitinkamai redaguotas ir BPK
369 straipsnis. 2007 m. birželio 28 d. BPK pakeitimais nustačius, kad kasatoriais gali būti ir civiliniai ieškovai bei atsakovai, kasacinių bylos apskundimo ir nagrinėjimo reglamentavimas (BPK
369 straipsnis) nebuvo patikslintas.
42 Vokietijos teisinėje literatūroje klausimas nagrinėjamas kaip „Darstellungsrüge“ (skundo dėl išdėstymo, aprašymo) problema. Netinkamas nuosprendžio motyvų surašymas laikomas ne procesiniu, o materialiniu (nors ir artimu procesiniam) skundo pagrindu, nes netinkamas motyvavimas neleidžia daryti išvados, kad veika buvo kvalifikuota teisingai, t. y. ar tinkamai taikytas
baudžiamasis įstatymas. Tokie skundai vadinami išplėstąja revizija, nes juos nagrinėjant kalbama
ir apie teismo nustatytus faktus, kai kitais atvejais kategoriškai teigiama, kad ginčas dėl faktų nėra
revizinis klausimas. Nagrinėjant „Darstellungsrüge“ gali būti daroma išvada, kad apskųstame
sprendime išdėstytos faktinės aplinkybės revizinės instancijos teismo nesaisto. Žr., pvz., Kühne H.
Strafprozessrecht. Eine systematische Darstellung des deutschen und europäischen Strafverfahrensrecht. 6. Auflage. Heidelberg, 2003, p. 540–543; Volk K. Grundkurs StPO. 7. Auflage. München, 2010, p. 315–316.
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nuosprendžio ar nutarties panaikinimą. Logiška būtų iš dalies skirtingus standartus taikyti ir atsižvelgiant į tai, ko siekiama kasaciniu skundu – kasacinės nutartys
naikinti dėl nekokybiško surašymo palankius išteisintajam sprendimus turėtų būti
priimamos kur kas rečiau už nutartis, kuriomis dėl netinkamo surašymo būtų naikinami kaltinamajam nepalankūs teismų baigiamieji aktai.

IV. BPK 20 STRAIPSNIO 5 DALIES PAŽEIDIMAS KAIP KASACINIS
PAGRINDAS
Populiariausiu kasaciniuose skunduose nurodomu procesiniu kasaciniu pagrindu
metai iš metų lieka kasatorių argumentavimas, jog proceso metu buvo pažeistos
BPK 20 straipsnio 5 dalies, kurioje nustatyta, kad teisėjai įrodymus įvertina pagal
savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu, nuostatos. Kartu pastebėtina ir tai, kad labai didelė tokių skundų dalis nepraeina atrankos procedūros. Atrankos kolegija, susipažinusi su tokiais skundais, dažnai daro išvadą, kad skunde iš tikrųjų jokie esminiai
BPK pažeidimai nedėstomi, o tik yra išreiškiamas nesutikimas su teismų atliktu
įrodymų vertinimu, teismų nustatytais faktais. Kasacinio skundo tinkamas pagrindimas BPK 20 straipsnio 5 dalies pažeidimu yra galimas, bet tik tais atvejais, kai
gali būti nurodomos konkrečios įrodinėjimo procese padarytos esminės klaidos.
Konstitucinis Teismas 2013 m. lapkričio 15 d. nutarime, aiškindamas apie galimybę
kasacinio proceso metu taisyti apeliacinės instancijos teismo, nustatant faktines
aplinkybes, darytas klaidas, taip pat yra pažymėjęs, kad „esminiu BPK pažeidimu
gali būti pripažintas ir šio kodekso 20 straipsnio 5 dalies <... > pažeidimas“ ir kad
„BPK nustatytu teisiniu reguliavimu nėra užkertamas kelias kasacinės instancijos
teismui apskųsti ir apeliacinės instancijos teisme nustatytų naujų nusikalstamos
veikos faktinių aplinkybių nustatymo teisingumo“.
Šiuo metu kasacinėje praktikoje yra gana aiškiai suformuluota, kokiais atvejais
argumentai dėl BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatų pažeidimo gali būti pagrindu
kasaciniam skundui tenkinti: „BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatų esminiu pažeidimu gali būti pripažįstami atvejai, kai kasacine tvarka apskųstame nuosprendyje
ar nutartyje teismo išvados darytos, nesiėmus įmanomų priemonių nustatyti visas
teisingam bylos išsprendimui reikšmingas aplinkybes; nebuvo vertinti visi proceso metu surinkti bylos išsprendimui reikšmingi įrodymai; vertinant įrodymus
darytos klaidos dėl įrodymų turinio, remtasi duomenimis, kurie dėl neatitikimo
BPK 20 straipsnio 1–4 dalyse nustatytiems reikalavimams negalėjo būti pripažinti
įrodymais; įrodymais nepagrįstai nepripažinti duomenys, kurie BPK 20 straipsnio
1–4 dalyse reikalavimus atitinka; neišdėstyti teisiniai argumentai dėl ištirtų įrodymų vertinimo ir pan. Tačiau kasaciniu pagrindu nepripažįstami teiginiai, kuriais
tiesiog nesutinkama su įrodymų vertinimu, teismų padarytomis išvadomis dėl nustatytų byloje faktinių aplinkybių“ (žr. kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose
Nr. 2K-587/2014, 2K-519-507/2015).
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Kitaip tariant, kasacine tvarka negali (neturi) būti nagrinėjami prašymai naujai
vertinti įrodymus bei daryti kitokias išvadas dėl bylos faktinių aplinkybių. Žinoma, tam tikrais atvejais, kai ginčijamos teismo išvados dėl nustatytų aplinkybių,
atriboti teisės (kasacinius) klausimus nuo fakto (nekasacinių) klausimų gali būti
gana sudėtinga. Teisinėje literatūroje gana populiari yra ir nuomonė, kad logiškas
atskyrimas tarp faktų nustatymo ir jų teisinio vertinimo yra iš viso neįmanomas43.
Visgi tokiai nuomonei nepritartina – nagrinėjant bylą kasacine tvarka tikrai įmanoma tikrinti, ar teismai tinkamai aiškino baudžiamojo įstatymo nuostatas bei ar
tinkamai vadovavosi procesinėmis taisyklėmis, konstatuodami, kokie faktai byloje
yra nustatyti, bei nustatytais faktais grįsdami išvadas dėl veikos kvalifikavimo, kaltinamojo kaltės ir pan. Tokia kasacinės instancijos teismo veikla ir reiškia bylos
tikrinimą teisės taikymo aspektu. Kasatoriaus teiginiai, kuriais tiesiog nurodoma,
kad apskųstame teismo baigiamajame akte faktinės aplinkybės nustatytos neteisingai, nėra kasacijos dalykas, tačiau, jei kasatorius gali nurodyti, kad teismui darant
išvadas dėl byloje nustatytų faktų ar atliekant tų faktų teisinį vertinimą (išvadas dėl
kaltės, kvalifikavimo, bausmės ir kt.) buvo iš esmės pažeisti BPK reikalavimai, turės
būti daroma išvada, jog kasaciniame skunde iškeltas teisės taikymo klausimas.

V. NETINKAMAS BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO TAIKYMAS KAIP
KASACINIS PAGRINDAS
Dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo kasaciniai skundai gali būti paduodami nurodant tiek BK Bendrosios, tiek ir Specialiosios dalių nuostatų netinkamą taikymą. Teisės taikymo aspekto „išgryninimas“ tais atvejais, kai kasacinis
skundas motyvuojamas vien tik netinkamu baudžiamojo įstatymo taikymu, paprastai problemų nesukelia. Jei byloje nustatytos aplinkybės nėra ginčijamos, kasacinės instancijos teismas, aiškindamas BK nuostatas, gali sutikti (visa apimtimi ar
iš dalies) su kasatoriaus teiginiais dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo
ar tokius teiginius paneigti. LAT kasacinė praktika, nagrinėjant kasacinius skundus dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo, yra labiau įvairi, nei nagrinėjant procesiniais pažeidimais grindžiamus skundus. Teikiant kasacinius skundus
dėl esminių BPK pažeidimų dažniausiai nurodomi tie patys pažeidimai (pvz., netinkamas BPK 20 straipsnio taikymas, kaltinamojo teisių pažeidimas, apeliacinio
skundo neišnagrinėjimas), o netinkamu baudžiamojo įstatymo taikymu grįstame
skunde gali būti nesutinkama su bet kurio (priklausomai nuo byloje reikštų kaltinimų) BK Specialiosios dalies, kurioje nustatyta baudžiamoji atsakomybė daugiau
kaip už dviejų šimtų baudžiamųjų nusižengimų ir nusikaltimų padarymą, straipsnio taikymu. Be to, kasaciniame skunde gali būti keliama ir BK Bendrojoje dalyje
reglamentuotų klausimų (bendrininkavimo, atleidimo nuo baudžiamosios atsako43 Apie tokias nuomones ir jų kritiką žr., pvz., Roxin C., Schünemann B. Strafverfahrensrecht 27., neu
bearbeitete Auflage. München, 2012, p. 468–469.
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mybės, bausmės skyrimo, bausmės vykdymo atidėjimo ir kitų) tinkamo išsprendimo problema.
Analizuojant atrankos kolegijos nepriimamų nagrinėti kasacine tvarka kasacinių skundų turinį pastebima, kad tais atvejais, kai iš tikrųjų jokios teisės taikymo
klaidos proceso metu nebuvo padarytos, bet proceso dalyviai vis tiek nori naudotis teise paduoti kasacinį skundą, kasaciniu pagrindu dažniau nurodomas esminis BPK pažeidimas. Taip, matyt, yra dėl tos priežasties, kad pagrindžiant kasacinį
skundą netinkamu baudžiamojo įstatymo taikymu reikia pateikti konkrečius argumentus dėl BK Bendrosios dalies nuostatų taikymo ar netinkamo veikos kvalifikavimo. Tai padaryti dažnai yra sudėtingiau nei teigti, kad, pavyzdžiui, įrodymai
skundžiamame nuosprendyje vertinti neišsamiai, neteisingai, šališkai, t. y. padarant BPK 20 straipsnio nuostatų pažeidimą.
Tiriant kasacinę praktiką visgi galima išskirti dažniausiai analizuotas baudžiamojo įstatymo taikymo problemas. Įdomu pastebėti, kad tam tikros BK nuostatų
aiškinimo ir taikymo klaidos žemesnės instancijos teismų baigiamuosiuose aktuose kasacinės instancijos teisme nustatomos tam tikromis bangomis, t. y. per sąlygiškai trumpą laikotarpį net keliose kasacinėse bylose konstatuojama ta pati BK
taikymo problema, bet praėjus tam tikram laikui tokio pobūdžio klaidų nenustatoma iš viso arba nustatoma rečiau. Pavyzdžiui, galima išskirti kasacinės praktikos
etapus, kai intensyviai buvo sprendžiami baudžiamosios ir civilinės atsakomybės
atribojimo klausimai sukčiavimo bei savavaldžiavimo bylose, juridinių asmenų
baudžiamosios atsakomybės problemos44, didelės žalos požymio tarnybinių nusikaltimų sudėtyse problema, baudžiamosios atsakomybės už šmeižimą45 taikymo
probleminiai klausimai. Remiantis tokia kasacinės praktikos kaita gali būti daroma
išvada, kad LAT funkcija formuoti vienodą teismų praktiką baudžiamosiose bylose
yra sėkmingai vykdoma – žemesnės instancijos teismai dažniausiai seka kasacinę
praktiką ir paprastai nedaro tų teisės taikymo klaidų, dėl kurių anksčiau kasacine
tvarka skųsti teismų baigiamieji aktai buvo panaikinti ar pakeisti.
Analizuojant atrankos kolegijos nepriimamų nagrinėti kasacine tvarka kasacinių skundų turinį pastebima, kad tais atvejais, kai yra aišku, jog jokios teisės taikymo klaidos proceso metu nebuvo padarytos, bet proceso dalyviai vis tiek nori
naudotis teise paduoti kasacinį skundą, kasaciniu pagrindu dažniau nurodomas
esminis BPK pažeidimas. Taip, matyt, yra dėl tos priežasties, kad pagrindžiant kasacinį skundą netinkamu baudžiamojo įstatymo taikymu reikia pateikti konkrečius argumentus dėl BK Bendrosios dalies nuostatų taikymo ar netinkamo vei44 Plačiau apie kasacinę praktiką atribojant baudžiamąją atsakomybę nuo kitų atsakomybės rūšių
bei apie juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės sąlygas žr.: Prapiestis J. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijos reikšmė baudžiamojoje justicijoje // Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai: recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės, bausmių vykdymo ir
baudžiamojo proceso klausimais (vyr. moksl. red. G. Švedas) rinkinys. Vilnius, 2014, p. 14–16.
45 Kasacinė praktika šiuo klausimu pradėta formuoti įsigaliojus nevienareikšmiškai vertinamoms
BPK pataisoms, numačiusioms galimybę kasacinius skundus paduoti ir privataus kaltinimo tvarka išnagrinėtose baudžiamosiose bylose.
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kos kvalifikavimo. Tai padaryti dažnai yra sudėtingiau nei teigti, kad, pavyzdžiui,
įrodymai skundžiamame nuosprendyje vertinti neišsamiai, neteisingai, šališkai,
t. y. padarant BPK 20 straipsnio nuostatų pažeidimą. Žinoma, yra ir pavyzdžių,
kai visiškai deklaratyviai kaip kasacinis pagrindas kasaciniame skunde nurodomas
netinkamas baudžiamojo įstatymo taikymas, pavyzdžiui, tiesiog teigiant, kad nuteistasis yra nekaltas ir kad tai reiškia BK 2 straipsnio 3 dalies pažeidimą, nes šioje
dalyje nustatyta, jog asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą tik tuo atveju, jei jis
yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką.

VI. BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ ATNAUJINIMO INSTITUTO ESMĖ
Mūsų BPK, kaip ir daugelio užsienio valstybių baudžiamojo proceso įstatymai, numato galimybę atnaujinti baudžiamąją bylą, kurioje yra priimtas galutinis, instancine tvarka daugiau neskundžiamas teismo sprendimas. Minėta, kad baudžiamųjų
bylų atnaujinimo formos46 bei taisyklės esmingiau nekito nuo 2001 m. rugsėjo 11 d.
padarytų 1961 m. BPK pataisų.
Kaip ir įprasta demokratinėse valstybėse, bylų atnaujinimo taisyklės įtvirtina
galimybę atnaujinti bylą paprastai tik tais atvejais, kai atsiranda pagrindas manyti, jog turi būti taisoma patraukto baudžiamojon atsakomybės asmens nenaudai
padaryta klaida47. Siekiant pabloginti kaltinto ar nuteisto asmens padėtį iš trijų atnaujinimo formų gali būti naudojamasi tik viena – bylos atnaujinimu dėl naujai
paaiškėjusių aplinkybių.
Baudžiamosios bylos atnaujinimo klausimų sprendimas nelaikytinas proceso
stadija įprasta prasme, nes atnaujinti baudžiamąją bylą (kalbant apie bet kurią iš
atnaujinimo formų) LAT gali tik ypač retais atvejais, esant nestandartinei situacijai. Tuo tarpu tradicinės baudžiamojo proceso stadijos gali būti praeitos kiekvienoje teismui perduotoje byloje, jei proceso dalyviai tinkamai naudojasi teise skųsti
teismų sprendimus. Taigi baudžiamųjų bylų atnaujinimas yra ne visavertė teismo
proceso stadija, o išimtinis proceso etapas48, ypatinga procedūra, vykstanti esant
pagrindui manyti, jog įsiteisėjusiuose teismų baigiamuosiuose aktuose darytos išvados yra akivaizdžiai neteisingos ar kad tie aktai priimti procese, kurio metu buvo
padaryti grubūs žmogaus teisių ir laisvių pažeidimai. Tokių atvejų nustatoma itin
retai: baudžiamųjų bylų atnaujinimo klausimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių
46 2004 m. liepos 24 d. BPK pataisomis buvo išplėstas vienos iš atnaujinimo formų taikymas, nustatant, kad byla gali būti atnaujinama ne tik dėl Europos Žmogaus Teisių Teismo, bet ir dėl Jungtinių
Tautų Žmogaus teisių komiteto sprendimų. Ši pataisa praktiškai dar nėra taikyta nė vieno karto.
47 Plačiau žr.: Goda G. Vertybiniai prioritetai baudžiamajame procese. Vilnius, 2014, p. 172.
48 Šiaip jau ginčas (plačiau žr.: Randakevičienė I. Baudžiamosios bylos atnaujinimas. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius, 2008, p. 26–29), ar baudžiamosios bylos atnaujinimo klausimo sprendimas laikytinas atskira baudžiamojo proceso stadija, didesnės praktinės
reikšmės, vykdant teisingumą baudžiamosiose bylose, neturi. Tokių sąvokų vartojimas yra susitarimo dalykas. Visgi logiškiau yra teigti, kad ne kiekvienas proceso etapas (tam tikra procesinių
veiksmų visuma) yra tokia svarbi proceso dalis, kad turėtų būti vadinamas proceso stadija.
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(BPK 444 straipsnyje nustatytais pagrindais) sprendžiamas vieną kartą per kelerius
metus, dėl EŽTT sprendimo aplinkybių (BPK 45 straipsnyje numatytu pagrindu)
bylos po EŽTK ratifikavimo 1995 m. buvo iš viso atnaujintos tik 6 bylos49. Dažniausiai sulaukiama prašymų atnaujinti baudžiamąją bylą dėl aiškiai netinkamai
pritaikyto baudžiamojo įstatymo (BPK 451 straipsnyje nustatytais pagrindais), tačiau daugumą šių prašymų pateikia laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji, kurie dažnai tik tiesiog teigia, kad jiems buvo paskirta neteisinga bausmė. Tik
maža dalis prašymų (paprastai ne daugiau nei dešimt per metus), paduotų BPK
451 straipsnyje nustatytais pagrindais, pripažįstami svarstytinais iš esmės.
Taigi nors baudžiamųjų bylų atnaujinimo klausimų sprendimas sudaro tik nežymią LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus veiklos dalį, ši veikla yra reikšminga keliais
aspektais. Pirma, neabejotina, kad esminės klaidos, nors nustatytos ir praėjus nemažai laiko po teismo baigiamojo akto įsiteisėjimo, turėtų būti ištaisomos. Antra,
EŽTT nustačius esminių Lietuvoje vykusio proceso trūkumų, pvz., padarius išvadą, kad procesas kaip visuma buvo nesąžiningas50, valstybė turi reaguoti stengdamasi atitaisyti padarytas klaidas. Trečia, retais atvejais ir atnaujintose bylose yra
pateikiama reikšmingų vienodos teismų praktikos išaiškinimų.
LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. lapkričio 10 d. nutartis
atnaujintoje baudžiamojoje byloje Nr. 2A-7-507/2015 yra vienintelis per pastaruosius kelerius metus buvęs atvejis, kai buvo taikytos seniausios (klasikinės) atnaujinimo formos – atnaujinimo dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių taisyklės. Pavyzdys
nors ir vienintelis, tačiau gana ryškus kaip precedentas, signalizuojantis teismams
apie būtinybę itin kruopščiai tikrinti ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų
patikimumą. Šioje byloje du asmenys buvo nuteisti už narkotinių medžiagų platinimą. Pirmosios instancijos teismo nuosprendis buvo paliktas nepakeistas išnagrinėjus bylą tiek apeliacine, tiek ir kasacine tvarka. Visgi vėliau buvo nustatyta, kad
liudytojas, kuriam byloje taikytas anonimiškumas, ikiteisminio tyrimo pareigūnų
paprašytas proceso metu davė melagingus parodymus. Atliekant tyrimą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių liudytojas nurodė, kad tiek ikiteisminio tyrimo metu,
tiek teismo proceso metu jis klaidingai tvirtino, jog iš nuteistųjų asmenų, dalyvaudamas atliekant nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus, pirko narkotinių
medžiagų, nors iš tikrųjų jokių kontaktų su nuteistaisiais nebuvo turėjęs. Nutartyje Nr. 2A-7-507/2015 LAT atkreipė dėmesį, kad teismo proceso metu nagrinėjant
baudžiamąsias bylas, kuriose kaltė įrodinėjama anonimiškai procese dalyvaujančių
liudytojų parodymais bei imituojant nusikalstamą veiką surinktais duomenimis,
būtina ypač kruopščiai tikrinti tokių įrodymų patikimumą.
49 Po EŽTT sprendimų bylose Daktaras prieš Lietuvą (2000 m. spalio 10 d. sprendimas), Butkevičius prieš Lietuvą (EŽTT 2002 m. kovo 26 d. sprendimas), Birutis, Byla, Janutėnas prieš Lietuvą
(2002 m. kovo 28 d. sprendimas), Ramanauskas prieš Lietuvą (2008 m. liepos 1 d. sprendimas),
Malininas prieš Lietuvą (2011 m. kovo 1 d. sprendimas), Lalas prieš Lietuvą (2011 m. kovo 1 d.
sprendimas).
50 Plačiau žr.: Goda G. Vertybiniai prioritetai baudžiamajame procese. Vilnius, 2014, p. 79.
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Itin išsamiai probleminiai klausimai dėl imituojant nusikalstamą veiką (atliekant nusikalstamos veikos modelį) gautų duomenų vertinimo ir teismų pareigos
įsitikinti, jog atliekant tokius veiksmus nebuvo provokuojama padaryti nusikalstamą veiką, išnagrinėti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
plenarinės sesijos nutartyse dėl baudžiamųjų bylų atnaujinimo po EŽTT sprendimų Nr. 2A–P–6/2008, Nr. 2A-P-2/2009 ir Nr. 2A-P-1/201151. Pažymėtina, kad po
LAT išaiškinimų šiose nutartyse nagrinėjant bylas kasacine tvarka pastebima, jog,
teismams (tikėtina ir prokurorams) tinkamai vadovaujantis LAT suformuluotomis
taisyklėmis, vis rečiau konstatuojamos teismų daromos klaidos teisėtus veiksmus
atribojant nuo draudžiamo provokavimo daryti nusikalstamą veiką.
LAT atnaujintose bylose dėl aiškiai netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo reikšmingesnių teismų praktikai išaiškinimų pateikiama ne itin dažnai, nes
dažniausias atnaujinimo pagrindas yra teismų padarytos klaidos, darytos bendrinant bausmes kelis kartus teistiems asmenims. Tokios LAT nutartys, kuriose
konstatuojama, kad teismai „pamiršo“ į subendrintą bausmę įskaityti tam tikrą dalį
pagal ankstesnį nuosprendį atliktos bausmės ar kuriose nurodoma, kad sudedant
bausmes padarytos aritmetinės klaidos, yra reikšmingos tik kaip teisingumo aktai
konkrečioje byloje.
Kalbant apie bylų atnaujinimą dėl aiškiai netinkamai pritaikyto baudžiamojo
įstatymo atkreiptinas dėmesys į problemą, kad šiame proceso etape nustatomos
klaidos turėtų būti ištaisomos ankstesniuose proceso etapuose52. Visgi nereti atvejai, kai nuosprendžiai, kuriuose yra akivaizdžių klaidų, iš viso neapskundžiami
apeliacine ir (ar) kasacine tvarka arba skunduose tokios klaidos nenurodomos kaip
apskundimo pagrindas, o vėliau paduodamas pareiškimas dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo. Tais atvejais, kai byla patenka į apeliacinės ir kasacinės instancijos
teismą, skundus nagrinėjantys teismai aiškias baudžiamojo įstatymo klaidas turi
taisyti savo iniciatyva net ir nesant tokio apelianto ar kasatoriaus prašymo. BPK
nuostatos, apibrėžiančios bylos nagrinėjimo apeliacine bei kasacine tvarka ribas,
expressis verbis tokių pareigų skundą nagrinėjančiam teismui nenumato, tačiau tokie aukštesnės instancijos teismų įgaliojimai kyla iš baudžiamojo proceso principų.
Tai patvirtina ir Konstitucinio Teismo bei LAT jurisprudencija.
51

2008 m. gruodžio 16 d. nutartis Nr. 2A–P–6/2008, priimta atnaujinus bylą po EŽTT sprendimo
byloje Ramanauskas prieš Lietuvą (2008 m. liepos 1 d. sprendimas), 2009 m. kovo 5 d. nutartis
Nr. 2A-P-2/2009 po EŽTT sprendimo byloje Malininas prieš Lietuvą (2011 m. kovo 1 d. sprendimas), 2011 m. lapkričio 8 d. nutartis Nr. 2A-P-1/2011 po EŽTT sprendimo byloje Lalas prieš Lietuvą
(2011 m. kovo 1 d. sprendimas). Apie bylų EŽTT Daktaras prieš Lietuvą bei Ramanauskas prieš
Lietuvą įtaką EŽTT jurisprudencijos plėtotei žr.: Jočienė D. Europos Žmogaus Teisių Konvencijos
taikymas ir įgyvendinimas Lietuvos vidaus teisėje ir praktikoje 1995–2013 m. // Lietuva Europos
Taryboje: dvidešimt narystės metų: recenzuotų mokslinių straipsnių ir pranešimų rinkinys. Sudarytojai I. Isokaitė, D. Žalimas. Vilnius, 2014, p. 106–107.
52 Žinoma, itin išskirtinius atvejus, kai kasacinės instancijos teismo trijų teisėjų kolegija daro išvadą,
kad jokia baudžiamojo įstatymo taikymo klaida nepadaryta, o atnaujinus bylą išplėstinė LAT
kolegija konstatuoja, jog visgi tokia klaida buvo padaryta.
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Konstitucinėje jurisprudencijoje apie apeliacinio proceso prigimtį yra išaiškinta, kad „principas tantum devolutum quantum appellatum (apeliacinės instancijos
teismas turi tikrinti bei vertinti tik apskųstos pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies teisėtumą bei pagrįstumą ir neturi tikrinti bei vertinti, ar teisėtos ir
pagrįstos yra tos sprendimo dalys, kurios nebuvo apskųstos apeliacine tvarka) nėra
absoliutus, inter alia, tuo požiūriu, kad apeliacinės instancijos teismas tam tikrais
atvejais ne tik gali, bet ir privalo peržengti apeliacinio skundo ribas; principas tantum devolutum quantum appellatum savaime nesuponuoja to, kad apeliacinės instancijos teismą apeliacinio skundo ribos taip varžytų, kad jo sprendimas būtų iš
esmės neteisingas ir dėl to būtų pažeidžiamos konstitucinės vertybės“53.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinės sesijos
2012 m. lapkričio 29 d. nutartyje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-183/2012 išnagrinėjus prokuroro skundą, kuriuo buvo prašoma griežtinti nuteistajam bausmę, priimtas sprendimas nutraukti procesą nesant nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių rodo, kad ir kasacinės instancijos teismas savo paskirtį mato ne vien
tik teisinių gėrių, į kurių pažeidimus atkreipia dėmesį kasatoriai, gynime.
Svarstant baudžiamųjų bylų atnaujinimo instituto galimybes, galima sutikti su
nuomone, kad BPK aiškiau turėtų būti atribotos prašymo54 atnaujinti bylą (prašymo priimtinumo) nagrinėjimo ir tik atnaujinus bylą sprendžiamo pašymo naikinti ar keisti įsiteisėjusius teismo baigiamuosius aktus procedūros55. Dabartinis
reguliavimas dviprasmiškai atrodo vien dėl tos priežasties, kad, LAT kolegijai nusprendus tenkinti prašymą atnaujinti bylą (BPK 453 straipsnio 3 dalis, 459 straipsnio 2 dalies 3 punktas), vėliau, išnagrinėjus tą prašymą iš esmės, gali būti priimamas sprendimas atmesti prašymą atnaujinti bylą (BPK 455 straipsnio 1 punktas,
461 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
Nuomonė, kad baudžiamųjų bylų atnaujinimo dėl aiškiai netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo formos iš viso galėtų būti atsisakyta, nes tokios klaidos
galėtų būti taisomos vadovaujantis BPK nustatytomis klaidų vykdomuose teismų
nuosprendžiuose ir nutartyse taisyklėmis56, yra pakankamai pagrįsta. Iš tikrųjų
akivaizdžios klaidos turėtų būti pripažįstamos jas padariusių teismų ir galėtų būti
jų pačių nutartimis ištaisomos. Pagrindiniai argumentai prieš šios formos atsisakymą yra teismų praktikos pavyzdžiai (tiesa, pasitaikantys itin retai), kai klaidą
padaręs teismas nemano, kad tokia klaida buvo padaryta, ir pats jos netaiso. Pavyzdžiui, pirmosios instancijos teismas, tarkime, padaręs aiškią bausmių bendrinimo klaidą, gali nepagrįstai nesutikti, jog tokia klaida padaryta. Kasacine tvarka
53 Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d., 2013 m. lapkričio 15 d. nutarimai.
54 Teoriškai, kaip minėta, be proceso dalyvių prašymų gali būti paduodami ir teikimai dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo.
55 Randakevičienė I. Baudžiamosios bylos atnaujinimas. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai,
teisė (01 S). Vilnius, 2008, p. 158. Pastebėjimas tinka atnaujinant baudžiamąją bylą dėl aiškiai netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto ar Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų.
56 Ten pat, p. 103–105.
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bylą nagrinėjusi trijų teisėjų kolegija taip pat gali baudžiamąjį įstatymą aiškinti ir
taikyti vienaip, o atnaujintą bylą išnagrinėjusi išplėstinė teisėjų kolegija gali daryti
išvadą, kad toks įstatymo aiškinimas ir taikymas yra klaidingas, bei priimti palankesnį nuteistajam sprendimą57. Tokioje situacijoje per „klaidos taisymo taisykles“
problemos iš viso negali būti sprendžiama. Galimi ir atvejai, kai apeliaciniame ir
(ar) kasaciniame skunde nenurodomos aiškios žemesnės instancijos teismo baudžiamojo įstatymo klaidos, o skundą nagrinėjanti kolegija tų klaidų savo iniciatyva
neištaiso – tokioje situacijoje įprastai manoma, kad žemesnės instancijos teismas
negali taisyti savo paties padarytos klaidos, nes klaidingą teismo baigiamąjį aktą
teisėtu (visą ar tam tikrą jo dalį) yra pripažinęs aukštesnės instancijos teismas, lyg
ir „įteisindamas“ klaidą.

VII. VIENODOS PRAKTIKOS FORMAVIMAS BAUDŽIAMOSIOSE
BYLOSE
Civilinio proceso kodekso (CPK) 4 straipsnyje nustatyta, kad „vienodos teismų
praktikos formavimą įstatymų nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas“. Galima sutikti, kad E. Kūrio pastebėjimas, jog „Baudžiamojo proceso kodekse toks teisinis reguliavimas nenustatytas, nors, be abejo, aptariamuoju aspektu
neturėtų būti skirtumo tarp civilinių ir baudžiamųjų bylų“58, yra taiklus. Visgi CPK
4 straipsnyje nėra įtvirtinta procesinė taisyklė, konkrečiai reguliuojanti bylų nagrinėjimo tvarką, taigi tokios nuostatos nebuvimas BPK nereiškia, kad turima reguliavimo spraga, kurią būtų būtina kuo skubiau užpildyti. Tokios teismų funkcijos,
kaip vienodos teismų praktikos užtikrinimas, gali būti nustatomos Teismų įstatyme, ir kartoti Teismų įstatymo nuostatas kodeksuose ar kituose teisės norminiuose aktuose būtinybės nėra. Didesne problema laikytina tai, kad atitinkamas reguliavimas Teismų įstatyme yra akivaizdžiai pasenęs. Teismų įstatymo 23 straipsnio
2 dalyje vis dar numatyta, kad LAT užtikrinti vienodą teismų praktiką gali trimis
būdais: 1) skelbdamas kasacines nutartis LAT biuletenyje, 2) teikdamas rekomendacinius išaiškinimus bei 3) konsultuodamas teisėjus. Toks reguliavimas jau ištisą
dešimtmetį neatitinka realios situacijos – konsultacijos ir rekomendaciniai išaiškinimai jau daug metų neteikiami, o kasacinių nutarčių precedentinė reikšmė nesiejama su jų paskelbimu ar nepaskelbimu LAT biuletenyje. Ši situacija nereiškia, kad
57 Šiuo atveju dažniausiai nelabai tinka kalbėti apie aiškią ar akivaizdžią (abu terminai minimi BPK
451 straipsnyje) klaidą. Tokia situacija paprastai reiškia, kad yra teisinių argumentų pagrindžiant
skirtingas nuomones dėl baudžiamojo įstatymo taikymo, „akivaizdumas“ ar „aiškumas“
atnaujinimo nutartyse konstatuojamas nuteisto asmens naudai „palengvintai“.
58 E. Kūris pažymi, kad galiojanti CPK redakcija (2011 m. birželio 21 d.) geriau atitinka Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarime pateiktus išaiškinimus nei anksčiau galiojęs CPK
4 straipsnio tekstas – „Teismai, taikydami teisę, atsižvelgia į Teismų įstatymo nustatyta tvarka
paskelbtose kasacine tvarka priimtose nutartyse esančius teisės taikymo išaiškinimus.“ Lietuvos
teisinės institucijos. Vilniaus universiteto vadovėlis (mokslinis redaktorius E. Kūris). Vilnius, 2011,
p. 121.
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LAT savavališkai nevykdo imperatyvių Teismų įstatymo nuostatų. Teisinėje praktikoje yra vadovaujamasi konstitucine jurisprudencija. Konstitucinis Teismas dar
2006 m. kovo 28 d. nutarime yra pažymėjęs, kad: 1) „tokios pat (analogiškos) bylos
turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus
teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų“ ir 2)
„privalomų ar rekomendacinio pobūdžio nurodymų, kaip turi būti sprendžiamos
atitinkamos bylos ir pan., davimas žemesnės instancijos teismams suvaržytų ir pačių tuos nurodymus duodančių aukštesnės instancijos teismų galimybes nešališkai
peržiūrėti, jeigu to prireiktų, atitinkamas bylas apeliacine arba kasacine tvarka“.
2007 m. spalio 24 d. nutarime, plėtodamas ankstesnėje konstitucinėje jurisprudencijoje plėtotą doktriną apie vienodos teismų praktikos svarbą, Konstitucinis
Teismas nurodė, kad „teismų precedentai yra teisės šaltiniai – auctoritate rationis;
rėmimasis precedentais yra vienodos (nuoseklios, neprieštaringos) teismų praktikos, kartu ir Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo principo, įgyvendinimo sąlyga.
Todėl teismų precedentai negali būti nemotyvuotai ignoruojami“.
Įstatymų leidėjas į šiuos Konstitucinio Teismo išaiškinimus niekaip nereagavo,
dėl to daugiau kaip dešimtmetį užsitęsė teisinės valstybės idėjos neatitinkanti situacija, kai teisės normų (Teismų įstatymo nuostatų) nebuvo bandoma suderinti su
konstituciniais principais59. Antra vertus, pažymėtina, kad Konstitucinio Teismo
kategoriškos išvados dėl precedentų priskyrimo teisės šaltiniams – pasak E. Kūrio, teismo precedento iš antrinių (arba fakultatyvinių ) teisės šaltinių perkėlimo į
pirminius (arba privalomuosius)60 – tarp teisininkų sukėlė tam tikrą sąmyšį. Buvo
įprasta manyti, kad bendrosios teisės (anglosaksų) tradicijos valstybėse teismų precedentai yra itin svarbūs teisės šaltiniai, o kontinentinės teisės (romanų germanų)
tradicijos valstybėse, t. y. ir Lietuvoje, laikyti teismo precedentą teisės šaltiniu, bent
jau pirminiu, negalima. Visgi praėjęs dešimtmetis po atitinkamos konstitucinės jurisprudencijos pasirodymo leidžia daryti išvadą, kad baudžiamosiose bylose (kaip
ir kitoje teismų praktikoje) teismo precedentai tapo svarbiu instrumentu vykdant
teisingumą. Tiek proceso šalys, dėstydamos savo argumentus, tiek teismai, pagrįsdami baigiamuosius aktus, įprato remtis teismų praktika – paprastai LAT išaiškinimais. Precedentų „įvedimas“ į teisinį argumentavimą, žinoma, suteikė ir galimybę
proceso dalyviams gudrauti, minint teismų precedentus, kurie negali būti taikomi
toje byloje, kurioje jais norima remtis. Yra pavyzdžių, kai ir teismai sprendimus
grindžia remdamiesi netinkamais nagrinėjamai bylai precedentais. LAT, nagrinėdamas bylas kasacine tvarka, tokiose situacijose būna priverstas priminti, kad
pagal Konstitucinio Teismo išaiškinimus „teismams sprendžiant bylas precedento
galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose
bylose, t. y. precedentas taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra ta59 Po Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimo priėmimo nustojo veikti ir Aukščiausiojo
Teismo senatas, nors Teismų įstatyme jis visą laiką buvo numatytas.
60 Kūris E. Teismo precedentas kaip teisės šaltinis Lietuvoje: oficiali konstitucinė doktrina, teisinio
mąstymo stereotipai ir kontrargumentai // Jurisprudencija, 2009, 2(116), p. 131–149, 135.
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pačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines
aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo
sukurtas precedentas“ (2007 m. spalio 24 d. nutarimas)61.
Teismų praktika rodo, kad baudžiamosiose bylose nebuvo pradėta nuosprendžių priiminėti vadovaujantis ne įstatymais, o vien tik precedentais. Teismai nagrinėja baudžiamąsias bylas taikydami BK ir BPK normas. Visuotinai yra suprasta,
kad precedentai „ne konkuruoja su įstatymu ar jį pakeičia, o su juo koegzistuoja ir
jį papildo“62. Taisyklė, kad teisinėje valstybėje teisė lemia praktiką, o ne praktika
teisę63, ir toliau galioja Lietuvos baudžiamajam procesui64.
Retais atvejais LAT vadovaujasi ir Konstitucinio Teismo išaiškinimais, kad
teismas gali imtis įstatymų leidėjui priklausančių funkcijų ad hoc užpildydamas
teisinio reguliavimo spragas. Konstitucinio Teismo doktrina, kad „teisės aktuose
esančias teisės spragas yra įmanoma tam tikru mastu užpildyti ir taikant teisę (inter alia naudojant teisės analogiją, taikant bendruosius teisės principus, taip pat
aukštesnės galios teisės aktus, pirmiausia Konstituciją)“65, baudžiamosiose bylose gali būti remiamasi tik aptikus procesinio reguliavimo spragą. Baudžiamosios
atsakomybės taikymas, nesant BK baudžiamąją atsakomybę už tam tikrų veikų
padarymą numatančių nuostatų, savaime suprantama, yra negalimas. Tačiau dėl
procesinių taisyklių trūkumo teismas tikrai negali būti atleistas nuo pareigos išnagrinėti jo žinioje turimą bylą. Tokių situacijų nagrinėjant baudžiamąsias bylas
pasitaiko. Pavyzdžiui, BPK nereguliuoja, kaip turi vykti baudžiamasis procesas, kai
atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės asmuo padaro naują nusikalstamą veiką
ir dėl to pagal BK įtvirtintas nuostatas turi būti baudžiamas tiek už naują veiką, tiek
ir už veiką, už kurios padarymą nuo atsakomybės jis buvo atleistas. Nagrinėdama
tokią situaciją LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinė sesija 2007 m. lapkričio 27 d. nutartyje, priimtoje baudžiamojoje byloje Nr. 2K–P–429/2007, išaiškino,
kokie veiksmai teismo posėdžio metu kokia eilės tvarka turi būti atliekami teismui nagrinėjant tokią bylą. Pažymėtina, kad reguliavimo spraga nėra užpildyta iki
šiol ir teismai, nagrinėdami analogiškas bylas, turi vadovautis ne BPK, o nurodyta
nutartimi. Tokia situacija nelaikytina normalia, nes ir Konstitucinis Teismas yra
nurodęs, kad teismams taikant teisę spraga užpildoma tik laikinai, kol įstatymų
61 2015 m. gruodžio 29 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-640-507/2015.
62 Kūris E. Teismo precedentas kaip teisės šaltinis Lietuvoje: oficiali konstitucinė doktrina, teisinio
mąstymo stereotipai ir kontrargumentai // Jurisprudencija, 2009, 2(116), p. 133–135.
63 Knauer Ch. Vom Wesen und Zweck der Revision // Neue Zeitschrift für Strafrecht, 2016, Heft
Nr. 1, p. 9.
64 Terminas „teisė“ čia vartojamas siaurąja – pozityvinės teisės prasme. Čia norima tik pasakyti, kad
kasacinėje praktikoje laikomasi pozicijos, jog tiriant bei nagrinėjant baudžiamąsias bylas turi būti
preciziškai taikomos BK ir BPK nuostatos. Teisinėje literatūroje (žr., pvz., Kūris E. Teisės viešpatavimas // Krizė, teisės viešpatavimas ir žmogaus teisės. Mokslinis redaktorius E. Kūris. Šiauliai,
2015, p. 26–41) nagrinėjamu sudėtingu santykio tarp pozityvinės (statutinės) ir jurisprudencinės
teismų kuriamos teisės klausimu čia neužimama kokia nors kategoriška pozicija.
65 Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. nutarimas.
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leidėjas nėra priėmęs būtinų įstatymų pataisų. Deja, laikinumas dėl nurodytos situacijos trunka jau daug metų.
Teismų praktikos formavimui reikšmę turi bet kokios sudėties LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų išnagrinėtos kasacinės bylos. Visgi, kaip ir yra nurodęs Konstitucinis Teismas, reikšmingiausiais precedentais laikomos išplėstinės
septynių teisėjų kolegijos bei LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinės sesijos
nutartys66. Šios nutartys dažniausiai yra priimamos sudėtingesnėse bylose ar bylose, kuriose laukiamas naujas teisės aiškinimas, todėl paprastai šiose nutartyse
skiriamas dėmesys ne vien tik konkretaus kasacinio skundo išnagrinėjimui, bet ir
stengiamasi sprendžiamus klausimus aptarti platesniame kontekste.
Nuo 2011 m. spalio 1 d. kasacine tvarka baudžiamąsias bylas gali nagrinėti mišri
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus ir Civilinių bylų skyriaus trijų ar išplėstinė septynių teisėjų kolegija arba Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plenarinė sesija. Tokios BPK pataisos buvo padarytos manant, kad mišrios kolegijos gali būti svarbios formuojant teismų praktiką bylose, kuriose sprendžiami
baudžiamųjų teisinių santykių atribojimo nuo civilinių teisinių santykių klausimai,
kuriose turi būti vadovaujamasi civilinės teisės normomis sprendžiant baudžiamojoje byloje pareikštą civilinį ieškinį ar kuriose kyla kitų sudėtingų civilinės teisės
reguliuojamų klausimų. Visgi praėjus penkeriems metams po šių pataisų priėmimo galima daryti išvadą, kad didelio mišrių kolegijų sudarymo poreikio nepastebėta – kol kas mišri kolegija yra išnagrinėjusi tik vieną baudžiamąją bylą67.

IŠVADOS
1. LAT baudžiamajame procese vykdomų funkcijų istorinė analizė rodo, kad,
1990 m. atkūrus Nepriklausomybę, dėl LAT padėties baudžiamojoje teisenoje ilgą
laiką įstatymų leidėjas neturėjo aiškios nuomonės. Tik 1998 m. buvo prieita prie
logiškos išvados, kad LAT turi būti vieninteliu kasaciniu teismu. Prireikė daugiau
nei dešimties metų (iki 2002 m. priimto BPK įsigaliojimo) norint nuspręsti, kad
LAT pirmininko teisė inicijuoti teikimu kasacinį procesą baudžiamosiose bylose,
kuriose proceso dalyviai nėra padavę kasacinių skundų, yra su baudžiamojo proceso principais nesuderinamas sovietinės teisės reliktas.
66 Išsamią daugelio LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinės sesijos nutarčių analizę žr.: Prapiestis J., Girdauskas M. Baudžiamojo proceso kodekso taikymo problemos Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo jurisprudencijoje // Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui 10 metų: recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamojo proceso ir kriminalistikos aktualijoms ir problematikai, rinkinys. Sudarytojai G. Juodkaitė-Granskienė ir A. Gorbatkov.
Vilnius, 2012, p. 293–334.
67 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m.
balandžio 19 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-49-788/2016. Be to, išplėstinės mišrios
septynių teisėjų kolegijos yra išnagrinėjusios dvi kasacines civilines bylas, kuriose nusikalstama
veika padarytos žalos klausimai buvo sprendžiami ne baudžiamojoje byloje, o atskirai civilinio
proceso tvarka.
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2. BPK įtvirtinta taisyklė, kad kasacine tvarka bylos nagrinėjamos tik teisės aspektu, yra konstituciškai pagrįsta, atitinkanti Vakarų Europos valstybių teisės tradiciją. Kasacijos modelis, nustatantis kasacinių skundų atranką bei apibrėžiantis
kasaciją kaip stadiją, kurioje sprendžiami tik teisės klausimai, negali būti vertinamas kaip neatitinkantis žmogaus teisių ir laisvių apsaugos reikalavimų.
3. Šiuo metu galiojančioje BPK redakcijoje įtvirtinti bylos nagrinėjimo kasacine tvarka pagrindai iš esmės leidžia tinkamai vykdyti teismo baigiamųjų aktų
baudžiamosiose bylose patikrą teisės taikymo aspektu. Kitose valstybėse esančio
reguliavimo perkėlimas į mūsų BPK numatant absoliučius pagrindus, t. y. pagrindus, kuriuos nustačius apskųstas kasacine tvarka nuosprendis ar nutartis turi būti
visais atvejais naikinamas, kasacinės praktikos iš esmės nepakeistų, tačiau kasaciniai pagrindai būtų apibrėžti tiksliau, jei įstatyme atskirai būtų išskirti pagrindai
sprendimų dėl civilinio ieškinio apskundimui bei numatyta, kad esminių proceso
pažeidimu gali būti laikomas ne tik BPK, bet ir kitų proceso metu taikytų įstatymų
(dažniausiai būtų kalbama apie Kriminalinės žvalgybos įstatymo nuostatų taikymą) pažeidimas.
4. Kasacinė teismų praktika rodo, kad BPK 20 straipsnio 5 dalies pažeidimas
kaip kasacinis pagrindas itin dažnai nurodomas dirbtinai – neturint argumentų
apie konkretesnes teismų padarytas teisės taikymo klaidas, yra bandoma kasacinės
instancijos teismą įtikinti, kad netinkamai byloje įvertinus įrodymus priimtas neteisingas teismo sprendimas.
5. Kasacinė praktika baudžiamosiose bylose, kuriose LAT sprendžia baudžiamojo įstatymo taikymo klausimus, leidžia daryti išvadą, kad žemesnės instancijos
teismai tinkamai vadovaujasi LAT išaiškinimais. LAT suformuota praktika tam
tikroje kategorijoje baudžiamųjų bylų gana greitai tampa svarbiu šaltiniu, leidžiančiu žemesnės instancijos teismams išvengti baudžiamojo įstatymo taikymo klaidų.
6. Procesas dėl baudžiamųjų bylų atnaujinimo yra santykinai nedidėlė LAT
procesinės veiklos dalis. Šios bylos paprastai labiau svarbios tik garantuojant teismo sprendimo teisingumą atskiroje byloje – atnaujinus bylas dėl aiškiai netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo retais atvejais yra ištaisomos atskiros teisės
klaidos. Kitaip vertintini baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl EŽTT sprendimų
atvejai. Per pastaruosius dešimt metų tokių pavyzdžių buvo trys – visos trys bylos
reikšmingai prisidėjo prie teismų praktikos, atribojant draudžiamą provokavimą
daryti nusikalstamas veikas nuo leistinų tyrimo veiksmų, formavimo.
7. Po 2006–2007 m. Konstitucinio Teismo išaiškinimų dėl teismo precedentų
kaip teisės šaltinių LAT vaidmuo užtikrinant vienodą teismų praktiką baudžiamosiose bylose padidėjo, nors LAT neteikia privalomų teismams nurodymų sovietinę
sistemą priminusių Senato išaiškinimų ir konsultacijų forma. Teismų praktikos
formavimas per LAT konkrečiose bylose priimamas kasacines nutartis atitinka
konstitucinius principus. Šis būdas yra ir daug racionalesnis nei Senato nutarimų
bei konsultacijų rengimas. Pagal teismo nutartyje dėstomas aplinkybes galima nuspręsti, kokiais LAT išaiškinimais gali būti remiamasi kaip teisės šaltiniais konkre322
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čioje byloje. Svarbia LAT vykdoma funkcija laikytinas ir teisės reguliavimo spragų
užpildymas ad hoc nagrinėjant konkrečias bylas.
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BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS UŽ APGAULINGĄ
APSKAITOS TVARKYMĄ YPATUMAI
ĮVADAS
Lietuvoje nėra aiškios ir darnios teisinės atsakomybės už apgaulingą buhalterinės
apskaitos tvarkymą sistemos, o tai kelia problemų praktikoje kvalifikuojant šias nusikalstamas veikas. Apskritai buhalterio darbas yra labai pavojingas. Dažnai patys
buhalteriai to nežino ir vėliau tampa įmonių ar bendrovių vadovų kaltės „įkaitais“.
Buhalterių veikla yra susijusi su didesne profesinės veiklos rizika. Atsakomybės
grėsmė priklauso ne tik nuo paties įmonės ar bendrovės vadovo darbo, bet ir nuo
kitų darbuotojų darbo kokybės. Tiesą sakant, daugiausia nuo vienos pareigybės
darbuotojo – buhalterio – kokybiško darbo. Paprastai prokuroras, įvertinęs aptiktus
pažeidimus buhalterinės apskaitos procese, linkęs procesą pabaigti baudžiamuoju
įsakymu, t. y. pabaigti lengvesniu nei teismo procesu. Pats procesas yra nesudėtingas, tačiau, nepaisant to, asmeniui po proceso baigties išlieka teistumas. Autoriaus
įsitikinimu, buhalterinės apskaitos pažeidimuose visuomet kyla baudžiamosios ir
administracinės atsakomybės atribojimo problema. Atribojimo kriterijai neaiškūs,
praktiškai jų nėra. Todėl visuomet lengviau žmogų kaltinti kriminalinio pobūdžio
veika, galutinį vertinimą paliekant teismų praktikai. Baudžiamoji atsakomybė dėl
buhalterinės apskaitos kyla dėl tyčinės veikos ir dėl to kilusių padarinių. Todėl aplaidžios buhalterinės apskaitos kriminalizavimas, autoriaus nuomone, yra perteklinis. Tam visiškai pakaktų administracinės atsakomybės. Kita vertus, praktikoje
buhalteriai dažnai priversti duoti parodymus prieš įmonių ar bendrovių vadovus.
Toks jų liudijimas baudžiamojo proceso tvarka buhalterį verčia liudytoju, o vadovą
daro įtariamuoju ar kaltinamuoju, t. y. žaidimas „silpnąja“ grandimi.
Vertinant teismų praktiką nagrinėjant baudžiamąsias bylas, susijusias su buhalterinės apskaitos nusikaltimais, pastebėtina, jog dažniausiai jų sėkmė priklauso
nuo įrodymo vertinimo. Dėl to kyla šių nusikalstamų veikų kvalifikavimo problemų. Tokio pobūdžio baudžiamosios bylos yra didelės apimties, tiriamos daugiaepizodės nusikalstamos veikos, dažnai padarytos bendrininkų ar organizuotos
grupės asmenų, tarpregioniniu mastu, veikiant kelių įmonių vardu, naudojant kaip
priedangą nusikalstamai veiklai vykdyti įsteigtas ar nupirktas įmones. Kita vertus,
ikiteisminio tyrimo sąnaudos labai didelės, o bausmės už tokių nusikaltimų padarymą skiriamos sąlygiškai nedidelės.
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I. APGAULINGOS BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO
DALYKAS: NAUJAS POŽIŪRIS
Atrodytų, jog teisininkui nėra būtinybės suvokti, koks yra nusikalstamo buhalterinės apskaitos vedimo dalyko turinys. Kita vertus, buhalterinės apskaitos ekspertas
ar specialistas nurodo, kaip apskaita konkrečiai tvarkoma, kokie konkrečiai apskaitos vedimo pažeidimai padaryti, o teisininkas privalo mokėti eksperto išvadoje
(akte) pastebėti konstatuojamus (arba kai kuriais atvejais nekonstatuotus, tačiau
galimus) buhalterinės apskaitos pažeidimus ir, žinoma, atskirti baudžiamąją atsakomybę nuo administracinės; privalo mokėti vertinti ekspertizės akte suformuluotus teiginius, pateikiamas išvadas, kad galėtų daryti pagrįstas išvadas konkrečioje
baudžiamojoje byloje dėl jos tolesnės eigos. Konkrečioje byloje būtina visų pirma
išspręsti klausimą, ar byloje esantis (arba byloje tiriamas kaip nusikaltimo dalykas)
dokumentas apkritai turėjo būti pildomas (arba buvo užpildytas) kaip apskaitos
(pirminis) dokumentas, o jei taip, tai kokios rūšies (pagal reglamentacijos laipsnį)
dokumentas turėjo būti pildomas (ar buvo užpildytas). Tik atsakę į pastaruosius
klausimus galime spręsti kitą užduotį – ar konkretus apskaitos (pirminis) dokumentas yra nusikaltimo dalykas.
Teismų praktikoje apgaulingo ar aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo bylose (BK 222, 223 straipsnių taikymas) yra išaiškinta, kad realią asmens veiklą, jo
ūkinę, komercinę, finansinę būklę, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą turi būti įmanoma nustatyti analizuojant to asmens (ūkio subjekto) buhalterinės
apskaitos dokumentus. Jei to padaryti tokiu būdu (o ne atliekant priešpriešinius
patikrinimus, ikiteisminį tyrimą ir pan.) negalima, tai reiškia – BK 222 straipsnio
prasme – nusikalstamų padarinių buvimą1. Apgaulingo buhalterinės apskaitos
tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, ekspertizės aktu2.
BK 222 straipsnio 1 dalyje nustatyta atsakomybė už apgaulingą apskaitos tvarkymą. Šiame straipsnyje atsakomybė nustatyta už šių veikų padarymą: 1) apgaulingą
teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymą; 2) buhalterinės apskaitos dokumentų paslėpimą; 3) buhalterinės apskaitos dokumentų sunaikinimą;
4) buhalterinės apskaitos dokumentų sugadinimą, jei dėl to nebuvo galima visiškai
ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų
dydžio ar struktūros.
Buhalterinės apskaitos tvarkymas vertintinas kaip procesas, kurio metu atliekami įvairūs veiksmai siekiant registruoti, grupuoti ir apibendrinti ūkines operacijas ir įvykius, taip gaunant informaciją, reikalingą ekonominiams sprendimams
priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti. Apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai buhalterinės apskaitos tvarkymas
1
2
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sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus (pvz., dvigubos buhalterinės apskaitos vedimas, dalies ar visų
ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių nefiksavimas apskaitos dokumentuose ir pan.).
Reikalavimą įforminti ūkines operacijas ir įvykius įtvirtina Buhalterinės apskaitos
įstatymo 12 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad visos ūkinės operacijos
ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio
2 dalyje numatytą atvejį (kai surašoma buhalterinė pažyma). Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus
ar įvykus. Šį imperatyvą patvirtina ir Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio
2 dalis, kurioje nustatyta, jog į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas
ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba
struktūros pasikeitimu. Šie įtvirtinti reikalavimai buhalterinės apskaitos vedimo
procesui pripažintini ir kasacinės instancijos teismo praktikoje3.
Atkreiptinas dėmesys, kad pati ūkinė operacija nėra buhalterinė apskaita, tačiau ūkinės operacijos įforminimas pinigų apskaitos dokumentu, kuriame nurodyta grynųjų pinigų mokėjimo ar jų pervedimo operacija, yra finansinė operacija,
kuri privalo būti fiksuojama apskaitoje. Reikalavimą įforminti ūkines operacijas ir
įvykius įtvirtina Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnis, reglamentuojantis
ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimą ir registravimą. Šio straipsnio 1 dalis
nustato, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos
dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį (kai surašoma buhalterinė pažyma). Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. Šį imperatyvą patvirtina ir Buhalterinės
apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatyta, jog į apskaitą privaloma
įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu4.
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme įtvirtinta ūkinių operacijų fiksavimo tvarka ir momentas – pabrėžiama, kad visos ūkinės operacijos ir
ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Pagal įstatymą apskaitos
dokumentas – tai popierinis ar elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės
operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą5. Šios įstatymo nuostatos ir jų reikšmė
aiškinant BK 222 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos sudėties požymius
parodo, kad šis nusikaltimas padaromas ne vykdant tam tikrą veiklą ar atliekant
pavienius veiksmus, kurie yra tokios veiklos epizodai, o tik vėliau, kai kyla pareiga
šiuos įvykius ar esamą padėtį užfiksuoti privalomoje tvarkyti buhalterinėje apskaitoje – neįtraukiant į ją tam tikrų faktų, kaip tikrus nurodant faktus, kurių iš tiesų
nebuvo, arba pateikiant tikrovės neatitinkančią informaciją. Pažymėtina ir tai, kad
3
4
5
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Lietuvos Respublikos buhalterinės veiklos įstatymas Nr. IX-574, priimtas 2001 m. lapkričio 6 d. //
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šių nusikaltimų dalykas yra ne turtas, su kuriuo atliekamos vėliau tinkamai neužfiksuojamos operacijos ar kurį siekiama įgyti tokias operacijas atliekant, o buhalterinės apskaitos dokumentai, kuriuose daromi melagingi įrašai arba neįrašomi reikiami duomenys. Be to, padariniai, su kuriais siejamas šių nusikaltimų baigtumas,
yra ne turtinė žala kitiems asmenims, o negalimumas nustatyti asmens veiklos, jo
turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros.
Toks šio nusikaltimo pobūdis leidžia teigti, kad vien iš apgaulingo apskaitos
tvarkymo joks turtas nėra gaunamas ir jokie padariniai kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims (tarp jų – valstybei) nekyla, todėl apgaulingas apskaitos tvarkymas pats savaime nelemia veiklos neteisėtumo ir iš tokios veiklos gaunamo turto
statuso. Veiklos neteisėtumą ir turtinės naudos, kuri gaunama darant kitus nusikaltimus ir kartu apgaulingai tvarkant apskaitą, ar jos dalies pripažinimą nusikalstamos veikos rezultatu lemia šių kartu su apgaulingu apskaitos tvarkymu daromų
nusikaltimų dalykas ir jais padaryta turtinė žala6. Taigi galima teigti ir tai, kad
dažniausiai momentą, nuo kurio asmens veikla laikytina neteisėta, nulemia ne tiek
apskaitos tvarkymo trūkumai (kurie savo ruožtu sudaro BK 222 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos sudėtį), kiek tas mechanizmas, per kurį pasisavinamas
turtas ar kitaip neteisėtai gaunamos lėšos ir kuris dangstomas apgaulingai tvarkant
apskaitą.
Atsižvelgiant į tai, kad dalis nusikalstamo buhalterinės apskaitos tvarkymo požymių (tarp jų ir dalykas) yra blanketinio pobūdžio, veikos kvalifikavimo procese,
siekiant suvokti nusikaltimo sudėties požymį(-ius), būtina analizuoti teisės šaltinių,
į kuriuos nukreipta blanketinė norma, turinį. Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis buhalterinės apskaitos tvarkymą, yra Lietuvos Respublikos buhalterinės
apskaitos įstatymas. Tačiau šis įstatymas, nustatantis apskaitos tvarką Lietuvoje, ne
vienintelis. Atskiruose įstatymuose taip pat įtvirtinta nemažai specialiųjų buhalterinės apskaitos tvarkymo nuostatų. Be to, konkrečias apskaitos tvarkymo taisykles
gali nustatyti ir nustato ar (ir) detalizuoja įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai.
Kadangi nusikalstamai tvarkomos apskaitos objektas yra buhalterinės apskaitos
vedimo tvarka (papildomas objektas gali būti valstybės finansiniai interesai arba
kitų asmenų finansiniai bei kitokie interesai), tam, kad būtų įmanoma suvokti
nusikaltimo dalyką, būtina įvertinti buhalterinės apskaitos sampratą, nes būtent
buhalterinės apskaitos turinį sudarančių dalykų tvarkymo ypatybės lemia apskaitos
tvarkymo tinkamumą7. Praktikoje apskaitos tikslas yra užregistruoti ataskaitinio
laikotarpio ūkinių faktų duomenis, juos atitinkamai sukaupti ir parengti įvairioms
ataskaitoms pildyti. Visa darbo, susijusio su apskaitos organizavimu įmonėse, esmė
yra ta, kad ūkinių operacijų registravimas būtų sutvarkytas taip, jog vieną kartą
jas užregistravus reikėtų atlikti tik minimalius koregavimus turint tikslą parengti
6
7
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skirtingas ataskaitas. Todėl buhalterinė apskaita turi sukaupti duomenis, reikalingus finansinių ataskaitų rinkiniui, vidinėms ataskaitoms, mokesčių deklaracijoms
ir statistinėms ataskaitoms pildyti.
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme pateiktame apibrėžime
nurodyta, kad buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų
pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti (Įstatymo 2 straipsnio 5 punktas), valdymo (vidaus) apskaita – informacijos,
reikalingos ūkio subjektui valdyti, rinkimas, sisteminimas, įvertinimas ir pateikimas (Įstatymo 2 straipsnio 20 punktas)8. Galima daryti išvadą, kad pagal įstatymo nuostatas valdymo (vidaus) apskaita yra sudedamoji buhalterinės apskaitos
dalis. Tačiau šiuo atveju iškyla problema, kad nėra įvardyta kita buhalterinės apskaitos dalis. Tokiu būdu išskiriama tiesiog apskaita ir valdymo (vidaus) apskaita.
Atsižvelgiant į tai, galima pagrįstai teigti, kad gali susidaryti įspūdis, jog įmonėje
tvarkoma daugybė skirtingų apskaitų. Viena apskaita skirta buhalterinėms ataskaitoms, kita – mokesčių deklaracijoms pildyti, trečia – statistinėms ataskaitoms,
ketvirta – vidiniams valdymo poreikiams tenkinti9.
Buhalterinės apskaitos įstatymo sisteminė analizė leidžia teigti, kad sudaroma
finansinė atskaitomybė bei ekonominiai sprendimai priimami remiantis pirminiais apskaitos dokumentais bei registrais. Atsižvelgiant į įstatymo formuluotę, jog
buhalterinės apskaitos kaip sistemos pagrindu sudaroma finansinė atskaitomybė,
galima teigti, kad ji lieka už buhalterinės apskaitos sistemos ribų.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagrindinis apskaitos tikslas – pateikti išoriniams vartotojams teisingą informaciją apie finansinę įmonės būklę ir jos rezultatus, griežčiausiai reglamentuojami buhalterinės apskaitos rezultatai – visos išorinių
ataskaitų formos ir jų turinys. Taip finansines ataskaitas reglamentuoja Lietuvos
Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas ir verslo apskaitos standartai. Todėl buhalterinės apskaitos sistemos dalis, skirta finansinių ataskaitų rinkiniui rengti, yra ne kas kita kaip finansinė apskaita. Taigi darytina išvada, kad
praktiškai buhalterinę apskaitą galima būtų vertinti kaip ūkinių operacijų ir ūkinių
įvykių registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistemą, kurią sudaro dvi apskaitos rūšys: skirta informacijai gauti ekonominiams sprendimams priimti (valdymo
apskaita) ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti (finansinė apskaita). Kitaip tariant, buhalterinė apskaita vertintina kaip buhalterinės apskaitos duomenų pildymo bei apibendrinimo procesas bei sistema, į kurią įeina ir finansinė atskaitomybė,
nes realiai ūkinės operacijos fiksuojamos ir einamoji buhalterinė apskaita vedama net ir sudarant finansinę atskaitomybę. Be to, ir paties Buhalterinės apskaitos
įstatymo 17 straipsnyje akivaizdžiai konstatuojama, jog finansinė atskaitomybė su8
9
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daroma pagal sąskaitų duomenis Finansinės atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės
aktų nustatyta tvarka.
Kita vertus, net ir nevertinant Buhalterinės apskaitos įstatyme suformuluotos
buhalterinės apskaitos sampratos tinkamumo ir nepaisant to, kad finansinė atskaitomybė nėra nusikalstamo buhalterinės apskaitos tvarkymo dalykas, šis dokumentas vis dėlto svarbus nusikalstamo buhalterinės apskaitos įrodinėjimo procese.
Kadangi BK 222 straipsnyje nustatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, tai baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai sukelia šiame BK straipsnyje numatytus padarinius – dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš
dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio
ar struktūros. Įstatyme šie padariniai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl pakanka
nustatyti bent vieną iš jų, kad asmuo būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
BK 222 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pasekmių formuluotė: negalima nustatyti
įmonės veiklos rezultatų (asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros). Tad ir kyla klausimas, ar galimybė nustatyti įmonės veiklos rezultatus išnyksta nuo to momento, kai tiesą atspindintys duomenys
neįtraukiami į buhalterinę apskaitą ar įtraukiami, tačiau jie įtvirtina akivaizdžiai
neteisingą informaciją, ar nuo to momento, kai veiklos rezultatų nebegali nustatyti
įmonės veiklą vertinantis asmuo. Pvz., buhalterinės apskaitos dokumentų paslėpimas, kai dokumentas slepiamas, turint tikslą, kad juo nebūtų pasinaudota tikrinant
asmens veiklą, jo turtą, nuosavą kapitalą ar įsipareigojimų dydį ar struktūrą.
Pasekmių kilimo momentas turėtų būti sietinas su galimybės nustatyti įmonės
veiklos rezultatus, jos ūkinę, komercinę, finansinę būklę arba įvertinti turtą išnykimo momentu. O tas momentas kaip tik ir atsiranda nuo nusikalstamo poveikio
šio nusikaltimo dalykams – t. y. apskaitos dokumentams ar (ir) registrams. Apskaitos dokumentai iš esmės yra pirmoji ūkinės veiklos fiksavimo dokumentuose
pakopa, kurioje fiksuojami įvykę ūkiniai įvykiai ar ūkinės operacijos. Paprastai šie
dokumentai vadinami pirminiais apskaitos dokumentais. Apskaitos registrai – tai
privaloma antroji buhalterinės apskaitos duomenų pildymo dalis, kai registruojami esminiai apskaitos dokumentuose užfiksuoti duomenys. Tai – buhalterinės apskaitos duomenų sąvadas, kuris yra įstatymo reikalaujamas (tačiau ir pačiam ūkio
subjektui naudingas) pildyti, nes jo pagrindu parengiami finansinės atskaitomybės
dokumentai – galutinai apibendrinami ūkio subjekto duomenys10.
Atkreiptinas dėmesys į tai, jog Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo
22 straipsnio 1 dalis įtvirtina nuostatas dėl finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro atskiros finansinės ataskaitos: 1) balansas; 2) pelno (nuostolių) ataskaita; 3) pinigų srautų ataskaita; 4) nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita; 5) aiškinamasis raštas.
Kartu visos pagal šio įstatymo reikalavimus parengtos finansinės ataskaitos sudaro
nedalomą visumą (Įstatymo 22 straipsnio 2 dalis).
10 Greičius M. Nusikalstamo buhalterinės apskaitos tvarkymo dalyko samprata ir reikšmė kvalifikacijai // Jurisprudencija, 2003, t. 45(37), p. 123–134.

332

BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS UŽ APGAULINGĄ APSKAITOS TVARKYMĄ YPATUMAI

Taigi laikytina, kad nusikalstamos buhalterinės apskaitos dalykais laikomi trijų
lygių dokumentai – pirminiai apskaitos dokumentai, registrai ir finansinė atskaitomybė. Tai reiškia, jog pripažįstama, kad apgaulingos buhalterinės apskaitos dalyko
samprata apima šias tris dokumentų kategorijas. Praktikoje baudžiamosiose bylose
turėtų būti vertinami ne tik pirminiai dokumentai, registrai, bet ir visa įmonių
finansinė atskaitomybė, t. y. visų įmonių ūkinių operacijų sistema bei jų turinys
(patalpų nuomos sutartys, statybos rangos sutartys, remonto darbų sutartys, atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktai, lokalinės sąmatos, PVM sąskaitos faktūros,
kasos pajamų orderių kvitai, pastatų nuosavybės dokumentai, pelno (nuostolio)
ataskaitos) ir kiti dokumentai.

II. APGAULINGO APSKAITOS TVARKYMO PADARINIAI IR JŲ
NUSTATYMAS
BK 222 straipsnyje nustatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai jis sukelia šiame BK straipsnyje numatytus
padarinius – dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš
dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio
ar struktūros, be to, įstatyme šie padariniai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl
pakanka nustatyti bent vieną iš jų, kad asmuo būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. BK 222 straipsnio 1 dalyje nustatytos nusikalstamos veikos padariniai
yra alternatyvūs, todėl teismų procesiniuose dokumentuose turi būti nurodomi ne
visi įstatyme išvardyti padariniai, o tik tam atvejui nustatyti. Specialistų išvados dėl
kilusių padarinių negali būti tik nemotyvuotas pažodinis įstatymo teksto perrašymas, paliekant tik alternatyviai suformuluotus padarinius.
Teismų praktikoje pasitaiko atvejų, kai asmenys neneigia padarytų buhalterinės
apskaitos pažeidimų, tačiau ginčija padarinių kilimą.
Štai baudžiamojoje byloje tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismų esminis argumentas, kad S. M. veiksmuose yra BK 222 straipsnio 1 dalyje numatyto
nusikaltimo sudėtis – tai papildoma specialisto išvada, jog dėl apgaulingai tvarkomos
UAB buhalterinės apskaitos nebuvo galima iš dalies nustatyti šios įmonės turto ir
įsipareigojimų dydžio 2009 m. balandžio 1 d. liepos 31 d. laikotarpiu11.
Tačiau kasacinės instancijos teismas nustatė, jog, formaliai vertinant specialistės išvadą, gal ir galima būtų ją laikyti teisinga, tačiau teismai nustatė, kad minėti
sandoriai tarp UAB ir M. S. bei G. Ž. realiai įvyko 2009 m. liepos 5 d., tik buvo
suklastota jų data, jog jie neva buvo sudaryti 2009 m. balandžio 15 d., ir šie tikrovės neatitinkantys dokumentai įtraukti į UAB 2009 m. liepos mėn. išrašomų
PVM sąskaitų faktūrų registrą. Teisėjų kolegijos vertinimu, vien datos suklastojimas realiai įvykusiuose sandoriuose, kuriuose kiti duomenys nurodyti teisingi, ir
tokių dokumentų įtraukimas į UAB 2009 m. liepos mėn. išrašomų PVM sąskaitų
11
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faktūrų registrą netrukdo iš dalies nustatyti įmonės turto ir įsipareigojimų dydžio.
Taigi darytina išvada, kad S. M. veikoje nėra BK 222 straipsnio 1 dalies dispozicijoje
numatytų būtinų padarinių, todėl jo veikoje nėra šio nusikaltimo sudėties.
Akivaizdu, kad sugadindamas ar suklastodamas apskaitos dokumentą asmuo
suvokia, jog nuo šio momento išnyksta galimybė nustatyti įmonės veiklos rezultatus. Kita vertus, apgaulingos buhalterinės apskaitos pabaigos momentas sietinas su
visų įmonės ūkinių finansinių operacijų turiniu bei jų sistema, pateikiant ir pelno
(nuostolio) ataskaitas pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną. Vadinasi, tam, kad būtų galima nustatyti, kokia įmonės ūkinė finansinė veikla (jos reali padėtis bei finansiniai rezultatai), būtina įvertinti konkretaus juridinio subjekto rezultatą už konkretų veiklos laikotarpį.
Štai baudžiamojoje byloje nustatyta, jog UAB „Vanteras“ PVM deklaracijos VMI
buvo teikiamos už 2001, 2002, 2003, 2004 m., UAB „Lavanija“ taip pat už 2001,
2002, 2003 ir 2004 m. (paskutinė deklaracija buvo pateikta 2004 m. liepos 13 d.), UAB
„Šeškinės Širvinta“ už 2001, 2002, 2003 m. (paskutinė deklaracija pateikta 2003 m.
lapkričio 19 d.), UAB „Sparteka“ už 2004 m. (paskutinė deklaracija pateikta 2004 m.
spalio 12 d.), UAB „Serneta“ už 2000–2004 m. ir 2005 m. (paskutinė deklaracija pateikta 2005 m. kovo 1 d. už 2004 m. liepos mėnesio deklaraciją), UAB „Acumen“ už
2002, 2003, 2004 ir 2005 m. (paskutinė deklaracija pateikta 2005 m. birželio 14 d.
už 2004 m. vasario, gegužės, birželio, rugsėjo, lapkričio, gruodžio mėnesius), UAB
„Vanteras“ už 2001 m.12
Šioje baudžiamojoje byloje buvo vertintas 2000–2004 m. įmonių ūkinių finansinių metų laikotarpis ir konstatuota, kad už minėtą laikotarpį finansinėje atskaitomybėje neteisingai užfiksuotas bendrovių turtas, nuosavas kapitalas, įsipareigojimai ir sąnaudos. Dėl to nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti bendrovių
2000–2004 m. ūkinių finansinių metų turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Pažymėtina, kad šioje baudžiamojoje byloje ikiteisminis tyrimas
dėl nusikalstamų veikų buvo pradėtas 2004 m. balandžio 19 d., o pati nusikalstama
veika pradėjo aiškėti tik 2005 m. gegužės–birželio mėnesiais po pirmųjų kratų UAB
„Serneta“ priklausančiose patalpose L. Asanavičiūtės g. (kur buvo paimta 112 dėžių
buhalterinių dokumentų bei 16 maišų su kasos juostomis) ir Panerių g./Kuršių g.
(kur buvo paimtos 4 dėžės buhalterinių dokumentų). Vadinasi, iki to laiko UAB
„Serneta“ vykdė nusikalstamą veiką toliau, nes pateikė įmonės balansą už 2004 m.
(realiai 2005 m. sausio 1 d.). Atkreiptinas dėmesys dar ir į tai, kad metinės pelno
mokesčio deklaracijos ir avansinio pelno mokesčio deklaracijos pateikiamos pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio laikotarpio dešimto mėnesio
pirmos dienos (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 51 straipsnis), t. y.
šios bylos kontekste tai būtų 2005 m. spalio 1 d., ir įmonės balanso surašymas yra
reikšmingas visiems finansiniams metams, nes pagal jį sudaroma pelno mokesčio
ataskaita. Taigi reikėtų konstatuoti, jog nusikalstamos veikos baigtumas turėtų būti
12 Kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-29/2016.
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2005 m. spalio mėnesį, kai buvo pateikiamos anksčiau nurodytos PVM deklaracijos su tomis pačiomis suklastotomis sąskaitomis-faktūromis. Nesant galimybės šio
fakto vertinti šiuo metu ir išeiti už kaltinimo nagrinėjimo ribų bei atsižvelgiant į
Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas, buvo
pasirinktas 2000–2004 m. finansinių metų laikotarpis. Taigi šioje baudžiamojoje
byloje yra reikšminga ne paskutinė atlikta buhalterinė operacija, o visi įmonių finansiniai rodikliai per kalendorinius finansinius metus.
Pasirinktas PVM apgaulės mechanizmas paprastai būna nukreiptas į konkrečių
padarinių siekimą: išgryninti pinigines lėšas už nebūtas ūkines operacijas, o paskui
užfiksuoti visas suklastotas operacijas finansinėje atskaitomybėje. Teismų praktikoje pripažįstama, kad tas pats kaltininkas, turėdamas pagrindinį tikslą panaikinti
prievolę sumokėti į valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokestį (BK 182 straipsnis), paprastai tai gali padaryti tik suklastodamas atitinkamus dokumentus ir juos
panaudodamas (BK 300 straipsnis), kartu apgaulingai tvarkydamas buhalterinę
apskaitą (BK 222 straipsnis) ir pan. Nusikaltimai, numatyti BK 222, 300 straipsniuose, tokioje situacijoje iš esmės yra neatskiriamos (būtinos) visos kaltininko
veikos dalys, kurių bent vienos nepadarius nebus pasiekiamas pagrindinis tikslas (sumanymas), pavyzdžiui – panaikinti prievolę sumokėti į valstybės biudžetą
PVM. Būtent šis tikslas lemia visų kitų nusikalstamų veikų paskatas (motyvus).
Suklastotų PVM sąskaitų faktūrų duomenis įtraukus į buhalterinę apskaitą, toliau
apskaita vykdoma nustatyta tvarka, Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiamos
PVM deklaracijos. Kadangi į deklaracijas įrašomi duomenys iš suklastotų PVM
sąskaitų faktūrų, šie žinomai neteisingi duomenys pateikiami Valstybinei mokesčių inspekcijai ir taip PVM mokėtojas nepagrįstai sumažina mokėtiną į biudžetą
PVM sumą13.
Tačiau šioje vietoje ypatingas dėmesys turėtų būti kreipiamas į apgaulės požymį dėl PVM sukčiavimo. Apgaulė PVM sukčiavimo schemoje dažniausiai reiškiasi per PVM mokėtojo santykį su mokesčių inspekcija, pateikiant šiai suklastotas
PVM deklaracijas, o kartais ir kitus dokumentus. Melagingų duomenų pateikimas
mokesčių inspekcijai paprastai susijęs su apgaulinga buhalterine apskaita: apskaitos dokumente (paprastai PVM sąskaitoje faktūroje) fiksuojama melaginga informacija apie sandorį, išrašoma PVM sąskaita faktūra dėl sandorio, kurio iš viso nebuvo, sumažinama arba padidinama realiai įvykusio sandorio kaina ir sumokėto
PVM suma. Užregistravus šį suklastotą dokumentą įmonės apskaitoje, vėliau jo
pagrindu daromi atitinkami įrašai PVM deklaracijoje, o ji dėl to taip pat tampa
suklastota. Būtent šioje stadijoje galima kalbėti apie dokumentų suklastojimą ir
nusikalstamą apskaitą, tačiau sukčiavimui būdingos apgaulės panaudojimas vis
dėlto sietinas su suklastotos PVM deklaracijos pateikimu mokesčių inspekcijai,
taip šią suklaidinant dėl permokos ar mokestinės prievolės dydžio. Būtent pateiktų
PVM deklaracijų pagrindu mokesčių inspekcijoje fiksuojami ūkio subjektų (PVM
13
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mokėtojų) teisių ir prievolių dydžiai, konstatuojamos mokestinės permokos arba
nepriemokos. Taigi, pateiktų PVM deklaracijų pagrindu mokesčių inspekcijoje fiksuojami ūkio subjektų (PVM mokėtojų) teisių ir prievolių dydžiai, konstatuojamos
mokestinės permokos arba nepriemokos. PVM deklaracijose pateikta informacija
pasitikima ir jos neatitiktį tikrovei gali paneigti tik atliktų patikrinimų aktai.
Taigi akivaizdu, jog anksčiau minėtoje baudžiamojoje byloje buvo vertintas
2000–2004 m. įmonių ūkinių finansinių metų laikotarpis ir konstatuota, kad už
minėtą laikotarpį finansinėje atskaitomybėje neteisingai atvaizduotas bendrovių
turtas, nuosavas kapitalas, įsipareigojimai ir sąnaudos, dėl to negalima visiškai ar iš
dalies nustatyti bendrovių nuo 2000 m. iki 2004 m. gruodžio 31 d. ūkinių finansinių metų turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.
Be to, pažymėtina, jog pagal BK 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nuostatą veikos
nusikalstamumą ir asmens baudžiamumą nustato tos veikos padarymo metu galiojęs baudžiamasis įstatymas. Nusikalstamos veikos padarymo laikas yra veikimo
(neveikimo) laikas arba baudžiamojo įstatymo nustatytų padarinių atsiradimo laikas, jeigu asmuo norėjo, kad padariniai atsirastų kitu laiku. Taigi BK 222 straipsnio
1 dalyje numatytos veikos padarymo laikas gali būti baudžiamojo įstatymo numatytų padarinių atsiradimo laikas. Suklastojant apskaitos dokumentus ir jų pagrindu
sudarant finansinę atskaitomybę, kuri yra neatsiejama buhalterinės apskaitos dalis,
bei ją pateikiant VMI asmuo jau suvokia, jog nuo šio momento išnyksta galimybė
nustatyti įmonės veiklos rezultatus.
Kitoje baudžiamojoje byloje apylinkės teismas, nuteisdamas J. G. pagal BK
222 straipsnio 1 dalį, pripažino J. G. tinkamu subjektu, pažymėdamas, kad jis,
kaip UAB „J.“ direktorius, buvo atsakingas už tinkamą apskaitos organizavimą,
buhalterinių įrašų teisingumą, apskaitos dokumentų išsaugojimą, pažeidė Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, nenuneigdamas šios apylinkės teismo išvados, priėmė kitokį sprendimą, išteisino J. G.,
nuosprendį motyvuodamas tuo, kad dėl jo veiksmų neatsirado reikšmingų BK
222 straipsnio prasme padarinių14.
Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija laikė, kad J. G. pagrįstai išteisintas
dėl kaltinimo pagal BK 222 straipsnio 1 dalį nesant veikos, turinčios nusikaltimo
sudėties požymių, tačiau apeliacinės instancijos teismas netinkamai motyvavo
savo sprendimą. BK 222 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties nėra ne
dėl to, kad nekilo šiame straipsnyje numatytų padarinių, o todėl, kad pagal byloje
nustatytas faktines aplinkybes įmonėje UAB „J.“ dirbo vyr. buhalterė V. V., kuri ir
buvo atsakinga už buhalterinės apskaitos tvarkymą. Pagal Buhalterinės apskaitos
įstatymą tokiu atveju įmonės vadovas atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą, o ne tvarkymą. Buhalterinės apskaitos organizavimas ir jos vedimas bei
tvarkymas yra ne tas pats. Teisingai aiškinant BK 222 straipsnio 1 dalį, šioje byloje
baudžiamojon atsakomybėn galėjo būti traukiama įmonės vyr. buhalterė, o esant
14
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bendrininkavimui su įmonės vadovu – abu šie asmenys. Tačiau ji byloje nebuvo
kaltinamoji, o tik liudytoja. Įmonės vadovas už apgaulingą buhalterinės apskaitos
vedimą savarankiškai gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn tik esant
tarpiniam vykdymui, t. y. tokiu atveju, kai įmonės vadovas sąmoningai pateikinėja
buhalterei suklastotus buhalterinės apskaitos dokumentus tam, kad ji juos įtrauktų
į apskaitą, o įmonės buhalterė apie tai neinformuojama. Šiuo atveju įmonės vadovas daro nusikaltimą įmonės buhalterės rankomis, šiai nesuvokiant jos daromos
veikos pavojingumo. Šioje byloje tokios aplinkybės nenustatytos15.
Praktikoje pasitaiko situacijų, kai asmenys, kaltinami BK 222 straipsnio 1 dalyje
numatytos nusikalstamos veikos padarymu, teigia, jog jų įmonėje nebuvo jokios
rašytinės tvarkos ar instrukcijos, kaip turi būti elgiamasi, kai klientas nori sumokėti avansą, kai iš klientų paimtam avansui ne visada išrašomi kasos pajamų orderiai,
bet avanso suma pažymima užsakymo lape ir vėliau įtraukiama į galutinio mokėjimo sumą. Tokiu būdu toks elgesys gal ir neatitinka kasos tvarkymo taisyklių,
bet dėl to apskaita netampa apgaulinga ir nekyla BK 222 straipsnio 1 dalyje numatyti padariniai. Šioje vietoje atkreiptinas dėmesys į tai, jog Buhalterinės apskaitos
įstatyme (Įstatymo 21 straipsnio 1 dalis) aiškiai įtvirtinta įmonės vadovo, atsakingo už buhalterinės apskaitos organizavimą, atsakomybė. Būtent įmonės vadovas
yra atsakingas už tai, kad įmonėje būtų vedama buhalterinė apskaita, taip pat už
dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą. Kiekvienas įmonės vadovas privalo
surašyti apskaitos dokumentus laiku ir teisingai, t. y. jis turi pareigą užtikrinti dokumentuose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą.

III. KALTĖS POŽYMIO NUSTATYMAS APGAULINGOS APSKAITOS
VEDIMO PROCESE
Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas, numatytas BK 222 straipsnyje, yra
tada, kai šio įstatymo dispozicijoje nurodyta veika padaroma tyčia. Apgaulingos
apskaitos tvarkymo tyčios turinį sudaro tai, jog kaltininkas suvokė, kad jis tvarkė
apskaitą pažeisdamas teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos tvarkymą, paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, numatė, kad dėl to
nebus galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir šių padarinių norėjo arba nors padarinių ir nenori, tačiau sąmoningai leidžia jiems atsirasti16. Atkreiptinas dėmesys, kad
apgaulingai įmonės buhalterinė apskaita gali būti tvarkoma tiek aktyviais veiksmais, tiek neveikimu, kaltininkui veikiant tiek tiesiogine, tiek netiesiogine tyčia.
Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką subjektyviojo nusikalstamos veikos požymio – kaltės – turinys baudžiamojoje byloje atskleidžiamas ne tik paties kaltininko parodymais apie tai, kaip jis suvokė bei įvertino savo daromų veiksmų ar
15 Kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-41/2012.
16 Kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-590/2014.
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neveikimo pobūdį, padarinius, kokios paskatos lėmė nusikalstamos veikos padarymą ir kokių padarinių šia veika buvo siekta. Kaltės forma, rūšis, jos turinys, be
nurodytų aplinkybių, nustatomi tiriant, įvertinant ir išorinius (objektyviuosius)
nusikalstamos veikos požymius, t. y. atliktus veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą,
būdą, pastangas juos padarant, padėtį, kuri buvo juos padarant, ir pan.17
Štai baudžiamojoje byloje pagal nustatytas byloje reikšmingas aplinkybes teismai pagrįstai nuteistojo veiksmus vertino kaip sąmoningą tyčinį jo vadovaujamos
bendrovės buhalterinės apskaitos nevedimą:
„Jis neorganizavo ir neatliko inventorizacijų, pagal kurias būtų galima sutikrinti
pinigų likučius bendrovėje, ėmė iš bendrovės kasos pinigus, nepristatydamas pinigų
panaudojimo dokumentų ar negrąžindamas nepanaudotų pinigų atgal į bendrovės kasą ir kt., nereagavo į bendrovės buhalterės priminimus, raginimus tai atlikti.
Pasirinkdamas nusikalstamos veikos modelį ir pagal jį veikdamas, R. P., būdamas
atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą, sąmoningai netinkamai vykdė
žinomus buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus,
numatydamas, kad dėl to iš dalies nebus galima nustatyti įmonės veiklos, jos turto,
nuosavo kapitalo (pelno) dydžio, ir šių padarinių norėjo. Taip, veikdamas tiesiogine
tyčia, nuteistasis apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą ir šie jo veiksmai, kurie
buvo nustatyti specialių tyrimų metu, lėmė padarinius – nebuvo galima iš dalies nustatyti UAB „R.“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo dydžio nuo 2008 m. sausio 1 d. iki
2010 m. sausio 1 d.“18
Taigi, šioje baudžiamojoje byloje pagrįstai nustatyta, kad, tyčia tinkamai nefiksuodamas atliktų ūkinių operacijų duomenų, R. P. realizavo BK 222 straipsnyje
nustatytą nusikaltimo sudėtį.
Atkreiptinas dėmesys dar ir į tai, jog teismų praktikoje asmenys dažnai ginčija netinkamą BK 222 straipsnio pritaikymą, nes teismai jų veiksmuose nenustatė
šio nusikaltimo padarymo motyvo ir tikslo. Teismų praktikoje pažymima, kad nusikalstamos veikos motyvas ar tikslas yra būtinieji nusikalstamos veikos sudėties
požymiai tuo atveju, kai jie tiesiogiai nurodyti BK straipsnio, aprašančio tos veikos
sudėtį, dispozicijoje. Tik tokiu atveju, nenustačius BK straipsnio dispozicijoje nurodyto veikos motyvo ar tikslo, konstatuojama, kad asmuo nepadarė nusikalstamos veikos arba kad padarė kitą veiką, nereikalaujančią atitinkamo motyvo ar tikslo. Taip pat teismų praktikoje pripažįstama, kad paprastai apgaulingo buhalterinės
apskaitos tvarkymo tikslai yra savanaudiški, pvz., siekis išvengti mokesčių, tačiau
BK 222 straipsnio 1 dalies dispozicijoje tikslai ir motyvai nėra įvardyti, jie nėra būtinieji šios nusikalstamos veikos požymiai, todėl jų nenustatymas byloje neužkerta
kelio asmens veiką kvalifikuoti pagal šią normą19.
Kitoje baudžiamojoje byloje buhalterė pagal BK 222 straipsnio 1 dalį buvo nuteista už tai, kad „iš buvusio UAB „V.“ direktoriaus ir laiduotojo J. V. S. paėmė 100 000 Lt
17 Kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-526/2011.
18 Kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-437/2015.
19 Kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-334/2015.
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(28 962 Eur) grynaisiais UAB „V.“ nupirkto paprastojo 70 000 Lt (20 273,40 Eur) vekselio padengimui bei dalies UAB „V.“ suteiktos paskolos sumažinimui, tačiau paimtų
grynųjų pinigų į banko kasą neįnešė, kasos pajamų dokumento dėl grynųjų pinigų
priėmimo nesurašė bei duomenų apie įvykdytą grynųjų pinigų priėmimą įtraukti
į įmonės apskaitą kasininkui neperdavė, todėl į UAB bankas buhalterinę apskaitą
nebuvo įtraukti duomenys apie 100 000 Lt (28 962 Eur) grynųjų priėmimą ir šia
suma nesumažinti laiduotojo J. V. S. bei UAB „V.“ kreditoriniai įsiskolinimai. Tokie
jos veiksmai buvo pripažinti apgaulingu UAB bankas buhalterinės apskaitos organizavimu“20.
Šiame kontekste pažymėtina, kad iš bylos medžiagos matyti, jog kasatorė paėmė
iš J. V. S. grynuosius pinigus (100 000 Lt, t. y. 28 962 Eur) neturėdama įgaliojimų iš
klientų paimti grynųjų pinigų, surašyti ir pasirašyti kasos pajamų dokumentų bei
įvesti duomenų apie grynųjų pajamų priėmimą į duomenų bazę, t. y. atliko tokius
veiksmus, kurių pagal jai suteiktus įgaliojimus apskritai negalėjo atlikti. Taigi, atsižvelgiant į tai, jos veiksmai, susiję su grynųjų pinigų iš J. V. S. paėmimu, nėra laikytini ūkine operacija ir įvykiu, kuris turi būti pagrindžiamas apskaitos dokumentais.
Tokių jos veiksmų esmė – ne apgaulingas apskaitos tvarkymas, bet piktnaudžiavimas, šiuo atveju pasireiškęs tarnybos įgaliojimų viršijimu.
Kartais teismai ne visuomet atskleidžia, kokia konkrečia kaltės forma padaromas apgaulingas buhalterinės apskaitos vedimas. Antai baudžiamojoje byloje A. N.
nuteistas už tai, „kad jis, būdamas UAB „B“ direktorius, nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d.
iki 2008 m. vasario 29 d. apgaulingai tvarkė UAB „B“ buhalterinę apskaitą, pažeisdamas buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, tyčia, suvokdamas savo veikimo
žalingas pasekmes, panaudojo bendrovės pinigus įmonės darbuotojų papildomam
darbo užmokesčiui išmokėti. Nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. iki 2008 m. vasario 29 d.
išmokėjo įmonės darbuotojams kaip papildomą darbo užmokestį 543 963 Lt ir išmokėjimo neužfiksavo įmonės buhalterinėje apskaitoje, dėl to patirtos išlaidos į įmonės
buhalterinę apskaitą nebuvo įtrauktos“21.
Kasacinės instancijos teismas atkreipė dėmesį į tai, jog apgaulingas teisės aktų
reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai buhalterinės apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai,
konstatuodami, kad A. N. veikė tyčia, teisinės klaidos nepadarė. Teismų sprendimuose nėra expressis verbis įvardyta, kad kasatorius veikė tiesiogine tyčia, tačiau iš
procesiniuose teismų sprendimuose daromų išvadų apie tai galima spręsti, taip pat
ir iš teismų atskleisto BK 222 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos sudėties
ir BK 223 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos sudėties atribojimo. A. N.
veiksmai nebuvo vienkartiniai, tęsėsi apie dvejus metus, neoficialiai mokamas darbuotojams darbo užmokestis buvo bandytas pridengti kasos operacijomis, skiriant
20 Kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-24/2015.
21 Kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-408/2011.
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dideles pinigų sumas materialiai atsakingiems darbų vykdytojams, šie ir buhalterė
teismo posėdyje tą patvirtino, tai nustatė ir mokesčių inspekcijos specialistai. Organizuodamas neoficialaus darbo užmokesčio mokėjimą bendrovės darbuotojams,
A. N. suvokė, kad taip bus iškraipyta bendrovės buhalterinė apskaita, ir to norėjo,
nes taip bendrovė išvengė dalies mokesčių sumokėjimo valstybei.
Asmens tyčią, o ne atsitiktines buhalterinės apskaitos tvarkymo klaidas paprastai rodo tam tikrą laikotarpį trunkantys veiksmai, pvz., daugybės įvykusių ūkinių
operacijų neįtraukimas į buhalterinę apskaitą, neįvykusių ūkinių operacijų įtraukimas į buhalterinę apskaitą ir kiti veiksmai, dėl kurių negalima visiškai ar iš dalies
nustatyti įmonės veiklos, turto, įsipareigojimų dydžio bei struktūros už atitinkamą
laikotarpį.

IŠVADOS
Nusikalstamos buhalterinės apskaitos dalykais turėtų būti laikomi trijų lygių dokumentai – pirminiai apskaitos dokumentai, registrai ir finansinė atskaitomybė.
Tai reiškia, jog pripažįstama, kad apgaulingos buhalterinės apskaitos dalyko samprata apima šias tris dokumentų kategorijas. Suklastojant apskaitos dokumentus
ir jų pagrindu sudarant finansinę atskaitomybę, kuri yra neatsiejama buhalterinės
apskaitos dalis, bei ją pateikiant VMI asmuo jau suvokia, kad nuo šio momento
išnyksta galimybė nustatyti įmonės veiklos rezultatus. Kartu nusikalstamos veikos
padarymo laiką šiuo atveju apibrėžia BK 3 straipsnio 1 dalis, kur pasakyta, kad tai
yra veikimo (neveikimo) laikas arba baudžiamojo įstatymo numatytų padarinių
atsiradimo laikas, jeigu asmuo norėjo, kad padariniai atsirastų kitu laiku.
BK 222 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padariniai yra alternatyvūs, todėl teismų procesiniuose dokumentuose turi būti nurodomi ne visi
įstatyme išvardyti padariniai, o tik tam konkrečiam atvejui nustatyti. Specialistų išvados dėl kilusių padarinių negali būti tik nemotyvuotas pažodinis įstatymo teksto
perrašymas, paliekant tik alternatyviai suformuluotus padarinius. Viena vertus,
specialistų išvados dėl įmonių ūkinės finansinės veiklos rezultatų nustatymo yra
svarbus įrodymas baudžiamosiose bylose, tačiau, kita vertus, šios išvados ne visuomet yra pakankamos kokybės turinio prasme ir neturėtų besąlygiškai saistyti
teisėjo (teismo) priimant galutinį sprendimą dėl nusikalstamos buhalterinės apskaitos vedimo.
Apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai
buhalterinės apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus. Teismai ne visuomet
atskleidžia, kokia konkrečia kaltės forma padaromas apgaulingas buhalterinės
apskaitos vedimas. Konstatuodami, kad asmuo veikė tyčia, jie privalo savo procesiniuose sprendimuose pagrįsti konkrečią asmens kaltę ir jos turinį.
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ADMINISTRACINIO PROCESO MODELIO PAIEŠKOS
LIETUVOS TEISĖS MOKSLE
ĮVADAS
Šiuolaikinė administracinė justicija vertintina kaip istorinis kompromisas, nulėmęs prioritetinį teisminės kontrolės mechanizmo naudojimą viešosios administracijos veiklos teisėtumui garantuoti1. Pati administracinės justicijos doktrina
išgyveno visą spektrą traktuočių: nuo absoliutaus neigimo iki griežto reikalavimo ją pripažinti. Galiausiai kiekvienoje valstybėje pasirenkamas administracinio
proceso modelis, kaip viešosios administracijos veiklos teisėtumo teisminės patikros modelis, atsižvelgiant į esamas socialines, ekonomines bei teisinės politikos
sąlygas. Lietuvoje daugiau nei prieš penkiolika metų pradėjusi veikti administracinių teismų sistema šiandien vertinama kaip svarus visuminis nacionalinės teisinės
sistemos reformos laimėjimas. Tačiau sėkminga administracinės justicijos institucionalizavimo reformos baigtis tik iš dalies gali užtikrinti procesinių administracinės justicijos klausimų išsprendimą. Pastaruoju metu buvo ir yra aktyviai dirbama
ties administracinio proceso efektyvaus teisinio reguliavimo klausimu, kuris yra
tiesiogiai susijęs su administracinio proceso modelio tobulinimu ir novatoriškų
procesinių instrumentų įvedimu į Lietuvos administracinio proceso teisės modelį.
Nors teismo procesas, taikomas nagrinėti ginčams, kylantiems iš administracinių teisinių santykių, bei ginčams dėl administracinės atsakomybės taikymo,
remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymu2 (toliau vadinama ir – ABTĮ)
bei Administracinių nusižengimų kodeksu3 (toliau vadinama ir – ANK), ir yra
įgavęs savarankiško administracinio proceso požymių, tačiau šiandien negalėtume teigti, jog Lietuvos administracinio proceso modelis yra nusistovėjęs ir baigtinis. Autorės nuomone, administracinio proceso reforma dėl tiesioginių sąsajų
1
2
3

Paužaitė-Kulvinskienė J. Administracinė justicija: teorija ir praktika. Vilnius: Justitia, 2005, p. 223.
Nauja redakcija nuo 2016-07-01: Nr. XII-2399, 2016-06-02, paskelbta TAR 2016-06-15, i. k. 201616849.
Įsigalioja 2015-07-11 (Administracinių nusižengimų kodeksas įsigalioja 2017-01-01. Kodekso įsigaliojimas pakeistas 2016-03-25 įstatymu Nr. XII-2275).
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su nacionaliniais konstituciniais teisės į tinkamą teismo procesą imperatyvais bei
administracinio proceso atžvilgiu taikomais Europos Sąjungos teisės standartais,
įtvirtintais po Lisabonos sutarties Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje, turėtų būti vertinama kaip viena iš prioritetinio sprendimo reikalaujančių sričių,
kurią būtina kompleksiškai spręsti, atsižvelgiant tiek į nacionalinės jurisprudencijos, tiek į supranacionalinės jurisprudencijos formuojamus standartus bei teisės
mokslo sklaidą šioje srityje. Išskirtinos trys pagrindinės tarpusavyje sąveikaujančios ir administracinio proceso modelio tobulinimui įtaką darančios kryptys –
teisėkūros kryptis, jurisprudencinė kryptis bei doktrininė kryptis, kurios papildo
viena kitą. Tačiau šiame straipsnyje bus apsiribojama tiek vienos administracinio
proceso modelį veikiančios krypties – Lietuvos teisės mokslo sklaidos – analize,
sutinkant su nuomone, jog mokslinės doktrinos trūkumas lemia ir tai, kad, spręsdami pozityviosios teisės taikymo klausimus, teismai stokoja teorinio pagrindo,
leidžiančio tiksliai suvokti įstatymų leidėjų ketinimus bei tikslus. Atsižvelgiant į
minėtus faktus, šios studijos dalies tikslas yra išanalizuoti administracinio proceso teisės mokslo raidą – šios srities mokslinius tyrimus Lietuvoje nuo 1918 m. iki
2017 m. Straipsnyje pateikiama administracinio proceso teisės mokslo sklaida bei
apžvelgiami šioje srityje atlikti moksliniai tyrimai ir jų rezultatai, juos grupuojant ir apibendrinant pagal atskirus administracinio proceso institutus. Taip pat
straipsnyje pateikiami pasiūlymai dėl galimų naujų mokslinių tyrimų krypčių bei
perspektyvų. Straipsnyje aptariama administracinio proceso teisės mokslo sklaida iki šiol nebuvo nuodugniai ir kompleksiškai pristatyta Lietuvos teisės mokslo
diskurse. Tiesa, reikia su džiaugsmu pastebėti naują iniciatyvą, kurios ėmėsi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. pabaigoje, pristatydamas elektroninėje edvėje „mini“ administracinės doktrinos klasifikatorių4, kuriame nors
ir nėra išsikeltas ambicingas tikslas surinkti visus administracinės teisės sistemos
klausimais atliktus mokslinius tyrimus Lietuvoje, tačiau į jį patenka mokslo darbai iš gana plataus tyrimų lauko, neapsiribojant vien tyrimais administracinio
proceso srityje. Tiesa, klasifikatoriaus dalyje „administracinis procesas“ nurodoma tik gana nedidelė darbų dalis.
Šioje studijos dalyje naudoti bendrieji teisės tyrimų metodai: istorinis – atskleidžiant administracinio proceso teisės ir atskirų jos institutų bei jurisprudencijos
plėtotę, lyginamosios teisėtyros metodas taikomas atskiriems Lietuvos administracinio proceso teisės periodams palyginti, taip pat lyginant Lietuvos administracinio proceso modelį su civilinio bei baudžiamojo proceso modeliais, analitinis-kritinis – siekiant parodyti administracinio proceso teisės svarbiausių institutų
trūkumus bei teigiamus dalykus. Taip pat yra naudojami tokie mokslinio pažinimo metodai: dogmatinis – įstatymų turiniui analizuoti, sisteminis – nagrinėjamų
normų vietai teisės sistemoje nustatyti. Straipsnyje remiamasi įvairių laikotarpių
Lietuvos konstitucijomis, įstatymais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
4
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ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencija, teisės mokslininkų
darbais, veikalais bei moksliniais teisėtyros straipsniais.

I. ADMINISTRACINIO PROCESO TEISĖS ŠAKOS
SAVARANKIŠKUMO PAIEŠKOS
Administracinio proceso teisė, kaip viešosios teisės sritis, atskirose teisinėse sistemose ir skirtingais istoriniais laikotarpiais turėjo nevienodą turinį ir prasmę, todėl
Lietuvos teisės teorijos vadovėliuose retai rasime administracinio proceso teisės
bendrąją definiciją. Gali būti keliamas klausimas, ar įmanoma surasti fundamentalią ir universalią administracinio proceso definiciją bei aiškiai apibrėžti šį teisinį institutą reguliuojančios administracinio proceso teisės ribas. Administracinio
proceso teisė nėra savaiminis teisės institutas. Jos susiformavimui įtakos turi trys
priežastys. Pirma – administracinio proceso teisės susiformavimui turi įtakos teisės į gynybą koncepcija, kuri savo ruožtu nėra vienalytė. Antra – ją veikia tradicinis teisės šakų skirstymas į materialiosios teisės šakas ir proceso teisės šakas, ir,
trečia – jai įtaką daro diskusija dėl proceso teisės šakų pasiskirstymo ir savarankiškumo. Šios priežastys lemia pirmąją šiame straipsnyje nagrinėjamą problematiką –
administracinio proceso teisės savarankiškumo paieškos tiek materialinės, tiek
procesinės teisės šakų kontekste.
Reikia pabrėžti, kad Lietuvoje administracinio proceso klausimai ilgą laiką
nesulaukė deramo teisės mokslininkų dėmesio. Pagrindinė priežastis slypi teisinės gynybos priemonių ir būdų administracinėje teisėje neigimo bei monistinėje
administracinės teisės sistemos sampratoje. Pati sąvoka teisinės gynybos būdai ir
priemonės, inter alia, teisminės gynybos būdai ir priemonės, administracinėje teisėje įsigalėjo tik kartu su administracinės justicijos modeliu, kaip tam tikru istoriniu kompromisu šiuolaikinėse Europos valstybėse nuo XIX a. vidurio. Tai lėmė,
jog administracinio proceso teisė kaip savarankiška teisės šaka ilgą laiką apskritai
nebuvo nagrinėjama kompleksiškai, o atskiri administracinio proceso institutai
dažniausiai buvo nagrinėjami administracinės teisės kontekste5,6 ir iš dalies civi5

6

XIX a. antroje pusėje Vokietijos modernios administracinės teisės „tėvo“, Otto Mayerio, pateiktas
argumentas – „administracinė justicija yra (valdymo) administracinės teisės sąlyga, o valdymo
(administracinės) teisės negalima įsivaizduoti be jurisdikcinės funkcijos“ – lėmė XIX a. pab. –
XX a. pr. esminį metodologinį lūžį administracinės teisės raidoje. Prancūziškosios administracinės teisės doktrinos įtaka lėmė tiek Prancūzijoje, tiek iš dalies Vokietijoje iki šiol galiojančią metodologinę nuostatą, pagal kurią administracinė justicija priskiriama administracinės teisės šakos
reguliavimo dalykui. Tačiau Vokietijoje, skirtingai nuo Prancūzijos, apie 1970–1980 m. atskiruose
universitetuose administracinės justicijos klausimai atsiskyrė nuo bendrųjų administracinės teisės šakos klausimų ir pradėti nagrinėti savarankiškai. Tokį savarankiškumą lėmė po Antrojo pasaulinio karo Europoje sustiprėjęs tiek administracinės justicijos pozityvistinis reglamentavimas,
tiek institucinis įtvirtinimas.
Petkevičius P. Administracinė atsakomybė. Vilnius: Justitia, 1996; Petkevičius P. Administracinių
teisės pažeidimų bylų teisena. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2003; Andruškevičius A.
Administracinės teisės principai ir normų ribos. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2004.
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linio proceso teisės kontekste. 1918–1940 m. Lietuvoje ordinarinėje teisėje nebuvo
sukurta specialių normų administraciniam procesui. 1938 metų Lietuvos Respublikos civilinės teisenos įstatymo 1 straipsnyje nustatyta, „jeigu teismas, spręsdamas
pavestas įstatymo jo kompetencijai bylas, užtinka administracijos įsakymą, tad jis,
žinoma, pagal Konstitucijos 68 § gali apsvarstyti šio įsakymo teisėtumą ir jeigu
rastų įsakymą neteisėtą, jis turi, konstatuodamas šį neteisėtumą, jo netaikinti ir
jokių juridinių išvadų iš jo nedaryti. Teismo organo, kuriam būtų galima skųsti
administracijos įsakymai jų teisėtumo atžvilgiu ir kuris būtų kompetetingas šitokius skundus spręsti, kol kas Lietuvoje nėra“7. Tenka pastebėti, kad Lietuvos administracinės teisės mokslo plėtotei esminės įtakos turėjo tarybinės administracinės
teisės doktrina. Pastaroji rėmėsi monistine administracinės teisės samprata8, pagal
kurią administracinė teisė apima visą kompleksą visuomeninių santykių, neišskiriant kokios nors specifinės grupės, pvz., ginčo santykių arba administracinių jurisdikcinių ar administracinės justicijos santykių. Toks požiūris užkirto galimybę
administracinių teisės normų sistemoje suteikti tam tikrą savarankiškumą atskirų
normų bei institutų grupėms ir formuotis atskirai materialinėms bei procesinei
administracinės teisės šakoms. Tiesa, tai atitiko to meto poreikius, kadangi to laikmečio politiniai ir ideologiniai interesai buvo grindžiami doktrina, jog ginčai su
valdžios subjektais gali būti nagrinėjami tik specialiuose administraciniuose organuose, o ne teismuose. Atkreiptinas dėmesys, kad nepaisant politinių ir ideologinių nuostatų tarybinės teisės moksle nuo 1980 m. prasideda reikšmingas laikotarpis dėl tos priežasties, jog, analizuojant bendruosius administracinės teisės
reguliavimo dalykus, paliečiami administracinės jurisdikcijos bei valdymo teisėtumo kontrolės klausimai; atsiranda pozicijų ir administracinės justicijos klausimais.
To laikotarpio vieninteliame Lietuvos administracinės teisės P. Petkevičiaus ir
K. Lapinsko vadovėlyje9 nurodoma, jog pagal turinį administracinės normos skirstomos „į materialines administracinės teisės normas ir procesines administracinės
teisės normas. Materialinės administracinės teisės normos nustato subjektų teisinę
padėtį, jų teises ir pareigas valdymo srityje. Tuo tarpu procesinės administracinės teisės normos reglamentuoja materialinės teisės normų realizavimo tvarką“.
Iš tokio apibrėžimo nėra aišku, ar administracinis procesas būtų tapatinamas su
jurisdikciniu (ginčų sprendimo) procesu, kalbama apie materialinių administracinių teisės normų realizavimo tvarką, nedarant aiškaus atribojimo tarp subjektinės
teisės įgyvendinimo ir subjektinės teisės gynimo, todėl tokia administracinės teisės
normų samprata atitinka monistinę administracinės teisės doktriną, kuriai buvo
7
8

9

346

Lietuvos Respublikos civilinės teisenos įstatymas // Valstybės žinios, 1938-01-01.
Monistinei administracinės teisės sistemai būdingas sistemos vientisumas, neišskiriant jokių ypatumų (materialinių, procedūrinių ar procesinių santykių) ar išskirtinumų teisiniame reguliavime,
įskaitant ir dėl viešojo valdymo įgyvendinimo. Plačiau administracinio proceso ir administracinės teisės klausimu žr. Paužaitė-Kulvinskienė J. Administracinės justicijos ypatumai Lietuvoje.
Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2004, p. 24.
Lapinskas K., Petkevičius P. Tarybinė administracinė teisė. Vilnius: Mintis, 1980, p. 24.
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būdingas administracinės teisės šakos ir jos sistemos vientisumas, neišskiriant jokių ypatumų (materialinių, procedūrinių ar procesinių santykių) ar išskirtinumų
teisiniame reguliavime dėl viešojo valdymo įgyvendinimo.
Monistinėje administracinės teisės sampratoje nepriklausomai nuo savo pobūdžio visi su viešuoju valdymu susiję visuomeniniai santykiai suniveliuojami
kaip administraciniai teisiniai santykiai, tai vadinamoji „единого общественного
отношения“ koncepcija pagal V. A. Jusupovą10. Iš tiesų valdymo srityje visuomeniniai santykiai pagal savo prigimtį yra labai skirtingi, kartu būtų klaidinga įsivaizduoti, jog atskirų rūšių visuomeniniams santykiams naudotina išimtinai tik
viena kuri nors teisinio reguliavimo forma. Teisinė realybė ir valstybių teisinių sistemų įvairovė lėmė, jog šalia klasikinių viešojo valdymo (administravimo) teisinių
santykių atsirado viešosios tvarkos užtikrinimo (viešosios deliktinės atsakomybės
įskaitant administracinės atsakomybės) bei administraciniai ginčų sprendimo (jurisdikciniai) teisiniai santykiai, tad tampa sudėtinga surasti juose vienarūšių požymių. Šiandien galime kalbėti apie pliuralistinę administracinės teisės sistemos
sampratą, kuri užsienio valstybių viešosios teisės moksle apibrėžiama daugiasistemiškumo, polisistemiškumo ir multifunkcionalumo kriterijais. Jų pagrindu viešosios teisės normų sistemoje skiriami atskiri šios sistemos lygmenys.
Tenka apgailestauti, jog monistinė administracinės sistemos samprata nulėmė
Lietuvoje vėlai ir lėtai, palyginus su kitų teisės šakų dinamika, vykstančią administracinio proceso teisės mokslo sklaidą. Vyraujant monistinei administracinės teisės sistemos sampratai administracinio proceso institutų nagrinėjimai vyko neperžengiant
administracinės teisės šakos reguliavimo ribų. Per praėjusius dvidešimt metų apgintos penkios mokslinės disertacijos administracinio proceso klausimais: dvi Vilniaus
universitete ir trys Mykolo Romerio universitete. Pagal chronologiją pirmoji 2002 m.
B. Pranevičienės tema „Kvaziteismai administracijos veiksmų teisėtumo kontrolės
ir administracinių ginčų nagrinėjimo sistemoje“, 2004 m. J. Paužaitės-Kulvinskienės „Administracinės justicijos ypatumai Lietuvoje“, 2005 m. S. Šedbaro „Bendrojo
administracinio proceso teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje: problemos
ir sprendimai“, 2007 m. D. Poškos „Asmens teisė į gynybą ir jos įgyvendinimo probleminiai aspektai Lietuvos administraciniuose teismuose“ bei 2008 m. D. Raižio
„Procesas pirmosios instancijos administraciniame teisme“. Vėlesnėse disertacijose
administracinio proceso problematika buvo nagrinėjama tik gretutine linija, kadangi
prioritetas būdavo teikiamas materialinei administracinei teisei arba civilinio proceso tematikai, arba Europos Sąjungos teisiniam reguliavimui, pvz.: 2012 m. D. Prapiestytė „Prejudicinio sprendimo priėmimo Europos Sąjungos Teisingumo Teisme
proceso aiškumas kaip vienodo Europos Sąjungos teisės aiškinimo ir taikymo garantija“, 2012 m. I. Deviatnikovaitė „Nepriklausomos reguliavimo institucijos valstybinio administravimo institucijų sistemoje“, 2011 m. A. Brazdeikis „Piktnaudžiavimas
10 Vadinamoji vieningo visuomeninio santykio (rus. единого общественного отношения) koncepcija, žr. Юсупов В. А. Теория административного права. М.: Юрид. лит., 1985, p. 7.
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procesinėmis teisėmis“, 2010 m. A. Limantė „Privačių subjektų teisė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą ginčijant Europos Sąjungos teisės aktus“, 2012 m.
I. Danėlienė „Proporcingumo principas administracinėje teisėje“, 2011 m. U. Trumpulis „Viešojo intereso kategorija administracinėje teisėje“; 2016 m. A.Gedmintaitė
„Teisėtų lūkesčių apsaugos principas viešojoje teisėje“.
Tiesa, pirmieji moksliniai tyrinėjimai, analizuojantys administracinio proceso metodologines prielaidas, buvo paskelbti V. Mikelėno11 dar 1989 metais, vėliau,
nagrinėjant administracinio proceso teisės šakos atskyrimo nuo administracinės
teisės šakos prielaidas, 2000–2004 m. buvo atvirai pažymėta, pasak D. Žilinsko12,
jog „administracinio proceso problema Lietuvoje ne tik kad neišspręsta, bet manytina, net nėra suvokta“. A. Andruškevičius labai taikliai įvardija pagrindines
administracinio proceso teisės savarankiškumo formavimos prielaidas13, t. y. pasikeitusį teisinį administracinių teisinių santykių reguliavimą, kuriam būdingas
1999–2000 m. naujų norminių aktų, reglamentuojančių viešojo administravimo
veiklą, administracinių ginčų nagrinėjimo procesą ir kitus procesinius santykius,
priėmimas. Taip pat jis aiškiai įvardija administracinio proceso teisės išgryninimo
problemą bei poreikį, pirma – konstatuodamas administracinių procesinių santykių kompleksiškumą ta prasme, jog administracinis procesas siejamas su visa viešojo administravimo veikla (daugiausia vykdomosios valdžios institucijų veikla),
antra – konstatuodamas, jog nėra aiškios administracinio proceso teisės normų
sistemos, t. y. nėra kodifikacijos viename akte – Administracinio proceso kodekse.
Straipsnio autorė savo požiūrį šiuo klausimu yra išdėsčiusi disertaciniame tyrime „Administracinės justicijos ypatumai Lietuvoje“ siūlydama administracinės
teisės normų sistemoje, o ne teisės šakoje, išskirti tris administracinės teisės sistemos dalis, kurių kiekvieną sudarytų atskira teisės šaka ar keletas šakų (pošakių).
Institucinio kriterijaus pagrindu išskirtina klasikinė bendroji administracinės teisės dalis arba viešojo valdymo teisės šaka. Ją sudarytų teisės normos, apimančios
du pagrindinius institutus: administracinės teisės subjektus (institucinė administracinė teisė) ir subjektų veiklos formas ir procedūras (procedūrinė administracinė teisė). Rūšinio (dalykino) kriterijaus pagrindu išskirtina ypatingoji (specialioji)
administracinės teisės dalis remiasi rūšiniu arba dalykiniu administracinės teisės
normų sujungimo ir grupavimo kriterijumi, atspindinčiu viešojo valdymo organizavimą ir veiklos ypatumus atskirose viešojo valdymo srityse (sektoriuose). Iki šiol
dauguma administracinės teisės normų administracinėje teisėje buvo sujungiamos į ypatingąją dalį, suskirstant pagal valdymo sritis į valdymą administracinė-

Mikelėnas V. Administracinė justicija: praeitis, nūdiena ir perspektyvos // Teisė ir persitvarkymas.
Red. J. Prapiestis. Vilnius: Mintis, 1989, p. 71.
12 Žilinskas D. Kai kurie administracinio proceso mokslinio tyrimo metodologiniai aspektai // Jurisprudencija, 2000, t. 17(19), p. 110
13 Andruškevičius A. Administracinės teisės principai ir normų ribos. Vilnius: Teisinės informacijos
centras, 2004, p. 110–111.
11
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je-politinėje, socialinėje-kultūrinėje, ekonominėje ir kt. srityse14. Vakarų Europos
administracinės teisės moksle rūšinis grupavimo kriterijus taip pat naudojamas,
tačiau, atsižvelgiant į komplikuotą šių teisės normų kodifikavimo procesą, rūšiniu
pagrindu išskiriama keletas savarankiškų specialiųjų administracinės teisės šakų:
aplinkos apsaugos, mokesčių, finansų, statybų, viešosios tvarkos ir policijos, valstybinio ūkio reguliavimo teisės šakos ir pan. Procesinio kriterijaus pagrindu išskirtina administracinio proceso teisės šaka, kuri remiasi administracinių materialinių, procedūrinių ir procesinių teisės normų skirtumais15. Metodologiniu požiūriu
ši dalis labiausiai komplikuota, nes nėra aiškaus administracinių procedūrinių ir
administracinių procesinių normų skirtumų įvardijimo ir jų atskyrimo. Pagrindiniu administracinių procesinių normų požymiu laikytinas jurisdikcinės funkcijos
įgyvendinimas, t. y. pažeistos ar ginčijamos teisės gynimas. Toks požiūris atliepia
poziciją, kuri atsispindi ir kitų procesinės teisės šakų moksliniuose tyrimuose, pvz.,
Lietuvos civilinio proceso teisės mokslininkai teigia, jog Lietuvoje susiformavo savarankiška administracinio proceso teisė iš dviejų dalių: administracinio proceso
normų, reglamentuojančių administracinių bylų nagrinėjimą administraciniame
teisme, ir normų, reglamentuojančių administracinio pobūdžio ginčų nagrinėjimą
neteisminėse institucijose16.
Ilgą laiką administracinio proceso teisė nebuvo vertinama kaip savarankiška
teisės mokslo šaka. Pagrindinė priežastis – jau minėtos monistinės administracinės teisės sampratos ekspansija bei sudėtingas procedūrinių ir procesinių administracinių teisės normų identifikavimas bei jų skirtumų paieškos. Vienas pirmųjų
bandymų išspręsti šią problemą yra S. Šedbaro straipsnis17, kuriame teigiama, jog
kategorijos „administracinė procedūra“ ir „administracinis procesas“ dažniausiai
vartojamos kaip sinonimai apibūdinti tam pačiam reiškiniui. Vėliau pasirodo ir
daugiau mokslo tiriamųjų darbų administracinio proceso sampratos klausimu, kuriuos sąlygiškai būtų galima sugrupuoti į dvi dalis.
Pirmoji autorių grupė, atstovaujama S. Šedbaro, A. Andruškevičiaus, M. Romerio universiteto autorių kolektyvo administracinės teisės bendrosios dalies vadovėlyje18 pasisako už plačiąją administracinio proceso sampratą. Pasak S. Šedbaro
suformuluotos administracinio proceso sampratos – „tai kompetentingų valstybės
institucijų, įstaigų, pareigūnų ar valstybės tarnautojų, turinčių valdžios įgaliojimus,
14 Lapinskas K., Petkevičius P. Tarybinė administracinė teisė. Vilnius: Mintis, 1980, p. 11.
15 Ten pat, p. 24.
16 Laužikas E., Mikelėnas V., Nekrošius V. Civilinio proceso teisė. I tomas. Vilnius: Justitia, 2003,
p. 25–26.
17 Šedbaras S. Kai kurie administracinio proceso sampratos aspektai // Jurisprudencija, 2002,
t. 31(23), p. 103.
18 Bakaveckas A. et al. Lietuvos administracinė teisė: bendroji dalis. Vilnius: Mykolo Romerio
universiteto Leidybos centras, 2005, p. 525–570 bei p. 590–603 (administracinė kontrolė) ir
p. 570–584 (teisminė kontrolė). Taip pat V skyrius daugiausia skirtas viešojo administravimo
teisėtumo užtikrinimo ir kontrolės klausimams viešojo administravimo institucijose, detaliau
neanalizuojant administracinio proceso teismuose.
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veikla, atliekama teisės normų reglamentuota teisine forma, skirta spręsti viešojo
administravimo srityje kylantiems klausimams, kurios metu taikomos teisės normos, o priimti sprendimai sukelia asmenims konkrečius teisinius padarinius“19.
Antroji autorių grupė, kurios pozicija išdėstyta V. Valančiaus ir R. Norkaus darbuose20, šio straipsnio autorės monografijoje21, pasisako už siaurąją administracinio proceso sampratą. Pastaroji nuomonė palaikoma ir vėlesniuose kitų autorių
atliktuose moksliniuose tyrimuose (D. Poška22, D. Raižys23). Remiantis siaurąja
administracinio proceso teisės samprata nuo 2004 m. administracinio proceso
teisė kaip savarankiškas studijų dalykas pradėta dėstyti antrosios pakopos teisės
studijose Vilniaus universiteto Teisės fakultete, remiantis administracinio proceso
teisės šakos savarankiškumu tiek nuo civilinio proceso teisės, tiek ir nuo materialinės administracinės teisės šakos. Reikia pažymėti, kad ir dėstant materialinės
bendrosios administracinės teisės dalyką pirmosios pakopos teisės studijose preliminariai yra nagrinėjami kai kurie administracinio proceso reguliavimo klausimai, kaip antai administracinių ginčų samprata, rūšys, administracinių ir civilinių
santykių atribojimo problematika bei administracinių ginčų nagrinėjimo institucinės formos, tačiau nėra gilinamasi į procesinę administracinių ginčų nagrinėjimo
tvarką bei specifiką neteisminėse ir teisminėse institucijose.
Termino „administracinis procesas“ turinio atskleidimą apsunkina tai, kad
administracinės teisės mokslo istorinė raida lėmė, jog tiek Lietuvos, tiek užsienio
teisinėje literatūroje nėra vienodos nuomonės bei aiškių kriterijų, leidžiančių atriboti materialinę ir procesinę administracinių teisės normų prigimtį24, bei vyrauja
gana skirtingi administracinės justicijos instituciniai modeliai, kuriuose ginčų nagrinėjimas derinamas tiek teisminėse, tiek neteisminėse institucijose. Pavyzdžiui,
Prancūzijoje administracinės teisės specialistai iki šiol nepripažįsta atsieto administracinių materialinių ir procesinių teisės normų traktavimo. Jie teigia, jog teisės
normos, nustatančios administracinių ginčų sprendimo tvarkas, negali būti atsietos nuo materialinių normų. Austrijoje iki 2013 m. pabaigos25 veikę nepriklausomi
19 Šedbaras S. Kai kurie administracinio proceso sampratos aspektai // Jurisprudencija, 2002,
t. 31(23), p. 103.
20 Valančius V., Norkus R. Nacionalinis teisinis diskursas dėl administracinio proceso // Jurisprudencija, 2006, t. 3(81), p. 91–98
21 Paužaitė-Kulvinskienė J. Administracinė justicija: teorija ir praktika. Vilnius: Justitia, 2005, p. 37.
22 Poška D. Asmens teisė į teisminę gynybą ir jos įgyvendinimo probleminiai aspektai Lietuvos
administraciniuose teismuose. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (S 01). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2007.
23 Raižys D., Urbonas D. Administracinių bylų teisenos infrastruktūrinis modelis // Visuomenės
saugumas ir viešoji tvarka, 2010, t. 3, p. 51–74.
24 Daugelyje materialinės administracinės teisės kodeksų randame ir procesinių normų, pvz., LR
ATPK IV skyrius „Administracinės teisės pažeidimų bylų teisena“, tačiau ir vadinamuosiuose
procesiniuose teisės aktuose randame materialinės prigimties teisės normų, pvz., dėl terminų, dėl
subjektų procesinio teisinio statuso ir kt.
25 Nuo 2014 m. šie nepriklausomi administraciniai senatai yra reformuoti į pirmosios instancijos
administracinius teismus.
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administraciniai senatai bei Lietuvoje veikianti Mokestinių ginčų komisija, nagrinėjantys išimtinai tik mokestinius administracinius ginčus, formaliai instituciškai
nėra teismų sistemos dalis, tačiau procesą dėl ginčų nagrinėjimo neteismine tvarka
šiose institucijose reguliuoja procesinės normos, o pačios institucijos pripažįstamos administracinius ginčus nagrinėjančiu „teismu“ pagal Europos Sąjungos teisę.
Pabrėžtina, jog administracinių neteisminių institucijų bei administracinių
teismų suformuoti ginčo sprendimo principai taikomi tiesiogiai viešojo valdymo
klausimų sprendime, t. y. viešojo administravimo subjektų procedūrinėje veikloje, todėl pastaruoju metu matyti tendencija nustatyti panašius veiklos standartus
procesinei ir procedūrinės administracinės teisės sritims. Lietuvos teisinėje sistemoje procesinės veiklos pagrindai, kada yra sprendžiamas ginčas, nėra kodifikuoti
viename akte, tačiau sukurtos dvi administracinį procesą reglamentuojančių aktų
grupės: pirmoji – administraciniam procesui teismuose (ANK ir ABTĮ), antroji –
administraciniam procesui neteisminėse institucijose (VAĮ III skirsnis, Mokesčių
administravimo įstatymas, Administracinių ginčų komisijų įstatymas bei kiti specialieji įstatymai).
Tokia pasirinkta dualistinė procesinės ir procedūrinės veiklos reglamentavimo pozicija koreliuoja su teisėkūros tendencijomis Europos Sąjungos teisėje26. Po
Lisabonos sutarties priėmimo Europos Sąjungos steigimo sutarčių sudėtine dalimi tapusi Pagrindinių teisių chartija įtvirtina taip pat dvi standartų grupes: 41 str.
įtvirtinama teisė į gerą administravimą ir pagrindiniai principai šios teisės įgyvendinimui procedūrinėje veikloje, o 47 str. įtvirtinama teisė į tinkamą teisminę gynybą (įskaitant ir procesą dėl administracinių ginčų), nors šios normos turi esminių
tapatumų ne tik žodinėje išraiškoje, bet ir turinio prasme. Be to, ir nacionalinėje
konstitucinėje jurispridencijoje matoma tendencija nustatyti skirtingus standartus
procesui teisme ir teisiniam procesui, įgyvendinant viešojo administravimo funkcijas27. Tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, nagrinėdamas valstybinį ūkinės veiklos reguliavimą pagal Konstitucijos 46 str., konstitucinių bylų kontekste pabrėžė, jog vykdomosios valdžios veikloje turi būti paisoma
iš Konstitucijos kylančių tinkamo teisinio proceso reikalavimų. Pagal minėtų bylų
esmę tai pirmiausia sietina su viešojo administravimo procedūromis, o ne su teisminėmis bylos nagrinėjimo procedūromis.
Visgi administracinio proceso, kaip savarankiškos teisės šakos, pagrindimas
doktrininiu lygiu pats savaime negarantuoja efektyvios šios teisės mokslo sklaidos, kuri galima tik nuolatinės plėtotės ir evoliucionavimo būdu, atliekant išsamias
šios teisės šakų institutų mokslines ir mokslines-praktines analizes, kurių tikslas
yra optimalaus Lietuvai administracinio proceso modelio parinkimas. Tolesnių
mokslinių tyrinėjimų uždaviniai turėtų būti telkiami nagrinėjant administracinio
26 Paužaitė-Kulvinskienė J. Atsakingo valdymo principas ir jo procesinės garantijos // Administraciniai teismai Lietuvoje: nūdienos iššūkiai. Kolektyvinė monografija, skirta Lietuvos administracinių teismų dešimtmečiui. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2010, p. 228.
27 Ten pat, p. 232.

351

Jurgita PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ

proceso sampratą ir atskiras jo teisenos rūšis, ypač nustatant bendrosios administracinių bylų teisenos santykį su administracinių nusižengimų teisena. Minėtosios administracinio proceso teisenos turėtų būti tiriamos lyginant atitinkamai
su civilinio proceso ginčo teisena bei baudžiamojo proceso sampratomis, nustatyti
minėtų procesų atskyrimo ir panašumo kriterijai.

II. TEISĖS MOKSLO SKLAIDA IEŠKANT LIETUVAI EFEKTYVAUS
ADMINISTRACINIO PROCESO MODELIO
Administracinio proceso modelio paiešką paraleliai su moksliniais tyrimais sąlygoja gausi supranacionalinių ir aukščiausiųjų (Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo) bei specializuotų administracinių teismų
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo) ir įvairių neteisminių ginčų sprendimo institucijų praktika bei administracinį procesą reglamentuojančių teisės aktų
sistema. Tikėtina, jog mokslinių (o ne politinių) rezultatų nulemta administracinio
proceso modelio paieška, atskirų jo komponentų pripažinimas ar nepripažinimas
paveiks tiek teisės kuriamąją (teisėkūros), tiek teisės taikomąją veiklą. Logiška, jog
Lietuvos administracinio modelio apibrėžtis moksliniu lygmeniu aktyviausiai prasidėjo po 1999 m., t. y. sukūrus specializuotų administracinių teismų sistemą, pirmiausia analizuojant lietuviškus istorinius, politinius ir teorinius administracinės
justicijos bei administracinio proceso pagrindus.
Šio straipsnio autorės atliktame disertaciniame moksliniame tyrime 2004 m.
buvo pradėta identifikuoti Lietuvos administracinės justicijos vietą europinėje teisės erdvėje, kadangi tik tokia prieiga prie šio teisinio instituto, kuris intensyviai
patiria europeizavimo procesus, tikėtina, turi didesnę mokslinę prasmę ir praktinį pritaikomumą. Šiandien Lietuvos administracinė justicija vertinama kaip viena
radikaliausių ir progresyviausių reformų pokomunistinėje Rytų Europoje, tačiau
reformų pagrindas buvo Vokietijos bei Prancūzijos administracinės justicijos modeliai – ne tik kaip seniausi Vakarų Europoje administracinių ginčų sprendimo
modeliai, bet kaip ir šiandieniniai modeliai, intensyviausiai veikiantys Europos
Sąjungos teismų jurisprudenciją bei ius publicum europaeum (liet. europinės viešosios teisės) doktriną. Be to, lyginamosios analizės pagrindu šių pasirinktų valstybių patirtis lėmė ir vieno iškiliausių tarpukario Lietuvos teisininkų profesoriaus
Mykolo Romerio administracinės justicijos ir proceso mokymo prielaidas.
II.1. Teisės mokslo paieškos administracinės justicijos ir proceso klausimu
tarpukario Lietuvoje 1918–1940 m.
Šiuolaikinės administracinio proceso doktrinos istorinės susiformavimo prielaidos sietinos su XIX a. viduriu bei teisinės valstybės doktrinos įtaka viešosios teisės šakoms. Žvelgiant iš šiandienos istorinių vertinimų, paradoksalu, jog Lietuvai
tarpukario metu nespėjus sukurti savarankiškų administracinių teismų sistemos
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visgi to meto teisinės minties raida ir doktrinos administracinio proceso klausimais sklaida padarė esminę įtaką šiandieninei moderniajai Lietuvos administracinio proceso teisei nuo 1999 metų. Apie profesoriaus M. Romerio mokymo įtaką ir
jo mokymo recepciją šiandieniniame Lietuvos administraciniame procese mokslinius tyrinėjimus yra atlikę K. Lapinskas28, M. Maksimaitis29, A. Andruškevičius30
bei autorė31.
Pažymėtina, jog šiuo laikotarpiu, nors Lietuvai ir nesukūrus administracinės
justicijos sistemos, mokslinės minties raida šioje srityje buvo labai intensyvi. Neabejotinai svarbiausi moksliniai darbai administracinio teismo ir administracinės justicijos klausimu tarpukario Lietuvoje priskirtini profesoriui M. Romeriui.
Profesorius M. Romeris buvo itin didelis administracinio teismo šalininkas. Svarbiausias jo darbas šioje srityje taip ir vadinasi – „Administracinis teismas“32. Šiame
veikale M. Romeris, remdamasis daugiausia Prancūzijos, Vokietijos, Austrijos, taip
pat kitų Vakarų ir Vidurio Europos šalių, kuriose veikė administracinės justicijos
institucijos, pavyzdžiais iškėlė ir moksliškai pagrindė administracinio teismo idėją.
Įžangoje autorius rašė, kad „administracijos organų bei valdininkų darbų teisėtumo problema, nuo kurios teigiamo išsprendimo ryškiausiai pareina pasiekimas to
valstybinio bendravimo tipo, kuris yra vadinamas teisinė valstybė, – sudaro rimtą
ir labai įdomų viešosios teisės klausimą“. Šios monografijos pabaigoje M. Romeris
pateikė išvadas, kurias būtų galima apibūdinti kaip principines administracinės
justicijos tezes33 bei kaip pagrindinius Lietuvos administracinio proceso modelio
28 Lapinskas K. M. Römeris ir administracinė justicija Lietuvoje // Mykolas Römeris ir šiandiena.
Red. M. Maksimaitis. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2000, p. 27.
29 Maksimaitis M. Lietuvos teisės šaltiniai 1918–1940 metais. Vilnius: Justitia, 2001. 199 p.
30 Andruškevičius A. Profesoriaus Mykolo Romerio de lege ferenda nuostatos administracinio teismo
klausimu ir jų atspindys dabartinėje Lietuvos teisėje // Jurisprudencija, 2010, Nr. 3(121), p. 25–37.
31 Paužaitė-Kulvinskienė J. Administracinė justicija: teorija ir praktika. Vilnius: Justitia, 2005, p. 25–27.
32 Riomeris M. Administracinis teismas. Kaunas: Lietuvos Universiteto Teisių fakulteto darbai, 1928,
t. 4, kn. 2, p. 1.
33 Svarbiausios iš jų yra šios: 1. Administracinis teismas turi būti visiškai nepriklausomas nuo vykdomosios valdžios, nes kitaip jis negalės pasiekti savo tikslo – teisėtumo įgyvendinimo ir jo apsaugos
valstybės valdyme. Jeigu administracinis teismas bus priklausomas nuo vykdomosios valdžios, tai
„mes nesugebėsime gerbti jo ir nesikišti į jojo funkciją įvairiomis įtakos ir spaudimo priemonėmis,
kaip kad sugebėjo tai padaryti prancūzai“. 2. Administraciniai teismai turi būti atskirti nuo bendrosios kompetencijos teismų sistemos. Jeigu vis dėlto jie būtų įsteigti kaip bendrosios kompetencijos
teismų sistemos sudėtinė dalis, administracinių teismų statusas turi būti kokybiškai reglamentuotas įstatymu. 3. Administracinių teismų teisėjams turi būti keliami ypač aukšti kvalifikaciniai reikalavimai. 4. Administracinių teismų kompetencija turėtų būti visi ginčai ir valdžios aktai viešojo
administravimo srityje. 5. Turėtų būti du administraciniai procesai – vieno proceso metu būtų
sprendžiami tik skundžiamų administracinių aktų teisėtumo klausimai ir jam užtektų vienos instancijos teismo, o antrojo proceso metu būtų nagrinėjami ir sprendžiami ginčai dėl subjektinių teisių pažeidimo, jų gynimo ir viešojo valdymo srityje padarytų nuostolių atlyginimo ir šiam procesui
turėtų būti papildomai įsteigti žemesnės instancijos teismai. 6. Ginčai dėl kompetencijos pasidalijimo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų tokių konfliktų atvejais turėtų būti
sprendžiami pariteto pagrindais iš abiejų teismų teisėjų sudarytoje nepastovioje institucijoje.
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postulatus. Veikale „Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos“34 M. Romeris toliau
laikėsi nuomonės, kad valstybė gali sėkmingai egzistuoti ir vystytis tik tuomet,
kai yra užtikrinamos jos piliečių teisės ir laisvės. Jis įrodinėjo, jog būtinai reikia
plėsti Valstybės Tarybos veiklą, suteikiant jai galimybę savo iniciatyva tikrinti
administracinių aktų teisėtumą35. Dar vienas veikalas, kuriame M. Romeris palietė
administracinio teismo klausimą, yra „Konstitucinės ir teismo teisės pasieniuose“ (originalus leidinys išėjo 1931 metais), nors šiame veikale daugiausia dėmesio
skiriama konstitucinio teisėtumo problemai nagrinėti. M. Romeris pabrėžė, kad
administracijos organų priimami aktai gali būti neteisėti, todėl gali būti keliamas
klausimas dėl jų teisėtumo užtikrinimo ir priežiūros36. Šioje monografijoje jis kritiškai atsiliepė apie tarnybinę (hierarchinę) administracijos bei valdininkų veiklos
teisėtumo kontrolę dėl jos vykdymo metu suteikiamo prioriteto tikslingumui teisėtumo atžvilgiu, apie atsitiktinę teismo kvazikontrolę dėl jos nepastovaus pobūdžio.
Aštrios M. Romerio kritikos taip pat sulaukė teorijos, išskiriančios neteismingus
administraciniams teismams aktus (suprajusticinius aktus). Profesorius buvo tvirtai įsitikinęs, kad administraciniam teismui gali būti skundžiami visi administraciniai aktai. Jis nepritarė „atributyvinei“ administracinio teismo kompetencijai, kai
teismas gali tikrinti tik tuos aktus, kuriuos tikrinti jam aiškiai paveda įstatymas.
Valstybės Tarybos įsteigimas 1928 metais visuomenėje sukėlė daug prieštaringų
vertinimų. Siekdamas išaiškinti Valstybės Tarybos funkcijas, jos darbo specifiką
M. Romeris straipsnyje37 „Valstybės Taryba“ analizavo tokių institucijų užsienio
šalyse – Prancūzijoje, Šveicarijoje, Laisvajame Dancigo mieste, Suomijoje – kompetenciją, sudėtį, narių skyrimo tvarką. Pabrėžė, kad Valstybės Taryba, būdama
iš esmės apolitinė institucija, ramiai sugyvena su įvairiausiais konstituciniais režimais. Valstybės Taryba Lietuvoje, greta bendrų tokioms institucijoms funkcijų
– įstatymų projektų rengimo ir paruoštų projektų svarstymo bei dalyvavimo administracinių aktų ruošime, turėjo ir specifinių funkcijų – pareikalavus Prezidentui
teikti jam nuomonę dėl Ministrų Kabineto ar Seimo jau priimto įstatymo projekto
bei pastebėjusi administracinio akto neatitiktį įstatymams pranešti apie tai Ministrų Kabinetui arba atitinkamam ministrui. Būtent dėl taip suformuluotos šios
Valstybės Tarybos įstatymo nuostatos M. Romeris manė, kad Valstybės Taryba gali
sužinoti apie neteisėtą administracinį aktą iš bet kurio šaltinio, t. y. ne tik gavusi
paklausimą iš Ministrų Kabineto ar atskiro ministro, bet ir iš nukentėjusio asmens
pareiškimo. Jis rašė, kad „šita funkcija yra viena iš svarbiausių pas mus, gal ir pati
svarbiausioji, nes mes esame beveik vienintelė valstybė, kuri iki šiol neturi administracinio teismo (be Lietuvos, neturi jo dar SSSR; kitos Europos valstybės, kuri
neturėtų administracinio teismo, aš nežinau), o be administracinio teismo teisinės
34
35
36
37
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valstybės nėra, yra tiktai policinė valstybė“38.
M. Romeris savo mokslinių tyrinėjimų srityje buvo labai didelis autoritetas ir
tam tikras monopolistas. Kitų autorių darbų administracinio proceso tematika beveik nėra. Tokia situacija galėjo susiklostyti dėl jau minėto didelio ir visuotinai pripažinto M. Romerio autoriteto bei galimos kitų teisės mokslininkų nuomonės, kad
rašant ta pačia tema su M. Romeriu naujų idėjų, argumentų, nuomonių administracinės justicijos srityje atrasti nebegalima. Tačiau iš kitų darbų būtina paminėti
K. Račkausko straipsnį „Lietuvos administracinio teismo pradai“39, V. Fridšteino
straipsnį „Dėl administracinio teismo“, kuriuose autoriai palaikė administracinio
teismo įsteigimo idėją. K. Račkauskas, argumentuodamas administracinio teismo
įkūrimo tikslingumą, kritikavo tarnybinę (hierarchinę) administracijos veiksmų
kontrolę ir pirmenybę teikė teisminei kontrolei – rašė, kad „administracijos organai yra linkę sąmoningai aukoti teisėtumą tikslingumui dėl to, kad administracija
dalinai yra politinis organas. Kiekvienas administracijos organas negali būti tiek
paruoštas ir tiek patyręs teisės dalykuose, kaip teismo organai, kurie vien tais klausimais tesirūpina. Tarnybinė hierarchinių viršininkų kontrolė nėra tobula ir nepatikrina administracijos organų veiksmų teisėtumo, nes ne visuomet tikslingumas
sutampa su teisėtumu“. Jis buvo įsitikinęs, kad aukštesnysis administracijos organas dažnai yra linkęs paaukoti teisėtumą dėl tikslingumo, o savo ruožtu teismas,
vykdydamas administracijos veiksmų kontrolę, vadovaujasi teisės imperatyvais ir
nėra persisunkęs administracijos tikslingumo dvasia. Todėl teisminė kontrolė savo
procesu yra palankesnė piliečiams negu tarnybinė kontrolė40. To meto Vyriausybė nepritarė plačios kompetencijos administracinio teismo įkūrimui. Teisingumo
ministras pareiškė, kad būtų rizikinga įvesti tokią administracinių teismų sistemą,
nes ta sistema turi plėtotis ir įgyti savo sąlygas ir savo gyvenimą atitinkančią formą
– „mūsų neseniai susikūrusiai valstybei, kurios valstybinio gyvenimo pertrauka
buvo didelis smūgis teisiniam sąmonės augimui, būtų rizikinga iš karto įsivesti tokią sistemą. Vyriausybė rado labiau sektiną tų valstybių pavyzdį, kur ta institucija
vystėsi iš lėto ir įgijo savo sąlygas ir savo gyvenimą atitinkančią formą“41. Tačiau
K. Račkauskas nepritarė tokiai pozicijai ir ją kritikavo. Jo nuomone, sutelkti viename teisme visus ginčus dėl administracinių aktų teisėtumo yra tikslingiau, negu
šiuos ginčus išblaškyti po skirtingas teisines įstaigas, nes tokiu atveju kyla pavojus,
kad tos pačios įstatymo nuostatos bus aiškinamos nevienodai – vienas teismas jas
aiškins vienaip, kitas teismas – kitaip42. K. Račkauskas akcentavo, kad administracinis teismas palengvintų valstybės valdymo darbą, sustiprintų administracijos
autoritetą, suteiktų visam valstybės gyvenimui daugiau pastovumo ir piliečiams
38
39
40
41
42
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daugiau teisėtumo garantijų43. Anot K. Račkausko, piliečiams daugiau naudos, kai
administraciniai aktai yra svarstomi ne bendrosios kompetencijos teismų, o spe
cialaus administracinio teismo, nes šis teismas žino, kurie administracijos veiksmai yra esminiai ir kaip juos galima naikinti arba reformuoti, nepažeidžiant ar
nesustabdant administracijos darbo44.
V. Fridšteinas savo straipsnyje teigė, kad reikia turėti kompetentingą, nepriklausomą įstaigą, kuri spręstų visus ginčus tarp administracijos ir piliečių. Kritikavo tokią situaciją, kai teismui negalima skųstis tokiais svarbiais klausimais,
kaip verslo mokesčiai, muitai ir pan., trumpai apžvelgė kitų šalių administracinės
justicijos modelius, išsamiau apibūdindamas Prancūzijos administracinę justiciją.
Manė, kad administracinio teismo steigimo oponentų reiškiama baimė, kad teismas gali suvaržyti ir paralyžiuoti administracijos darbą, yra perdėta, nes tose šalyse, kur administracinė justicija įteisinta, administracijos organai nedirba blogiau
nei Lietuvoje45. V. Fridšteinas, skirtingai negu M. Romeris, palaikė „atributyvinę“
administracinio teismo kompetenciją – „būtų visai tikslu duoti pačiame įstatyme
smulkų sąrašą klausimų, priklausančių administracinio teismo jurisdikcijai, ir asmenų, prieš kuriuos galima skųstis“46. Priešingu atveju, anot autoriaus, teismas
būtų užverstas bylomis prieš žemesniuosius administracijos tarnautojus, kuriems
visai pakanka tarnybinės kontrolės. Siūlė steigti ne atskirą administracinį teismą,
o skyrius bendrosios kompetencijos teismuose (apygardų teismuose ir Vyriausiajame Tribunole), taip pat suteikti teisėjams nepriklausomumo garantijas. „Tokiai
reformai atlikti nėra jokių kliūčių, jeigu tik yra noras. Šiam reikalui Lietuva jau turi
pakankamai inteligentų, juristų“47, – rašė V. Fridšteinas.
Administracinės atsakomybės problematiką nagrinėjo K. Laucius. Straipsnyje
„Administracinis baudimas mūsų įstatymdavystėje“ jis pažymėjo, kad administracinė atsakomybė nustatyta atskiruose teisės aktuose, o teisė ją taikyti suteikta
įvairiems valdžios pareigūnams, nuo aukščiausio iki žemiausio rango. Kritikavo
susiklosčiusią praktiką, kai administracinę atsakomybę taikantis subjektas numatomas ne įstatyme, o įstatymo įgyvendinamajame teisės akte – įstatymui vykdyti išleistomis taisyklėmis48. Autorius akcentavo, kad už mažesnius nusižengimus
dažnai numatomos didesnės baudos negu už sunkesnius, nenustatytas vienodas
santykis tarp arešto ir piniginės baudos49. K. Laucius pastebėjo, kad tik nedaugelis
įstatymų reglamentuoja administracinės atsakomybės taikymo senaties terminus.
Rašė, kad daug keblumų sprendžiant administracinius ginčus kyla dėl to, kad daugumoje įstatymų nėra nustatyta skundo padavimo tvarka ir terminai50. Taip pat
43
44
45
46
47
48
49
50
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jis kaip neigiamą dalyką vertino tai, kad įstatymuose nustatyti skirtingi sprendimų
skirti administracinę nuobaudą apskundimo terminai, beveik nereglamentuotos
skundo padavimo pasekmės, nutarimo skirti administracinę nuobaudą forma,
turinys, skundų sprendimo tvarka. K. Laucius padarė išvadą, kad pagal bendrąją
taisyklę apskųstas nutarimas negali būti vykdomas, ir kritikavo kai kurių įstatymų
nuostatas, nustatančias priešingai – neaišku, ar būtų grąžinta išieškota bauda, atlyginti nuostoliai, jei skundas būtų patenkintas. Taip K. Lauciaus kritikos sulaukė
tai, kad įstatymuose nebuvo reglamentuota administracinės nuobaudos vykdymo
senatis51.
Iš tarpukario teisės mokslo veikalų paminėtina ir P. V. Raulinaičio monografija „Administracijos principai“52, nors joje autorius liečia „daugiau bendrąją ir
industrinę administraciją“, tačiau joje taip pat yra atkreipiamas dėmesys į administracijos principus valstybės valdyme. Būtina pažymėti ir žymaus teisininko
J. Bylos darbą „Valstybės tarybos nuomonės teisės klausimais“53. Kadangi Valstybės Taryba rengdavo naujų įstatymų projektus, užsiėmė teisės aktų kodifikavimu,
Ministrų Kabinetui ar atskiram ministrui, gavusi jų paklausimą, pateikdavo savo
nuomonę dėl administracijos aktų atitikties galiojantiems įstatymams, jos veikla
buvo labai reikšminga šalinant pasenusius teisės aktus ir derinant administracinius
aktus su įstatymais, o sukaupta informacija vertinga tiek Lietuvos valdžiai, tiek ir
teisės mokslininkams. Sąlygiškai vadovėlinio tipo leidiniams, kuriuose susistemintai būtų išdėstytos bendrosios administracinės teisės žinios, įskaitant ir kai kuriuos
administracinės justicijos klausimus, prilygintinas studento P. Vilučio54 parengtas
Kauno Vytauto Didžiojo universitete skaitytų administracinės teisės bendrosios
dalies paskaitų konspektas, papildytas F. Fleinerio ir M. Hauriou vadovėlių ištraukomis. Darbe aptarta administracinės teisės sąvoka, metodas, objektas, šaltiniai,
evoliucija ir pan., taip pat valstybės funkcijos, viešosios administracijos veikimas,
administracinių aktų sąvoka, rūšys, neteisėtų aktų panaikinimo būdai, Prancūzijos, Vokietijos, Rusijos, Anglijos valdymo teisės pagrindai. Pagal profesoriaus
V. Biržiškos programą rankraščio teisėmis buvo išleistas „Administracinės teisės
konspektas“, kuriame buvo susistemintas Lietuvos ir kai kurių kitų užsienio šalių
administracinės teisės kursas55.
Apibendrintai galima pasakyti, kad 1918–1940 metais Lietuvoje administracinio proceso teisės mokslas buvo sąlygiškai išplėtotas. Kartu atkreiptinas dėmesys į vieną administracinės justicijos raidos Lietuvoje 1918–1940 metais aspektą.
Pagal šiandieninę sampratą administracinė justicija, greta asmens teisių gynimo
nuo neteisėtų viešojo administravimo subjektų veiksmų ir administracinių aktų
51
52
53
54
55

Ten pat, p. 433.
Raulinaitis P. V. Administracijos principai. Kaunas: Valstybės spaustuvė, 1926, p. 7.
Byla J. (sudarytojas) Valstybės tarybos nuomonės teisės klausimais 1929–1937. Kaunas, 1937.
Vilutis P. Administracinė teisė: bendroji dalis. Kaunas: M. Adomavičiaus spaustuvė, 1939.
Administracinės teisės konspektas pagal prof. V. Biržiškos programą (rankraščio teisėmis). Kaunas, 1935.
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teisėtumo tikrinimo, atlieka ir kitus uždavinius – gina valstybės tarnautojus nuo
neteisėtų administracijos veiksmų bei savivaldybių teises nuo valstybės institucijų
neteisėtų veiksmų ir sprendžia nepavaldžių vienas kitam viešojo administravimo
subjektų ginčus (tarpinstituciniai ginčai). Pastarųjų klausimų mokslinių tyrinėjimų lygmeniu nebuvo bandoma spręsti nei tarpukario Lietuvos teisės moksle, nei
šiuolaikiniuose moksliniuose tyrinėjimuose. Galima būtų surasti vieną to priežastį
– administracinė justicija laikotarpiu tarp dviejų pasaulinių karų ne tik Lietuvoje,
bet ir visoje Europoje buvo gana jauna, besiplėtojanti ir neturinti gilių tradicijų
sistema, todėl teisės mokslininkai dar nebuvo pasirengę daugiafunkcei administracinės justicijos sampratai.
II.2. Teisės mokslo paieškos šiuolaikinėje administracinės justicijos ir proceso
doktrinoje Lietuvoje
II.2.1. Administracinio proceso konstitucionalizacija
Šiuolaikinis Lietuvos administracinis procesas, būdamas savarankiškas institucine
(specializuoti administraciniai teismai) ir materialine prasme (kodifikuotos proceso taisyklės ABTĮ ir ANK), vis dar identifikuojasi administracinio proceso teisėje
ir Lietuvos teisės moksle visumoje, atsižvelgiant į nurodytas problemas: monistinės administracinės teisės sampratą bei ryšį su kitomis procesinės teisės šakomis (konstituciniu, civiliniu bei baudžiamuoju procesu). Administracinio proceso
teisė nėra absoliučiai „autonomiška“ nuo universalių teisminės gynybos institutų. Savo esme ir prigimtimi šiuos gana skirtingus jurisdikcinius procesus jungia
konstituciniai imperatyvai, sukuriantys universalią teisminės gynybos sistemą56.
Administracinio proceso bei kitų procesų konstitucionalizavimo tendencijos yra
viena reikšmingiausių moderniųjų mokslinių tyrinėjimų sričių, kurioje Lietuvoje pasiektas dar nedidelis įdirbis. Konstitucinių imperatyvų įtakos klausimas jau
buvo nagrinėtas civiliniame57 bei baudžiamajame58 procesuose, o neseniai atlikta
pirminė analizė ir administraciniame procese59. Šiuo metu Lietuvoje išskirtinos dvi
svarbiausios administracinio proceso konstitucionalizavimo priemonės: adminis56 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas dar 1996 m. ir vėliau 2002 m. bei 2004 m. yra konstatavęs teisminės gynybos universalumą kaip vertybinę kategoriją.
57 Nekrošius V. Kai kurie civilinio proceso teisės klausimai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrinoje // Teisė, 2007, t. 63, p. 76–87.
58 Goda G. Konstitucinė justicija ir baudžiamojo proceso teisės mokslas // Teisė, 2011, t. 78, p. 68–92.
59 Paužaitė-Kulvinskienė J. Konstitucinių imperatyvų įtaka Lietuvos administraciniam procesui //
Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija. Mokslo studija, skirta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo dešimtmečiui. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas,
2012, p. 544; Raižys D. Konstitucinio teismo nutarimų įgyvendinimas administracinių teismų
praktikoje // Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija. Mokslo studija, skirta Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo dešimtmečiui. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas, 2012, p. 618–643.
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tracinių procesinių teisės normų teisėtumo patikra konstitucinės justicijos bylose (instrumentinis konstitucionalizavimas) bei Konstitucijos tiesioginio taikymo
atvejai administracinės justicijos bylose (substansyvinis konstitucionalizavimas).
Instrumentinio konstitucionalizavimo priemonė Lietuvos teisės moksle yra gana
plačiai nagrinėjama60. Pastaroji forma yra ypač būdinga Rytų ir Centrinės Europos
valstybėms, kuriose XXI a. pradžioje pradėjusios veikti administracinės justicijos
sistemos bei administracinio proceso įstatymai turi nemažai teisinio reguliavimo
deficitų, t. y. dviprasmiškas arba nepakankamai aiškus taikytino administracinio
proceso normų turinys arba teisinio reguliavimo prieštaros pačiame įstatyme, kadangi daugelio transformacinių valstybių pagrindiniai administracinio proceso
įstatymai buvo priimti civilinio proceso kodekso adaptavimo administraciniams
ginčo santykiams būdu. Administracinio proceso konstitucionalizacijos mokslinės
analizės Lietuvoje tik pradedamos ir dėl tos priežasties, jog „teisės konstitucionalizacija turi daugybę aspektų“61, neabejotina, ateityje bus ištirti ir kiti administracinio proceso konstitucionalizacijos aspektai. Atkreiptinas dėmesys į E. Šiliekio62
poziciją, jog „nekyla neaiškumų dėl oficialios konstitucinės doktrinos reikšmės
administracinių teismų jurisprudencijai. Joje paprastai remiamasi atitinkamais
Konstitucijos išaiškinimais ir kitais konstitucinei teisei reikšmingais konstatavimais, suformuluotais Konstitucinio Teismo aktuose“, o tai galima reintepretuoti
kaip administracinio proceso ir teisės konstitucionaliavimo proceso dalį. Tačiau
šis autorius įžvelgia ir kitą tyrimų įžvalgą, kiek pati administracinė jurisprudencija
daro įtaką konstitucionalizavimo procesui, iškilus administracinio teismo konstitucingumo abejonei dėl ordinarinės teisės atitikties ir ją išdėsčius kreipimesi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą? Pagrindžiamas matymas, jog neatmestina
mišri (dualistinė) „konstitucinė jurisprudencija“, kurią formuoja „grynojo“ konstitucionavimo proceso subjektas – Konstitucinis Teismas – tačiau sąveikoje su besikreipiančių administracinių (ar bendrosios kompetencijos) teismų argumentacija
dėl ginčytinos/abejones keliančios teisės turinio.
Instrumentinis konstitucionalizavimo aspektas gali būti išskiriamas į dvi suformuluotas konstitucinių imperatyvų grupes. Pirmoji konstitucinių imperatyvų grupė – institucinio pobūdžio imperatyvai yra reikšmingi kaip įtvirtinantys esminius,
reikšmingiausius teismų sistemos organizavimo ir veiklos principus. Administracinio proceso teisės moksle atlikta nemažai pirmalaikių savarankiškų vertinimų
– K. Lapinsko, D. Poškos, V. Valančiaus, straipsnio autorės dar prieš oficialiai suformuluotą Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo poziciją63, aiškinant Kons60 Be abejo, Konstitucinis Teismas yra svarbiausias teisės konstitucionalizacijos instrumentas, žr.
Birmontienė T., Jarašiūnas E., Kūris E., Maksimaitis M. et al. Lietuvos konstitucinė teisė. 2 leid.
Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2002, p. 105–106.
61 Cit. op.
62 Šileikis E. Oficialios administracinės doktrinos reikšmė konstitucinei normų patikrai ir oficialiai
konstitucinei doktrinai // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka: mokslinių straipsnių rinkinys,
2015, t. 14, p. 64–100.
63 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas „Dėl valstybės tarny-
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titucijos 111 straispnio 2 dalį dėl specializuotos administracinių teismų sistemos sukūrimo. Antroji konstitucinių imperatyvų grupė, vadinamieji procesinio pobūdžio
imperatyvai, yra aktualūs kaip nustatantys bylų nagrinėjimo (teisingumo vykdymo) konstitucinius pagrindus atskiroms administracinio procesinio nagrinėjimo
stadijoms, tačiau savo ruožtu šie procesinio pobūdžio imperatyvai gali turėti tam
tikros specifikos priklausomai nuo nagrinėjamų bylų kategorijos, todėl jiems įvertinti ypač reikia kritiško mokslinio žvilgsnio. Šioje mokslinių tyrinėjimų dalyje į
atskirą mokslinių tyrimų grupę gali būti sujungiami tyrimai dėl vieno svarbiausių
procesinio pobūdžio imperatyvų – teisės kreiptis į administracinį teismą. Jau šiuo
metu Lietuvos teisės doktrinoje yra išgryninti svarbiausi šios teisės įgyvendinimo
administraciniuose ginčuose aspektai: teisės kreiptis į administracinį teismą ir ginčo nagrinėjimo neteismine stadija sanglaudos problemos, teisės kreiptis į teismą
ir ginčų (ne)priskirtinumo administracinių teismų kompetencijai problemos bei
teisės kreiptis į teismą ir besikreipiančio asmens suinteresuotumo reikalavimo problemos, įskaitant ir kreipimusis dėl viešojo intereso gynimo.
II.2.2. Moksliniai tyrimai asmens teisės kreiptis į administracinį teismą srityje
Siekiant užtikrinti asmens teisės kreiptis į teismą veiksmingumą, svarbus vaidmuo
tenka neteisminei administracinių ginčų nagrinėjimo stadijai, jos santykiui su
bendrąja administracinių ginčų teisena, atskleidžiant neteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo infrastruktūrinį modelį, be to, sunkumų kelia šiuo metu
sukurtas neišsamus neteisminių administracinius ginčus nagrinėjančių institucijų
veiklos statusas, taip pat probleminis pastarųjų ryšys su teismu64. Nors teisminė ir
neteisminė gynybos sistemos yra savarankiškos ir asmeniui suteikiama iniciatyva
pasirinkti jo pageidaujamą formą (išskyrus įstatymuose nedviprasmiškai nustatytus
privalomo ikiteisminio nagrinėjimo atvejus): arba viešojo administravimo subjektas, arba teismas, šiandien vis dar kyla šių institucijų priimtų sprendimų procesinės
sanglaudos poreikis. Vienas pirmųjų šio klausimo mokslinių tyrimų buvo atliktas
dar prieš dešimtmetį B. Pranevičienės65, konstatuojant, kad grynasis teisminis mobos“ // Valstybės žinios, 2004, Nr. 181-6708, 2004-12-29, Nr. 186; Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas „Dėl privataus kaltinimo ir dėl asmens, kurio atžvilgiu atsisakyta kelti baudžiamąją bylą, teisės apskųsti prokuroro nutarimą“ // Valstybės žinios, 2006, Nr. 7-254;
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas „Dėl Konstitucinio Teismo įgaliojimų peržiūrėti savo nutarimą ir nutraukti pradėtą teiseną, taip pat dėl teismų finansavimo peržiūrėjimo“ // Valstybės žinios, 2006, Nr. 36-1292; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
2006 m. gegužės 9 d. nutarimas „Dėl teisminės valdžios konstitucinės sistemos ir savivaldos, teisėjų
paskyrimo, paaukštinimo, perkėlimo ar atleidimo iš pareigų, taip pat dėl teisėjų įgaliojimų pratęsimo“ // Valstybės žinios, 2006, Nr. 51-1894; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio
22 d. nutarimas „Dėl teisėjų valstybinių pensijų“ // Valstybės žinios, 2007, Nr. 110-4511.
64 Valančius V., Norkus R. Administracinio proceso Lietuvoje reformos prielaidos ir perspektyvos //
Justitia, 2003, Nr. 5, p. 5–6.
65 Pranevičienė B. Kvaziteismai administracijos veiksmų teisėtumo kontrolės ir administracinių ginčų nagrinėjimo sistemoje. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Lietuvos
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nizmas, galima sakyti, nebeegzistuoja net ir anglosaksų teisinės sistemos valstybėse. Tačiau vėliau ši sritis buvo tyrinėjama gana fragmentiškai, nors, vertinant
teisminio ir neteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkas, jų panašumus
ir skirtumus, galima įžvelgti latentinę procedūrinių ir procesinių normų sankirtą.
Pastaroji reikštų, jog nėra aišku, kuriai normų kategorijai priskirti taisykles, reglamentuojančias ginčo sprendimą neteisminėje instancijoje. Ši problema sudėtinga
tais atvejais, kai ginčo nagrinėjimo funkcija yra priskirta šalia kitų viešojo administravimo funkcijų tai pačiai viešojo administravimo institucijai – įvyksta funkcijų
„persipynimas“. Institucijų, kurios turi kvaziteismų statusą (t. y. kurių veikla išimtinai susijusi tik su administracinių ginčų nagrinėjimu), veiklą nustatančių normų
padėtis yra aiškesnė, nes šios institucijos yra skirtos tik neteisminiams ginčams
nagrinėti ir nevykdo jokio viešojo administravimo, todėl tokios normos laikomos
tik procesinėmis66. Tokią poziciją yra išdėstę ir V. Valančius su R. Norkumi, jog
„administracinių bylų nagrinėjimas nepriklausomose institucijose viešojo administravimo procedūromis negali būti laikomas“67. Fragmentiškai buvo analizuota ir
vertinta kai kurių reguliacinių viešojo administravimo institucijų veikla, įskaitant
ir jų jurisdikcines funkcijas68, pvz., tam tikrų ginčo rūšių neteisminio nagrinėjimo
ypatumai aplinkosaugos srityje69, mokestinių ginčų srityje70. Šią hipotezę patvirtina ir du disertaciniai D. Urbono71 „Kvaziteisminių institucijų jurisdikcinė veikla
taikant administracines sankcijas“ ir I. Deviatnikovaitės72 „Nepriklausomos reguliavimo institucijos valstybinio administravimo institucijų sistemoje“ moksliniai
tyrimai bei su jais susijusios mokslinio tyrinėjimo įžvalgos73. Tačiau kalbant apie

66
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69
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71
72
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teisės universitetas, 2002, p. 25; Pranevičienė B. Kvaziteismai administracijos kontrolės sistemoje.
Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2003, p. 20.
Andruškevičius A. Administracinė teisė: bendrieji teorijos klausimai, valdymo aktų institutas, ginčo santykių jurisprudenciniai aspektai. Vilnius: Registrų centras, 2008, p. 50–51.
Valančius V., Norkus R. Administracinio proceso Lietuvoje reformos prielaidos ir perspektyvos //
Justitia, 2003, Nr. 5, p. 5–6.
Ambrasaitė-Balynienė G. Level and types of monitoring regulatory bodies by the EU supreme
administrative courts: Lithuanian experience // The Contribution of the EU’s supreme administrative courts to improving the preliminary ruling procedure conclusions of the Hague working
group. Santander: International Menéndez Pelayo University, 2008, p. 1–7
Mikalauskaitė-Šostakienė K. Administracinių teisinių ginčų, kylančių aplinkosaugos srityje, neteisminio nagrinėjimo problemos // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka, 2011, t. 6, p. 175–187;
Pranevičienė B., Mikalauskaitė-Šostakienė K. Problems of pre-trial investigation of legal disputes
in the territorial planning // Jurisprudencija, 2011, Nr. 18(3), p. 963–977.
Smalakienė E. Ikiteisminio mokestinių ginčų proceso aktualijos // Jurisprudencija, 2001, t. 21(13),
p. 80–87.
Urbonas D. Kvaziteisminių institucijų jurisdikcinė veikla taikant administracines sankcijas. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2007.
Deviatnikovaitė I. Nepriklausomos reguliavimo institucijos valstybinio administravimo institucijų sistemoje. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012.
Raižys D., Urbonas D. La défense de l’intérêt général au sein de la juridiction administrative lituanienne // Est Europa: Revue d’études politiques et constitutionnelles [elektroninis išteklius], 2012,
Nr. 1, p. 143–167; Urbonas D. Administracinės jurisdikcinės veiklos teisėtumo kontrolės problemi-
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neteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos perspektyvas, D. Raižys74,
išanalizavęs skundų nagrinėjimo administracinių ginčų komisijose proceso teisinį
reguliavimą, pateikia keletą išvadų. Pirmiausia šiuo metu teisės aktai, reguliuojantys bylų nagrinėjimo administracinių ginčų komisijose tvarką, formaliai neatitinka
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijos nuostatos ta prasme,
jog skundų nagrinėjimą administracinių ginčų komisijose reguliuoja Vyriausybės
nutarimas, o ne įstatymas. Antra, skundų (prašymų) nagrinėjimo administracinių
ginčų komisijose procesas turi nemažai teisinio reguliavimo trūkumų, todėl siūloma skundų (prašymų) nagrinėjimo administracinių ginčų komisijose tvarką reguliuoti tik Administracinių ginčų komisijų įstatyme bei suteikti administracinių
ginčų komisijoms ne tik teisę spręsti ginčus, bet ir vykdyti mediaciją. Tiesa, įstatymų leidėjas jau atsižvelgė į šias pastabas ir priėmus naują Administracinių ginčų
komisijų įstatymo redakciją75, įsigaliojusią nuo 2016 m. liepos 1 d., šiame įstatymo
lygmens teisės akte nustatomos pagrindinės procesinės ikiteisminio skundų (prašymų) dėl viešojo administravimo subjektų priimtų individualių administracinių
aktų ar veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje nagrinėjimo taisyklės.
Antrasis labai svarbus teisės kreiptis į administracinį teismą mokslinio ištyrimo
aspektas susijęs su administracinio teismo kompetencijos apibrėžties klausimu. Iki
šiol Lietuvos teisės moksle jis buvo analizuojamas per kompetencijos atribojimo
tarp bendrosios ir administracinių teismų prizmę, pvz., D. Poška76, J. Stripeikienė77. Tačiau nustatant administracinio teismo kompetencijos ribas ne mažiau aktualus suprajusticinių aktų (t. y. aktų, nepriskirtinų nei administracinių, nei kitų teismų kompetencijai) klausimas ir jų apibrėžtis pagal Administracinių bylų teisenos
įstatymo 18 straipsnio 2 dalį78.
Trečiasis aktualus Lietuvos administracinio proceso modelio formavimuisi
mokslinių tyrinėjimų aspektas yra susijęs su supranacionalinių teisminės gynybos sistemų įtaka Lietuvos administraciniam procesui. Bene reikšmingiausias
mokslinis darbas, kuriame buvo apibendrinta Lietuvos dešimties metų narystės
Europos Sąjungoje patirtis įvairiose teisės srityse, yra lietuvių ir anglų kalba išleistas įspūdingos apimties ir turinio mokslininkų darbas „Europos Sąjungos teisės
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niai klausimai // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka, 2010, p. 95–106; Urbonas D. Administracinės jurisdikcijos ištakos Lietuvoje // Socialinių mokslų studijos, 2009, Nr. 3(3), p. 317–331.
Raižys D. Skundų nagrinėjimo administracinių ginčų Komisijoje proceso teisinio reguliavimo
problemos // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka [elektroninis išteklius], 2012, t. 8, p. 227–241.
Nauja redakcija nuo 2016-07-01: Nr. XII-2400, 2016-06-02, paskelbta TAR 2016-06-15, i. k. 201616850.
Poška D. Bendrųjų ir administracinių teismų kompetencijos atskyrimas. Probleminiai aspektai //
Teisė, 2006, t. 59, p. 88–106.
Stripeikienė J. Kai kurios administracinių teismų sistemos įsteigimo dešimtmečio patirtys: teismingumo kolegija, jos veiklos raida ir perspektyvos // Administraciniai teismai Lietuvoje: nūdienos iššūkiai. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2010, p. 302–332.
Paužaitė-Kulvinskienė J. Atsakingo valdymo principas ir jo procesinės garantijos // Administraciniai teismai Lietuvoje: nūdienos iššūkiai. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2010, p. 225.
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įtaka Lietuvos teisinei sistemai“, kuriame atskira dalis skirta ir administraciniam
procesui79. Supranacionalinėse sistemose Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje įtvirtinta teisė į teisingą bylos nagrinėjimą bei po Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo priėmimo Pagrindinių teisių chartijos 47 str. įtvirtinta teisė į veiksmingą gynybą yra du teisminės gynybos
unifikavimo pavyzdžiai, darantys esminę įtaką nacionalinėms teisminės gynybos
sistemoms, įskaitant administracinio proceso modelį. Europos Žmogaus Teisių
Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija (neneigiant tam
tikrų išsiskyrimo pavyzdžių) turi tendenciją suartėti, siekiant adekvačios/tapačios
žmogaus teisių apsaugos. Tą rodo ir Europos Sąjungos ketinimas prisijungti prie
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, dėl ko teisė
į teisingą teismą bus aiškinama dar plačiau. Neneigiant supranacionalinių teisinių
sistemų svarbos, konstruojant universalios teisminės gynybos formulę, pritartina
D. Jočienės įžvalgai80, kuri padaryta analizuojant Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, jog Konvencijos sistema išlieka pagalbinė, turinti subsidiarų pobūdį
nacionalinių žmogaus teisių apsaugos sistemų atžvilgiu. Europos žmogaus teisių
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos įtaka Lietuvos administracinių teismų praktikai yra nagrinėta pirmiausia teisės į teisingą teismą kontekste, kadangi
būtent dėl šios teisės pažeidimo yra konstatuojama daugiausia Konvencijos pažeidimų Lietuvos atžvilgiu81. D. Raižys, analizuodamas Lietuvos administracinį
procesą, teigia82, „jog egzistuoja problemų užtikrinant Konvencijoje įtvirtintą asmenų teisę į teisingą teismą“. Pirmiausia atskleidžiamos fair trial proceso prasme
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijos analizės pagrindu
tyrinėjamos Konvencijos 6 straipsnio taikymo administracinių teismų praktikoje
tendencijos, analizuojama, kaip Konvencijos taikymas konkrečiose administracinėse bylose lemia administracinių teismų praktiką asmens teisės į teisingą teismą
užtikrinimo srityje, tiriama, kaip administraciniai teismai derina Konvencijos ir
nacionalinės teisės nuostatas, vertinama, ar ši administracinių teismų praktika
atitinka Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją. Šiame tyrime padaryta
pastaba, jog Lietuvos administracinių bylų procesą reglamentuojančiuose teisės
79 Paužaitė-Kulvinskienė J. Europos teisės įtaka veiksmingos teisinės gynybos principui Lietuvos teisėje // Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos teisinei sistemai: mokslinių straipsnių, skirtų Europos Sąjungos teisės įtakai Lietuvos konstitucinei, administracinei, aplinkos apsaugos, baudžiamajai, civilinei ir civilinio proceso, darbo ir socialinės apsaugos bei finansų teisei, rinkinys. Vilnius:
Vilniaus universitetas, 2014, p. 395–421.
80 Jočienė D. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijos įtaka nacionalinei teisei bei jurisprudencijai, tobulinant žmogaus teisių apsaugą. Konvencijos ir Europos Sąjungos teisės santykis // Jurisprudencija, 2007, Nr. 7(97), p. 100.
81 Štarienė L. Teisės į teisingą teismą, įtvirtintos Europos žmogaus teisių konvencijos 6 str., pobūdis,
vieta ir apsaugos lygis kitų konvencijos teisių požiūriu // Jurisprudencija, 2006, 10(88), p. 40–48.
82 Raižys D. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos įtaka administracinių teismų praktikai teisės į teisingą teismą kontekste // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka [elektroninis išteklius], 2010, t. 4, p. 16.
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aktuose nėra įtvirtinti teismo nešališkumo kriterijai83, vėliau tai 2012 m. buvo iš
dalies pakoreguota Lietuvos įstatymų leidėjo. Koreguojant nušalinimo, pareikšto
teisėjui, išsprendimo procedūros reglamentavimą buvo įtraukta nuostata, užtikrinanti didesnį objektyvumą, sprendžiant pareikštą nušalinimą, kad klausimo dėl
pareikšto nušalinimo negali spręsti pats teisėjas, kuriam tas nušalinimas ir buvo
pareikštas. Konstatuojama, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ir taikydamas Konvencijos nuostatas, jas aiškina nenukrypstamai laikydamasis Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos. Tais atvejais, kai nacionalinėje
teisėje nepakankamai užtikrinamas Konvencijoje įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas, administraciniai teismai tiesiogiai taiko Konvencijos nuostatas. Žmogaus
teisių, taikant Konvencijos nuostatas, užtikrinimo administraciniuose teismuose
problemas nagrinėjo taip pat ir V. Valančius84, D. Jočienė vertino administracinių
procedūrų atitiktį Konvencijos reikalavimams85.
Moksliniai teisės į teisminę gynybą administraciniame teisme tyrinėjimai aktyviai tęsiami iki šiol ir turi tendenciją segmentuotis pagal atskiras administracinio teisinio reguliavimo sritis (sektorius), pvz., aplinkosaugos srityje, mokestinių
ginčų srityje, migracinių ginčų srityje arba pagal konkrečių procesinių institutų
tyrimus, kurie yra svarbūs kreipimosi į administracinį teismą stadijoje.
Reikalavimo užtikrinimo priemonės administracinėse bylose pagal Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą gali būti taikomos tuo atveju,
jei būsimo teismo sprendimo vykdymas šių priemonių nepritaikius gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Vis dėlto teismų praktikoje ABTĮ numatytų pagrindų
buvimas ar nebuvimas yra aiškinamas kur kas plačiau ir detaliau. Siekiant atskleisti įstatymo numatytų ir teismų praktikoje pripažįstamų reikalavimo užtikrinimo
priemonių taikymo pagrindų santykį, 2010 m. buvo atliktas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos reikalavimo užtikrinimo priemonių bylose
tyrimas86, po kurio paaiškėjo tam tikri teisinio reguliavimo ir teismų praktikos
išsiskyrimai. Lyginamąją reikalavimo užtikrinimo priemonių civiliniame ir administraciniame procese analizę yra daręs ir D. Raižys87, mokslininkai, besispecializuojantys aplinkos apsaugos teisėje88, yra analizavę reikalavimo užtikrinimo prie83 Ten pat, p. 165.
84 Valančius V. Žmogaus teisių užtikrinimas administraciniuose teismuose taikant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją // Teisė besikeičiančioje Europoje. Vilnius:
Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008, p. 497–524.
85 Jočienė D. Administracinės procedūros Lietuvoje: tam tikri aspektai Europos žmogaus teisių konvencijos požiūriu // Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis, 2010, 19, p. 426–439.
86 Arasimavičius M. Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo 2010 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme analizė // Socialinių mokslų studijos, 2012, Nr. 4(1), p. 323–346.
87 Raižys D. Administracinės bylos proceso šalių teisių apsauga taikant reikalavimo užtikrinimo
priemones // Teisė į teisminę gynybą civilinio proceso reformos kontekste [elektroninis išteklius].
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2010, p. 69–77.
88 Heermann W., Ragulskytė-Markovienė R., Žvaigždinienė I. Interim measures in administrative
proceedings: specifics of environmental cases // Jurisprudencija, 2013, Nr. 20(1), p. 207–233.
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monių taikymo aplinkos apsaugos ginčuose ypatumus, tačiau šio instituto tolesnio
tyrimo poreikis nėra iki galo išsemtas.
Atskiros temos reikalautų tyrimai dėl procesinių terminų administraciniame
teismo modelyje, kadangi jie, viena vertus, užtikrina asmens ir institucijos teisėtą
lūkestį, jog žmogaus ir valstybės ginčas bus išspręstas per protingą laiką. Viena
iš problemų administraciniame procese yra kreipimosi terminas į administracinį
teismą su administraciniu skundu, kadangi šis terminas nėra analogiškas doktrinine prasme ieškinio senaties terminui. D. Raižys89 yra atlikęs skundo (kreipimosi)
į administracinį teismą termino vertinimą, išanalizavęs skundo padavimo į administracinį teismą termino prigimtį, lygindamas su ieškinio senaties termino prigimtimi, taip pat skundo padavimo termino atnaujinimo procesą. Šiuo klausimu
savo nuomonę yra išsakę ir kiti autoriai90.
Lietuvos administracinėje justicijoje vienas iš nedaug tyrinėtų klausimų yra
teismo sprendimo rūšys ir administracinio teismo kompetencija. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad
teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu. Todėl moksliniai tyrinėjimai, atsakant
į klausimą, kokios yra teismo diskrecinės kompetencijos ribos ir kiek jis gali vertinti priimamų administracinių aktų ekonominio tikslingumo aspektą, ypač besikeičiančioje ekonominiu požiūriu Europoje, yra aktualūs ir gali inicijuoti tarpdisciplinines teisės ir ekonomikos mokslų tiriamąsias studijas bei diskusijas91.
II.2.3. Moksliniai tyrinėjimai kitais administracinio proceso klausimais
Šiuo metu didelė dalis mokslinių tyrimų administracinio proceso klausimais paskelbti trijuose specialiai Lietuvos administracinio proceso teisės mokslui skirtuose ir reikšmingiausiuose leidiniuose. 2010 m. išleista lietuvių ir užsienio mokslininkų kolektyvinė monografija ,,Administraciniai teismai Lietuvoje: nūdienos
iššūkiai“, skirta Lietuvos administracinių teismų dešimtmečiui paminėti. Antrasis panašaus pobūdžio leidinys pasirodė po dvejų metų, 2012 m., „Žmogus, teisinė
valstybė ir administracinė justicija“, skirtas Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo dešimtmečiui paminėti. Taip pat 2015 m. Mykolo Romerio universiteto
Viešojo saugumo fakulteto elektroniniu formatu išleistas specialus mokslinių
straipsnių rinkinys tema „Administracinės teisės doktrinos ir praktikos simbiozė
užtikrinant efektyvią žmogaus teisių apsaugą“. Šiuose kolektyviniuose darbuose
89 Raižys D. Skundo padavimo termino atnaujinimo probleminiai aspektai // Visuomenės saugumas
ir viešoji tvarka, 2010, t. 3, p. 75–94.
90 Meškys L., Banevičienė V. Procesinių terminų administraciniam aktui ginčyti taikymo problemos
ir jų įtaka teisinio saugumo principo įgyvendinimui // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka,
2010, t. 3, p. 16–35.
91 Asromskis P., Sirbikytė G. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalis ekonominio tikslingumo požiūriu // Viešosios teisės raida: de jure ir de facto problematika. Red. G. Mesonis. Vilnius: MES, 2013, p. 278–295.
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nuosekliai ir išsamiai išnagrinėtos svarbiausios šių dienų administracinės teisės ir
jos taikymo administraciniuose teismuose problemos. Tai originalūs tokio pobūdžio ir apimties leidiniai, kuriuose iškeliamos, išsamiai analizuojamos ir kritiškai
apibendrinamos problemos, su kuriomis susiduria Lietuvos administracinė justicija šiomis dienomis, pateikiami jų sprendimo būdai, atsižvelgiant į naujausius
globalius socialinius teisinius pokyčius Europos Sąjungos erdvėje, formuojamos
tolesnės administracinių teismų veiklos gairės, numatomos administracijos justicijos plėtros kryptys ir tendencijos. Atsižvelgiant į tai, kad šiuose kolektyviniuose
darbuose analizuojamos aktualios temos, susijusios su daugumai Europos Sąjungos valstybių administracinėms justicijoms svarbiais klausimais, pavyzdžiui,
administracinės justicijos identiteto paieška, Europos Sąjungos teisės ir valstybių narių nacionalinės administracinės teisės abipusės sąveikos išgryninimu,
Europos Sąjungos teisės principų įgyvendinimu administraciniuose teismuose,
administracinės justicijos svarba užtikrinant žmogaus teises, šio leidinio reikšmė neapsiriboja Lietuvos kontekstu, be to, jame yra skelbiami ir užsienio autorių
tyrimai vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis. Tiesa, Lietuvos administracinio
proceso modelis bei atskiri jo aspektai Lietuvos mokslininkų yra pristatomi taip
pat ir tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose ir prestižinių tarptautinių
leidyklų leidžiamuose moksliniuose leidiniuose vokiečių92, anglų93, prancūzų94,
rusų95, lenkų96 kalbomis.
92 Namavičius J. Die Reform litauschen Verwaltungsjustiz // Osteuropa - Recht. Berlin: Berliner
Wissenschafts Verlag GmbH, 2007, t. 53(1–2), p. 21–36; Paužaitė-Kulvinskienė J. Verwaltungsrecht
// Einführung in das litauische Recht. Red. Juozas Galginaitis, Anthe Himmelreich, Rūta Vrubliauskaitė (Hrsg.). Berlin: Berliner Wissenschafts Verlag, 2010, p. 56–62; Paužaitė-Kulvinskienė J.,
Ragulskytė-Markovienė R. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Litauen // Osteuroparecht, 2015,
Heft 3, p. 306–317. ISSN 0030-6444.
93 Paužaitė-Kulvinskienė J. The Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law in
Lithuania // The Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law - A European Comparison // Edited by Zoltn Szente, Konrad Lachmayer. The-Principle-of-Effective-Legal-Protection-in-Administrative-Law-A-European Perspective. RoutledgeTaylor & Francis
Group TDB, 2017.
94 Raižys D., Urbonas D. La défense de l’intérêt général au sein de la juridiction administrative lituanienne // Est Europa: Revue d’études politiques et constitutionnelles [elektroninis išteklius], 2012,
N. 1, p. 143–167.
95 Valančius V., Višinskis V. Развитие литовской административной юстиции // История, теория
и практика правового регулирования: материалы международного симпозиума. 2008,
p. 41–47; Valančius V., Višinskis V. Реформа административной юстиции в Литве // Вестник
Саратовской государственной академии права: научный журнал, 2005, № 4(44), p. 183–189;
Паужайте-Кулвинскене Ю. Реформа административной юстиции в Литве: институционные
и правовые аспекты // Ежегодник публичного права 2015: Административный процесс. М.:
Инфотропик Медиа, 2015, p. 180–196. ISBN 978-5-9998-0220-0.
96 Valančius V. The implementation of subjective rights derived from EU Law in administrative courts // W słuźbie dobru wspólnemu. Red. R. Balickiego, M. Masternak-Kubiak. Warszawa: Wydawnyctwo Sejmowe, 2012, p. 494–505; Valančius V. Sądownictwo administracyjne w Europe //
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego / NSA Naczelny Sąd Administracyjny. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008, Nr. 4(19), p. 157–167.
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Norėtųsi išskirti ir keletą specifinių nacionalinių administracinio proceso tyrinėjimo problemų. Pirmiausia tai – įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese yra dar viena tabula rasa mokslinių tyrinėjimų srityje, nors įrodymų rūšys ir
įrodinėjimo ypatybės numanomai pagrindžia ir gali būti laikomos esminiu šakinės
proceso teisės diferenciacijos pagrindu. Keltina pirminė mokslinė hipotezė, jog procesinės teisės šakos skiriamieji požymiai glūdi pirmiausia įrodymų ir įrodinėjimo
institutuose, kurie yra kiekvienos procesinės teisės branduolys. Skiriamieji administracinio proceso teisės šakos požymiai yra ne teisinio reguliavimo objektas ir teisinio
reguliavimo metodas, kuo yra įprasta vadovautis skiriant materialines teisės šakas
bei skiriant procesinę ir materialiąją teisę, bet įrodymų ir įrodinėjimo institutai, kurie yra kiekvieno proceso esmė. Moksliškai ištyrus įrodymų ir įrodinėjimo institutų
specifiką administraciniame procese, tai leistų papildomai identifikuoti specifinius
šios teisės šakos požymius, kurie suteiktų pagrindą metodologiškai išskirti šią teisės
šaką kitų procesinių šakų kontekste, atitinkamai konstitucinio, civilinio ir baudžiamojo proceso šakose. Kol kas tokio pobūdžio tyrimų nėra atlikta, kadangi dažniausiai pasirenkamos konkrečios tam tikros rūšies įrodymų pateikimo, pvz., specialisto
arba eksperto išvados97, ir vertinimo arba įrodinėjimo tam tikros kategorijos bylose
problemos, pvz., administracinių teisės nusižengimų bylose98, mokestinių ginčų99 ar
aplinkosaugos100 bylose. Nors yra mokslinių bandymų identifikuoti įrodymų ir įrodinėjimų specifiką administraciniame procese, tačiau jie gana fragmentiški101. Pastaruoju metu teismų praktikoje susiduriama su problemomis, kai administracinėje
byloje yra valstybės, tarnybos ar komercinę paslaptį sudarančios medžiagos ir iškyla
jos vertinimo kaip savarankiško ar fakultatyvinio įrodymo problema. Taip pat kyla
praktinių diskusijų, pateikiamų kaip prašymas į Lietuvos Konstitucinį Teismą išaiškinti teismo teisių ir pareigų apimtį, kada teismas (ne)galėtų susipažinti su valstybės
paslaptį sudarančia (ar kita įslaptinta) informacija. Visgi šiuo metu kompleksiškai
įrodinėjimo institutas, kaip vienas iš administracinio proceso modelį formuojančių
veiksnių, kol kas nėra moksliškai išnagrinėtas.
Antra, išskirtina dar viena mokslinių tyrimų sritis ir jos rezultatai, kuri vis
dar nesulaukia atitinkamo perkėlimo į ordinarinę teisę – tai apeliacinio proce97 Mackevičius J. Audito įrodymai – pagrindas auditoriaus nuomonei pagrįsti // Teisė, 2004, t. 52,
p. 70–80.
98 Norkus R. Įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese // Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis, 2007, Nr. 2(12), p. 146–162; Raižys D. Procesas pirmosios instancijos
administraciniame teisme. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Mykolo
Romerio universitetas, 2008, p. 111–116.
99 Medelienė A. Įrodymai ir įrodinėjimas mokestinių ginčų nagrinėjimo procese // Teisė, 2004, t. 53,
p. 117–139; Smalakienė E. Specialisto ir eksperto teisinis statusas ikiteisminiame mokestinių ginčų
procese // Jurisprudencija, 2002, t. 24(16), p. 99–104; Medelienė A. Teisiniai įrodinėjimo aspektai
nagrinėjant mokestinius ginčus // Juristas, 2005, Nr. 2; Nr. 3, p. 8–12; 27–31.
100 Ancelis P. Evidences and substantiation in application of juridical responsibility of the trespass for
the environment // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka, 2014, t. 11, p. 4–18.
101 Valančius V. Kodėl administracinis teismas turi būti aktyvus // Teisė į teisminę gynybą ir jos realizavimo praktiniai aspektai. Vilnius: Visus plenus, 2006, p. 165–176.
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so stadija administraciniame procese. G. Ambrasaitės-Balynienės publikacijos102
apeliacinio proceso klausimais, paskelbtos dar 2006 m., tikėtina, artimiausiu
metu bus papildyta gilesniais moksliniais tyrinėjimais bei ras atgarsį teisėkūros
iniciatyvos forma.
Trečia, nagrinėjant atskirų sektorinių administracinės teisės sričių institutus,
pastaraisiais metais iškilo opi viešojo intereso užtikrinimo problema, todėl į Lietuvos administracinio proceso modelį galima pažvelgti kitu kampu, tiriant, kokius
procesinius instrumentus naudojant galima efektyviausiai apginti viešąjį interesą.
Viešojo intereso gynimas – tai tam tikrų subjektų veiksmai inicijuojant civilinių ir
administracinių bylų iškėlimą ir vedant šias bylas, kai į teismą kreipiamasi siekiant
pašalinti teisės pažeidimus ar užkirsti jiems kelią ir ginant tai, kas objektyviai yra
vertinga, reikšminga ir naudinga visuomenei.
Moksliniuose tyrimuose pastebimas susidomėjimas viešojo intereso koncepcijomis, viešojo intereso doktrininėmis bei jurisprudencinėmis (t. y. teismų praktikos
formuojamomis) sampratomis. Daugiausia viešojo intereso gynimo ypatumai nagrinėjami susietai su materialiniais viešojo intereso klausimais, t. y. tik materialinė
viešojo intereso samprata, pvz., J. Gumbis103, D. Korsakaitė104, U. Trumpulis105, T. Klimas106. Savaime suprantama, jog pirma privalu surasti bendrus vardiklius (vertinimo kriterijus) ar matricą, kurią naudojant konkrečiu atveju galėtume identifikuoti
viešojo intereso (ne)buvimą, juk viešieji interesai neturi hierarchijos, nėra ir negali
būti jokio jų baigtinio sąrašo, kadangi jie kyla iš konstitucinių vertybių. Siekiant tokių
tikslų 2015 m. buvo atliktas Lietuvos mokslo tarybos remiamas mokslininkų tyrimas
„Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai“107.
Viešojo intereso gynimo procesinės ribos, jeigu jos tiriamos, tai tiriamos integruotai
kartu su viešojo intereso gynimo problemomis civiliniame procese, pvz., E. Krivka108,

102 Ambrasaitė G. Apeliacija administraciniame procese: teisės kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ribojimo galimybės // Jurisprudencija, 2006, Nr. 6(84), p. 41–47; Ambrasaitė G.
Apeliacija Lietuvos administraciniame procese: pagrindinės reformos kryptys // Jurisprudencija,
2006, Nr. 4(82), p. 13–20.
103 Gumbis J. Viešasis interesas: sampratos ir apibrėžimo problemos // Socialiniai mokslai, 2006,
Nr. 1(51), p. 7–61.
104 Korsakaitė D. Viešasis interesas valstybinio reguliavimo požiūriu: sampratos analizė ir formulavimas // Ekonomika, 2006, Nr. 76, p. 36–53;
105 Trumpulis U. Viešojo intereso kategorija administracinėje teisėje. Daktaro disertacija. Socialiniai
mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011, p. 191.
106 Klimas E., Lankelis J. Viešojo intereso nustatymas – objektyvieji kriterijai // Jurisprudencija, 2014,
Nr. 21(1), p. 115–140.
107 Prieiga per internetą: <http://www.teise.org/Viesojo_intereso_atpazinimo_problema_Lietuvos_teiseje_kriterijai_ir_prioritetai.html>.
108 Krivka E. Viešojo intereso gynimo problemos civiliniame procese. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006; Krivka E. Viešojo
intereso gynimas civiliniame procese. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras,
2009, p. 307.
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V. Nekrošius109, E. Tamošiūnienė110 bei V. Višinskis111. Visgi konstatuotinas mokslinių
tyrimų poreikis, išgryninant viešojo intereso instituto gynimo procesinius ypatumus
administracinio proceso kontekste, nustatant esminius gynybos standartų skirtumus
nuo civilinio proceso.
Viešojo intereso gynimo mechanizmas nėra aiškiai reglamentuotas teisės aktuose. 2006 metais buvo parengtas viešojo intereso gynimo civiliniame ir administraciniame procese įstatymo projektas112. Šis projektas sulaukė tiek pagyrimų, tiek ir pastabų, tačiau jo atsiradimas tik įrodo, kad viešojo intereso gynimo
problemų yra. Nesistebėtina, jog pirmiausia norėta surasti aiškų atsakymą, kas
yra viešasis interesas atskirose teisinio reguliavimo srityse (aplinkos apsaugoje,
valstybiniame ūkio reguliavime, kultūros paveldo srityje ir kitose srityse), o tuomet ketinta žengti kitą žingsnį ir nustatyti, kokios yra optimaliausios šio intereso
gynybos ribos nacionalinėje teisinės gynybos sistemoje. Atsakymo neturėtų būti
ieškoma izoliuotai nuo supranacionalinių gynybos sistemų, šiuo atveju konkrečiai Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
jurisprudencijos. Asmeninio suinteresuotumo taisyklės išimtimi, kuria naudojasi
viešojo intereso gynimo mechanizmas, balansuoja ant ribos su actio popularis ne
tik nacionalinėje, bet ir europinėje teisminėje gynybos sistemoje. Nors Europos
Žmogaus Teisių Teismas nenagrinėja pareiškimų asmenų, kurie nėra nukentėję,
t. y. nesuinteresuoti; o Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nenagrinėja ieškinių, jei nenustato tiesioginės bei konkrečios sąsajos, tačiau yra ir šių taisyklių
išimčių, kada jomis siekiama suteikti teisę apginti asmenis, kurie negali patys apsiginti (pvz., vaikams, neįgaliesiems), arba privačioms organizacijoms, veikiančioms aplinkosaugos srityje ar ginančioms vartotojų teises, profesinių sąjungų
interesus, siekiant tam tikros viešosios vertybės užtikrinimo. Kadangi privataus
asmens teisė ar valstybės institucijos pareiga ginti viešąjį interesą yra išimtis iš
bendrosios klasikinės ieškinio padavimo teismui taisyklės, dėl šios priežasties
būtina išsami ne tik problemiškiausių materialinių teisinių santykių, bet ir administracinių procesinių instrumentų analizė. Iškiltų būtinybė aiškintis, koks yra
viešojo intereso gynimo mechanizmas (teisminis ir neteisminis), kokie subjektai
efektyviausiai galėtų jį ginti, kaip užtikrinti savalaikį (reikalavimo užtikrinimo)
ir efektyvų (teismo kompetencijos ribos) viešojo intereso apgynimo mechanizmą
109 Nekrošius V. Viešojo intereso gynimas civiliniame procese ir konstitucinio teismo doktrina // Jurisprudencija, 2012, t. 19, Nr. 3, p. 1101–1110; Tamošiūnienė E., Višinskis V. Viešojo intereso gynimas
civilinio proceso tvarka: teoriniai ir praktiniai aspektai // Viešojo intereso gynimas: subalansuoto
požiūrio link. Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 36–66.
110 Buv. Stauskienė E. Viešojo intereso gynimas civilinio proceso tvarka // Pozicija. Viešasis interesas
ir jo gynimas. Lietuvos teisinė sistema: [konferencijos medžiaga]. Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių asociacija, 2011, p. 25–28.
111 Tamošiūnienė E., Višinskis V. Viešojo intereso gynimas civilinio proceso tvarka: teoriniai ir praktiniai aspektai // Viešojo intereso gynimas: subalansuoto požiūrio link. Mokslinių straipsnių
rinkinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 36–66.
112 2006 m. gruodžio 22 d. Įstatymo projektas Nr. XP-1963.
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ir kokie būtų šių problemų sprendimo būdai, panagrinėti aktualiausius viešojo
intereso gynybos instituto klausimus kitose valstybėse bei supranacionalinėse sistemose, kurios turi didesnę patirtį šioje srityje. A. Brazdeikis113 ir D. Raižys114 šioje
srityje bene aktyviausiai tyrinėja ir deda pastangas apibendrindami skirtingų nacionalinių institucijų požiūrius į viešojo intereso procesinio gynimo problematiką. Visgi lieka ir dar vienas viešojo intereso administraciniame procese latentinis
aspektas, tai – administraciniai procesiniai institutai, kurie yra būtini ir neišvengiami, kadangi jais užtikrinamas viešasis interesas teismo procese, pvz., nutarime
dėl teismų sprendimų motyvų surašymo ir skelbimo, sprendimo už akių, taip pat
dėl apeliacijos, kuriais konstitucinėje doktrinoje konstatuota115, jog šių garantijų
laikymasis laikytinas viešuoju interesu.
Ketvirta, gana sudėtinga ir tuo pačiu retai tyrinėjama yra administracinio proceso sprendimų vykdymo problematika, kurią lemia civilinio proceso absorbcijos
taikymas administraciniam procesui. D. Raižys116 savo disertaciniame tyrime vienas pirmųjų nagrinėjo administracinių teismų sprendimų įgyvendinimo klausimus, tiesa, daugiausia analizuodamas sprendimus, priimtus vykdant administracinių teisės pažeidimų bylų nutarimus117, kadangi tuo metu šios kategorijos bylos
buvo nagrinėjamos administraciniuose teismuose. Nors administracinių bylų procesą reglamentuoja specialus Administracinių bylų teisenos įstatymas, tačiau jame
įtvirtinta nuostata, jog neįvykdyti administracinių teismų sprendimai vykdomi
Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, todėl problemiškas vykdymo proceso
santykis su administracinių bylų procesu, nes iš esmės priverstinį administracinių
teismų sprendimų vykdymą reglamentuoja Civilinio proceso kodekso VI dalies
normos. Ir vėlesniuose minėto autoriaus118 bei bendraautorių119 E. Stauskienės bei
V. Višinskio straipsniuose buvo nagrinėjami civilinio proceso principų taikymo
vykdant administracinių teismų sprendimus, įskaitant ir nutarimus administraci113 Brazdeikis A., Surgailis Ž. Viešojo intereso gynimas administracinių teismų praktikoje // Viešojo
intereso veidai: socialinė, teisinė ir ekonominė problematika: rinktinė. Vilnius: Lietuvos laisvosios
rinkos institutas, 2012, p. 30–39; Klimas E., Brazdeikis A. Visuomenės (viešojo) intereso gynimas
planuojant teritorijas // Viešojo intereso gynimas: subalansuoto požiūrio link. Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 118–139.
114 Raižys D. Viešojo intereso gynimas planuojant teritorijas: perspektyvinės tendencijos // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka, 2013, t. 10, p. 221–237.
115 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas byloje Nr. 35/0311/06.
116 Raižys D. Procesas pirmosios instancijos administraciniame teisme. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008, p. 121–146.
117 Raižys D., Višinskis V. Kai kurios administracinių nuobaudų vykdymo problemos // Jurisprudencija, 2004, t. 41(33), p. 130–140.
118 Raižys D. Administracinių teismų sprendimų vykdymo problemos // Jurisprudencija, 2005,
t. 69(61), p. 13–21.
119 Stauskienė E., Višinskis V. Teismo sprendimų, priimtų administracinėse bylose, vykdymo ypatumai // Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2012, p. 756–775.
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nių teisės pažeidimų bylose, ypatumai, nurodomi civilinio ir administracinio proceso principų turinio skirtumai.
Pastaruoju metu suaktyvėjo moksliniai tyrimai dėl alternatyvių teisminiam nagrinėjimui taikytinų ginčų sprendimo priemonių. Lietuvos administracinio proceso teisės moksle120 jau prieš keletą metų buvo siūloma apsvarstyti taikos sutarties,
sutaikinimo, tarpininkavimo ar kitokių taikaus ginčų išsprendimo būdus administraciniame procese, tačiau atliktų kompleksinių tyrimų, siekiant išsiaiškinti
taikaus susitarimo galimybes materialinėje administracinėje teisėje bei numatyti
tokių susitarimų reglamentavimo ypatumus procedūrinėse bei procesinėse administracinėse normose, ilgą laiką nebuvo. Iki šiol nėra atliktos taikaus susitarimo pagrindų konstitucinės analizės, ar teisinės valstybės principas, inter alia, suponuoja
ir teisinės taikos tarp šalių atkūrimą, užtvirtinant ne teismo sprendimu. Mokslinių
tyrimų šia linkme aktualumą pagrindžia atlikti pirmieji alternatyvių ginčų sprendimo mechanizmų121, mediacijos122,123,124,125 bei taikos sutarties instituto126 tyrimai
administraciniame procese, kurie susiję su įstatymų leidėjo iniciatyvomis pozityviojoje teisėje, pvz., nuo 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojusioje Lietuvos Respublikos
administracinių teisės pažeidimų kodekso redakcijoje127 numatytas administraci120 Paužaitė-Kulvinskienė J. Administracinė justicija: teorija ir praktika. Vilnius: Justitia, 2005, p. 149–
151; Šedbaras S. Administracinio proceso teisinio reglamentavimo problemos Lietuvos Respublikoje. Vilnius: Justitia, 2006; Valančius V., Norkus R. Nacionalinis teisinis diskursas dėl administracinio proceso // Jurisprudencija, 2006, Nr. 3(81), p. 91–99; Poška D. Asmens teisė į teisminę
gynybą ir jos įgyvendinimo probleminiai aspektai Lietuvos administraciniuose teismuose. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (S 01). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2007.
121 Paužaitė-Kulvinskienė J. Kiti ginčo sprendimo būdai administracinių bylų teisenoje ir jų praktinio
taikymo problemos // Teisė, 2013, t. 86, p. 36–56.
122 Valančius V. // EU Mediation law and practice. Red. Giuseppe De Palo and Mary B. Trevor. Oxford: Oxford University Press, 2012. 656 p.; Kavalnė S., Saudargaitė I. Mediation in disputes between public authorities and private parties: comparative aspects // Jurisprudencija, 2011, Nr. 18(1),
p. 251–265.
123 Trumpulis U. Teorinės ir praktinės mediacijos taikymo prielaidos sprendžiant administracinius
ginčus Lietuvoje // Jurisprudencija, 2012, Nr. 19(4), p. 1423–1437.
124 Meškys L., Gerdvila M. Ar galima mediacija administraciniame procese Lietuvos Respublikoje?
// Teisės apžvalga = Law review [elektroninis išteklius]. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas,
2015, Nr. 1(12), p. 130–158.
125 Andruškevičius A. Alternative options for the resolution of administrative disputes in Lithuania:
Institutional and legal aspects. Lithuanian Legal System under the Influence of European Union
Law: Collection of Scientific Articles on the Influence of European Union Law on Lithuanian
Constitutional, Administrative and Environment Protection, Criminal, Civil and Civil Procedure,
Labour and Social Protection, Finance Law, 2014, p. 379–396.
126 Saudargaitė I., Sutkevičius A. Taikos sutartis administracinių teismų praktikoje // Žmogus, teisinė
valstybė ir administracinė justicija. Mokslo studija, skirta Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo dešimtmečiui. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2012, p. 578–598;
Paužaitė-Kulvinskienė J. Taikos sutarties sudarymo problemos ir perspektyvos Lietuvos administraciniame procese // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis: recenzuotų
mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 292–308.
127 2010 m. lapkričio 18 d. Seimas priėmė Administracinių teisės pažeidimų kodekso 30(2), 226, 232,
232(1), 239, 239(3), 241, 241(1), 246(1), 246(2), 246(7), 249, 259, 260, 261, 262, 282, 313 straipsnių,
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nio nurodymo institutas, kuris gali būti vertinamas kaip taikaus ginčo išsprendimo
užuomazga administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje, o nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. pakeistas ABTĮ, numatantis taikos sutarties institutą.
Lietuvos narystė Europos Sąjungoje bei Europos teisinėje bendrijoje, įskaitant
Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijos įtaką, šių supranacionalinių teisinių sistemų dinamika natūraliai kelia klausimą, ar įmanomas bendrais standartais grįstas administracinių ginčų nagrinėjimas valstybėse narėse ir kokios tokiu
atveju yra Lietuvos administracinio proceso modelio perspektyvos šiame procese. Ne tik sąlygiškai naujosios Europos Sąjungos valstybės, kaip Lietuva, Lenkija,
Čekija, reformavo savo administracines justicijas, bet ir senbuvės Austrija, Italija,
Ispanija, Portugalija, netgi europinės administracinės justicijos ištakų pavyzdžiu
laikoma Prancūzija nuo 2010 m. reformavo incidentinės normų kontrolės modelį,
suteikdama teisę tiek specializuotiems administraciniams teismams, tiek ir bendrosios kompetencijos teismams kreiptis į Konstitucinę tarybą su prašymais ištirti
teisės akto teisėtumą konkrečiosios normų kontrolės atveju. Lietuvos administracinio proceso dinamika ne tik Lietuvos, bet ir užsienio mokslininkų yra pristatoma
ir kitų Europos valstybių administracinių justicijų kontekste. Lietuvos administracinės justicijos atitikties Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos reikalavimams klausimus yra pristatę D. Jočienė128, V. Valančius129,
Europos Sąjungos teisės taikymo ypatumus nacionaliniuose teismuose (įskaitant
ir taikymą administracinio proceso normoms) nagrinėjo S. Žaltauskaitė-Žalimienė130, Lietuvos administracinio proceso modelio pagrindines gaires kitų Europos
valstybių kontekste tęstinai nagrinėja V. Valančius131, G. Ambrasaitė-Balynienė132,
visgi pirmosiomis kregždėmis nagrinėjant Lietuvos administracinę justiciją lyginamosios teisėtyros metodu laikytinas 2004 m. Lietuvos teisės instituto tyrėjų at-
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130
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dvidešimt trečiojo skirsnio pakeitimo, Kodekso papildymo 257(1), 260(1), 260(2) straipsniais, dvidešimt trečiuoju (1) ir dvidešimt trečiuoju (2) skirsniais įstatymą, kurio 260(1) str. numatomas
administracinio nurodymo surašymas, žr., Valstybės žinios, 2010, Nr. 142-7257.
Jočienė D. Administrative justice in Lithuania from the perspectives of the European Convention
on Human Rights // Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija. Mokslo studija, skirta
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo dešimtmečiui. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2012, p. 11–39.
Valančius V. Žmogaus teisių užtikrinimas administraciniuose teismuose taikant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją // Teisė besikeičiančioje Europoje. Vilnius:
Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008, p. 497–524.
Žaltauskaitė-Žalimienė S. Europos Sąjungos teisės taikymo viršenybė nacionaliniuose teismuose
ir jos ribos // Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija. Mokslo studija, skirta Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo dešimtmečiui. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas, 2012, p. 282–309.
Valančius V. Human rights, the rule of law and administrative justice: an overview of the European approach // Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas, 2012, p. 777–791.
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liktas tyrimas133 bei straipsnio autorės134 Lietuvos administracinio modelio įžvalgos
bei kritiniai vertinimai Vokietijos, Austrijos, Prancūzijos administracinių modelių
atžvilgiu.
Grįžtant prie europeizavimo įtakos klausimo Lietuvai, konstatuotina, kad tai
yra neišvengiamybė ir administracinio proceso srityje, tai rodo V. Valančiaus135,
S. Kavalnės136 atlikti tyrimai. Tačiau, be bendrųjų europeizavimo tendencijų, europinės teisės įtaka ypač ryški atskirose sektorinėse administracinės teisės srityse,
kas lemia ir atitinkamas administracines procesines korekcijas, pvz., aplinkos apsaugos, mokestinių, konkurencijos ginčų nagrinėjime procesine tvarka. Dėl šios
įtakos keičiasi ir Lietuvos administracinio proceso moksliniai tyrimai, būtent atsižvelgiant į administracinio sektorinio teisinio reguliavimo ypatumus bei tų ypatumų nulemtą procesinio reguliavimo specifiką.
Aplinkos apsaugos srityje paminėtini D. Prapiestytės137, I. Žvaigždinienės, R. Ragulskytės-Markovienės138, L. Meškio139 darbai, kuriuose nagrinėjami įvairūs teisės į
sveiką ir švarią aplinką procesiniai įgyvendinimo aspektai bei Orhuso konvencijos
procesinio pobūdžio nuostatų reikšmingumas Lietuvos administracinio proceso
teisei. Sveikos ir švarios aplinkos išsaugojimo procesinio įgyvendinimo klausimai
jau nebėra vien nacionalinės valstybės proceso teisės klausimas. Šie klausimai na133 Beliūnienė L., Kavoliūnaitė E., Kietytė L. Administracinių teismų vieta teismų sistemoje: užsienio
šalių patirtis ir jos pritaikymo Lietuvoje galimybės. Mokslinis tyrimas. Vilnius: Teisės institutas, 2004. Prieiga per internetą: <http://teise.org/Teismu_darbo_organizavimas_ir_specializacija.
html>.
134 Paužaitė-Kulvinskienė J. Administracinės justicijos ypatumai Lietuvoje. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2004, p. 38–43; Paužaitė J. Der Aufbau
der deutschen und litauischen Verwaltungsgerichtsbarkeit // Teisė, 2000, t. 36, p. 75–83; Paužaitė J. Die Klagebefugnis der wirtschaftsverwaltungsrechtlichen Konkurrenten // Teisė, 2001, t. 38,
p. 57–74.
135 Valančius V. Europos Sąjungos teisės poveikis Lietuvos administracinei justicijai: tendencijų kontūrai (I dalis) // Jurisprudencija, 2007, Nr. 7(97), p. 33–38; Valančius V. Europos Sąjungos teisės
poveikis Lietuvos administracinei justicijai: tendencijų kontūrai (II dalis) // Jurisprudencija, 2007,
Nr. 9(99), p. 7–12.
136 Valančius V., Kavalnė S. Europos Sąjungos teisės įgyvendinimas Lietuvos administracinėje teisėje.
Vilnius: Registrų centras, 2009. 682 p.
137 Prapiestienė R., Prapiestytė D. Teisės į sveiką aplinką tinkamą įgyvendinimą užtikrinantys aspektai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijoje // Geografija, 2010, t. 46, Nr. 1–2,
p. 25–32; Prapiestienė R., Prapiestytė D. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo vaidmuo įgyvendinant Europos Sąjungos aplinkos politiką // Geografija, 2010, t. 46, Nr. 1–2, p. 33–42; Prapiestytė D.
Orhuso konvencijos įgyvendinimas: Europos Sąjungos teisė ir Lietuvos administracinė justicija // Teisė, 2009, t. 72, p. 160–175.
138 Žvaigždinienė I., Ragulskytė-Markovienė R. Teisės į sveiką ir švarią aplinką teoriniai ir praktiniai
aspektai // Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas, 2012, p. 411–431; Ilgauskienė I., Ragulskytė-Markovienė R.Visuomenės teisė į informaciją poveikio aplinkai vertinimo procese: įgyvendinimo galimybės ir teismų praktika
// Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka: mokslinių straipsnių rinkinys, 2015, t. 14, p. 2–18.
139 Meškys L. Juridinio asmens teisinė atsakomybė aplinkosaugos srityje: veiksmingumo problematika įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus // Jurisprudencija, 2008, 3(105), p. 67–74.
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grinėjami tiek Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, tiek Europos Žmogaus Teisių
Teisme140. Pagrindine teisės į sveiką ir švarią aplinką užtikrinimo priemone laikytina Orhuso konvencija, kurios priemonės, vadinamieji ramsčiai, yra trys: a) teisė
gauti informaciją apie aplinką; b) teisė dalyvauti priimant sprendimus, susijusius
su aplinka; c) teisė kreiptis į teismus aplinkos klausimais. Teisė kreiptis į teismus,
kuri susijusi tiesiogiai su Orhuso konvencijos 9 straipsnio įgyvendinimu per nacionalines administracinio proceso normas, sudaro bene daugiausia diskusijų ir yra
šiuo metu intensyvių mokslinių tyrinėjimų dalyku. Minėtoji Orhuso konvencijos
nuostata daugelyje nacionalinių valstybių proceso įstatymus paskatino aiškinti tokiu būdu, kad būtų užtikrinta veiksminga Sąjungos aplinkos teisės apsauga ir būtų
užtikrintas realus ir veiksmingas teisės kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais
įgyvendinimas. Ši priemonė išplėtė asmenų, galinčių kreiptis į teismą (dažniausiai į administracinį teismą) aplinkosaugos klausimais, ratą bei sukonkretino šių
subjektų materialinio suinteresuotumo nustatymo pagrindus. Kitos dvi Orhuso
konvencijos priemonės (ramsčiai), taip pat galintys būti savarankiško procesinio
vertinimo objektu nacionaliniame administraciniame teisme, kol kas yra mažiau
tyrinėtos, todėl šiandien negalima pasakyti, ar šios (aplinkos apsaugos) kategorijos bylose joms taikomi įprasti procesinio nagrinėjimo standartai, kaip ir kitose
bylose.
Mokestinių ginčų procese šių bylų ypatumų nagrinėjimas yra vienas intensyviausių Lietuvos mokslininkų darbuose: E. Smalakienė141 daktaro disertacijoje
tema „Mokestinių ginčų proceso teisinė analizė“ (2002) bei kitose publikacijose142
tyrinėjo sąsajas tarp teisminio, neteisminio mokestinių ginčų procesų bei mokesčių administravimo procedūrų, A. Medelienė143 disertacijoje „Mokestinių ginčų
nagrinėjimo teorinės ir praktinės problemos“ (2006) išsamiai pateikė mokestinių
bylų procesinius ypatumus, vėliau mokestinių bylų procesų tyrinėjimai buvo plėtojami atsižvelgiant į europeizavimo tendencijas144.
Tai yra keletas gerosios mokslinių tyrinėjimų praktikos pavyzdžių, kokiais ne
visos administracinio sektorinio reguliavimo sritys gali šią dieną pasigirti, tačiau,
tikėtina, į jas ateityje bus padarytos tam tikros mokslinių tyrinėjimų investicijos,
atskleidžiant ne tik bendrųjų administracinio proceso institutų apimtis ir ypatu140 Žvaigždinienė I. Aplinkos apsauga žmogaus teisių kontekste // Teisė, 2011, t. 78, p. 152–167.
141 Smalakienė E. Mokestinių ginčų proceso teisinė analizė. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai,
teisė (01 S). Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2002.
142 Smalakienė E. Mokestinių ginčų proceso ribos ir vieta administraciniame procese // Jurisprudencija, 2003, t. 39(31), p. 60–68; Smalakienė E. Ikiteisminio mokestinių ginčų proceso aktualijos //
Jurisprudencija, 2001, t. 21(13), p. 80–87.
143 Medelienė A. Mokestinių ginčų nagrinėjimo teorinės ir praktinės problemos. Daktaro disertacija.
Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2002.
144 Medelienė A., Vasiliauskas V. Europos Sąjungos teisės taikymas nagrinėjant mokestinius ginčus
Lietuvoje // Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija. Mokslo studija, skirta Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo dešimtmečiui. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas, 2012, p. 700–734.
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mus, lyginant su civiliniu, konstituciniu ar baudžiamuoju procesu, bet ir jų taikymo tam tikrame konkrečiame administraciniame sektoriuje (pvz., sveikatos apsaugos, valstybinio audito, viešųjų pirkimų, žemės ūkio ir kt.) procesinius ypatumus.
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Lietuvos teisės instituto mokslinė sekretorė
Teisės institute nuo 2003 m.

DARBO APMOKĖJIMAS KAIP DARBO SUTARTIES
SĄLYGA
ĮVADAS
Vienas pagrindinių darbo santykių, taip pat – ir darbo sutarties elementų, yra darbo apmokėjimas. Kitaip sakant, atlygintinumas už darbą yra skiriamasis darbo
santykių požymis. Per visą nepriklausomos Lietuvos 25-mečio laikotarpį keitėsi
ne tik teisinis darbo santykių reguliavimas, tarp jų ir dėl darbo apmokėjimo, bet ir
teismų praktika. Darbo teisinių santykių atsiradimo pagrindas yra darbo sutartis,
kurios sudarymas turėtų būti siejamas su sutarčių laisvės principais. Tačiau darbo teisei tapus savarankiška teisės šaka, darbo sutarties skiriamasis bruožas – dispozityvaus ir imperatyvaus teisinio reguliavimo metodų derinimas, doktrinoje ir
praktikoje tampa tyrimo ar ginčo objektu. Kitaip tariant, nuo šių metodų taikymo
santykio priklauso šalių laisvės tartis dėl sutarties turinio, tarp jų ir dėl darbo apmokėjimo, ribos.
Lietuvos Respublikos darbo kodekso1 (toliau vadinama – DK) 99 straipsnyje
nustatyta, kad darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitarė dėl darbo sutarties sąlygų (DK 95 str.). Atitinkamai kyla klausimas, dėl kokių konkrečiai darbo
sutarties sąlygų reikia susitarti, kad darbo sutartis būtų laikoma sudaryta? Ar nesusitarus dėl darbo apmokėjimo sąlygų bus laikoma, kad darbo sutartis sudaryta? Įstatymų leidėjas eksperimentuoja ir įvairiais teisinio reguliavimo momentais
darbo apmokėjimą kaip darbo sutarties sąlygą numato skirtingose pozicijose. Iki
2003 m. šios sąlygos buvo priskirtos prie būtinųjų darbo sutarties sąlygų, vėliau,
nuo 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojus DK – jų neliko prie būtinųjų darbo sutarties sąlygų. Jos tapo privalomomis darbo sutarties sąlygomis. 2016 m. rugsėjo 14 d. Seime
įregistruotas Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas
(nauja redakcija) Nr. XII-2603, kuriame darbo apmokėjimo sąlygų vieta nustatyta
prie būtinųjų darbo sutarties sąlygų (DK 33 str.). Atlikus analizę, bus siekiama atsakyti į klausimą, kokią įtaką keičiamas reguliavimas turi darbo apmokėjimo sąlygoms, taip pat pasitelkus teismų praktiką įvertinti darbo apmokėjimo sąlygas kaip
darbo santykių esmines sąlygas. Taigi šio tyrimo tikslas – įvertinti darbo apmokėjimo sąlygas ir nustatyti jų vietą ir reikšmę darbo sutartyje.
Kadangi atlyginimo už darbą problemos visada buvo ir bus aktualios ir ekonominiu, ir teisiniu požiūriu, todėl jas nagrinėja tiek ekonomistai, tiek teisininkai.
1

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas // Valstybės žinios, 2002, Nr. 64-2569.
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Atskirus apmokėjimo už darbą klausimus tyrė ne vienas autorius, pvz., V. Granickas2, V. Gerikienė3, I. Blažienė4, D. Rudytė, D. Beržinskienė, F. Prichotskytė5,
I. Mačernytė-Panomariovienė6, B. Martišienė7 ir kt. Tačiau jų analizė apsiribodavo tik atlygio už darbą nustatymo, darbo užmokesčio dydžio, jo sudedamųjų
dalių nustatymo problema ir pan. V. Granickas8 savo disertacijoje kėlė klausimą
dėl darbo apmokėjimo sąlygos priskyrimo atitinkamoms darbo sutarties sąlygoms,
bet tik dėl DK 297 straipsnio taikymo, kurio problemą, anot jo, išsprendė priimtas
naujas DK 300 str. Kita vertus, visuomeninių santykių kaita, teisės raida lemia būtinybę šią temą nagrinėti iš naujo, randant vis kitų pastebėjimų ir plėtojant temas,
kurios dėl tam tikrų priežasčių nebuvo plėtotos. Iki šiol nebuvo atliktos analizės
pasirinkta tema, niekas detaliai nenagrinėjo darbo apmokėjimo vietos ir reikšmės
tarp darbo sutarties sąlygų ir juolab nelygino su 2016 m. rugsėjo 14 d. Seime įregistruotu Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu (nauja
redakcija) Nr. XII-2603.
Tyrimui atlikti buvo pasitelkiami mokslinės literatūros ir dokumentų analizės,
sisteminės analizės, lyginamasis ir logikos metodai. Moksliniame straipsnyje plačiai remtasi moksline doktrina, teisės aktais ir jų projektais, Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo (toliau vadinama – LAT) praktika.

I. DARBO SUTARTIES SĄLYGŲ NUSTATYMAS IR PASKIRTIS
Kalbant apie darbo sutartį, jos skiriamuosius požymius, pirmiausia pabrėžiama,
kad tai yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja
dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras
pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti sulygtą darbo užmokes2
3
4

5
6

7
8
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Granickas V. Teisingo apmokėjimo už darbą problema: teoriniai ir praktiniai aspektai: daktaro
disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: MRU, 2013, p. 51.
Gerikienė V. Atlyginimas už darbą ir jo reguliavimo problemos Lietuvoje // Lietuvos darbo teisės
raida ir perspektyvos [Liber Amicorum et Collegarum profesorei Genovaitei Dambrauskienei].
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2010, p. 207–230.
Žr.: Gerikienė V., Blažienė I. Valstybinio sektoriaus darbuotojų darbo apmokėjimo reguliavimo
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tį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose
teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu (DK 93 str.). Iš apibrėžimo matomi visi pagrindiniai darbo sutarties požymiai – darbovietė, pareigos, taip
pat šalių pareigos ir teisės: darbuotojo pareiga dirbti laikantis nustatytų darbdavio
nurodymų ir teisė į atlygį už darbą, darbdavio pareiga – sudaryti tinkamas darbo
sąlygas, sumokėti už darbą ir teisė reikalauti, kad darbas būtų atliktas laikantis nurodymų. Tačiau DK 95 str. (Darbo sutarties sąlygos) ne tik konkretizuoja darbo
sutarties sąlygas, jas sugrupuoja, bet ir nustato jų svarbumą ir hierarchiją.
Darbo teisėje vartojama tiek sąvoka „darbo sąlygos“ (pavyzdžiui, DK 99 straipsnio 4 dalis, 191 straipsnis), tiek sąvoka „darbo sutarties sąlygos“ (pavyzdžiui, DK
94, 95, 99 straipsnio 1 dalis). Pirmoji iš jų yra platesnė, apimanti antrąją9.
Remiantis DK 95 straipsnio nuostatomis, darbo sutarties sąlygas galima suskirstyti į tris grupes: 1) būtinosios darbo sutarties sąlygos (darbuotojo darbovietė
(įmonė, įstaiga, organizacija, struktūrinis padalinys ir kt.) ir darbo funkcijos (tam
tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbas arba tam tikros pareigos), atskiroms darbo sutarčių rūšims darbo įstatymuose ir kolektyvinėse sutartyse gali būti
nustatomos ir kitos būtinosios sąlygos, kurias šalys sulygsta sudarydamos tokią
darbo sutartį (susitarimas dėl sutarties termino, sezoninio darbo pobūdžio ir kt.);
2) darbo apmokėjimo sąlygos (darbo užmokesčio sistema, darbo užmokesčio dydis, mokėjimo tvarka ir kt.); 3) papildomos darbo sutarties sąlygos (sąlygos, kurių
darbo įstatymų, kiti norminių aktų arba kolektyvinės darbo sutarties nuostatos nedraudžia nustatyti (išbandymas, profesijų jungimas ir kt.).
Tačiau LAT pateikia ir kitokį darbo sutarties sąlygų skirstymą bei jų paskirtį.
Darbo teisės teorijoje darbo sutarties sąlygos pagal nustatymo būdą skirstomos į
nustatomas šalių susitarimo ir norminio akto (įstatymo, kolektyvinės sutarties ir
pan.). Šalių susitarimu nustatomos sąlygos skirstomos į būtinąsias ir papildomąsias. Būtinosios yra tokios, dėl kurių šalims nesusitarus sutartis laikoma nesudaryta. Būtinosios sąlygos yra dvejopos: privalomos visoms darbo sutartims, t. y. suprantamos tiesiogine (tikrąja) prasme, nes be jų kiekviena darbo sutartis negalioja;
ir privalomos, kad galiotų tam tikra darbo sutartis, nes kitaip bus įprasta darbo
sutartis. Papildomosios sąlygos yra visos kitos darbo sutartyje šalių aptariamos,
bet nesančios jai (sutarčiai) privalomos sąlygos. Dėl jų galima tartis arba nesitarti
– darbo sutartis galios. Pažymėtina, kad susitartos papildomosios sąlygos tampa
šalims privalomos (kaip ir būtinosios) ir individualizuoja darbo sutartį10. Darbo
santykiai grindžiami susitarimu, kurio esmė – darbas, už kurį turi būti teisingai apmokama. Tai garantuoja ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnis. Anot
prof. dr. I. Nekrošiaus, pagal darbo sutarties teisinę formą negali būti neatlygintinų
darbų. Vadinasi, darbo sutarties sąlyga apie darbo atlygintinumą nustato ne forma9

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje
byloje Nr. 3K-3-62/2013 (S).
10 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2008.
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lius darbo sutarties formos reikalavimus, o susitarimo esmę11. Todėl darbo apmokėjimas arba konkrečios apmokėjimo sąlygos turi būti aptartos sutarties šalių kaip
esminės darbo sutarties sąlygos. Vieni autoriai12 šiai sąlygai suteikia privalomos
darbo sutarties sąlygos reikšmę, kiti13 – specialią (išskirtinę) reikšmę, dar kiti14
teigia, kad jos teisinė prigimtis yra savarankiška (lot. sui generis). Prof. dr. I. Nekrošius išskirtinę darbo apmokėjimo sąlygų vietą darbo sutartyje aiškina, remdamasis tuo, kad nemažai daliai darbuotojų, kuriems mokama iš valstybės, savivaldybių ar socialinio draudimo biudžetų ar kitų valstybės įsteigtų fondų, darbo
apmokėjimo sąlygos nustatomos įstatymų nustatyta tvarka. Todėl šalims susitarti
dėl darbo apmokėjimo yra labai mažai galimybių15.
A. Kviatkovskis darbo sutarties sąlygas nagrinėjo neseniai įsigaliojus DK bei
lygino jas su Darbo sutarties įstatymu ir atkreipė dėmesį į tai, kad darbo sąlygų
išskyrimas nėra betikslis, nes, anot jo, taip nustatomas skirtingas tam tikrų sąlygų rūšių būtinumo sulygti laipsnis: dėl darbuotojo darbovietės ir darbo funkcijų
(95 str. 1 d.) turi būti sulygstama visada, šios rūšies sąlygos – būtinosios; būtinosios sąlygos minimos ir antrojoje dalyje, tačiau pagal DK 95 straipsnio 2 dalį dėl
jų sutarties šalims privalu sulygti tik sudarant darbo įstatymuose ir kolektyvinėse
sutartyse nustatytas atskirų rūšių darbo sutartis; dėl mokėjimo už darbą sąlygų irgi
privalu sulygti kiekvienoje darbo sutartyje, bet tai pagal DK 95 straipsnį nėra būtinoji sąlyga, ji išskirta į atskirą trečiąją dalį; visos kitos sąlygos – ketvirtojoje dalyje.
Visų šių rūšių bendras bruožas yra tai, kad nėra tokios rūšies, kurios išsamus sąlygų sąrašas būtų pateiktas. Tai reikštų, kad, sudarant konkrečią darbo sutartį, šalys,
nors ir neturi įgalinimų pačios nuspręsti, kurias sąlygų rūšis laikyti būtinosiomis,
o kurias – nebūtinosiomis, t. y. jos nenustato būtinumo sulygti dėl šių sąlygų rūšių
laipsnio (tai nustatoma DK, darbo įstatymuose ir kolektyvinėse sutartyse), tačiau
turi galimybę konkretizuoti, pritaikyti pagal konkretų darbo teisinį santykį net ir
būtinąsias sąlygas16.
Baigtinio darbo sutarties sąlygų sąrašo nepateikia ir Direktyva 91/533/EEB „Dėl
darbdavio pareigos informuoti darbuotojus apie galiojančias sutarties arba darbo
santykių sąlygas“. Joje įtvirtinta, kad darbdavys turi informuoti darbuotoją apie
visus esminius sutarties arba darbo santykių su juo aspektus. Esminiai aspektai
apima ne mažiau kaip 11 sąlygų. Tačiau informacija, kurią apima mokamų atostogų
11 Darbo teisė [vad. I. Nekrošius, autorių kolektyvas, vadovėlis]. Vilnius: TIC, 2008, p. 194.
12 Darbo teisė [vad. G. Dambrauskienė, autorių kolektyvas, vadovėlis]. Vilnius: MRU, 2008, p. 147,
149 ir kt.
13 Granickas V. Teisingo apmokėjimo už darbą problema: teoriniai ir praktiniai aspektai: daktaro
disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: MRU, 2013, p. 51.
14 Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras [I. Nekrošius, G. Bužinskas, G. Dambrauskienė
[et al.]. III dalis. Antras tomas. Vilnius: Justitia, 2004, 624 p.; Darbo teisė [vad. I. Nekrošius, autorių kolektyvas, vadovėlis]. Vilnius: TIC, 2008, p. 544.
15 Ten pat, p. 50 ir p. 199.
16 Kviatkovskis A. Kai kurios Lietuvos Respublikos darbo kodekso 99 straipsnio 1 dalies taikymo
problemos // Jurisprudencija, 2004, Nr. 56(48), p. 53.
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suteikimas ir trukmė, įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminai, darbo
užmokestis, jo dalys ir išmokėjimo dažnumas, normali darbo dienos ar savaitės
trukmė, tam tikrais atvejais gali būti pateikta kaip nuorodos į atitinkamus klausimus reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus arba kolektyvines sutartis
(2 str. 3 d.). Visa esminė informacija ne vėliau kaip per du mėnesius nuo įdarbinimo pateikiama darbuotojui:
a) rašytinės darbo sutarties; ir (arba)
b) priėmimo į darbą rašto; ir (arba)
c) vieno ar daugiau rašytinių dokumentų forma, jeigu viename iš šių dokumentų pateikiama bent visa išvardyta informacija apie: šalių tapatybes, darbo vietą,
darbovietės pavadinimą, rūšį ar kategoriją arba atliekamo darbo (funkcijų) aprašymą, darbo sutarties / santykių pradžios datą, darbo užmokestį, jo dalis ir išmokėjimo dažnumą, normalios darbo dienos ar savaitės trukmę.
Išvardyta informacija apima esmines sąlygas, turinčias įtakos darbo santykiams.
Ir ši informacija turi būti sudėta į vieną dokumentą, kuris darbuotojui pasirašytinai įteikiamas per du mėnesius nuo jo įdarbinimo dienos.
Tačiau, anot T. Davulio, kuris nagrinėjo, kiek Lietuvos įstatymai atitinka Direktyvos 91/533/EEB nuostatas, reikalavimas išvardyti visas Direktyvos 2 str. 2 p.
nustatytas darbo sąlygas slepia pavojų „ištrinti“ darbo sąlygų nustatymo arba keitimo kompetencijos ribas. Kita vertus, jo manymu, esmė turėtų būti ne darbo sąlygų nustatymas ar keitimas, bet informavimas apie nustatomas ar keičiamas darbo
sąlygas17.
Pagal Direktyvos 91/533/EEB 2–3 str. reikalavimus, rašytine darbo sutartimi
(3 str.) darbdavys įpareigojamas informuoti darbuotoją apie visus esminius sutarties arba darbo santykių aspektus (2 str. 1 d.). Tarp išvardytų darbo sąlygų yra ir
informavimas apie „darbo užmokesčio, kurį darbuotojas turi teisę gauti, pradinę
bazinę sumą, kitas jo sudedamąsias dalis ir išmokėjimo dažnumą“ (2 str. 2 d.), šią
sąlygą darbdavys gali pateikti ir per nuorodas į atitinkamus įstatymus ir kitus teisės
aktus arba kolektyvines sutartis.
Direktyvoje 91/533/EEB taip pat numatyta galimybė nenustatyti visų 2 straipsnyje išvardytų darbo sąlygų darbo sutartyje, o informaciją apie likusias darbo sąlygas pateikti papildomais dokumentais (2 str. 3 p.). Reikalavimas iš anksto, dar
prieš pradedant dirbti, žinoti apie visas darbo sutarties sąlygas pagrįstas siekiu kuo
aiškiau ir suprantamiau žinoti, ką, kaip ir kiek reikės dirbti, siekiant uždirbti sutartą ar nustatytą darbo užmokestį. Todėl ir DK 99 str. 5 d. nustatyta, kad darbuotojas
privalo pradėti dirbti tik kitą po darbo sutarties sudarymo dieną ar net vėliau, jei
šalys taip susitarė.
Todėl kyla klausimas, kodėl Direktyvoje 91/533/EEB numatomas informacijos
apie darbo sutarties sąlygas raštu pateikimas pavėlintas, kam ta informacija gali
17 Davulis T. Darbuotojų informavimas apie jų darbo sąlygas Europos Bendrijos ir Lietuvos darbo
teisėje // Jurisprudencija, 2003, Nr. 40(32), p. 21.
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būti naudinga, jei asmuo jau kuris laikas dirba. Direktyva 91/533/EEB nustato, kad
„jeigu darbuotojui per nustatytą terminą neįteikiami jokie dokumentai, darbdavys
privalo darbuotojui ne vėliau kaip per du mėnesius nuo įdarbinimo pradžios įteikti
savo pasirašytą rašytinį pareiškimą, kuriame būtų pateikta bent esminė informacija“ (3 str. 2 d.). Atsakymą pateikia Europos Sąjungos Teisingumo Teismas – tam,
kad būtų galima pasinaudoti teise kreiptis į teismą, kuri darbuotojui yra pripažįstama, jei darbdavys nesilaiko jam tenkančių pareigų darbuotojų informavimo srityje, darbuotojas turi savo darbdaviui įteikti paraginimą, kad šis jam perduotų Direktyvos 91/533 reikalavimus atitinkantį priėmimo į darbą raštą arba pareiškimą18.
Informuoti / supažindinti raštu arba pasirašytinai – skirtingi ne tik veiksmai,
bet ir iš to kylančios pasekmės. Darbdavio pareigą pasirašytinai supažindinti darbuotoją su jo būsimomis darbo sąlygomis, kurias nustato kiti dokumentai (pvz.,
kolektyvinė sutartis, darbo tvarkos taisyklės ar kt. dokumentai), nustato DK 99 str.
4 d. Pvz., darbuotojas susipažįsta su darbdavio įsakymu ir pasirašo, kad su tuo, ką
perskaitė, susipažino. Nei kopijos, nei antro egzemplioriaus įteikimo darbuotojui
įstatymų leidėjas nenumato. Kita vertus, nesant reikalavimo viską nustatyti darbo
sutartyje, informavimo raštu apie sąlygas pareiga darbdaviui lieka. Todėl galima
daryti išvadą, kad DK neatitinka Direktyvos reikalavimų. Naujasis DK iš dalies
perkelia Direktyvos nuostatas ir numato pareigą darbdaviui pateikti informaciją
apie visas darbo sutarties sąlygas dar prieš darbo pradžią.

II. DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGŲ VIETA IR REIKŠMĖ DARBO
SUTARTYJE
Darbo sąlygos – derybų objektas. Klasikinėje sutarčių teisėje šalys praktiškai laisvai
galėjo nustatyti savo teises ir pareigas: darbdavys galėjo laisvai nustatyti darbuotojo darbo sąlygas19. Tačiau šalys nėra visiškai laisvos nustatydamos sutarties turinį,
jos privalo paisyti ne tik viena kitos interesų, bet ir imperatyvių įstatymo normų,
visuomenės moralės principų. Iš to ir atsiranda valstybės pareiga užtikrinti įvairaus
lygmens visuomeninių santykių stabilumą, minimalias darbines pajamas ir kitas
garantijas nedarbo, ligos, motinystės atvejais ir pan. Atitinkamai ir darbo apmokėjimo sąlygos darbo sutartyje užima ypatingą vietą. Nors dar daug kas mini, kad
darbuotojas yra silpnesnė darbo santykių pusė20, ir dėl to įsijungia imperatyvinis
teisinis reguliavimas, tačiau darbuotojas gali susitarti dėl kitų sąlygų, pvz., dėl galimybės suderinti pareigas šeimai, dėl papildomų laisvadienių, individualaus darbo
18 Europos Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimas. Ruben Andersen prieš Kommunernes Landsforening, byla C-306/07.
19 Mikelėnas V. Sutarčių teisė. Bendrieji sutarčių teisės klausimai: lyginamoji studija. Vilnius: Justitia,
1996, p. 37.
20 Basa I. Re-Codification of the Civil Code? Conception for Drafting the New Civil Code // Acta
juridica hungarica, 46, Nos 1–2, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005, p. 84. Prieiga per internetą:
<http://www.akademiai.com/doi/pdf/10.1556/AJur.46.2005.1-2.5>.
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laiko režimo, darbo krūvio, atsiskaitymų už darbus tempų, darbo pobūdžio (pvz.,
nuotolinio darbo), asmeninio kompiuterio, automobilio, telefono ir kt. Visa tai –
derybų objektas, kuris gali nusverti ir darbo apmokėjimo klausimus.
Iki Darbo kodekso priėmimo galioję Darbo sutarties ir Darbo apmokėjimo įstatymai apmokėjimo už darbą sąlygą įteisino ne tik kaip sutartinį teisinį objektą, bet
ir priskyrė prie būtinųjų darbo sutarties sąlygų, dėl kurių nesusitarus buvo laikoma, kad darbo sutartis nesudaryta21.
Priėmus Darbo kodeksą, darbo apmokėjimo sąlyga nebuvo priskirta nei prie būtinųjų, nei prie papildomų darbo sutarties sąlygų, tačiau įstatymų leidėjas primygtinai reikalavo šalims dėl jos susitarti. V. Granickas disertacijoje „Teisingo apmokėjimo už darbą problema: teoriniai ir praktiniai aspektai“ iškėlė darbo užmokesčio
sąlygos vietos nustatymo darbo sutartyje problemą, susijusią su DK 297 straipsnio
galiojimu iki jo pakeitimo į DK 300 straipsnį. Jis pažymėjo, kad susiklostė skirtinga
teismų praktika darbo užmokesčio kvalifikavimo srityje, kai būtinosiomis darbo
sutarties sąlygomis laikant tiek privalomas, tiek būtinąsias darbo sutarties sąlygas
atsiranda neaiškumų lingvistiniame normos aiškinime, yra sudaromos prielaidos
plečiamai aiškinti darbo sutarties sąlygas, nustatytas DK 95 straipsnyje22. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad tokia išskirtinė darbo apmokėjimo sąlygų vieta darbo sutartyje suteikė šiai sąlygai ir kitokią reikšmę nei iki tol. Nesusitarus dėl jos – darbo
sutartis lieka galioti23.
Vadovaujantis DK 95 straipsniu, darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitarė dėl darbo sutarties sąlygų, nedetalizuojama – dėl visų ar tik dėl būtinųjų.
Doktrinoje24 ir teismų praktikoje25 formuojama mintis, kad kalbama tik apie bū21 Darbo sutarties įstatymo 17 str.: Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitarė dėl būtinųjų
sąlygų, nurodytų šio įstatymo 8 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse // Valstybės žinios, 1991,
Nr. 36-973 (netekęs galios).
22 Granickas V. Teisingo apmokėjimo už darbą problema: teoriniai ir praktiniai aspektai: daktaro
disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: MRU, 2013, p. 51.
23 Žr.: Granickas V. Teisingo apmokėjimo už darbą problema: teoriniai ir praktiniai aspektai: daktaro
disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: MRU, 2013, p. 50; Tiažkijus V. Darbo teisė:
teorija ir praktika. I tomas. Vilnius: Justicija, 2005, p. 331; Darbo teisė [vad. G. Dambrauskienė,
autorių kolektyvas, vadovėlis]. Vilnius: MRU, 2008, p. 147, 149; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje
Nr. 3K-3-274/2008.
24 Darbo teisė [autorių kolektyvas, vadovėlis]. Vilnius: TIC, 2008, p. 199; Granickas V. Teisingo
apmokėjimo už darbą problema: teoriniai ir praktiniai aspektai: daktaro disertacija. Socialiniai
mokslai, teisė (01 S). Vilnius: MRU, 2013; Mačernytė-Panomariovienė I. Apmokėjimas už darbą
ir jo užtikrinimas; Darbo teisė [vad. G. Dambrauskienė, autorių kolektyvas, vadovėlis]. Vilnius:
MRU, 2008, p. 147, 149.
25 Žr.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis Nr. 3K-3459/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario
28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. UAB „EMIRA“, bylos Nr. 3K-3-62/2013; Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutartis,
priimta civilinėje byloje E. N. v. UAB ,,Vičiūnai ir partneriai“, bylos Nr. 3K-3-598/2012; Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 19 d. nutartis, pri-
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tinąsias darbo sutarties sąlygas. Sąlyga dėl darbo apmokėjimo nėra tokia, vadinasi,
ir nenustačius jos sutartyje nėra laikoma, kad sutartis nesudaryta. Tačiau, kaip pabrėžia V. Granickas, teismų praktika nėra nuosekli ir, pavyzdžiui, 2009 m. gegužės
11 d. nutartyje LAT nurodė, kad tarp būtinųjų darbo sutarties sąlygų paminėtos ir
darbo apmokėjimo sąlygos26.
DK 95 straipsnio normoje nurodytos bendrosios, kiekvienai darbo sutarčiai
būtinos, sąlygos; pagal šio straipsnio 3 dalį, šalys sulygsta dėl darbo apmokėjimo
sąlygų (darbo užmokesčio sistemos, darbo užmokesčio dydžio, mokėjimo tvarkos
ir kt.). Tam tikrų kategorijų darbuotojams, atsižvelgiant į jų teisinį statusą, darbo
pobūdį, darbo apmokėjimo sąlygas nustato specialieji teisės aktai, taip ribojamas
darbo sutarties šalių dispozityviškumas27. Atitinkamai galima spręsti, kad būtinoji
darbo santykių sąlyga – darbo apmokėjimas gali būti nustatytas darbo sutartyje,
išskyrus atvejus, kai jo nustatymui įtakos turi specialus teisinis reguliavimas. Pavyzdžiui, mokytojams darbo apmokėjimas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu28.
Praktikoje kyla diskusija dėl įpareigojimo visas su darbo apmokėjimu susijusias
sąlygas įtvirtinti darbo sutartyje, nes darbo apmokėjimas turi būti vykdomas darbo sutarties pagrindu. Kadangi nėra imperatyvaus nurodymo darbo sutartyje dėl
apmokėjimo sąlygų (visų ar dalies) pateikti nuorodas į konkrečius teisės aktus, tai
atitinkamai ir kyla klausimas dėl tokių nuorodų teisėtumo ir privalomumo. Šiuo
klausimu teismų praktika nėra nuosekli: sąlygos, įtvirtintos ne darbo sutartyje, bet
nuostatuose, įmonės vadovo įsakymuose, kituose administracijos aktuose, tampa
neatskiriama darbo sutarties dalimi tik tuo atveju, kai darbo sutartyje yra nuoroda
į konkretų aktą, t. y. abi sutarties šalys susitarė tokio akto nuostatas laikyti sutarties
sąlygomis (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų
kolegijos 2007 m. birželio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. P. v. AB Klaipėdos
jūrų krovinių kompanija, bylos Nr. 3K-3-300/2007; kt.). Kitose bylose teismai aiškina plačiau. Siekiant nustatyti, ar nurodytu dokumentu buvo susitarta dėl ieškovų
papildomo darbo užmokesčio, būtent – ar šio dokumento sąlygos buvo ieškovų
darbo sutarčių sudėtinė dalis, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, kilus ginčui dėl
to, ar darbdavio darbuotojo naudai atliekami veiksmai, kurie nėra apibrėžti darbo
sutartyje, vertintini kaip sutarties sąlyga, būtina nustatyti, ar darbo sutarties šalių
imta civilinėje byloje A. S. v. UAB „Mobilios visatos telekomunikacijos“, bylos Nr. 3K-3-318/2008;
2013 m. vasario 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. UAB „EMIRA“, bylos Nr. 3K-362/2013; kt.
26 Granickas V. Teisingo apmokėjimo už darbą problema: teoriniai ir praktiniai aspektai: daktaro
disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: MRU, 2013.
27 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje
byloje Nr. 3K-3-23/2011.
28 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. V-1254
„Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2013, Nr. 133-6804.
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elgesys, atliekamų veiksmų pobūdis, kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, kad darbo teisinių santykių metu buvo šalių susitarimas šiuos veiksmus
vertinti kaip vieną sutarties sąlygų, kuri yra darbdaviui privaloma ir turi būti jo
vykdoma29. Pavyzdžiui, byloje ieškovai nurodė, kad atsakovo BAB „Iglus“ 2011 m.
balandžio 12 d. dokumentas buvo jų su atsakovu darbo sutarčių pakeitimas, t. y. dėl
jame nurodyto darbo užmokesčio buvo susitarta su atsakovu, nepriklausomai nuo
to, kad jį pasirašė tik ieškovas E. B., kuris taip pat patvirtino, kad šis susitarimas
buvo ne tik jo ir atsakovo, bet sudarytas visų ieškovų su atsakovu ir kad nurodytas
darbo užmokestis priklauso visiems pas atsakovą dirbusiems ieškovams. Atsakovo
valią mokėti nurodytame dokumente nustatytą darbo užmokestį už atitinkamus
darbus E. B. brigadai (aštuoni žmonės) patvirtina faktas, kad toks dokumentas
buvo sudarytas ir pasirašytas kompetentingų įmonės atstovų. Atsakomybė už tai,
kad darbo užmokesčio sąlyga nebuvo tinkamai įforminta, kyla būtent darbdaviui,
bet ne ieškovams kaip darbuotojams. Atsižvelgdama į šalių elgesį ir valios išraišką,
teisėjų kolegija nusprendžia, kad apeliacinės instancijos teismo išvada, jog 2011 m.
balandžio 12 d. dokumentas–susitarimas dėl darbo apmokėjimo yra ieškovų darbo
sutarčių sudėtinė dalis, laikytina teisinga ir pagrįsta byloje esančiais duomenimis
(CPK 178 straipsnis). Pažymėtina, kad nurodytas dokumentas negali būti traktuojamas ieškovų darbo sutarčių pakeitimu dėl to, kad šis dokumentas buvo sudarytas
anksčiau nei pastarųjų ieškovų darbo sutartys, o ir darbo sutarčių pakeitimo faktas
byloje nenustatytas. Taigi teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos
teismas pagrįstai nusprendė 2011 m. balandžio 12 d. dokumento sąlygas dėl darbo
apmokėjimo laikyti ne ieškovų darbo sutarčių pakeitimu, o sudėtine dalimi30.
Spragą dėl nuorodų į konkrečius teisės aktus būtinumo užpildo naujasis DK31,
kuriame darbo apmokėjimo sąlygos priskiriamos prie būtinųjų darbo sutarties sąlygų (DK 33 str.). Tačiau numatytos tam tikros išimtys dėl jų:
• kiekvienoje darbo sutartyje turi būti nustatytas darbo užmokestis per mėnesį, išskyrus atvejus, kai šį darbo užmokestį nustato darbo teisės normos. Tokiu atveju sutartyje turi būti pateikta nuoroda į tai nustatančias darbo teisės
normas (DK 140 str. 1 d.);
• iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų
ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamų įmonių, įstaigų ir organizacijų bei Lietuvos banko darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos nustatomos teisės aktų nustatyta tvarka (DK 140 str. 4 d.).
Vertinant šias nuostatas, galima teigti, kad iš esmės niekas nepasikeitė, išskyrus
tai, kad reguliavimas tapo aiškesnis. Darbo sutartyje dėl darbo apmokėjimo sąlygų
29 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 21 d.
nutartis, priimta civilinėje byloje E. N. v. UAB ,,Vičiūnai ir partneriai“, bylos Nr. 3K-3-598/2012.
30 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje
byloje Nr. 3K-3-459/2013.
31 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, įregistruotas Seimo teisės aktų registro bazėje 2016-09-14.
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biudžetinių įstaigų darbuotojai galės tartis minimaliai, nes didžioji dalis tų sąlygų
įtvirtinta imperatyviai. Tačiau net ir įstatymais (kai kur dar yra likusios blanketinės nuorodos į Vyriausybės nutarimus32) įtvirtintos darbo apmokėjimo sąlygos
nėra nustatytos individualiai kiekvienam darbuotojui, nes paliekamos tam tikros
dydžių ar koeficientų ribos. Lygiai taip pat, kai apmokėjimo klausimai yra nustatyti
kolektyvinėse sutartyse. Juk visada dar lieka laisvė individualiai darbo sutartyje susiderėti dėl didesnio apmokėjimo ir dėl kitų sąlygų. Kitu atveju neliktų darbdavio
atstovui diskrecijos teisės konkrečiam darbuotojui nustatyti konkretų atlygį / koeficientą, parinkti klasę, kategoriją ir pan., motyvuoti darbuotojo, įvertinus jo pastangas, gebėjimus, žinias, kvalifikaciją ir kt.33 O darbuotojui – teisės tobulėti, kilti
karjeros laiptais, dirbti geriau ir daugiau.
Apibendrinant analizę, galima daryti išvadą, kad darbo sutartyje darbo apmokėjimo sąlygos turi būti nustatomos kaip būtinosios ir privalomos sutarties šalims,
išskyrus, jei jas nustato darbo teisės normos, tarp jų ir kolektyvinė sutartis. Tačiau
jei jas nustato įstatymai ir kiti teisės aktai, tuomet turi būti nuoroda į tuos aktus.

III. DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMAS ATSIŽVELGIANT
Į DARBO NORMAS
Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais dominavo imperatyvus teisinis reguliavimas, kuriuo Vyriausybė nustatė ne tik minimalų darbo užmokestį, bet ir
reguliavo priedų ir priemokų už kenksmingas, pavojingas darbo sąlygas, už darbą
32 „Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje laikomasi principinės pozicijos, kad svarbiausi visuomeniniai santykiai turi būti reguliuojami įstatymais. Ne kartą pažymėta ir tai, kad pagal Konstituciją su žmogaus teisių ir laisvių turinio apibrėžimu ar jų įgyvendinimo garantijų įtvirtinimu
susijusį teisinį reguliavimą galima nustatyti tik įstatymu (1995 m. spalio 26 d., 1996 m. gruodžio
19 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. gegužės 5 d., 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimai). Jokiomis
aplinkybėmis poįstatyminiais teisės aktais negalima nustatyti asmens teisės atsiradimo sąlygų,
riboti teisės apimties (2007 m. gegužės 5 d. nutarimas). <...> Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad Švietimo įstatymo 68 straipsnio 3 dalis tiek, kiek ja Vyriausybei pavesta
nustatyti šioje dalyje nurodytų pedagogų darbo apmokėjimo tvarką, įstatymų leidėjui nenustačius
esminių jų darbo apmokėjimo sąlygų, prieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 48 straipsnio
1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“,
128 straipsnio 1 dalies nuostatai „sprendimus dėl <...> valstybės <...> esminių turtinių įsipareigojimų priima Seimas Vyriausybės siūlymu“, konstituciniams teisinės valstybės, valdžių padalijimo
principams. <...> ir šitaip pažeista iš Konstitucijos kylanti teisės aktų hierarchija, konstituciškai
nepagrįstai išplėstos Vyriausybės galios.“ (Konstitucinio Teismo nutarimas 2015 m. rugsėjo 29 d.
Nr. KT26-N15/2015).
33 Pvz., pagal Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 4 punktą (2013 m. gruodžio 11 d.
redakcija), „konkrečius įstaigos ar organizacijos darbuotojų tarnybinius atlyginimus (koeficientais) ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas turi nustatyti vadovas, neviršydamas darbo užmokesčiui
skirtų lėšų. <...> Taip pat yra numatyta galimybė tam tikrų biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojams nustatyti didesnius tarnybinius atlyginimus, nei nustatyta. <...> ministerijoms, kitoms
biudžetinių įstaigų ir organizacijų savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms
pavesta nustatyti pagal nurodytus kriterijus diferencijuotas tarnybinių atlyginimų schemas, taip
pat kitas darbo apmokėjimo sąlygas“ (Valstybės žinios, 1993, Nr. 28-655).
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naktį, poilsio dienomis, už viršvalandžius ir kt. mokėjimą. Įsigaliojus DK – priedų
ir priemokų už kenksmingas, pavojingas darbo sąlygas reguliavimo neliko, įpareigojant darbdavius sudaryti saugias ir nekenksmingas darbo sąlygas, o nepavykus
jų sudaryti – klausimas dėl jų kompensavimo paliekamas pačioms šalims.
V. Granickas savo disertacijoje apdairiai vertina klausimą dėl darbdavio pareigos užtikrinti „tinkamas darbo sąlygas“ nustatant apmokėjimo dydžius bei jų
mokėjimo tvarką, nes tada nepagrįstai gali būti apribota privačių teisinių santykių sritis, būtų sudaromos sąlygos perkelti juos į viešųjų teisinių santykių sritį34.
V. Gerikienė atkreipia dėmesį, kad darbdavys, sudarydamas darbo sutartį, pagrindinį darbo užmokestį, kurio dydį aptaria su darbuotoju, nustato neatsižvelgdamas
į „normalias darbo sąlygas, kad darbuotojai galėtų įvykdyti darbo normas“, kaip
to reikalauja DK 191 straipsnio nuostatos35. Nors minėto straipsnio nuostatos yra
DK XV skyriuje „Darbo užmokestis. Garantijos ir kompensacijos“, tačiau V. Gerikienė ir V. Granickas įsitikinę, kad šie reikalavimai susiję tik su saugių ir nekenksmingų sveikatai darbo sąlygų sudarymu, ir pagal ankstesnį reguliavimą įpareigojo
darbdavius mokėti už darbą dirbantiems tokiomis sąlygomis daugiau. Kita vertus,
darbuotojui sudėtinga įrodyti, kad darbo sąlygos neatitinka saugių ir nekenksmingų sveikatai normų, ir tuo pagrindu reikalauti didesnio darbo užmokesčio. Pavyzdžiui, byloje nustatyta, kad ieškovai dirba, esant nukrypimų nuo normalių darbo
sąlygų, ir vienašalis darbdavio sprendimas panaikinti ginčo priemokos mokėjimą,
priimtas netinkamai išsiaiškinus įstatymų pakeitimus, yra neteisėtas. Išplėstinė
teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas, teigdamas, jog pagal finansines galimybes
ieškovams buvo padidintas tarifinis atlygis, nepateikė įrodymų, kad didesnis tarifinis atlygis buvo nustatytas atsižvelgiant būtent į ieškovų darbo sąlygas. Priešingai,
bylos duomenimis, tiek Utenos ekspertiniame skyriuje, tiek kituose atsakovo įstaigos padaliniuose tarifiniai atlygiai buvo didinami visiems darbuotojams, ne tik
ieškovams, kurie dirba, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų36.
Darbo užmokestis – tai toks atlyginimas, kurį darbdavys moka darbuotojui, atliekančiam darbo funkcijas. Funkcijų (pareigų) atlikimas turi tam tikras matavimo
ribas – darbo normas, krūvį. Darbo normos, krūvis, apimtis (mastas) kaip darbo
sutarties būtinoji sąlyga, apibrėžianti darbo funkcijas, turi būti aptarta prieš sudarant darbo sutartį37. Darbuotojo atlyginimą largo sensu sudaro ne tik valandinis
tarifinis atlygis (mėnesinė alga), bet ir mokami priedai, premijos bei kitos išmokos,
34 Granickas V. Teisingo apmokėjimo už darbą problema: teoriniai ir praktiniai aspektai: daktaro
disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: MRU, 2013, p. 51.
35 Gerikienė V. Atlyginimas už darbą ir jo reguliavimo problemos Lietuvoje // Lietuvos darbo teisės
raida ir perspektyvos [Liber Amicorum et Collegarum profesorei Genovaitei Dambrauskienei].
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2010, p. 225.
36 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 4 d.
nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-83/2011.
37 Mačernytė-Panomariovienė I. Darbo sutarties rūšių išskyrimo reikšmė ir jų nustatymas // Jurisprudencija, 2005, Nr. 74(66), p. 7.
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tiesiogiai susijusios su darbu38. Tam, kad darbdavys turėtų teisinį pagrindą mokėti
priemokas ir priedus, turi būti apibrėžtas bazinis atlygis, kuris mokamas darbuotojui už įprastą darbo matą – darbo krūvį / normą. Todėl būtų tikslinga panagrinėti
darbo apmokėjimo atsižvelgiant į darbo krūvį ypatumus ir ypač kai darbo apmokėjimo sąlygos nustatomos mišriuoju teisinio reguliavimo metodu.
Kasacinio teismo jurisprudencijoje laikomasi nuostatos, kad, šalims sutarus dėl
darbo užmokesčio, jo dydis, sudėtinės dalys turi būti nurodomos darbo sutartyje
taip, jog būtų aiškios abiem šalims ir atitiktų suderintą jų valią39.
DK 188 str. 2 d. įtvirtinta, kad konkretūs valandiniai tarifiniai atlygiai, mėnesinės algos, kitos darbo apmokėjimo formos ir sąlygos, darbo normos (išdirbio,
laiko, aptarnavimo ir kt.) nustatomos kolektyvinėse ir darbo sutartyse. Vadinasi,
darbo normos priskirtinos prie papildomų sąlygų, dėl kurių šalys gali tartis, o gali
ir nesitarti. Tačiau nesusitarus dėl jų arba netiksliai susitarus, dažnai kyla ginčų.
Paprastai nustatomas tarifinis (mėnesio arba valandos) atlygis. Tai – fiksuotas pinigų kiekis už darbą einant konkrečias pareigas darbo vietoje per valandą
ar mėnesį, esant normalioms darbo sąlygoms. Mažiausias tarifinis (mėnesio arba
valandos) atlygis nustatomas įstatymu, t. y. minimalus mėnesinis (toliau vadinama
– MMA) ar valandinis atlygis (toliau vadinama – MVA), kurio dydžius tvirtina
Vyriausybė (DK 187 str.). Kyla klausimas, ar įmonėje nustačius mišrią laikinę – vienetinę darbo apmokėjimo sistemą, minimalus tarifinis atlygis gali būti mažesnis
negu Vyriausybės nustatytas, jei visas darbuotojo gaunamas darbo užmokestis viršija nustatytą minimumą?
Kaip LAT aiškina, stricto sensu darbo užmokestis yra tarifinis atlygis (mėnesinė alga). Tuo užtikrinama galimybė darbuotojui gauti tam tikro dydžio minimalų
darbo užmokestį (toliau vadinama – MDU), kuris yra nepriklausomas nuo jokių
papildomų sąlygų, inter alia, pajamų surinkimo, pervežtų keleivių skaičiaus ir t. t.
Tačiau darbdavys, turėdamas teisę lokaliniais norminiais aktais nustatyti darbo
apmokėjimo sistemą, gali pradėti šia teise piktnaudžiauti, nustatydamas mažą valandinį atlygį, bet didelius priedus, kurių gavimas, tiesa, susietas su darbuotojui
sunkiai įvykdomais reikalavimais40.
Atsižvelgiant į darbo apmokėjimo sistemą, užmokestis gali būti mokamas pagal išdirbtas valandas (laikinis) arba pagal išdirbio kiekį (vienetinis). Darbuotojui
įvykdžius darbo normas turi būti mokamas sutartas darbo užmokestis, o neįvykdžius – mokama tik už faktiškai atliktą darbą (DK 200 str.), ir viršijus nustatytą
normą – mokama proporcingai daugiau (DK 197 str.). Kai darbo normos aiškiai
38 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje
byloje Nr. 3K-3-1344/2000.
39 Pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje A. P. v. AB
Klaipėdos jūrų krovinių kompanija, bylos Nr. 3K-3-300/2007; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis,
priimta civilinėje byloje V. R. v. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, bylos Nr. 3K-3-602/2008.
40 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis Nr. 3K-31344/2000.

394

DARBO APMOKĖJIMAS KAIP DARBO SUTARTIES SĄLYGA

apibrėžtos, jų neįvykdžius atsiranda teisinis pagrindas taikyti ir drausminę atsakomybę. Tačiau, kaip išaiškino Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama – LVAT), darbo įstatymų reikalavimai deleguoja darbdaviui pareigą
organizuoti darbus taip, kad darbuotojas turėtų tiek teisinę, tiek faktinę galimybę
išdirbti nustatytas darbo normas, t. y. darbuotojas turi būti aprūpintas darbu, keliama jo kvalifikacija, rūpinamasi darbuotojų saugiomis ir sveikomis darbo sąlygomis. DK 200 straipsnio 2 dalis taikytina tais atvejais, kai darbuotojas neįvykdo
išdirbio normos dėl savo kaltės. Kitaip tariant, darbdavys pagal DK 200 straipsnio 2 dalį kiekvieno darbuotojo kaltę privalo individualizuoti41. Kita vertus, kaip
įtvirtinta DK 200 str. 1 d., neišdirbus darbo normos nesant darbuotojo kaltės, turi
būti mokama 2/3 darbuotojui nustatytos kategorijos tarifinio atlygio (algos) ir ne
mažiau už nustatytą MDU. Valstybinė darbo inspekcija (toliau vadinama – VDI)
savo išvadoje konstatavo, kad MMA galėtų būti siejamas su išdirbiu, tačiau tokiam
atlyginimui gauti turėtų būti nustatytas visiems darbuotojams pasiekiamas kriterijus arba minimali bazė, ir/ar tokios išdirbio normos turėtų būti diferencijuojamos
priklausomai nuo darbuotojų kvalifikacijos ir gebėjimų, jų darbinės veiklos stažo
ir kitų aplinkybių. Minimali mėnesinė alga – valstybėje nustatyta imperatyvi įstatymuose įtvirtinta garantija, todėl MMA turi būti mokama42.
Atitinkamai kyla poreikis sureguliuoti bazinius pagrindus dėl galimybės, kaip atspirties taško, nustatyti, kokioms normalioms darbo sąlygoms esant turi būti mokama ne mažiau nei patvirtintas MDU, kokioms – didesnis nei MDU ir kiek didesnis?
Kaip jau buvo minėta, darbuotojams darbo apmokėjimo sąlygos gali būti nustatomos imperatyviai. Pavyzdžiui, pagal darbo sutartį darbdavys įsipareigojo mokėti
atlyginimą pagal teisės aktais patvirtintą tarifikaciją, pagal kurios nuostatas kiekvienais mokslo metais formuojamas mokytojų darbo krūvis. Atkreiptinas dėmesys ir
į tai, kad pradinių klasių mokytojo darbo krūvis kinta priklausomai nuo mokinių
skaičiaus klasėje, pagal pedagoginius mokymo planus skirtų pamokų skaičiaus ir
kitų objektyvių aplinkybių. Teismai nustatė, kad kasatorės darbo krūvis pakito dėl
objektyvių priežasčių: ji išleido ketvirtą klasę ir 2008 m. rugsėjo 1 d. pradėjo mokyti
pirmą klasę. Pagal mokymo planus savaitinės valandos mokant pirmos klasės mokinius natūraliai sumažėjo, be to, sumažėjo ir mokinių skaičius. Teismai nustatė, kad
šie objektyvūs kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama formuojant darbo krūvį, nustatomi
teisės aktais, todėl nepriklauso nuo darbo sutarties šalių valios43. Kita vertus, nors
kai kurių kategorijų darbuotojams darbo apmokėjimo sąlygos nustatomos teisės aktais, tačiau, kaip LAT aiškina, būtina atkreipti dėmesį į darbo sutartyje sutartų darbo

41 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimas byloje Nr. A602153/2012.
42 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimas byloje Nr. A602153/2012.
43 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-23/2011.

395

Ingrida MAČERNYTĖ-PANOMARIOVIENĖ

apmokėjimo sąlygų pakeitimą44. Pavyzdžiui, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas šalių ginčą, padarė išvadą, kad darbo sutartimi šalys susitarė dėl konkretaus
darbo užmokesčio dydžio – koeficiento 9.7 ir 5 procentų priedo. Apeliacinės instancijos teismas padarė priešingą išvadą, kad šalys susitarė ne dėl konkretaus darbo užmokesčio dydžio, o dėl darbo užmokesčio mokėjimo pagal tarifikaciją. LAT teisėjų
kolegija sutinka su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad atsakovas, būdamas
švietimo įstaiga, nustatydamas darbo užmokesčio koeficientus privalo vadovautis
Švietimo ir mokslo ministerijos priimamais teisės aktais, tačiau šios konkrečios bylos atveju darbo sutartimi buvo susitarta ne dėl darbo užmokesčio mokėjimo pagal
tarifikaciją, o dėl konkretaus darbo užmokesčio koeficiento dydžio. Teisėjų kolegija
pažymi, kad būtent atsakovas, kaip darbdavys, yra atsakingas už tinkamą darbo sutarties sudarymą (DK 99 straipsnio 3 dalis), todėl, siekdamas susitarti dėl darbo užmokesčio mokėjimo pagal tarifikaciją, privalėjo tai aiškiai nurodyti darbo sutartyje,
o to nepadaręs, būtent jis prisiima visą iš to kylančią riziką45. Kitoje byloje, priešingai
– buvo sprendžiamas ginčas, kai darbo sutartyje buvo sulygta dėl darbo užmokesčio
pagal tarifikaciją, konkretus darbo užmokestis bei darbo valandų skaičius darbo sutartyje nebuvo nurodyti ir detalizuoti46.
Kaip jau ne kartą LAT aiškino, visos šalių sulygtos darbo sutarties sąlygos, jeigu
darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose arba kolektyvinėje darbo
sutartyje nėra draudimo dėl jų susitarti, yra vienodai privalomos darbo sutarties
šalims ir gali būti keičiamos įstatymų nustatyta tvarka47. Pavyzdžiui, reikalavimas
darbo sutartyje susitarti dėl normalios dienos ir savaitės trukmės gali būti susijęs
su apmokėjimu už darbą. Teismas nustatė, jog ieškovė atleista iš darbo, jai nesutikus dirbti darbdavio pakeistomis darbo sąlygomis (DK 120 str. 1 d.), t. y. sumažintu
darbo krūviu – iš viso 8 valandų per savaitę, proporcingai sumažėjant ieškovės
darbo užmokesčiui. Remiantis 2009 m. gruodžio 14 d. Lietuvos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ĮSAK-2711 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų
įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 24 p., mokytojams tarifinis atlygis nustatomas už 18 pedagoginio darbo valandų per savaitę, t. y.
mokytojams būtinoji darbo sutarties sąlyga, įtvirtinta DK 95 str. 3 d., faktiškai yra
garantuojama dirbant per savaitę ne mažiau kaip 18 pedagoginio darbo valandų.
44 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 27 d.
nutartis, priimta civilinėje byloje A. P. v. AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija, bylos Nr. 3K-3300/2007.
45 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 13 d.
nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-665/2013.
46 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje
Nr. 3K-3-23/2011.
47 Žr.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės
19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. B. v. VšĮ Lietuvos aklųjų biblioteka, Nr. 3K-3-274/2008;
2009 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. B. v. UAB „Neo Group“, bylos Nr. 3K3-210/2009; 2010 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. Ž. ir kt. v. Valstybinė teismo
psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, bylos Nr. 3K-3-125/2010.
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Papildomai yra mokama už didesnį pamokų skaičių (darbo krūvį), vadovavimą
klasei, taip pat mokyklos vadovas gali nustatyti priedus ir pan. Taigi, norint mokytojui skirti mažesnį darbo valandų skaičių nei minėtasis, reikia keisti sudarytą
su darbuotoju darbo sutartį. Teismas padarė išvadą, jog mažesnio darbo krūvio
nustatymas, o kartu ir to sąlygotas darbo užmokesčio sumažėjimas (mažesnis jo
mokėjimas) prilygsta darbo sutarties sąlygų pakeitimui48. Todėl su tokiu pakeitimu
nesutikus atsiranda pagrindas darbo sutartį nutraukti. Tą konstatuoja ir teismai.
Pavyzdžiui, kadangi automobilininkų būrelio vairavimo teorijos mokytojai objektyviai nebegalėjo būti sudaryta galimybių dirbti iki tol nustatytu savaitiniu valandiniu pedagoginio darbo krūviu ir jis turėjo būti koreguojamas, tai, jai atsisakius
dirbti pakeistomis darbo sąlygomis (sumažintu darbo krūviu ir už dėl to sumažėjusį darbo užmokestį), buvo pagrindas pripažinti šį nesutikimą svarbia priežastimi, kaip DK 129 straipsnio taikymo sąlyga, nutraukiant su ja sudarytą darbo sutartį
pagal šį DK straipsnį49. Atitinkamai galima konstatuoti, kad darbo krūvio pokyčiai,
turintys įtakos darbo apmokėjimui, yra esminės darbo sutarties sąlygos, dėl kurių
nesutarus sutartis turi būti nutraukiama.
Analogiškas reikalavimas turėtų būti, kai darbuotojas darbo trukmę (krūvį) viršija. Kaip LAT aiškina, darbo krūvio (apimties, normų) padidinimas, vadovaujantis DK 197 straipsniu, turi būti garantuojamas proporcingai didesniu, palyginti su
nustatyta norma, apmokėjimu, todėl dėl darbuotojo darbo masto padidinimo bei
su tuo susijusio darbo užmokesčio pasikeitimo minėtų sąlygų pakeitimą (papildymą) būtina įforminti toje pačioje, o ne atskiroje darbo sutartyje50.
Tai iliustruoja kitas bylos pavyzdys. 1997 m. spalio 1 d. šalims pasirašant darbo
sutartį Nr. 138 sutarta, kad ieškovei bus taikoma sutrumpinta 36 valandų darbo
savaitė. VšĮ Šilutės ligoninės vyriausiasis gydytojas 2003 m. gruodžio 30 d. priėmė
įsakymą Nr. V1–126, kuriuo kineziterapeutams nustatyta 39 valandų darbo savaitė.
Pagal DK 145 straipsnio 2 dalį darbuotojams, kurių darbo pobūdis yra susijęs su
didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarką nustato Vyriausybė. 2003 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą
Nr. 1195, kurio 7.1 punkte nustatyta, jog 36 valandų darbo savaitė nustatoma sveikatos priežiūros darbuotojams, kurie teikia sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems psichikos ligomis, esantiems sutrikusio vystymosi, po sunkių
galvos ir (ar) nugaros smegenų pakenkimų (traumų, insultų, navikų, vaikų cerebrinių paralyžių ir kt.), sveikatos priežiūros, stacionariose socialinės globos ar ugdymo įstaigose. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovės darbas yra susijęs
su ligoniais po sunkių galvos ir nugaros smegenų pakenkimų. Atsakovas šios aplinkybės ir neginčija, tačiau teigia, kad su tokiais ligoniais ieškovė nedirba nuolat.
48 Kauno apygardos teismo sprendimas byloje Nr. 2A-2025-485/2011.
49 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-10/2011.
50 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. lapkričio 13 d.
nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-590-378/2015.
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Kaip LAT nustatė, tokia atsakovo pozicija neatitinka ir Vyriausybės nurodyto nutarimo, pagal kurį teisę į sutrumpintą 36 valandų darbo savaitę be papildomų sąlygų
ir išlygų turi sveikatos priežiūros darbuotojai, teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas nurodytiems pacientams; jame, taip pat kituose norminiuose teisės aktuose
nenustatyta, kad darbuotojo darbo laikas priklauso nuo aptarnaujamų pacientų
skaičiaus arba kenksmingomis darbo sąlygomis išdirbtų valandų. Kadangi darbdavys sudarė darbo sutartį, kurios 3 punkte nustatė konkretų sutrumpintą darbo
laiką ieškovei, tai jis šio susitarimo ir turi laikytis. Vienašališkai keisti darbo sutartį
dėl darbo laiko atsakovas negalėjo, o vienašališkai pakeitus šią darbo sutarties dalį
ieškovė dirbo viršvalandžius51.
Galima konstatuoti, kad darbo normų nustatymas yra svarbus apmokėjimo už
darbą matas. Tačiau darbdavio paskirtos normų apimtys turi būti pagrįstos ir įvykdomos esant normalioms darbo sąlygoms. Atitinkamai, išdirbus nustatytą darbo
normą / krūvį, turi būti mokama ne mažiau MDU, t. y. MDU mokėjimas yra imperatyvus ir be jokių papildomų sąlygų. Kitu atveju darbuotojui nepaliekama šanso
stengtis dirbti daugiau ir užsidirbti daugiau. Kai įtakos darbo apmokėjimui gali
turėti ir kitos darbo sąlygos, tokios kaip nustatyta darbo dienos ar savaitės trukmė,
darbo krūvis, normos – jos turėtų būti nustatomos kaip kitos būtinosios darbo
sutarties sąlygos.

IV. DARBO APMOKĖJIMAS DARBO (SUTARTIES) SĄLYGŲ
KEITIMO KONTEKSTE
Vadovaujantis bendruoju sutarčių lygybės principu, jei norima keisti sutarties sąlygas – būtina dėl jų derėtis iš naujo. Keitimo tvarka turi įtakos būtinųjų darbo sąlygų
atpažinimui: kai reikalingas abiejų šalių sutikimas – tai rodoma, kad būtina / privaloma sąlyga, be kurios sutartis taps negaliojanti. Būtinosios darbo sąlygos negali
būti keičiamos be išankstinio raštiško sutikimo. Vadinasi, darbo sutarties būtinųjų
darbo sąlygų (darbovietės ir funkcijų) keitimo atveju turi būti abiejų šalių sutikimas, kaip ir sudarant darbo sutartį.
Kalbėdamas apie darbo apmokėjimo sąlygas, prof. dr. I. Nekrošius teigia, kad
darbo apmokėjimo sąlygų teisinė prigimtis yra savarankiška (lot. sui generis), todėl
kodeksas nustato ypatingą šios sąlygos nustatymo ir keitimo tvarką52. Vadovaujantis
DK, nors darbo apmokėjimo sąlygos neturi būtinųjų darbo sutarties sąlygų statuso,
tačiau sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo sutikimo neleidžiama. Įtvirtintas
draudimas sudaro įpareigojimą šalims tartis iš naujo. Vadinasi, darbo apmokėjimo
sąlyga, nustatyta darbo sutartyje, turi ir būtinųjų darbo sutarties požymių.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl darbo sutarties keitimo
galimybių, yra išaiškinęs, kad darbo sutarties šalys savo susitarimu, išreikšdamos
51

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje
byloje Nr. 3K-3-526/2007.
52 Darbo teisė [autorių kolektyvas, vadovėlis]. Vilnius: TIC, 2008, p. 199.
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suderintą valią, gali pakeisti bet kurią sutarties sąlygą, tačiau jos turi laikytis nustatytos darbo sutarties sąlygų keitimo tvarkos, kuri užtikrina, jog būtų teisiškai
realizuota darbo teisės apsauginė (socialinė) funkcija – užtikrinti žmogaus teises
darbo procese53. DK 120 straipsnio 3 dalyje reglamentuojamas darbo sutartyje sulygtų darbo apmokėjimo sąlygų keitimas – nustatyta, kad darbo apmokėjimo sąlygas be darbuotojo raštiško sutikimo darbdavys gali keisti tik tuo atveju, kai įstatymais, Vyriausybės nutarimais ar pagal kolektyvinę sutartį yra keičiamas tam tikros
ūkio šakos, įmonės ar darbuotojų kategorijos darbo apmokėjimas; keičiant darbo
apmokėjimo sąlygas, sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo raštiško sutikimo
negalima (DK 120 str. 3 d.).
Byloje nustatytų faktinių aplinkybių kontekste teisėjų kolegija, vadovaudamasi
teisės aktuose įtvirtintu teisiniu reglamentavimu, konstatuoja, kad atsakovas, savo
įsakymais keisdamas šalių darbo sutartyje sulygtą darbo apmokėjimo sąlygą (darbo užmokesčio koeficiento dydį) ir taip faktiškai sumažindamas kasatorės gaunamą
darbo užmokestį, turėjo iš anksto raštu įspėti kasatorę ir gauti jos rašytinį sutikimą54.
Tačiau konkretaus ginčo atveju būtina įvertinti visumą aplinkybių, turinčių įtakos ir
darbo apmokėjimui. Pvz., byloje atsakovas, nustatydamas kasatorės darbo krūvį pagal švietimo ir mokslo ministro įsakymais patvirtintus Švietimo įstaigų darbuotojų
ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašus, galiojusius iki
2009 m. rugsėjo 1 d., nepakeitė darbo sutartimi sulygtų sąlygų, tarp jų – ir sąlygos
dėl darbo užmokesčio, todėl ieškovės darbo užmokestis sumažėjo dėl darbo laiko
normos per savaitę pasikeitimo. Vyriausybė 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1195
ieškovės pareigybei nustatė sutrumpintą 36 valandų darbo laiko savaitę. Įsigaliojus
šiems teisės aktams ji ir toliau dirbo tą patį darbą 20 valandų per savaitę, dėl ko jos
darbo užmokestis sumažėjo. Tačiau, kaip teismas konstatavo, šiuo atveju buvo keičiamos švietimo darbuotojo (priešmokyklinio ugdymo pedagogo) darbo apmokėjimo
sąlygos dėl darbo organizavimo pakeitimo, bet ir tokiais atvejais negalima buvo sumažinti darbo sutartimi sulygto darbo užmokesčio be darbuotojo raštiško sutikimo.
Tokia pati išvada darytina ir iš Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1195
patvirtintų Darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų 1 punkto nuostatų. Šiame punkte įtvirtintas principas, pagal kurį darbuotojams, kuriems pagal DK 145 straipsnį nustatytas sutrumpintas darbo laikas, už
sutrumpintą darbo laiką mokama kaip už visą darbo laiką. Ieškovės darbo pobūdis
yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, todėl jai taikytinos DK 145 straipsnyje ir Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarime Nr. 1195 nustatytos lengvatos.
Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai šių lengvatų ieškovei netaikė, nors turėjo
taikyti55. Vadinasi, jei darbo apmokėjimui įtakos turi imperatyvus teisinis reguliavi53 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 13 d.
nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-665/2013.
54 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-665/2013.
55 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 13 d. nu-
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mas, tokiu atveju jis turi būti atspindėtas ir darbo sutartyje. O jei darbo sutartis bus
keičiama – būtinas darbuotojo raštiškas sutikimas.
Apie naujas darbo apmokėjimo sąlygas darbdavys turi raštu pranešti darbuotojams DK 203 straipsnyje nustatyta tvarka. Šiame straipsnyje įtvirtintas išankstinis
vieno mėnesio įspėjimas apie numatomą darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimą įstatymo leidėjo nustatytais tokiais tikslais, kad darbuotojas turėtų galimybę ir pakankamai laiko nuspręsti, ar jam verta pasilikti įmonėje pakeistomis darbo apmokėjimo sąlygomis56. Iš tiesų, peržvelgus teismų praktiką, galima pastebėti, kad ji nėra
vienoda darbuotojo sutikimo reikalavimo taikymui net ir tuo metu, kai dar galiojo
Darbo sutarties įstatymas, kuris reglamentavo, kad „perkelti į kitą darbą darbdavio
valia, tai yra pakeisti šalių sulygtas būtinąsias darbo sutarties sąlygas (autorės pastaba – tarp jų ir darbo apmokėjimo), taip pat perkelti dirbti į kitą vietovę, nors ir
kartu su įmone, leidžiama tik esant raštiškam darbuotojo sutikimui“57. Tačiau LAT
išaiškino, kad jeigu darbuotojas pradėjo dirbti pasikeitusiomis sąlygomis ir per vieną mėnesį perkėlimo neginčijo, teismas gali pripažinti, kad perkėlimas įvyko jam
sutikus, nors raštiško darbuotojo sutikimo ir nėra58. Vėlesnė LAT formuota praktika
keitėsi. Pavyzdžiui, teisėjų kolegija, atsižvelgdama į kasacinio teismo praktiką, pažymi, kad darbo sutartyje sulygtų darbo apmokėjimo sąlygų keitimas nesant raštiško darbuotojo sutikimo teisines pasekmes – pripažinimą, kad darbo apmokėjimo
sąlygų pakeitimas buvo teisėtas – gali sukelti tik išskirtiniais atvejais, pavyzdžiui,
kai nustatomi darbuotojo atlikti aktyvūs veiksmai, kuriais buvo išreikšta jo valia,
jog jis sutinka ir pritaria darbo sutartyje sulygtų darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimui59. Tokiais aktyviais veiksmais LAT pripažino tai, kad: darbuotojas, dalyvaudamas administracijos darbuotojų posėdyje, pritarė (balsavo už) teikiamam naujų
darbo apmokėjimo nuostatų projektui; darbuotojas iki atleidimo iš darbo nekėlė
klausimo dėl neteisėtai sumažinto darbo užmokesčio; darbuotojas siekė, kad jam
būtų pakeista darbo sutarties sąlyga dėl kintamo darbo užmokesčio ir būtų nustatytas pastovus (fiksuotas) darbo užmokestis; darbuotojas ėjo vyriausiojo buhalterio pareigas ir tai nulėmė jo teisinę padėtį60. Tačiau, kaip LAT pabrėžė, negalima
tartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2005.
56 Žr.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 15 d.
nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. UAB „Autrolis“, bylos Nr. 3K-3-111/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta
civilinėje byloje Nr. 3K-3-665/2013.
57 Darbo sutarties įstatymas // Valstybės žinios, 1991, Nr. 36-973.
58 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato 1996 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 42 „Dėl Darbo sutarties įstatymo taikymo civilinėse bylose apibendrinimo rezultatų“ (neteko galios Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato 2004 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 45, „Teismų praktika“,
2004, Nr. 21, A2-21).
59 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 15 d. nutartis,
priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-87/2013 (S).
60 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 13 d.
nutartyje, priimtoje civilinėje byloje R. M. R. v. UAB „Vilniaus miestprojektas“ ir kt., bylos Nr. 3K3-131/2011.
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pripažinti, kad ieškovas sutiko su darbo užmokesčio sumažinimu, taip pat kad
aplinkybės, jog ieškovas ir toliau dirbo gaudamas sumažintą atlyginimą ir neinicijavo ginčų dėl pakeistos darbo apmokėjimo sąlygos, neeliminuoja ieškovo teisės
gauti visą darbo sutartimi sulygtą darbo užmokestį61. Dabartinis reguliavimas nesuteikia teisės darbuotojui, nesutikusiam su būtinųjų darbo sutarties sąlygų pakeitimu, tiesiogiai kreiptis per vieną mėnesį į teismą ir ginčyti darbdavio sprendimą,
išskyrus dėl neteisėto atleidimo iš darbo atveju (DK 300 str.). Todėl darbuotojui
nesutikus dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, taigi ir sumažinus darbo užmokestį,
turi būti sprendžiamas darbo sutarties nutraukimo klausimas (DK 120 str. 1 d.).
Žinoma, kad darbdavys, norėdamas sumažinti darbo užmokestį, turi tai pagrįsti objektyviais kriterijais, susijusiais su masto, technologijų, darbo organizavimo
pakeitimais ar kitais gamybinio būtinumo atvejais, su pelnu / nuostoliais ar darbo
našumo pokyčiais. Pavyzdžiui, Konstitucinis Teismas, aiškindamas nutarimus dėl
pasaulio krizės sumažinto darbo užmokesčio valstybinio sektoriaus darbuotojams,
konstatavo, kad „atlyginimo už darbą mažinimas turi būti laikinas ir grindžiamas
aplinkybėmis, liudijančiomis itin sunkią valstybės ekonominę, finansinę padėtį“62.
Todėl negalime sutikti su norma, kuri numatyta naujojo DK 45 straipsnio 2 dalyje, kad darbuotojo atsisakymas dirbti už sumažintą darbo užmokestį negali būti
laikomas teisėta priežastimi nutraukti darbo sutartį. Klausimas kyla dėl objektyvių aplinkybių (pvz., finansų krizė pasaulyje, kai darbdavys neišgali mokėti tiek, ir
pan.), lėmusių mažesnį minimalų darbo užmokestį, būtinybę mažinti visiems darbo užmokestį. Tokią situaciją galima pailiustruoti byla63, kurią išnagrinėjęs teismas
konstatavo, kad „darbdavys spręsdamas finansinių išteklių darbo apmokėjimui valytojoms skirstymo klausimą, pagrįstai pasirinko darbo apimčių mažinimo būdą“,
t. y. mokyklos administracija pagrįstai pasiūlė visoms mokyklos valytojoms dirbti
vienodomis pakeistomis darbo sąlygomis – dirbti po 0,75 etato, taigi valyti tokį pat
plotą už sumažintą atlyginimą. Apibendrinant galima konstatuoti, kad nors teismų
praktika nėra nuosekli darbuotojo raštiško sutikimo dėl keičiamų darbo apmokėjimo sąlygų klausimu, tačiau linkstama prie to, kad jis turi būti visais atvejais, nes
darbuotojas negali būti verčiamas dirbti už sumažintą darbo užmokestį, pakeitus
darbo apmokėjimo sąlygas.
61 Žr.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 15 d.
nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-87/2013 (S); Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių
bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3665/2013.
62 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas „Dėl Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. lapkričio 25 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2006 m. sausio 16 d., 2007 m. rugsėjo 26 d., 2007 m. spalio 22 d., 2007 m. lapkričio 22 d., 2008 m. gruodžio
24 d. nutarimų ir 2009 m. sausio 15 d. sprendimo nuostatų išaiškinimo“ // Valstybės žinios, 2010,
Nr. 46-2219.
63 Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-809-340/2011.
Prieiga per internetą: <http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=1c0dda0d-14
01-416b-81a1-343853a0efe0>.
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IŠVADOS
Šalys nėra visiškai laisvos nustatydamos darbo sutarties turinį, jos privalo paisyti
ne tik viena kitos interesų, bet ir imperatyvių įstatymo normų, visuomenės moralės principų. Iš to ir atsiranda valstybės pareiga užtikrinti įvairaus lygmens visuomeninių santykių stabilumą, minimalias darbines pajamas ir kitas garantijas
nedarbo, ligos, motinystės atvejais ir pan.
Darbo sutartyje darbo apmokėjimo sąlygos turi ir būtinųjų darbo sutarties požymių: jos turi būti nustatomos kaip būtinosios ir privalomos sutarties šalims, išskyrus, jei jas nustato darbo teisės normos, tarp jų ir kolektyvinė sutartis. Tačiau
jei jas nustato įstatymai ir kiti teisės aktai, tuomet turi būti nuoroda į tuos aktus.
Darbo normų nustatymas yra svarbus apmokėjimo už darbą matas. Tačiau
darbdavio paskirtos normų apimtys turi būti pagrįstos ir įvykdomos esant normalioms darbo sąlygoms. Kai įtakos darbo apmokėjimui gali turėti ir kitos darbo sąlygos, tokios kaip nustatyta darbo dienos ar savaitės trukmė, darbo krūvis, normos
– jos turėtų būti nustatomos kaip kitos būtinosios darbo sutarties sąlygos. Išdirbus
nustatytą darbo normą / krūvį turi būti mokama ne mažiau MDU, t. y. MDU mokėjimas yra imperatyvus ir be jokių papildomų sąlygų.
Keisti darbo apmokėjimo sąlygas – vadinasi, keisti darbo sutartį. Jei darbo apmokėjimą lemia imperatyvus teisinis reguliavimas, tokiu atveju jis turi būti atspindėtas ir darbo sutartyje. Nors teismų praktika nėra nuosekli darbuotojo raštiško
sutikimo dėl keičiamų darbo apmokėjimo sąlygų klausimu, tačiau linkstama prie
to, kad jis turi būti visais atvejais, nes darbuotojas negali būti verčiamas dirbti už
sumažintą darbo užmokestį, pakeitus darbo apmokėjimo sąlygas.
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NAUJASIS EUROPOS SĄJUNGOS PREKIŲ ŽENKLŲ
REGLAMENTAS: PATOBULINTOS ŽENKLŲ
REGISTRAVIMO SĄLYGOS IR IŠPLĖSTOS TEISIŲ
GYNIMO GALIMYBĖS
ĮVADAS
2016 m. kovo 23 d. įsigaliojo Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (toliau vadinama – Reglamentas) pakeitimai, priimti 2015 m.
gruodžio 16 d.1 Tai vienas svarbiausių Reglamento pakeitimų nuo jo priėmimo
1993 m.2 ES Komisijos pasiūlymas dėl Reglamento pakeitimų projekto buvo pateiktas 2013 m.3 Pasiūlymas daugiausia rėmėsi 2011 m. ES Komisijos užsakymu Makso
Planko intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisės instituto atliktos studijos
dėl Europos prekių ženklų reformos išvadomis4.
Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti svarbiausius Reglamento pakeitimus ir palyginti juos su ankstesnėmis Reglamento nuostatomis ar galiojančiu nacionalinės
teisės reglamentavimu. Svarbiausiais Reglamento pakeitimais laikomos naujos Reglamento nuostatos, kurios gali turėti esminės įtakos prekių ženklų registravimo
praktikai ir teisių gynimui, taip pat pakeitimai, kuriais iš esmės modifikuojamos
anksčiau galiojusios Reglamento nuostatos.
Kartu su Reglamento pakeitimais 2015 m. gruodžio 16 d. buvo priimta ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams,
susijusiems su prekių ženklais, suderinti5 (toliau vadinama – Direktyva), kuria
1

2
3

4
5

2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2424, kuriuo iš
dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos
reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus
rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių // OL
L 341, 2015 m. gruodžio 24 d.
1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo // OJ L 11,
1994 m. sausio 14 d., p. 1–36.
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo. COM/2013/0161 final 2013/0088 (COD). Prieiga per internetą: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52013PC0161>.
Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System presented by Max Planck
Institute for Intellectual Property and Competition Law, 2011. Prieiga per internetą: <http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf>.
2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių
teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti // OJ L 336, 2015 m. gruodžio 23 d., p. 1–26.

405

Arūnas ŽELVYS

buvo pakeista anksčiau galiojusi 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių
ženklais, suderinti6. Direktyvos tekstas atspindi Reglamento pakeitimų (Direktyva
„seka“ paskui Reglamentą), todėl Direktyvos pakeitimai šiame straipsnyje atskirai
nenagrinėjami. Pažymėtina, kad Direktyvą į nacionalinę teisę perkeliantys teisės
aktai turės įsigalioti ne vėliau kaip nuo 2019 m. sausio 14 d., išskyrus Direktyvos
45 str. („Prekių ženklo panaikinimo arba pripažinimo negaliojančiu procedūra“),
kurį įgyvendinantys teisės aktai turės įsigalioti ne vėliau kaip nuo 2023 m. sausio
14 d.

I. SVARBIAUSI REGLAMENTO PAKEITIMAI
Reglamento pakeitimus šiame straipsnyje galima klasifikuoti į tris grupes: tai pakeitimai, susiję su 1) instituciniais ir mokesčių, 2) prekių ženklų registravimo sąlygų ir 3) teisių į prekių ženklus gynimo pokyčiais.
1. Reglamento pakeitimai, susiję su instituciniais ir mokesčių pokyčiais
Atsižvelgiant į Lisabonos sutarties įsigaliojimą, buvo atnaujinti nusistovėję Reglamento terminai. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklai ir dizainas) pavadinimas pakeistas į naują pavadinimą – Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (toliau vadinama – ESINT) (Preambulės 2 punktas). Bendrijos prekių
ženklas pervadintas į Europos Sąjungos prekių ženklą; terminas „Bendrijos prekių ženklų teismas“ pakeistas terminu „Europos Sąjungos prekių ženklų teismas“;
terminas „Bendrijos kolektyvinis ženklas“ pakeistas terminu „Europos Sąjungos
kolektyvinis ženklas“ (1 str.). Taip pat pakeista ESINT valdymo organų struktūra ir valdymo organų kompetencijos (124–129 str.). Reglamente numatyti ESINT
Mediacijos centro veiklos pagrindai (137a str.). Minėti pakeitimai dėl jų specifikos
straipsnyje detaliau nenagrinėjami.
Reglamentu nežymiai sumažinti kai kurie su ES prekių ženklo registravimu
susiję mokesčių dydžiai, taip pat pakeista šių mokesčių struktūra (Reglamento
I priedas). Atkreiptinas dėmesys, kad su ES prekių ženklu susiję mokesčiai reglamentuojami ne atskirame teisės akte, o Reglamento priede, priešingai nei anksčiau galiojusiame atskirame 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamente (EB)
Nr. 2868/95, skirtame įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo7.
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2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės
aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti // OJ L 299, 2008 m. lapkričio 8 d., p. 25–33.
1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo // OL L 303, 1995 m. gruodžio 15 d., p. 1–32.
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2. Reglamento pakeitimai, susiję su prekių ženklų registravimo sąlygomis
2.1. Ženklo pavaizdavimas ne tik grafiniu būdu
Reglamento 4 str. nurodoma, kad ES prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokių
žymenų, visų pirma iš žodžių, įskaitant asmenvardžius, ar piešinių, raidžių, skaitmenų, spalvų, išorinės prekių ar prekių pakuotės formos arba garsų, su sąlyga,
kad pagal tuos žymenis galima atskirti vienos įmonės prekes arba paslaugas nuo
kitų įmonių prekių arba paslaugų ir tuos žymenis Europos Sąjungos prekių ženklų
registre galima pavaizduoti tokiu būdu, kad kompetentingos institucijos ir visuomenė
galėtų aiškiai ir tiksliai nustatyti jo savininkui suteiktos apsaugos objektą.
Šis Reglamento straipsnis iš esmės pakeitė ankstesnėje Reglamento 4 str. redakcijoje buvusią nuostatą, pagal kurią ženklą galėjo sudaryti bet kokie žymenys,
kuriuos galima pavaizduoti grafiškai. Pradiniame Komisijos pasiūlyme grafinio
pavaizdavimo reikalavimas buvo įvardytas kaip pasenęs ir sukuriantis teisinį netikrumą tam tikrų netradicinių ženklų, pavyzdžiui, vien tik garso, atveju8. Naujoje
Reglamento 4 str. redakcijoje privalomo grafinio pavaizdavimo reikalavimo neliko,
tačiau iškelta nauja sąlyga – žymenis prekių ženklų registre turi būti galima pavaizduoti tokiu būdu, kad kompetentingos institucijos ir visuomenė galėtų aiškiai ir
tiksliai nustatyti jo savininkui suteiktos apsaugos objektą. Reglamento Preambulės 9 punkte patikslinama, kad žymenį turėtų būti leidžiama vaizduoti bet kokiu
tinkamu pavidalu naudojant visuotinai prieinamas technologijas ir todėl nebūtinai grafinėmis priemonėmis, jei toks vaizdavimas yra aiškus, tikslus, savarankiškas, lengvai prieinamas, suprantamas, pastovus ir objektyvus. Šiame Preambulės
punkte išvardyti ženklo vaizdavimui keliami reikalavimai atspindi ES Teisingumo
Teismo byloje Sieckmann C-273/009 pateiktus netradicinio žymens atvaizdavimui
keliamus reikalavimus. Pažymėtina, kad iš esmės analogiška nuostata numatyta ir
Direktyvos 3 str.
2.2. Nauji absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai
Reglamento 7 str. 1 dalyje nustatyti absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai
papildyti dviem naujais pagrindais, susijusiais su garantuotais tradiciniais gaminiais ir augalų veislių pavadinimais (l–m punktai)10. Iš esmės analogiški pagrindai
8

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo. COM/2013/0161 final - 2013/0088
(COD), para. 5.3. Prieiga per internetą: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52013PC0161>.
9 Byla C-273/00, Ralf Sieckmann prieš Deutsches Patent- und Markenamt [2002] ETA I-11737.
10 Garantuotų tradicinių gaminių apsaugą ES reglamentuoja 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės
sistemų. Augalų veislių apsaugą ES reglamentuoja 1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje.
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numatyti ir Direktyvos 4 str. 1 dalies k–l punktuose. Taip pat naujai išdėstyti Reglamento 7 str. 1 dalies j–k punktuose nurodyti pagrindai, susiję su kilmės ir geografinėmis nuorodomis ir tradiciniais terminais, vartojamais vynui apibūdinti11. Iš
esmės analogiškos nuostatos numatytos ir Direktyvos 4 str. 1 dalies i–j punktuose.
2.3. Paraiškos padavimas, paieška
Reglamento 25 str. 1 dalyje nustatyta, kad ES prekių ženklo paraiška paduodama
Tarnybai, tai yra, neliko ankstesnėje Reglamento redakcijoje numatytos galimybės paraišką paduoti per centrinę valstybės narės pramoninės nuosavybės tarnybą
(Lietuvos atveju – per Valstybinį patentų biurą). Preambulės 24 punkte patikslinama, kad, atsižvelgiant į tai, kad valstybių narių centrinėms pramoninės nuosavybės
tarnyboms ir Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybai paduodamų ES prekių
ženklų paraiškų skaičius palaipsniui mažėja ir yra labai nedidelis, ES prekių ženklo
paraišką turėtų būti galima paduoti tik Tarnybai.
Reglamente taip pat atsisakyta privalomos ESINT atliekamos ES prekių ženklų
paieškos. Priešingai nei ankstesnėje Reglamento redakcijoje, Reglamento 38 str.
numatyta tik pareiškėjo teisė prašyti ESINT parengti ES paieškos ataskaitą.
2.4. Prekių ir paslaugų klasifikavimui vartojamų bendrųjų terminų ar nuorodų
aiškinimas
Reglamento 28 str. įtvirtinta prekių ir paslaugų klasifikavimui vartojamų bendrųjų
terminų, įskaitant bendrąsias nuorodas Nicos klasifikacijos12 klasių antraštėse, aiškinimo taisyklė. Tokie terminai turi būti aiškinami kaip apimantys visas prekes ar
paslaugas, kurias aiškiai žymi pažodine reikšme vartojama nuoroda ar terminas, ir
jie nėra aiškinami kaip suteikiantys teisę į prekių ženklo apsaugą prekėms ar paslaugoms, kurios negali būti taip suprantamos. Preambulės 25 punkte nustatyta, kad
turi būti reikalaujama, kad pareiškėjas pakankamai aiškiai ir tiksliai identifikuotų
prekes ir paslaugas, kurių atžvilgiu prašoma prekių ženklu suteikiamos apsaugos,
kad kompetentingos institucijos ir ekonominės veiklos vykdytojai vien remdamiesi paraiška galėtų nustatyti prašomos apsaugos mastą. Tai reiškia, kad Nicos klasiKilmės ir geografinių nuorodų apsaugą ES reglamentuoja: spiritiniams gėrimams – 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantis
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89; žemės ūkio produktams – 2012 m. lapkričio 21 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų. Tradiciniai terminai, vartojami vynui apibūdinti, taip pat vyno sektoriaus kilmės ir
geografinės nuorodos ES reglamentuojami 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001
ir (EB) Nr. 1234/2007.
12 Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/classifications/nice/en/>.
11
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fikacijos klasių antraštėse vartojamos bendrosios nuorodos negali būti aiškinamos
kaip savaime apimančios visas atitinkamos klasės abėcėliniame prekių ar paslaugų
sąraše nurodytas prekes ar paslaugas. Ši norma įgyvendina ES Teisingumo Teismo
sprendimą IP Translator C-307/1013 byloje. Kadangi analogiška nuostata įtvirtinta
ir Direktyvos 39 str., pasitelkus ją bus galutinai išspręstas ir bendrųjų terminų, ir
bendrųjų nuorodų Nicos klasifikacijos klasių antraštėse aiškinimo praktikos nevienodumas atskirose ES valstybėse narėse14.
2.5. ES sertifikavimo ženklai
Reglamente įtvirtinta nauja ES prekių ženklų rūšis, kurios nebuvo numatyta ankstesnėje Reglamento versijoje – ES sertifikavimo ženklai. ES sertifikavimo ženklas
yra ES prekių ženklas, kuris apibūdinamas kaip toks paduodant ženklo paraišką ir
pagal kurį prekes ar paslaugas, ženklo savininko sertifikuotas atsižvelgiant į medžiagą, prekių pagaminimo arba paslaugų teikimo būdą, kokybę, tikslumą ar kitas
charakteristikas, išskyrus geografinę kilmę, galima atskirti nuo tokiu būdu nesertifikuotų prekių ir paslaugų (Reglamento 74a str. 1 dalis). Numatyta, kad ES sertifikavimo ženklo paraišką gali paduoti bet kuris asmuo, tačiau tik tuo atveju, jeigu toks
asmuo neužsiima verslu, susijusiu su sertifikuotos rūšies prekių tiekimu ar paslaugų teikimu (74a str. 2 dalis). Pareiškėjas per du mėnesius nuo paraiškos padavimo
dienos turi pateikti sertifikavimo ženklo naudojimą reglamentuojančias taisykles
(74b str. 1 dalis). Pažymėtina, kad nacionaliniai sertifikavimo ženklai nustatyti ir
Direktyvos 28 str., tačiau valstybės narės gali numatyti galimybę registruoti garantinius arba sertifikavimo ženklus, tai yra, ši nuostata neturi būti privalomai įgyvendinama. Atitinkamai Reglamento 74k str. nustatyta, kad ES sertifikavimo ženklo
paraiškos arba registruoto ES sertifikavimo ženklo pavertimas nacionaline prekių
ženklo paraiška neatliekamas, jei atitinkamos valstybės narės nacionalinėje teisėje
garantinių ar sertifikavimo ženklų registracija nenustatyta pagal Direktyvos 28 str.
Kadangi galiojančioje Prekių ženklų įstatymo15 redakcijoje sertifikavimo ženklai
nenumatyti, įgyvendinant Direktyvą turės būti svarstomas jų įgyvendinimo nacionalinėje teisėje klausimas. Manytina, kad nacionalinių sertifikavimo ženklų poreikis galėtų būti grindžiamas keliais argumentais: pareiškėjai galėtų papildomai pasirinkti registruoti specifinę prekių ženklų rūšį, atliekančią dominuojančią kokybės
funkciją, taip pat neliktų poreikio sertifikavimo ženklų esmę atitinkančių ženklų
registruoti kaip įprastų ar kolektyvinių prekių ženklų16.
Byla C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys prieš Registrar of Trade Marks [2012]
ECLI:EU:C:2012:361.
14 Common Communication on the Implementation of „IP Translator“, 20 February 2014. Prieiga
per internetą: <https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication1_en.pdf>.
15 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas. Patvirtintas 2000 m. spalio 10 d. įstatymu Nr. VIII1981 // Žin., 2000, Nr. 92-2844.
16 Plačiau apie sertifikavimo prekių ženklus: Želvys A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo proble13
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3. Reglamento pakeitimai, susiję su teisių gynimu
3.1. Teisė uždrausti parengiamuosius veiksmus, susijusius su pakuotės ar kitų
priemonių naudojimu
Reglamento 9a str. įtvirtina taisyklę, pagal kurią tam tikri parengiamieji veiksmai,
susiję su pakuotės ar kitų priemonių naudojimu, gali būti laikomi ES prekių ženklo
teisių pažeidimu. Reglamento 9a str. nustatyta, kad kai yra rizika, kad pakuotės,
etiketės, saugumo ar autentiškumo žymenys ar priemonės arba bet kurios kitos
priemonės, pažymėtos ženklu, galėtų būti naudojamos prekių ar paslaugų atžvilgiu
ir toks naudojimas pažeistų ES prekių ženklo savininko teises pagal 9 str. 2 ir 3 dalis, to prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti šiuos veiksmus, jei jie atliekami
vykdant komercinę veiklą:
a) žymėti žymeniu, kuris yra tapatus ES prekių ženklui arba į jį panašus, pakuotes, etiketes, saugumo ar autentiškumo žymenis ar priemones arba bet kurias kitas
priemones, kurios gali būti pažymėtos ženklu;
b) siūlyti ar pateikti rinkai pakuotes, etiketes, saugumo ar autentiškumo žymenis ar priemones arba bet kurias kitas priemones, kurios yra pažymėtos ženklu,
arba tais tikslais juos sandėliuoti, arba importuoti ar eksportuoti.
Ši teisė išplečia prekių ženklų dalyko (angl. subject-matter)17 – išimtinių teisių
visumos, ir prekių ženklo naudojimo komercinėje veikloje sampratą, nes gynimo
veiksmų gali būti imtasi ir tais atvejais, kai ženklas dar nenaudojamas žymėti prekėms ar paslaugoms, kurioms jis yra registruotas, bet kyla rizika, kad priemonės,
pažymėtos ženklu, galėtų būti naudojamos prekių ar paslaugų atžvilgiu ir toks naudojimas pažeistų ES prekių ženklo savininko teises. Reglamento normoje paminėti objektai – pakuotės, etiketės, saugumo ar autentiškumo žymenys ar priemonės
arba bet kurios kitos priemonės, tiksliau neapibrėžiamos, tačiau jas vienija bendras
parengiamųjų veiksmų pobūdis.
3.2. Vėlesnio įregistruoto prekių ženklo savininko įstojimo teisė kaip gynybos
priemonė teisių pažeidimo procedūrose
Reglamento 13a str. nustato tam tikras sąlygas ankstesnio įregistruoto ES prekių
ženklo savininko teisei uždrausti naudoti vėlesnį įregistruotą ES ar nacionalinį
prekių ženklą18. Atkreiptinas dėmesys, kad taisyklė dėl vėlesnio įregistruoto Benminiai aspektai. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011, p. 185. Prieiga per internetą: <http://vddb.
laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20110222_154625-80284/DS.005.0.01.ETD>.
17 Byla C-102/77, Hoffmann-La Roche & Co AG and Hoffmann-La Roche AG prieš Centrafarm Vetriebsgessellshaft Pharmazeutischer Erzeugnisse [1978], ETA 01139, para. 7.
18 Plačiau apie įstojimo teisę (angl. intervening right): Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System presented by Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, 2011, p. 125–126. Prieiga per internetą: <http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/
docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf>.
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drijos prekių ženklo „imuniteto dėl registracijos“ ES Teisingumo Teismo praktikoje nebuvo patvirtinta19. Vėlesnio įregistruoto nacionalinio prekių ženklo „imuniteto dėl registracijos“ taisyklės 2013 m. atsisakyta ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
praktikoje20.
Pagal Reglamento 13a str. ankstesnio ES prekių ženklo savininkas (ieškovas)
neturi teisės uždrausti naudoti vėlesnį įregistruotą ES prekių ženklą, jei tas vėlesnis prekių ženklas nebūtų paskelbtas negaliojančiu pagal Reglamento 53 str. 1, 3
ar 4 dalį (santykiniai negaliojimo pagrindai), 54 str. 1 ar 2 dalį (ženklo savininko
teisių apribojimai, atsirandantys dėl neprieštaravimo pasekmės) arba 57 str. 2 dalį
(ankstesnio ES prekių ženklo naudojimas). Iš esmės analogiška taisyklė įtvirtinta
ir Reglamento 13a str. 2 dalyje, skirtoje vėlesniems įregistruotiems nacionaliniams
prekių ženklams. Reglamento Preambulės 22 punkte detalizuojama, kad, siekiant
užtikrinti teisinį tikrumą ir apsaugoti teisėtai įgytas prekių ženklų teises, yra tikslinga ir būtina nustatyti (nedarant poveikio principui, kad teisės į vėlesnį prekių
ženklą negali būti užtikrinamos užginčijant ankstesnį prekių ženklą), kad ES prekių ženklų savininkai neturėtų turėti teisės prieštarauti (angl. oppose the use) dėl
vėlesnio prekių ženklo naudojimo, jei vėlesnio prekių ženklo teisės buvo įgytos
tada, kai teisės į ankstesnį prekių ženklą negalėjo būti užtikrintos užginčijant vėlesnį prekių ženklą. Tai reiškia, kad taikant 13a str. reikėtų nustatyti, ar vėlesnis
ženklas būtų paskelbtas negaliojančiu pagal minėtus 13a str. nurodytus straipsnius.
Taigi, vėlesnis ženklas galėtų būti paskelbtas negaliojančiu, jeigu egzistuoja ženklo
pripažinimui negaliojančiu reikalingi santykiniai pagrindai ir ankstesnis prekių
ženklas buvo tinkamai naudojamas, taip pat ankstesnio ženklo savininkas nebuvo toleravęs vėlesnio ženklo naudojimo ES daugiau negu 5 metus. Kitaip tariant,
ankstesnis prekių ženklas galėtų būti pagrindu paskelbti vėlesnį prekių ženklą negaliojančiu ir uždrausti jį naudoti tik tuo atveju, jeigu egzistuoja teisės į ankstesnį
ženklą pažeidimo sąlygos ir ankstesnis ženklas buvo „gyvybingas“ – buvo naudojamas komercinėje veikloje žymėti atitinkamoms prekėms ar paslaugoms ir ginantis
nuo teisės į ženklą pažeidimų.
Vėlesnio įregistruoto ES ar nacionalinio prekių ženklo savininkas Reglamento
13a str. numatytą įstojimo teisę teisių pažeidimo procedūrose gali panaudoti kaip
gynybos priemonę. Pavyzdžiui, jeigu ankstesnio ES prekių ženklo savininkas penkerius metus savo ženklo iš tikrųjų nenaudojo (15 str.), vėlesnis prekių ženklas negalėtų būti paskelbtas negaliojančiu (57 str. 2 dalis). Vadinasi, ankstesnio ženklo
savininkas taip pat neturi teisės uždrausti naudoti vėlesnį ženklą. Jeigu ankstesnio
19 Byla C-561/11, Fédération Cynologique International prieš Federación Canina International de Perros de Pura Raza [2013] ECLI:EU:C:2013:91; byla C-488/10, Celaya Emparanza y Galdos International SA prieš Proyectos Integrales de Balizimientos SL [2012] ECLI:EU:C:2012:88.
20 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 29 d. nutartis c. b. UAB „Gemaga“ prieš UAB „Angolita“, Nr. 3K-3-188/2013. „Imuniteto dėl registracijos“ taisyklė suformuota Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo 2004 m. rugsėjo 27 d. nutartyje c. b. UAB „Samsonas“ prieš AB „Panerių investicijos“,
Nr. 3K-3-461/200.
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ES prekių ženklo savininkas pareiškia tokį reikalavimą vėlesnio ES prekių ženklo
savininkui, pastarasis kaip gynybos priemone gali remtis Reglamento 13a str. ir
teigti, kad ES prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti naudoti vėlesnį įregistruotą ES prekių ženklą.
Svarbu pažymėti, kad 13a str. 1–2 dalyse vartojamas tariamąja nuosaka išreikštas
žodis „nebūtų“ (angl. would not be; pranc. n’aurait pas été) (<...> jei tas vėlesnis
<...> ženklas nebūtų paskelbtas negaliojančiu <...>). Tariamosios nuosakos vartojimas reiškia, kad taikant minėtas straipsnio dalis vėlesnio ženklo pripažinti negaliojančiu nereikia, tačiau byloje būtina įvertinti, ar jis būtų ar nebūtų paskelbtas
negaliojančiu, tai yra, teisių pažeidimo byloje būtina tik įvertinti, ar egzistuoja sąlygos ženklo paskelbimui negaliojančiu, tačiau paties ženklo paskelbti negaliojančiu
nereikia. Pastebėtina, kad 13a str. neapriboja atsakovui teisės pareikšti priešieškinį
dėl ženklo paskelbimo negaliojančiu ar jo panaikinimo.
Reglamento 13a str. 1 ir 2 dalys iš esmės įtvirtina tam tikrą vėlesnio ES ar nacionalinio prekių ženklo „imunitetą“ nuo galimybės jį uždrausti naudoti tais atvejais,
kai ankstesnis prekių ženklas negali būti pagrindu paskelbti negaliojančiu vėlesnį
prekių ženklą. Manytina, kad ši taisyklė paskatins ženklų savininkus atidžiau rūpintis savo ženklais – juos naudoti komercinėje veikloje, aktyviai reaguoti į teises
pažeidžiančius veiksmus, taip pat sudarys sąlygas iš prekių ženklų registro pašalinti „negyvybingus“ – nenaudojamus ir savo funkcijų neatliekančius prekių ženklus.
3.3. ES ženklo savininko teisės uždrausti įvežti į ES prekes, neišleidžiant jų į laisvą
apyvartą
Reglamentas įtvirtina naują svarbią taisyklę dėl ES ženklo savininko teisės uždrausti įvežti į ES prekes, neišleidžiant jų į laisvą apyvartą. 9 str. 5 dalies pirmojoje pastraipoje nustatyta, kad, nedarant poveikio savininkų teisėms, įgytoms iki
ES prekių ženklo paraiškos padavimo dienos arba prioriteto datos, to ES prekių
ženklo savininkas taip pat turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims vykdant
komercinę veiklą įvežti į Sąjungą prekes, jų neišleidžiant į laisvą apyvartą joje, kai
tokios prekės, įskaitant pakuotę, įvežamos iš trečiųjų šalių ir be leidimo yra pažymėtos prekių ženklu, kuris yra tapatus tokioms prekėms įregistruotam ES prekių
ženklui arba kurio pagal esminius požymius negalima atskirti nuo to prekių ženklo. Antrojoje 5 dalies pastraipoje nustatyta, kad pagal pirmą pastraipą ES prekių
ženklo savininkui suteikta teisė nustoja galioti, jei procedūros, skirtos nustatyti, ar
ES prekių ženklas buvo pažeistas, inicijuotos vadovaujantis Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo, metu deklarantas arba prekių turėtojas pateikia įrodymų,
kad ES prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti pateikti prekes rinkai galutinės paskirties šalyje.
Šis pakeitimas sudaro galimybę ES prekių ženklo savininkui imtis gynimo
veiksmų ir tais atvejais, kai be savininko leidimo pažymėtu ženklu žymimos pre412
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kės nėra išleistos į laisvą apyvartą. Grindžiant šios taisyklės poreikį, pasiūlyme dėl
Reglamento buvo nurodyta, kad neatidėliotinai reikia veikiančios Europos teisinės
sistemos, padėsiančios efektyviau kovoti su prekių klastojimu kaip sparčiai augančia veiklos rūšimi21. Preambulės 16 punkte detalizuojama, kad ES prekių ženklų
savininkams turėtų būti leidžiama užkirsti kelią teises pažeidžiančių prekių įvežimui ir visų muitinių procedūrų taikymui joms, įskaitant tranzitą, perkrovimą,
sandėliavimą, laisvąsias zonas, laikinąjį saugojimą, laikinąjį įvežimą perdirbti ar
laikinąjį įvežimą, taip pat ir tuo atveju, kai tokių prekių neketinama pateikti Sąjungos rinkai. Pakeitimas susijęs su ankstesne ES Teisingumo Teismo praktika panašiose bylose22. Ši nuostata iš esmės pakeičia prekių ženklo naudojimo komercinėje
veikloje sampratą, nes teisių gynimo veiksmų galima imtis ir tais atvejais, kai de
facto prekės yra neišleistos į laisvą apyvartą, pavyzdžiui, prekės yra vežamos per ES
teritoriją tranzitu.
Antrojoje pastraipoje nustatyta šios teisės nustojimo galioti sąlyga: kai deklarantas arba prekių turėtojas pateikia įrodymų, kad ES prekių ženklo savininkas
neturi teisės uždrausti pateikti prekes rinkai galutinės paskirties šalyje. Vadinasi, taikant šią nuostatą, teisės uždrausti pateikti prekes rinkai turėjimas gali būti
aktualus tik tuo atveju, jeigu galutinės paskirties šalis nėra ES valstybė narė, nes
ES valstybėse narėse ES prekių ženklo savininkas tokią teisę turi. Šios aplinkybės
įrodinėjimo našta tenka deklarantui arba prekių turėtojui. Pažymėtina, kad norma
labiau pritaikyta tarptautinėje prekyboje dalyvaujantiems asmenims, nes, pavyzdžiui, prekių ženklo apsaugą, suteikiančią teisę uždrausti pateikti prekes rinkai, galutinės paskirties šalyje paprastai turės tie asmenys, kurie turės susijusį komercinį
interesą atitinkamoje šalyje.
Reglamento (ES) Nr. 608/2013 28 str. įtvirtinta, kad tais atvejais, kai, inter alia,
vėliau nustatoma, jog atitinkamos prekės nepažeidžia intelektinės nuosavybės teisės, teisių turėtojas atsako už prekių turėtojo patirtą žalą (Reglamento Preambulės
18 punktas).

IŠVADOS
Aptartuose Reglamento pakeitimuose galima išskirti du aspektus, kurie žymi esminius pokyčius prekių ženklų teisės srityje. Visų pirma galimybė pavaizduoti
prekių ženklą ne tik grafiniu būdu iš esmės pakeitė tradicinę ir istoriškai susiklosčiusią ženklo kaip tam tikro grafiniu būdu pavaizduoto objekto sampratą. Antra,
21 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo. COM/2013/0161 final - 2013/0088
(COD), para. 6. Prieiga per internetą: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52013PC0161>.
22 Bendrijos prekių ženklo savininko teisių apimtis, kiek tai susiję su neišleistų į apyvartą prekių gabenimu per ES teritoriją, buvo sprendžiama ES Teisingumo Teismo bylose Nokia Phillips C446/09
ir C495/09, Montex Holdings C-281/05, Rioglass and Transremar C-115/02, Class International
C-405/03, Komisija prieš Prancūziją C-23/99.
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Reglamentas taip pat žymi esminį posūkį prekių ženklų teisių gynimo srityje – kai
kuriais atvejais (parengiamieji veiksmai, teisė uždrausti į ES įvežti prekes, neišleidžiant jų į laisvą apyvartą) teisė į prekių ženklą gali būti ginama, kai ženklas de facto nenaudojamas komercinėje veikloje žymėti prekėms ir paslaugoms, kurioms jis
yra registruotas. Pastarasis pakeitimas yra atsakas į iš esmės pasikeitusias teisių gynimo sąlygas šiuolaikinėje civilinėje apyvartoje ir išaugusią teisės pažeidimo riziką.
Minėti pokyčiai taip pat iliustruoja, kad intelektinės nuosavybės reglamentavimas
yra ypač glaudžiai susijęs su prekių ženklų panaudojimu komercinėje veikloje ir
atspindi komercinės veiklos plėtotės iššūkius ir tendencijas.
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