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I.
______________________
Dr. Lina Beliūnienė
PASTABOS IR PASIŪLYMAI DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 55 IR 57
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-259
Susipažinus su pateiktu projektu ir atsižvelgiant į siūlomų pataisų turinį, matoma, kad teikiamas
sudėtinis klausimas. Pirma, siūlomos Konstitucijos 55 straipsnio pirmosios dalies nuostatos,
numatančios, be kita ko, Seimo narių skaičiaus Seime pakeitimą, šį skaičių sumažinant nuo 141 iki 101.
O kitas siūlomas pokytis – Konstitucijos 57 straipsnio 1 dalies pataisa, keičianti eilinių Seimo rinkimų
rengimo Seimo narių įgaliojimų pabaigos metais datą – mėnesio įvardijimą – iš spalio mėnesio (tiksliau
– spalio mėnesio antro sekmadienio) į kovo mėnesį (tiksliau – kovo mėnesio antrą sekmadienį).
Abu siūlymai yra dėl tam tikros kategorijos konstitucinių nuostatų – apibendrintai tariant, – dėl
institucinių taisyklių ir valdžių sandaros. Pripažįstama, kad šios rūšies nuostatos, palyginus jas su kita
konstitucinių nuostatų kategorija, kuri įvairių valstybių konstitucijose įprastai yra teisių katalogas,
dažnai reikalauja gana skirtingo požiūrio ne tik dėl šių nuostatų interpretavimo, taikymo, bet ir dėl jų
potencialių pokyčių1. Teigiama, kad abiejų išvardytų konstitucinių nuostatų kategorijų teisinis ir
politinis kontekstas dažnai yra gana skirtingas.
Analizuojant siūlomas konstitucines pataisas, priklausančias pirmajai iš minėtų konstitucinių
nuostatų rūšių, ir priimant sprendimą dėl siūlomų konstitucinių nuostatų pakeitimo, rekomenduotina
atsižvelgti į ne vieną veiksnį.
Apibūdinant keičiamus nuostatų fragmentus atsižvelgtina į tai, kad poreikis keisti ypač pirmąją iš
siūlomų nuostatų iškeliamas ne pirmą kartą (nors skirtingai įsivaizduojant skaičių, iki kurio mažintinas
Seimo narių skaičius); jis gali būti traktuojamas kaip tęstinis2. Kaip viena iš šių konstitucinių nuostatų
keitimo priežasčių galėtų būti įvardijamas šių konstitucinių nuostatų detalumas. Siūlomi pakeitimai tų
nuostatų, kurios yra labai detalios (numatomas konkretus skaičius ir konkretaus mėnesio
pavadinimas). Be to, siūlomi pakeitimai tų nuostatų, kurios jų įtvirtinimo požiūriu taip pat yra
Čia ir toliau tekste, dėstant argumentavimą, remiamasi European Commission for Democracy through Law (Venice
Commission) Report on Constitutional Amendment CDL-AD(2010)001, Strasbourg, 19 January 2010. Adopted by the Venice
Commission at its 81st Plenary Session (Venice, 11-12 December 2009) on the basis of comments by Ms Gret HALLER
(Member, Switzerland), Mr Fredrik SEJERSTED (Substitute member, Norway), Mr Kaarlo TUORI (Member, Finland), Mr Jan
VELAERS (Member, Belgium). Prieiga per internetą: <http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDLAD(2010)001-e> (prisijungta 2017-01-18).
2 Be to, jau buvo priimta Konstitucijos 57 straipsnio pataisa, įsigaliojusi nuo 2004 m.
1
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nelanksčios (tiksliau – griežtos: skaičiaus keitimo atveju – neturinčios apatinės ir/ar žemutinės ribų, o
mėnesio įvardijimo atveju – taip pat neapimančios tam tikro laiko intervalo). Žvelgiant pastaruoju
aspektu svarbu, kad šios kategorijos konstitucinių nuostatų lankstumo laipsnis įprastai nusako, kokia
apimtimi jų taikymas gali būti pateisinamas esant politinio paveikslo pokyčiams. Dar vienas aktualus
veiksnys yra tai, kiek formali valstybėje yra nacionalinė konstitucinė kultūra ir kokia apimtimi ji
pripažįsta kaip legitimią institucinių procedūrų pagal „susitarimą“ plėtotę, pagrįstą normatyviniais
suvokimais ir esamu faktiniu pagrindinių politinių subjektų elgesiu.
Pripažįstama, kad, siekiant tobulinti valdžių sandarą (t. y. ir nagrinėjamų siūlomų pokyčių atveju),
pagrindiniai veiksniai, dėl kurių reikia apsispręsti, yra, viena vertus, politinio stabilumo ir
nuspėjamumo poreikis ir, kita vertus, numatoma pokyčių nauda, vertinant veiksmingumo, demokratijos
ir kitais požiūriais. Peržiūrėjus siūlomo projekto aiškinamąjį raštą3, abejotina, ar šie aspektai yra
pakankamai atskleisti. Pažymėtina, kad jų atskleidimo, vertinant ilgalaikę perspektyvą, reikalauja ir
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija, įtvirtinanti, be kita ko, kad Konstitucijos
pataisa turi būti teisiškai būtina, neišvengiama ir iš jurisprudencijos išvedami Konstitucijos pataisos
reikalingumo, priimtinumo vertinimo kriterijai4.
Svarstant, kiek siūlomi pokyčiai yra perspektyvūs (ir pagrįsti, ir reikalingi), taip pat skatintina
mąstyti ir žvelgiant į teikiamų keisti konstitucinių nuostatų sąsajas su kitomis Konstitucijos
nuostatomis: ar, priėmus siūlomas nuostatas, neturės būti daromos ir kitų Konstitucijos nuostatų
pataisos, ypač galvojant apie nuostatas, kurios Konstitucijoje išdėstytos taip pat konkrečia skaitine
verte, pvz., 64 straipsnio 1 dalis, numatanti kasmetinių dviejų Seimo eilinių sesijų konkrečias pradžios
ir pabaigos datas (tiesa, šios nuostatos turinį papildo ir jos lankstumą, esant reikalui, užtikrina įtvirtinta
galimybė, leidžianti Seimui nutarti pratęsti sesiją). Projekto aiškinamajame rašte neužsimenama apie
kitas galimai reikalingas Konstitucijos nuostatų pataisas.
Pamąstymui dėl Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalies nuostatos galimo pakeitimo prisimintinas
Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimo procesas, pirmieji ir vėlesni Konstitucijos teksto rengimo
sumanymai. Iš jų matoma, kad, pvz., iniciatyvos dėl parlamento narių skaičiaus skyrėsi: įvardyti ir
tikslūs skaičiai (nuo 99 (taip pat 120, 140) iki 141), ir nustatyta konkreti proporcija, kurios atskaitos
taškas – 50 000 gyventojų. Antai dar iki Laikinojo Pagrindinio Įstatymo parengimo, iki tol, kol 1990 m.
kovo 11 d. buvo atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė, pažymėtina, kad prie Lietuvos TSR
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Konstitucijos tobulinimo sekcijos darbo grupės, kurią sudarė
teisininkai ir Sąjūdžio atstovai, 1988 m. lapkričio 11 d. parengto Lietuvos TSR Konstitucijos projekto5
Prieiga per internetą: <https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/24d03480c83711e682539852a4b72dd4?positionInSearchResults=6&searchModelUUID=f
b690d12-5eef-43fe-89ca-a9199ca9e436> (prisijungta 2017-01-18).
4 Mokslo darbuose išvardinamas toks jų sąrašas: 1) konkretaus teisinio reguliavimo įtvirtinimo alternatyvų (pvz.,
ordinarinėje teisėje), 2) suformuotos oficialios konstitucinės doktrinos, galiojančios konstitucijos nuostatų ir siūlomos
pataisos darnumo, 3) konstitucijos turinio specifikos bei siekiamų pokyčių ilgalaikės perspektyvos kontekste. Žr.
Butvilavičius D. Konstitucijos pataisos. Daktaro disertacija: socialiniai mokslai, teisė (01 S), 2013, p. 170.
5 Atgimimas, Nr. 7, 1988 m. lapkričio 15 d., p. 3.
3
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98 straipsnyje buvo įtvirtinta, kad Lietuvos Aukščiausioji Taryba susideda iš 120 deputatų, išrinktų
pagal rinkimų apygardas, turinčias vienodą gyventojų skaičių. Lietuvos teisininkų (konstitucinės teisės
draugijos) ir filosofų draugijų autorinės grupės 1990 m. gegužės mėn. parengtame Konstitucijos
projekte6 21 straipsnyje buvo siūlyta, kad „Atstovų Rūmų, kurie yra vieni iš dviejų Seimo rūmų (kiti
Rūmai vadinti Seniūnų), narių skaičius nustatomas tokia proporcija – vienas narys nuo 50.000
gyventojų. Jeigu rinkiminėje apygardoje gyvena mažiau gyventojų negu nustatyta kvota, Atstovų Rūmų
nario rinkimui, bet kokiu atveju joje renkamas vienas Atstovų Rūmų narys“. 1990 m. gegužės 10 d.
paskelbtuose Lietuvos Respublikos Konstitucijos koncepcijos metmenyse7 siūlyta, kad „Seimas
susideda iš 99 (141) deputatų <...>“. Lietuvos Demokratinės Darbo partijos parengto Lietuvos
Respublikos Konstitucijos projekto8 40 straipsnyje įtvirtinta, kad „Seimo deputatų skaičius – 141“, o
teisininkų iš JAV L. Wymano ir B. Johnsono parengtame Konstitucijos projekte9 2 straipsnyje taip pat
buvo numatyta, kad „Seimą sudaro 141 narys <...>“. Liberalų Sąjungos parengto Konstitucijos projekto 10
64 straipsnyje buvo įtvirtinta, kad „Seimas susideda iš 141 deputato <...>“. 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 skelbtos visuomenei svarstyti, projekto11 57 straipsnis skelbia: „Seimą sudaro 140
deputatų <...>“. 1992 m. gegužės 14 d. „Lietuvos aide“ paskelbtame koalicijos „Už demokratinę Lietuvą“
darbo grupės parengtame Konstitucijos projekte12 54 straipsnyje siūlyta, kad „Seimą sudaro Tautos
atstovai – 120 Seimo Narių“.
Manytina, kad projekto aiškinamajame rašte turėtų būti expressis verbis argumentuojama,
paaiškinant, kaip konkrečiai pasirinkta siūlyti Seimo narių skaičių sumažinti būtent iki 101.
Esant nepakankamam siūlomų pataisų pagrįstumui, rekomenduotina nepritarti teikiamam
įstatymo projektui Nr. XIIIP-259.

Išvada, atsakant į 2017-01-16 raštą Nr. S-2017-406, pateikta Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir
teisėtvarkos komitetui 2017-02-01 raštu Nr. 2R-40-(1.9)

Vilčinskas Š. Lietuvos Konstitucijos projekto principai. Vilnius: Viltis, 1991.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos koncepcijos metmenys // Lietuvos aidas, 1991 m. gegužės 10 d.
8 Tiesa, Nr. 77(14583), 1991 m. balandžio 23 d., p. 2.
9 Atgimimas, Nr. 26, 1991 m. birželio 20–27 d., p. 5.
10 Lietuvos aidas, Nr. 38(5996), 1992 m. vasario 25 d., p. 4.
11 Lietuvos aidas, Nr. 84(6042), 1992 m. gegužės 1 d., p. 5.
12 Lietuvos aidas, 1992 m. gegužės 14 d., p. 5.
6
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II.
______________________

Dr. Justas Namavičius
NUOMONĖ DĖL KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS BYLŲ NR. 12/2016, 13/2016
Pareiškėjai prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai (toliau vadinama – Konstitucija)
neprieštarauja Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau vadinama – FABĮ) 5
straipsnio 8 dalies 4 punktas tiek, kiek pagal jį fiziniam asmeniui, nuteistam pagal Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso (toliau vadinama – BK) 182, 183, 300 straipsnius, gali būti iškelta bankroto byla
neišnykus jo teistumui, jeigu dėl to jis tapo nemokus, taip pat šio įstatymo 29 straipsnio 7 dalis (2015-1222 redakcija) tiek, kiek pagal ją reikalavimai dėl tyčinėmis nusikalstamomis veikomis padaryto žalos
atlyginimo gali būti nurašyti.
Fizinių asmenų bankroto įstatymo tikslas yra atkurti asmens mokumą, siekiant jo ir kreditorių interesų
pusiausvyros (1 str. 1 d.). Reikia pažymėti, kad, suteikdamas galimybę nurašyti skolų likučius, įstatymas
ganėtinai didele apimtimi riboja kreditorių turtinius interesus (garantuojamus Konstitucijos 23
straipsnio), ant pastarųjų pečių perkeldamas skolininko nemokumo riziką. Fizinio asmens bankroto
procesą galima paaiškinti iš darnios ir socialinės valstybės principų1 kylančiu tikslu pagelbėti
beviltiškai įklimpusiam skolininkui, suteikiant jam galimybę atkurti adekvatų gyvenimo pamatą. Antras
įstatymo motyvas grindžiamas labiau pragmatiniais ekonominės politikos sumetimais: jeigu reali
tikimybė, kad skolininkas pajėgs išsimokėti, nėra didelė (tai, tiesa, ne kiekvienu atveju įmanoma tikrai
nustatyti), tai atsiliepia ir vertinant kreditorių interesų apsaugą: nors reikalavimo teisė formaliai
egzistuoja, siekti jos įgyvendinimo ne visais atvejais prasminga. Bankroto procesas netgi gali
pasitarnauti kreditorių interesams, nes skolininkas, žinodamas apie galimybę išeiti iš savo padėties, bus
labiau motyvuotas atkurti savo mokumą, patenkindamas bent dalį įsipareigojimų, negu asmuo, kuris
galbūt iki gyvenimo pabaigos nematys jokių prošvaisčių. Be to, ir visuomenė yra suinteresuota
finansiškai pajėgiais piliečiais, kurie idealiu atveju galėtų sugrįžti į valstybės ūkio gyvenimą kaip
(legalios) rinkos dalyviai bei mokesčių mokėtojai.
Taip pat reikia pabrėžti, kad nors FABĮ atitinkamuose straipsniuose nurodo į baudžiamuosius
įstatymus, šiais teisės aktais siekiami tikslai yra skirtingi. Fizinio asmens bankroto įstatymo nuostatos,
kaip minėta, siekia skolininko ir kreditoriaus privačių turtinių interesų balanso. Taigi jos nėra skirtos
Socialinės valstybės principo Konstitucija eksplicitiškai neformuluoja, bet atskiros nuostatos (pvz., 39, 46 str. 3 d., 48, 49,
52, 53 str.) remiasi kaip tik šio principo prielaida. Taip pat jis pripažįstamas ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
(toliau vadinama – Konstitucinis Teismas) jurisprudencijoje, pvz., 1997-03-12 nutarimas, Nr. 5/96.
1
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nei skolininką nubausti, nei numatyti kokias nors asmens „poveikio“ ar „auklėjimo“ priemones. Tuo
tarpu kriminalinės justicijos esminis vektorius yra nusikalstama veika sukeliamas viešas teisės
konfliktas (taigi pagrindinis „kreditorius“ yra bendruomenė, ne privatus asmuo2). Asmens teistumas
FABĮ kontekste funkcionuoja kaip formalizuota prielaida, kai asmeniui dėl jo nesąžiningo elgesio ar
ypač nukentėjusių kreditorių interesų bankroto procesas gali būti apribojamas. Tačiau vargu ar iš
baudžiamosios teisės pozicijų yra įmanoma formuluoti konstitucines prielaidas, ar ir kokia apimtimi
nesąžiningas asmuo yra „vertas“ bankrutuoti.
I. DĖL FABĮ 5 STRAIPSNIO 8 DALIES 4 PUNKTO ATITIKTIES KONSTITUCIJAI
FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 4 punktas kaip vieną pagrindų atsisakyti iškelti bankroto bylą numato
asmens teistumą pagal BK 207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsnius, jeigu dėl minėtų nusikalstamų
veikų jis tapo nemokus. Nagrinėtinas ginčas atsilieptų ir FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 5 punktui, tačiau ši
nuostata nėra tiesioginis bylos dalykas.
Pareiškėjų nuomone, nuostatos apribojimas tam tikru nusikalstamų veikų ratu, neatsižvelgiant į
kitas veikas, konkrečiai pagal BK 182, 183, 300 straipsnius, gali prieštarauti lygybės (Konstitucijos
29 straipsnis) bei iš teisinės valstybės išplaukiančiam teisingumo principams.
Žvelgiant į FABĮ nurodytus BK straipsnius rasti vieningą įstatymo koncepciją iš tiesų nėra
paprasta. BK 207–209 straipsniai kaip nusikaltimai ekonomikai saugo kreditorių interesus, tuo tarpu
BK 216, 222, 223 straipsniai yra įterpti į BK XXXII skyrių kaip nusikaltimai (valstybės) finansų sistemai.
BK 216 straipsnio atveju tai nėra vienareikšmiška, kadangi ši nuostata apskritai uždraudžia
nusikalstamų pajamų „plovimą“, tad, ko gero, tarnauja ne tik valstybės biudžetui, bet netiesiogiai ir
prevencijai nusikalstamumo, kuriuo gali būti gaunama turtinė nauda. Be to, ta apimtimi, kiek ši sudėtis
draudžia nusikalstamu būdu gauto turto apyvartą, ji yra struktūriškai panaši (tačiau ne tapati) į BK 189
straipsnį3. Taip pat, kaip teisingai pastebi pareiškėjai, BK 207 straipsnis turto įgijimo apgaule požymiu
yra iš dalies panašus į BK 182 straipsnį.
Tačiau nepaisant minėtų frikcijų galima nustatyti pagrindinį šios FABĮ nuostatos tikslą: užkirsti
kelią piktnaudžiavimui bankroto procedūra, jei skolininkas naudojasi skolų nurašymo galimybe
kreditorių interesams pažeisti. Iš minėtų BK veikų grupių suskirstymo galima spręsti, kad FABĮ kaip
kreditorius siekia apsaugoti tiek privačius asmenis, tiek ir valstybę.
Taigi tai reiškia, kad ši nuostata neapima nusikalstamų veikų prieš turtinių interesų neliečiamybę,
kaip jas numato BK 182, 183 straipsniai ar kitų panašių veikų sudėtys.

Plg. BK 1, 41 str. Nors tam esama tam tikrų išlygų (pvz., BK 38, 59 str. 1 d. 3 p., 69, 71 str.), sugrįžti prie kompozicinės
sistemos niekas rimtai nesvarsto.
3 Kitos nuomonės: Prapiestis D. Galimybė sujungti Baudžiamojo kodekso 189 ir 216 straipsniuose įtvirtintas nusikaltimų
sudėtis // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Liber Amicorum profesoriui Jonui Prapiesčiui, vyr. red.
Švedas G. Vilnius, 2012, p. 82–85.
2
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Manytina, kad toks reguliavimas nepažeidžia konstitucinio lygybės principo, nes įstatymo leidėjas
pakankamai aiškiai apribojo nusikalstamų veikų ratą, kuriuo siekiama būtent kreditorių teisių
apsaugos, taigi šios turi „tipinę sąsają“ su nemokumu ir galimu piktnaudžiavimu bankroto procedūra.
Pats faktas, kad kai kurios ten išvardintos veikos iš dalies panašios į veikas prieš turtines teises (tiesa,
visiškai ne į BK 300 straipsnį, nes šis saugo dokumentų apyvartos teisinį patikimumą), lygybės
principui automatiškai neprieštarauja: baudžiamojoje teisėje yra žinoma, kad atskiras BK normas ar net
skyrius ne visuomet įmanoma „švariai“ atriboti pagal jų požymius ar saugomą teisinį gėrį: tarkim,
turtinės teisės visuomet turės sąsają su ekonomika, o viską pakeliant į dar aukštesnį lygmenį, – ir su
valstybės finansais. Jeigu esminiai normų tikslai yra pakankamai atribojami, absoliutus sisteminis
nuoseklumas nėra reikalaujamas. Dėl istorinių bei semantinių ypatumų tokio apskritai ne visuomet
įmanoma pasiekti. Jeigu pasiliksime ties konkrečiu pareiškėjų argumentu: tai, kad BK 207 straipsnis
savo požymiais yra panašus į BK 182 straipsnį, dar nereiškia tapačių teisinių gėrių. Žvelgiant per
turtinių interesų apsaugos prizmę BK 182 straipsnis, žinoma, yra „pavojingesnė“ veika. Tačiau iš
kreditavimo sistemos apsaugos perspektyvos tai jau būtų ne didesnis ar mažesnis, tačiau „kitoniškas“
pavojingumas. Todėl kreditinio sukčiavimo numatymas greta „bankroto“ veikų BK 208, 209
straipsniuose yra paaiškinamas didesniu šios veikos artumu pastarosioms (nes paprastai
apgaudinėjama būtent dėl turtinės padėties) ir mažesniu panašumu į „standartinį“ sukčiavimą ar kitas
prieš turtines teises nukreiptas nusikalstamas veikas.
Svaresnis argumentas galimai nelygybei yra FABĮ nuostata, kad minėtos veikos turi būti
priežastiniu ryšiu susijusios su asmens nemokumu. O priežastingos gali būti tiek ten išvardintos, tiek ir
kitos veikos, kaip, tarkim, sukčiavimas pagal BK 182 straipsnį. Tačiau manytina, kad įstatymų leidėjas ir
čia neperžengė savo diskrecijos ribų: jeigu jo tikslas yra apsaugoti būtent kreditavimo tvarką, siekiant
užkirsti kelią piktnaudžiavimui bankroto procedūra, tuomet veiksmai, su tuo tiesiogiai nesusiję, gali
likti už reguliavimo ribų.
FABĮ 5 straipsnyje esama kitos konstitucinės problemos. FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktas
numato bendrą taisyklę nesąžiningo skolininko atžvilgiu. Esminis šio punkto skirtumas nuo 5 straipsnio
8 dalies 4 punkto yra skirtingi terminai, nes pirmuoju atveju nustatomas trejų metų terminas nuo
nesąžiningo poelgio iki pareiškimo iškelti bankroto bylą, o antruoju – teistumo trukmė, kurios pradžią
lemia įsiteisėjęs teismo nuosprendis, trukmę – bausmės atlikimas, o tyčinių nusikaltimų atveju ir tam
tikras laikotarpis po bausmės atlikimo (BK 97 straipsnio 3 dalis, 5 dalis). Tais atvejais, kai nesąžiningas
asmens elgesys yra nusikalstamas pagal kitus, 5 straipsnio 8 dalies 4 punkte nenurodytus, BK
straipsnius, tai gali nulemti ganėtinai didelį skirtumą: teistumo trukmė paprastai bus ilgesnė nei
terminas, skaičiuojamas nuo nesąžiningo poelgio. O kadangi teistumo eiga pradedama skaičiuoti nuo
nuosprendžio įsiteisėjimo, ji savo trukme turi ir tam tikrą procesinio „atsitiktinumo“ momentą.
Manytina, kad ši aplinkybė konstitucinio lygybės principo atžvilgiu yra gerokai keblesnė. Todėl
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bankroto procedūros kontekste teistumas apskritai nėra itin geras laiko skaičiavimo kriterijus 4, juo
labiau kad teistumo eiga gali nutrūkti ir būti pradedama skaičiuoti iš naujo padarius naują nusikalstamą
veiką (BK 97 straipsnio 8 dalis), kuri galbūt apskritai nebus susijusi su asmens nemokumu ar kreditorių
interesais.
Čia kyla klausimas, kiek šis aspektas apima pareiškėjų nagrinėjamo ginčo dalyką. Jeigu
apsiribosime analize, ar lygybės ir teisingumo principams nusižengia BK 182, 183, 300 straipsnių
„nenumatymas“ FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 4 punkte, tai atsakymas dėl jau minėtų priežasčių yra
neigiamas. Tuo tarpu jeigu problemą pakreipsime taip, kad, pvz., asmuo, teisiamas už sukčiavimą, jau
po trejų metų nuo savo poelgio gali teikti pareiškimą bankroto bylai iškelti, kai kitas, tarkim, teisiamas
pagal BK 216 straipsnį, turi ilgai ir nuobodžiai laukti galutinio proceso užbaigimo ir teistumo termino
pabaigos, tuomet skirtingam tokių situacijų vertinimui iš tiesų būtų sunku rasti įtikinamų argumentų.
Kita vertus, minėta problema kyla ne dėl nusikalstamų veikų palyginamumo, tačiau apskritai dėl
teistumo trukmės tinkamumo asmens „įtartinumo periodui“ išmatuoti. Nusikalstamų veikų sąrašo
plėtimas FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 4 punkte (tiesa, tai įstatymo leidėjo prerogatyva) čia iškeltą lygybės
principo klausimą formaliai išspręstų, tačiau kitur problemas galimai tik pagilintų: pirma, atsirastų
nelygybė tarp nuteistų asmenų, kurių reali teistumo trukmė skirtųsi dėl procesinių aplinkybių,
nebūtinai susijusių su nesąžiningumo kriterijais. Antra, tuomet į lygtį, ko gero, reikėtų įrašyti ir visas
kitas, ekonominėms veikoms neprilygintinas veikas (taigi, pvz., ir BK 300 straipsnį), nes jos taip pat
sukelia teistumą.
Dėl šių priežasčių pareiškėjų klausimas yra traktuotinas tik pirmąja, siauresne apimtimi, ir darytina
išvada, kad
Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 4 punktas tiek, kiek
pagal jį fiziniam asmeniui, nuteistam pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 183,
300 straipsnius, gali būti iškelta bankroto byla neišnykus jo teistumui, neprieštarauja Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje
įtvirtintam teisinės valstybės principui.
II. DĖL FABĮ 29 STRAIPSNIO 7 DALIES ATITIKTIES KONSTITUCIJAI
Pareiškėjas prašo ištirti, ar FABĮ 29 straipsnio 7 dalis (2015-12-22 redakcija) tiek, kiek pagal ją
reikalavimai dėl tyčinėmis nusikalstamomis veikomis padaryto žalos atlyginimo gali būti nurašyti,
neprieštarauja konstitucinėms teisingumo, nuosavybės (Konstitucijos 23 straipsnis) bei teisingo žalos
atlyginimo (Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalis) garantijoms.
Minėta nuostata remiasi mintimi, kad nebūtų teisinga asmeniui nurašyti skolas dėl žalų, kurias jis
sukelia savo paties neteisėtais veiksmais. Reikia pastebėti, kad įstatymas numato žalos atlyginimo
Galbūt įstatymo leidėjui labiau vertėjo numatyti tam tikrą terminą arba nuo veikos padarymo (esant įsiteisėjusiam teismo
nuosprendžiui), arba nuo nuosprendžio įsiteisėjimo.
4
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reikalavimus, kilusius dėl asmens kūno sužalojimo, suluošinimo ar mirties, tačiau nekonkretizuoja, ar
šie turi būti padaryti nusikalstama veika, ir kokia turėtų būti kaltės forma.
Pareiškėjas teigia esant galimą šio įstatymo prieštaravimą Konstitucijai byloje, kurioje asmuo,
padaręs tyčinį turtinį nusikaltimą (konkrečiai pagal BK 182 straipsnį), bankroto procedūros metu iš
esmės galėtų nurašyti ir dėl šio kilusį turtinį žalos reikalavimą. Tokia nuostata gali neproporcingai
apriboti kreditoriaus nuosavybės teisę ir teisę į teisingą žalos atlyginimą.
Pabrėžtina, kad skolų nurašymas savaime nėra pirminis bankroto procedūros tikslas. Šis seka po
kreditorių reikalavimų patenkinimo FABĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta eiliškumo tvarka. Taigi nėra
taip, kad nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiųjų reikalavimai apskritai nebūtų ginami įstatymo. Be to,
reikia atsižvelgti į tai, kad „nenurašomų“ skolų išimtimi plečiant privilegijuotų kreditorių ratą yra
atitinkamai ribojami paties bankroto proceso tikslai ir sukuriama nelygybė tarp privilegijuotų ir visų
kitų likusių kreditorių. Ši nelygybė savaime yra pateisinama, jei esama tam tikrų ypač pažeidžiamų arba
nukentėjusių asmenų grupių, kurių patirta žala viršija įprastinę verslo riziką. Tačiau kitas klausimas,
kokia apimtimi įstatymų leidėjas gali būti konstituciškai įpareigotas nustatyti tam tikras apibrėžtas
saugotinų asmenų grupes.
Taigi nagrinėtina, ar esama nuostata (ne)adekvačiai apriboja konstitucines teises kreditorių,
galinčių reikalauti žalos atlyginimo dėl skolininko nusikalstamų veikų, kurių FABĮ 29 straipsnio 7 dalies
sąrašas neapima. Konstitucijos 23 straipsnyje numatyta teisė į nuosavybę savaime apima ir reikalavimo
teises5. Iš konstitucinės nuosavybės garantijos įstatymų leidėjui kyla pareiga priimti įstatymus,
saugančius nuosavybės teisę nuo neteisėto kėsinimosi6. Be to, iš Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalies
išplaukia teisė gauti teisingą žalos atlyginimą7.
Kita vertus, nuosavybės teisė (taigi ir teisė į žalos atlyginimą) nėra absoliuti ir gali būti ribojama
dėl kitų asmenų teisių, Konstitucijoje įtvirtintų vertybių arba visuomenei būtino intereso, jeigu yra
paisoma proporcingumo principo ir nepaneigiama nuosavybės teisės esmė8. Tai netiesiogiai pripažįsta
ir pareiškėjas, kuriam nekyla abejonių, kad reikalavimai dėl neatsargumu padarytos žalos gali būti
nurašyti. Tačiau ir dėl tyčine nusikalstama veika padarytos žalos lieka įmanomas diferencijuotas
teisinis reguliavimas, tarkim, pagal veikos pobūdį ar pagal tai, ar žala kilo privačiam asmeniui, ar
valstybei (pvz., dėl mokesčių teisės pažeidimų). Taigi įstatymų leidėjas ir bankroto proceso atžvilgiu
turi tam tikrą diskreciją, kaip ir kokia apimtimi kreditoriaus turtiniai interesai gali būti ginami (pvz.,
pagal žalos rūšį, skolininko poelgio charakterį, kreditorių tenkinimo tvarką ir t. t.).
Jeigu kreditoriaus nuosavybės teisės apribojimą bandytume derinti su skolininko interesu atkurti
ekonominės egzistencijos pagrindą, tyčinių nusikalstamų veikų atžvilgiu rezultatas, manytina, būtų
Konstitucinis Teismas, 1996-06-26 nutarimas, Nr. 6/95.
Konstitucinis Teismas, 2000-02-23 nutarimas, Nr. 21/98-6/99; 2001-04-02 nutarimas, Nr. 18/99; 2002-05-27 nutarimas,
Nr. 19/2000; ypač dėl nusikalstama veika padarytos žalos – 2008-10-30 nutarimas, Nr. 16/06-69/06-10/07.
7 Konstitucinis Teismas, 2013-12-06 nutarimas, Nr. 43/2011.
8 Konstitucinis Teismas, 1993-12-13 nutarimas, Nr. 7/93; 1997-05-06 nutarimas, Nr. 13/96; 1998-09-24 nutarimas,
Nr. 1/98; 2002-03-14 nutarimas, Nr. 23/2000; 2002-09-19 nutarimas, Nr. 34/2000-28/01; 2005-05-13 nutarimas,
Nr. 14/02.
5
6
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kreditoriaus naudai: asmuo, tyčine veika sukėlęs turtinę žalą, nelabai gali argumentuoti, kad jam yra
leistina išplėsti savo asmeninę sferą kitų asmenų sąskaita (kurie dėl jo veikos taip pat gali patirti
egzistencinių sunkumų). Tačiau galbūt kitoks atsakymas įmanomas žvelgiant į anksčiau minėtą bendrą
bankroto tikslą – atkuriant mokumą mažinti finansiškai nepajėgių asmenų skaičių, juolab kad neretai
bankrutuojama situacijose, kai kreditorių realus reikalavimų patenkinimas yra abejotinas, o
įgyvendinta bankroto procedūra galimai duos daugiau negu tolesnis asmens nemokumas. Reikia
pripažinti, kad dabartinis įstatymas iš tiesų yra labai siauras. Tačiau lieka abejotina, ar galima
abstrakčiai teigti, kad Konstitucija pozityviai liepia, jog tyčine nusikalstama veika padaryta žala visais
atvejais negali būti nurašoma. Tai sukurtų ganėtinai statinę taisyklę, galbūt ne visuomet patenkinamą
kitų kreditorių atžvilgiu, kurie taip pat gali turėti civilinės restitucijos teisę, tegul ir ne dėl
nusikalstamos veikos. Manytina, kad įstatymo leidėjas esamu reguliavimu savo diskrecijos ribų, kurias
jam nubrėžia Konstitucija, (dar) neperžengė.
Tuo tarpu nuo pat pradžių nepritartina pareiškėjo argumentui, kad įstatymo leidėjas teisinės
valstybės principo požiūriu sukūrė tam tikrą nelygybę nuostata, kad dėl nusikalstamų veikų padaryta
žala iki tam tikros ribos gali būti nurašoma, tačiau iš baudos bausmės vykdymo kylantis reikalavimas –
ne. Skirtingas šių situacijų traktavimas yra paaiškinamas tuo, kad bauda apskritai nėra skirta
įgyvendinti turtiniams interesams. Bauda, kaip ir kitoks asmens teisių apribojimas, yra tam tikra
viešosios sankcijos rūšis, retrospektyviai skiriama už nusikalstamą veiką ar administracinį
nusižengimą9, ir nesiekia privačių teisių restitucijos. Kaip jau minėta, abiejų reikalavimų vektoriai yra
skirtingi, tad juos sukelti į vieną lygtį vargu ar įmanoma. Žinoma, įstatymų leidėjui nėra užginta dėl
įvairių sumetimų numatyti ir kitonišką reguliavimą – vadinamasis bausmės neišvengiamumas nėra
absoliuti dogma. Tačiau dabar esama nuostata teisinės valstybės principas nepažeidžiamas.
Taigi darytina išvada, kad
Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 straipsnio 7 dalyje nustatytas teisinis
reguliavimas, pagal kurį reikalavimai dėl tyčinėmis nusikalstamomis veikomis padarytos žalos
atlyginimo gali būti nurašyti, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1
daliai, 30 straipsnio 2 daliai ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės
valstybės principui.

Išvada, atsakant į 2017-01-25 raštą Nr. 14B-45-(2.4), pateikta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
teisėjui 2017-02-27 raštu Nr. 2R-67-(1.9)

Baudos bausmė kartais vadinama „mažuoju laisvės atėmimu“, nes asmens finansinių galimybių apribojimas paprastai
riboja ir socialines (be kita ko, ir judėjimo laisvę).
9
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Teisės e-aktualijos. 2017 m. Nr. 1

III.
______________________

Dr. Gintautas Sakalauskas, Laura Ūselė
DĖL NAUJOS REDAKCIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS
PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1234 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR JĮ
LYDINČIŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ (NR. XIIIP-354 – XIIIP-360)
Susipažinę su parengtais teisės aktų projektais, įvertinę juos sisteminiu, istoriniu, socialiniu,
kriminologiniu ir lyginamuoju požiūriu, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus naujos redakcijos Vaiko
teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektui (toliau – Įstatymo projektas).
1. Pirmiausia labai abejotina, ar naujas įstatymas tokiu pačiu pavadinimu ir iš esmės labai panašiu
turiniu, kaip ir senasis, Lietuvai tebėra reikalingas ir aktualus. Ši abejonė grindžiama dviem
argumentais:
1.1. 1995 m. liepos 3 d. Lietuvai ratifikavus Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją (toliau ir – JT
vaiko teisių konvencija) valstybei iškilo pareiga ir būtinybė su joje įtvirtintomis nuostatomis suderinti
nacionalinę teisę, kurios esminiai kodeksai ir įstatymai tuo metu dar tik buvo kuriami 1. Aktyviai
dalyvaujant tuometiniam Lietuvos teisės instituto direktoriui Antanui Dapšiui buvo sudaryta
tarpinstitucinė darbo grupė, kurios parengtas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektas buvo
priimtas 1996 m. kovo 14 d.2 Šiais pagrindais turėjo būti remiamasi rengiant nacionalinius kodeksus ir
kitus įstatymus, todėl šis įstatymas ir buvo pavadintas „pagrindų“ įstatymu. Laikui bėgant didžioji dalis
šio įstatymo nuostatų prarado savo prasmę, nes daugelis jų buvo įtvirtintos naujuose kodeksuose ir
kituose įstatymuose, netgi pasirenkant iš dalies kitas formuluotes bei jų turinį. Todėl ir visas įstatymas
bendrai (kaip „pagrindų“ įstatymas), ir atskiros jo nuostatos neteko aktualumo, kuris praėjusio amžiaus
paskutiniame dešimtmetyje dar buvo akivaizdus. Lietuvai reikia nebe „vaiko teisių apsaugos“ ir ne
„pagrindų“ įstatymo, bet kokybiškai naujo, aktualių socialinių problemų vaikystės metu
sprendimą įvairiais lygmenimis reglamentuojančio įstatymo. Tai taikytina ne vien tik įstatymo
pavadinimui, bet ir jo turiniui, kuriame nėra prasmės kartoti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje,
kitose konvencijose, kodeksuose ir kituose įstatymuose jau įtvirtintų nuostatų.
Plačiau žr. Juršaitė R., Michailovič I., Dapšys A. Vaiko teisių apsaugos problemos Lietuvoje // Žmogaus teisės Lietuvoje.
Teoriniai ir praktiniai aspektai. Vilnius, 1996, p. 111–124. Žr. taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio
3 d. nutarimą „Dėl neatidėliotinų priemonių vaikų teisių apsaugai gerinti programos“ Nr. 687 // Valstybės žinios, 1994,
Nr. 61-1205.
2 Plačiau žr. Sakalauskas G. Vaiko teisių apsauga Lietuvoje. Vilnius, 2000, p. 6 ir kiti.
1
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1.2. Anuomet Lietuvoje pasirinkta vaiko teisių apsaugos kryptis, ją faktiškai atskiriant nuo realios
socialinės pagalbos, sukūrė mąstymo, funkcinę ir organizacinę dichotomiją, dėl kurios laikui bėgant
iš dalies ir susidarė dabartinė prasta padėtis realios socialinės pagalbos vaikams srityje, o jos požymiai
buvo ryškūs jau prieš 10 metų. Šią problemą dar 2007 m. pastebėjo viena žymiausių pagalbos vaikams
ir jaunimui teisinių sistemų Europoje eksperčių iš Vokietijos prof. H. Oberloskamp, anuomet pusę metų
praleidusi Lietuvoje ir atlikusi mokslinį tyrimą apie socialinės pagalbos vaikams sistemą Lietuvoje 3. Ji
pagrįstai teigė, kad „Lietuvoje paramos jaunimui sistema pasidalinusi į dvi dalis: teisinę ir faktinę.
Teisinė yra sukoncentruota vaiko teisių apsaugos tarnybų kompetencijoje. Pastarosios veikia
bendradarbiaudamos su teismais ir su socialinės paramos skyriais. Jų veiklos pagrindas – vaiko teisės,
kurios Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos pavyzdžiu buvo perkeltos į Lietuvos teisę. Šias vaiko
teises vaiko teisių apsaugos tarnybos gina teisme. Tačiau šių teisių įgyvendinimas kasdieniame vaiko
gyvenime nėra jų užduotis. Už tai atsakingi savivaldybių socialinės paramos skyriai, kurie turi rūpintis
visomis socialinėmis problemomis <...>. Vaiko teisių apsaugos tarnybų veikla dažniausiai apsiriboja
rašomuoju stalu. Jos savo veiklą mato daugiau per teisinę, nei faktinę prizmę“4. Tokia sistema turi daug
trūkumų, kurių ištakos prasideda nuo realių poreikių nebeatitinkančio teisinio reguliavimo ir pagal jį
kuriamų institucijų tinklo – pirmiausia orientuojantis į abstrakčių vaiko teisių gynimą, o ilgalaikį
praktinį jų įgyvendinimą ir realią socialinę pagalbą nustumiant į antrą planą. Tuo įstatymas,
kurio pavadinime yra orientuojamasi vien tik į „vaiko teises“, yra ydingas ir nebeatitinka šiuolaikinių
poreikių bei realijų. Įstatymas savo pavadinimu ir turiniu pirmiausia turi būti orientuotas į socialinę
pagalbą vaikams, reglamentuoti esmines procedūras įvairiais pagalbos poreikio atvejais, tokios
pagalbos turinį, reglamentuoti organizacinį modelį, numatyti ilgalaikę perspektyvą, o ne (pirmiausia)
deklaruoti abstrakčias vaiko teises bei kurti epizodinio jų laikymosi „tikrinimo“ sistemą. Tokio
pobūdžio įstatymai pasaulyje yra labai reti 5, daugumos valstybių įstatymuose, kokio aktualiai reikia ir
Lietuvoje, pirmiausia (jų pavadinimuose ir turinyje) orientuojamasi į socialinę pagalbą, o ne vaiko teisių
deklaracijas (kurios jau yra įtvirtintos JT vaiko teisių konvencijoje) ir vaiko teisių gynimą, tai iš esmės
yra Seimo kontrolierių (ar į ją panašių) institucijų funkcija, kai vaiko ar bendrai žmogaus teisių
pažeidimai yra tik konstatuojami, be realios (socialinės) pagalbos. Pavyzdžiui, Vokietijoje tai yra
1991 m. priimtas Paramos vaikams ir jaunimui įstatymas (vok. Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG)6,
Švedijoje – 1980 m. priimtas Pagalbos jauniems asmenims įstatymas (angl. Care of Young Persons Act)7,
Plačiau žr. Oberloskamp H. Paramos jaunimui Lietuvoje ir Vokietijoje teisės ir praktikos palyginimas // Teisės problemos,
2007, Nr. 4(58), p. 5–28.
4 Ibid., p. 10.
5 Žr., pvz., Child Protection Model Law. Best Practices: Protection of Children from Neglect, Abuse, Maltreatment, and
Explotation. The Protection Project, International Centre for missing and exploited children, Johns Hopkins University.
January 2013. Prieiga per internetą: <http://www.icmec.org/wpcontent/uploads/2015/10/Annotated_CP_Model_Law_Jan_2013_Final_w_cover.pdf>.
6 Plačiau žr. Oberloskamp H. Paramos jaunimui Lietuvoje ir Vokietijoje teisės ir praktikos palyginimas // Teisės problemos,
2007, Nr. 4(58), p. 10.
3

7

Plačiau žr. Hessle S., Vinnerljung B. Child Welfare in Sweden – an overview. Prieiga per internetą: <www.freesweden.net/krsweden.rtf>.
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Norvegijoje – 1992 m. priimtas Vaiko gerovės įstatymas (angl. Child Welfare Act)8, Suomijoje – 2007 m.
priimtas Vaiko gerovės įstatymas (angl. Child Welfare Act)9, Nyderlanduose – 2015 m. priimtas (naujas)
Vaikų ir jaunimo įstatymas (angl. Child and Youth Act)10 ir t. t. Taigi tik įstatymas visiškai ar bent iš
dalies nauju pavadinimu ir pirmiausia – su visiškai nauja struktūra ir turiniu yra reikalingas
siekiant vaikų gerovės Lietuvoje.
2. Pradėti įstatymą nuo smurto apibrėžimų (jau 3 straipsnyje) yra neperspektyvus sisteminis
nesusipratimas. Žinoma, kad buvo, yra ir bus smurtą patiriančių vaikų, bet jį patiria ne visi ir ne
patiriamas smurtas turi būti socialinės pagalbos sistemos ašis. Įstatymo pradžioje turi būti dėstomi
esminiai socialinės pagalbos vaikams principai, apibrėžiamos probleminės ir valstybės įsikišimo
reikalaujančios situacijos, kertinės pagalbos sistemos nuostatos, prevencinės priemonės, pagalbos
formos, institucinė atsakomybė, pagalbos priemonių grandinės kryptys ir pan., o ne smurto formos,
kurių teisinis reglamentavimas (žr. toliau) apskritai yra beprasmis.
3. Smurto apibrėžimų įstatymuose neturi būti – tai yra mokslinės kategorijos, kurių įtvirtinimas
įstatymuose „įšaldo“ iš esmės mokslinių apibrėžimų raidą, be to, tai yra perteklinis reguliavimas, kuris
neturi jokios praktinės pridėtinės vertės teisės taikymo prasme. Sunku būtų rasti valstybę, kurioje
įstatymais būtų apibrėžiamos mokslinės smurto kategorijos11. Įstatymuose paprastai įtvirtinami fizinių
bausmių ar kitų smurto formų draudimai, bet ne jų apibrėžimai.
4. Įstatymo projekto 4 straipsnyje išdėstyta net 11 principų, dalis kurių yra pertekliniai, nes jie
nėra vaiko gerovės, bet bendrieji teisės principai (pavyzdžiui, įstatymo viršenybė, nediskriminavimas),
apibrėžti netiksliai ir nesuderinti su kitais įstatymais (pavyzdžiui, subsidiarumas), yra bendrieji viešojo
administravimo, o ne vaiko gerovės principai (pavyzdžiui, efektyvumas), iš viso nėra jokie principai, bet
teisės arba pareigos (pavyzdžiui, vaiko nuomonės išklausymas, vaiko sveikatos ir vystymosi
užtikrinimas, bendradarbiavimas), jų konkretus turinys yra neaiškus ir deklaratyvus (pavyzdžiui,
prieinamumas, visapusiškumas). Ir priešingai – nėra vaiko gerovės užtikrinimui iš tiesų svarbių
principų. Pavyzdžiui, socialinės pagalbos vaikams vieningumo (vienovės) principo12, nestigmatizavimo

Prieiga per internetą: <https://www.regjeringen.no/contentassets/049114cce0254e56b7017637e04ddf88/the-norwegian-child-welfareact.pdf>.
9 Prieiga per internetą: <http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2007/en20070417.pdf>.
10 Hilverdink P., Daamen W., Vink C. Children and youth support and care in the Netherlands. Netherlands Youth Institute, 2015, p. 5.
Prieiga per internetą: <http://www.youthpolicy.nl/en/Download-NJi/Publicatie-NJi/Children-and-youth-support-and-care-in-TheNetherlands.pdf>.
11 Plačiau žr. Sakalauskas G., Ūselė L. Smurto prieš vaikus draudimo socialiniai ir teisiniai aspektai // Teisės problemos, 2007, Nr. 2(56),
p. 7–54. Prieiga per internetą: <http://teise.org/wp-content/uploads/2016/10/2007-2-sakalauskas-usele.pdf>.
12 Socialinės pagalbos vaikams ir jaunimui vieningumo (vienovės) principas įtvirtintas daugelio šalių analogiškuose įstatymuose. Jo esmė
yra ta, kad socialinė pagalba teikiama visiems vaikams, kurie tik jos kreipiasi, neišskiriant „blogų“ ir „gerų“ vaikų. Tuo tarpu Lietuvoje
susiduriama su paradoksalia situacija, kaip, pavyzdžiui, dalis tėvų, kurių vaikams vaikų dienos centrų paslaugos yra reikalingos, jų ten
neleidžia, nes visiems yra „žinoma“, kad tai yra „rizikos“ šeimų (dar blogiau – „asocialių“ šeimų) vaikai. Jos nenori būti taip ženklinamos.
Toks selektyvumas dažniausiai veda prie dar didesnės socialinės atskirties. Apie šio principo svarbą Vokietijos pagalbos vaikams ir
jaunimui sistemoje žr. Oberloskamp H. Paramos jaunimui Lietuvoje ir Vokietijoje teisės ir praktikos palyginimas // Teisės problemos,
2007, Nr. 4(58), p. 24.
8
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principo13, pagalbos priemonių viršenybės prieš baudžiamąsias priemones principo14, nestacionarių
priemonių pirmenybės prieš stacionarias ir pan.15
5. Įstatymo projekto II–VI skyriai (išskyrus VI16 skyriaus antrąjį skirsnį) yra pertekliniai
(išskyrus 19 straipsnį ir 34 straipsnį), visa tai jau yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, JT
vaiko teisių konvencijoje, kitose konvencijose, nacionaliniuose kodeksuose ir įstatymuose. Nėra
prasmės kartoti tų pačių nuostatų, jei jose nėra jokio naujo turinio.
6. Įstatymo projekto 23 straipsniu apskritai mėginama paneigti visas vaiko teises – neva jos
galioja tik tuomet, kai vaikas laikosi savo „pareigų“. Vaiko teisės išlieka ir tada, kai jis savo pareigų
nesilaiko, o pareigų nesilaikymas tik sukuria kitas pareigas. Toks manipuliavimas vaiko teisėmis
pažeidžia kertinę žmogaus (vaiko) teisių idėją ir JT vaiko teisių konvencijos nuostatas.
7. Įstatymo projekto 34 straipsnio 1 dalį reikėtų performuluoti ir pritaikyti jį prie realių gyvenimo
situacijų. Tikrai ne apie kiekvieną galimą ir (ar) žinomą vaiko teisių pažeidimą būtina pranešti vaiko
teisių apsaugos tarnybai arba policijai, bet tik apie esminius, be to, tam tikrais atvejais patys
darbuotojai turėtų privalėti imtis veiksmų, o ne pulti kažkam apie tai pranešinėti. Įvairių įstaigų,
organizacijų, susiduriančių su vaiku, pareiga informuoti vaiko teisių apsaugos tarnybą ir/ar policiją apie
nusikalstamą veiką, padarytą prieš vaiką, ar vaiko teisių pažeidimą, atsakomybė už nepranešimą
numatyta ir iš esmės atkartojama bent keturiose Įstatymo projekto vietose: 24 straipsnio 4 dalyje, 27
straipsnio 3 dalyje, 34 straipsnio 1 dalyje ir 35 straipsnio 2 dalyje.
8. Įstatymo esmę turėtų sudaryti dabartinio pirmojo VI skyriaus antrasis skirsnis, tačiau jame:
8.1. 36 straipsnis yra perteklinis – nuostatos, pagal kurias „teikiama kituose įstatymuose
numatyta pagalba“, neturi jokio naujo turinio;
8.2. pirmiausia turėtų būti įtvirtintos nuostatos, reglamentuojančios nuoseklią, individualią ir
planingą pagalbą vaikui ir jo šeimai; tuo tarpu 37 straipsnis pirmiausia orientuoja į epizodinį
akcionizmą, kuris dažniausiai, išskyrus išimtinius atvejus, kai pagal gautą informaciją vaikui gresia
realus pavojus, yra niekam nereikalingas, realiai neįgyvendinamas (turint mintyje didelį vaikų ir mažą
darbuotojų skaičių) ir be ilgalaikės perspektyvos;
8.3. turi būti apibrėžti tam tikri socialinės pagalbos poreikio ir grėsmės vaikui požymiai,
tačiau neatrodo, kad dabartiniame 38 straipsnyje tai padaryta tinkamai: a) lieka neaišku, kam kyla
„vaiko situacijos grėsmė“ ir kas sudaro jos turinį; b) numatomas absoliučiai metodinio pobūdžio
grėsmės lygių skirstymas, kuris negali ir neturi būti reglamentuojamas įstatymu – tai yra praktinio
darbo metodų klausimas, kurio reglamentavimas įstatymu užkerta kelią juos toliau plėtoti, atsižvelgiant
Siekiant socialinės atskirties mažinimo, Lietuvoje būtina keisti socialinės pagalbos metodus iš esmės, kryptį tam galėtų
duoti tokio principo įtvirtinimas. Pagal dabartinę praktiką įprasta pirmiausia tam tikrus vaikus ar šeimą paženklinti „rizikos
šeima“ (dar blogiau – „asocialia“), įtraukti juos į sąrašus (pagal sovietinę praktiką), visaip stigmatizuoti, o tada jau neva
mėginti ją paversti „normalia“. Toks stigmatizavimas yra neperspektyvus ir dažniausiai iššaukia „rizikos“ identiteto
perėmimą ir virsta save išpildančia pranašyste, skatina socialinę atskirtį.
14 Šis principas ypač aktualus vaikų delinkvencinio elgesio atvejais.
15 Pavyzdžiui, tokiu principu galėtų būti socialinės pagalbos (grandinės) nepertraukiamumas, pagalba savipagalbai ir pan.
16 Atkreiptinas dėmesys, kad Įstatymo projekte kol kas yra du VI-ieji skyriai.
13
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į praktinius poreikius; siūlytina įstatyme numatyti tik dvi požymių kategorijas ir atitinkamos
intervencijos lygius – kai vaikui kyla akivaizdi grėsmė, numatant atitinkamą tokios grėsmės turinį (1), ir
kai realios grėsmės nėra, bet šeimai reikia socialinės pagalbos (2), smulkesnių požymių išgryninimą
paliekant veiklos standartams, o ne įstatymui; c) tolesni vaiko teisių apsaugos tarnybos veiksmai,
priklausomai nuo „grėsmės lygio“, lieka labai abejotini, ypač – nulinio „grėsmės lygio“ atveju, kai
nepaisant grėsmės (kažkam) nebuvimo vis tiek skiriamos bendrojo pobūdžio paslaugos, ir antro
„grėsmės lygio“ atveju – kai turi būti inicijuojamas intensyvus vaiko situacijos stebėjimas jo
gyvenamojoje vietoje, kurį atlieka savivaldybės socialinis darbuotojas (kaip tai realiai turėtų atrodyti,
kiek darbuotojų tokioje sistemoje turėtų dirbti, norint tokį „stebėjimą“ organizuoti, ir ką toks
„stebėjimas“ turėtų parodyti?); d) straipsnio 5 dalyje įtvirtinama padėtis, apie kurią jau rašyta šios
nuomonės 1.2. punkte, nes jei vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojas nėra „atvejo vadybininkas“, o
juo dar yra kažkas kitas, tai tada kyla klausimas, kam tų vaiko teisių apsaugos darbuotojų apskritai
reikia?;
8.4. bendruomeninės paslaugos (39 straipsnis kartu su 2 straipsnio 3 punktu) yra svarbi ir
reglamentuotina sritis, nors jos turėtų būti skiriamos visais atvejais, išskyrus „nulinį grėsmės“ lygį pagal
dabartinę formuluotę; tačiau šis terminas nėra suderintas su Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų
įstatymu – ten tokių paslaugų nėra numatyta; be to, turi būti numatytas privalomas bendruomeninių
(ar socialinių) paslaugų katalogas, kuris kiekvienai savivaldybei būtų privalomas vaiko gerovės
užtikrinimo srityje, galbūt jų skaičių netgi siejant su savivaldybėje gyvenančių vaikų skaičiumi ar kitais
kiekybiniais ar kokybiniais kriterijais; būtent bendruomeninių (ar socialinių paslaugų) kompleksas,
privalomai užtikrinant jų organizavimą ir numatant, kokiais atvejais jos turi ar gali būti skiriamos,
sudaro daugelio jau minėtų šalių analogiškų įstatymų kertinę ašį17 – tokia ji turėtų būti ir šiame
įstatyme, tačiau čia jos aptariamos tik labai fragmentuotai ir paviršutiniškai;
8.5. atvejo vadyba (40–41 straipsniai kartu su 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis) yra svarbus ir
reglamentuotinas darbo su šeima ir vaiku metodas; primygtinai siūlytina atvejo vadybos
nereglamentuoti jokiais socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, esminiai dalykai turi būti
surašyti įstatyme, o tolesnis praktinis veikimas yra atvejo vadybininko (greičiausiai – socialinio
darbuotojo) išsilavinimo ir kompetencijos klausimas – būtent tai turi būti įtvirtinta įstatyme – kokie
išsilavinimo ir kompetencijos reikalavimai keliami atvejo vadybininkui; be to, Įstatymo projekto 41
straipsnio 5 dalies 5 punktas dirbtinai kuria jau aptartą „dvigubos priežiūros“ sistemą, nereikalingai ją
dalina į teisinę ir faktinę;
8.6. visame Įstatymo projekte, tačiau ypač – šiame Įstatymo projekto skirsnyje, turbūt
trumparegiškai mėginant reaguoti į pastaraisiais mėnesiais žiniasklaidoje išgarsintus grubaus smurto
prieš vaikus atvejus, jaučiamas kardinalus požiūrio į vaiko paėmimą iš šeimos pokytis – lyginant su
Pavyzdžiui, Vokietijos Paramos vaikams ir jaunimui įstatymo (vok. Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG) 11–35 straipsniai,
kuriuose paramos vaikams ir jaunimui sistemos reglamentavimas pradedamas nuo bendrųjų darbo su jaunimu formų ir
baigiamas stacionaria priežiūra.
17
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dabartine ir ypač – dar ankstesnėmis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatomis. Šioje srityje
būtina išlaikyti pragmatišką, pirmiausia – vaiko ir šeimos interesus atitinkančią pusiausvyrą, kurią
subalansuoti teisės normomis ir jų įgyvendinimo praktika nėra paprasta. Pirmiausia svarbu laikytis
nuostatos, kad vaikas turi augti savo biologinėje šeimoje – ten jam yra geriausia, nepaisant galimų
trumpalaikių ar net ilgalaikių socialinių problemų. Kita vertus – jei vaikui kyla akivaizdi grėsmė ir
gyventi biologinėje šeimoje jis akivaizdžiai toliau negali, jis turi būti iš šeimos laikinai ar visam laikui
paimamas. Toliau, jei yra bent minimalių galimybių, įvairiomis socialinėmis paslaugomis vaikui, vaiko
tėvams ir visai šeimai turi būti stengiamasi jį grąžinti į šeimą, o jei tai nepavyksta arba yra visiškai
neperspektyvu – jis įvaikinamas arba atiduodamas globai. Tačiau dabartinės Įstatymo projekto
formuluotės akivaizdžiai pakrypo intensyvesnio vaiko paėmimo iš šeimos linkme. Pavyzdžiui,
Įstatymo projekto 40 straipsnio 1 dalies formuluotėje „Esant pirmo ir antro vaiko situacijos grėsmių
lygiui, kai dar nėra būtinybės vaiką paimti iš vaiko atstovų pagal įstatymą <...>“ žodžiai „kai dar nėra“, to
paties straipsnio 4 dalies formuluotėje „Bet kuriame atvejo vadybos etape turi būti imamasi skubių
veiksmų užtikrinti vaiko teisių apsaugą ir kreiptis į teismą dėl leidimo vaiką skubiai paimti iš jo atstovų
pagal įstatymą, jeigu iškyla grėsmė vaiko gyvybei, sveikatai ir jo saugumui“ žodžiai „grėsmė vaiko <...>
saugumui“, taip pat Įstatymo projekto 11 ir 42 straipsnio nuostatos sudaro įspūdį, kad vaiko paėmimas
iš šeimos nebėra laikomas kraštutine ir paskutine priemone, nors tokia jis privalo būti ir tai būtina
aiškiai pabrėžti įstatyme.
9. Antrąjį VI skyrių (46–52 straipsniai) būtina performuluoti taip, kad pirmiausia būtų
pabrėžiamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, o ne pavienių institucijų funkcijos. Pirma,
dauguma jų jau yra įtvirtintos kituose teisės aktuose, antra, atskiras funkcijų išvardijimas toliau skatina
tą pačią aktualią problemą – visos institucijos jaučiasi atsakingos tik už tai, kas konkrečiai joms
numatyta.
10. Įstatymo projekto 52 straipsnis neatitinka galimo ir skatintino nevyriausybinių organizacijų
vaidmens šiuolaikinės vizijos, jų statuso pokyčio, finansavimo schemų, veiklos kokybės užtikrinimo,
subsidiarumo principo įgyvendinimo, o 1 dalies 3 punkto nuostata, pagal kurią jos neva „<...> užtikrina
paslaugų vaikui ir šeimai organizavimą ir teikimą“, tinkamai nereglamentavus prieš tai minėtų
klausimų, yra paprasčiausias nesusipratimas, nes jų neišsprendus jos jokių paslaugų vaikui ir šeimai
organizuoti neturi ir neprivalo, tai privalo daryti valstybė ir savivaldybės, bendradarbiaudamos su
nevyriausybinėmis organizacijomis, jas tinkamai finansuodamos, pirkdamos paslaugas ir t. t.
11. Įstatymo projekte didelis dėmesys skiriamas pagalbos organizavimui vaiko teisių pažeidimų
atvejais. Tačiau pagal pranešimo apie vaiko teisių pažeidimą, vaiko atvejo nagrinėjimo tvarką ir kitus
su tuo susijusius dalykus, numatytus Įstatymo projekte, matyti, kad labiausiai orientuojamasi į smurto
prieš vaiką atvejus. Pasigendama platesnio požiūrio, daugiau dėmesio skiriant įvairioms vaikų grupėms,
kurių teisių realizavimo specifiškumas neatsispindi ar nepakankamai atsispindi specialiuose tam tikros
srities įstatymuose. Pavyzdžiui, vaikai, pažeidę teisę. Šiuo metu trys teisės normų sistemos
reglamentuoja atsakomybės, proceso, poveikio priemonių už įvairius vaikų padarytus teisės pažeidimus
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klausimus: vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros sistema – vaikų, nesulaukusių baudžiamosios ar
administracinės

atsakomybės

amžiaus

bei

nelankančių

mokyklos;

Lietuvos

Respublikos

administracinių nusižengimų kodeksas – administracinį nusižengimą padariusių vaikų, Lietuvos
Respublikos baudžiamasis kodeksas (toliau vadinama – BK) ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo
proceso kodeksas – nusikalstamą veiką padariusių vaikų atsakomybės ir jos realizavimo klausimus. Šios
trys sistemos tarpusavyje persidengia, kartais konkuruoja (pavyzdžiui, auklėjamojo poveikio
priemonės pagal BK ir vaiko minimalios bei vidutinės priežiūros priemonės, baudžiamosios ir
administracinės atsakomybės atribojimo problemos ir pan.), jų tarpusavio dermė neišspręsta 18. Tam
tikrais bendrais principais (pavyzdžiui, pagalbos priemonių viršenybės prieš baudžiamąsias priemones
principo) šioms teisės normų sistemoms svarbiomis nuostatomis galėtų būti įtvirtinamos jų sąsajos ir
tarpusavio sistema.
11.1. Vienas iš svarbių šio klausimo aspektų – specializuoti pareigūnai. Šiuo metu Lietuvos
Respublikos įstatymuose nėra įtvirtinta teisėjų, prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų, policijos
pareigūnų, kitų specialistų specializacija nepilnamečių padarytiems teisės pažeidimams nagrinėti.
Vykdant tris Vyriausybės patvirtintas Nepilnamečių justicijos programas19 buvo kryptingai siekiama,
kad atsirastų specializuoti darbui su vaikais policijos pareigūnai, prokurorai, teisėjai. Ilgainiui įstatymo
įgyvendinamuosiuose teisės aktuose šie pareigūnai, dirbantys su nepilnamečiais, buvo išskirti20. Tačiau
tai neužtikrino pareigūnų, dirbančių su vaikais, pažeidusiais teisę (taip pat ir nukentėjusiais nuo teisės
pažeidimų), specializacijos sistemiškumo ir pastovumo. Šiuo metu Lietuvos policijoje vykdant
struktūrines reformas nepilnamečių reikalų policijos pareigūnų neliko21. Specializuoti pareigūnai
aktualūs visoms trims minėtoms sistemoms, į kurias patenka vaikas, pažeidęs teisę. Su jais susiduria ir
vaikai, nukentėję nuo nusikaltimų ar administracinių nusižengimų. Todėl svarbu įstatyme įtvirtinti
pareigūnų, dirbančių su teisę pažeidusiais vaikais, specializaciją.
11.2. Antra, Lietuvoje šiuo metu nėra nuoseklios sistemos, užtikrinančios socialinio darbuotojo,
psichologo, vaiko teisių apsaugos ar kito specialisto dalyvavimą teisę pažeidusio vaiko procese:
baudžiamajame, administraciniame ar minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo ir
Plačiau žr. Ūselė L. Nepilnamečių justiciją reguliuojančių teisės aktų darna: procesiniai aspektai // Teisės problemos, 2014,
Nr. 4, p. 68–96. Prieiga per internetą: <http://teise.org/wp-content/uploads/2016/07/Laura-14-4.pdf>, Europos Tarybos
Ministrų Komiteto 2010 m. lapkričio 17 d. rekomendacija „Dėl vaiko interesus atitinkančio teisingumo“. Prieiga per
internetą: <http://www3.lrs.lt/docs2/RCZKRWRE.PDF>.
19 Nepilnamečių justicijos 1999–2002 m. programa, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 17 d.
protokoliniu sprendimu Nr. 48; Nepilnamečių justicijos 2004–2008 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 600// Valstybės žinios, 2004, Nr. 83-3008; Nepilnamečių justicijos 2009–
2013 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1070// Valstybės
žinios, 2009, Nr. 110-4664.
20 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. I-318 „Dėl Rekomendacijų dėl prokurorų
specializacijos baudžiamajame procese ir ikiteisminių tyrimų paskirstymo prokurorams patvirtinimo“ // Valstybės žinios,
2012, Nr. 128-6455; Teisėjų tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 13P-202-(7.1.2) patvirtintas „Teisėjų
specializacijos tam tikrų kategorijų byloms nagrinėti nustatymo tvarkos aprašas“.
21 Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. birželio 17 d. Nr. 5-V-492 įsakymas „Dėl policijos prevencinės veiklos
organizavimo aprašo patvirtinimo“.
18
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vykdymo proceso metu. Šiuo metu numatytas specialistų dalyvavimas konkrečiuose procesiniuose
veiksmuose ar teisminio nagrinėjimo metu. Tokiu būdu suteikiama tik epizodinė pagalba ir parama
nepilnamečiui, dažnai formali, tačiau neužtikrinamas nepilnamečio „lydėjimas“ per visą procesą,
įsigilinimas į konkretų atvejį, informacijos apie jo socialines ir kitas gyvenimo aplinkybes surinkimas ir
pateikimas, taip pat tos informacijos ir pagalbos perimamumas nepilnamečiui keliaujant per proceso
stadijas bei skirtingas įstaigas22. Įstatymo projekte nustatant pagalbos organizavimo vaikui modelį,
svarbu, kad jis apimtų, būtų tinkamas ir prieinamas ir vaikams, pažeidusiems teisę, jame numatomos
socialinės paslaugos būtų teikiamos, kai sprendžiamas nepilnamečių vienokios ar kitokios atsakomybės
ar jos realizavimo klausimas.
11.3. Trečia, svarstytina, koks bus Įstatymo projekte numatytos pagalbos teikimo sistemos
santykis su vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros sistema. Šiuo metu pastaroji sistema
priskiriama švietimo sričiai, tačiau akivaizdu, jog, atsižvelgiant į minimalios ir vidutinės priežiūros
priemonių skyrimo pagrindus, tikslą, uždavinius, įtvirtintus Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir
vidutinės priežiūros įstatyme, į šios sistemos akiratį patenkantiems vaikams švietimo pagalba nėra
pirmaeilė, kurios jiems pirmiausia ir labiausiai reikia. Tai – kompleksinė, bet labiausiai – socialinės ar
psichologinės pagalbos teikimo vaikui sritis. Daugelyje Europos valstybių vaikai, nesulaukę
baudžiamosios atsakomybės amžiaus, padarę nusikalstamą veiką, patenka būtent į socialinės apsaugos
sistemą23. Pagal 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigaliosiančius Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir
vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimus24 minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vadyba
savivaldybėse užsiims tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai. Todėl svarstytina, ar pats
pagalbos teikimo mechanizmas, atvejo vadyba / koordinavimas neturėtų būti tas pats (toks pats), kaip
ir planuojamas diegti šiuo Įstatymo projektu. Tokiu būdu būtų išvengta paraleliai vykstančių kelių
atvejų, susijusių su tuo pačiu vaiku, vadybos, visapusiškiau įvertinta vaiko situacija, nesidubliuotų
savivaldybės ir kitų su vaiku dirbančių darbuotojų funkcijos ir pan.
12. Įstatymo projekto 28 straipsnyje siūloma įtvirtinti apribojimus dirbti, užsiimti savanoriška
veikla, teikti paslaugas vaikui asmenims, nuteistiems už tam tikras nusikalstamas veikas. Iš esmės
pritariame, jog asmenims, teistiems už seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas prieš vaikus, būtų
ribojama galimybė dirbti su vaikais. Tačiau kyla klausimų dėl Įstatymo projekte nurodytų nusikalstamų
veikų sąrašo ir apribojimo dirbti termino bei galimybės sprendimą dėl draudimo dirbti peržiūrėjimo
įtvirtinimo.
12.1. Įstatymo projekte siūloma apriboti galimybę dirbti asmenims, padariusiems BK XXI
skyriuje numatytą, taip pat kitą seksualinio pobūdžio nusikalstamą veiką prieš vaiką arba bet kokį labai
Plačiau žr. Kietytė L., Matijaškaitė A. Socialinio darbuotojo vaidmuo nepilnamečių justicijos sistemoje: užsienio šalių patirtis //
Teisės problemos, 2006, Nr. 4, p. 54–62.
23
Plačiau žr. Nikartas S., Ūselė L., Zaksaitė S., Žukauskaitė J., Žėkas T. Vaiko minimalios priežiūros priemonės Lietuvoje:
prielaidos, situacija ir įgyvendinimo problemos. Vilnius, 2013, p. 12–17. Prieiga per internetą: <http://teise.org/wpcontent/uploads/2016/07/Monografija.-Vaiko-minimalios-prieziuros.pdf>.
24
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 pakeitimo įstatymas, 2016 m. birželio 29 d.
Nr. XII-2535. Prieiga per internetą: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/70593dd04a7311e6b5d09300a16a686c>.
22
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sunkų ar sunkų nusikaltimą prieš vaiką. Pirmiausia, tarp minėtų nuteistų asmenų patenka labai
skirtingo pavojingumo kaltininkai. Vien vertinant seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas prieš
vaiką: tai ir asmuo, ilgą laiką tvirkinęs vaikus, asmuo, pardavinėjęs vaikus siekiant juos seksualiai
išnaudoti, ir 18-metis, išsiuntęs savo 15-metės merginos pornografinę nuotrauką savo draugui
mobiliuoju telefonu. Be to, tai labai skirtingos pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos situacijos.
Pripažįstama, jog seksualinės nusikalstamos veikos (nebūtinai prieš vaikus) pasižymi pakankamai
aukštu recidyvizmo lygiu, todėl dažnai kalbama apie būtinumą taikyti papildomas poveikio priemones
net ir po bausmės atlikimo laikotarpio. Tačiau tai būdinga ne visas seksualinio pobūdžio nusikalstamas
veikas padariusiems asmenims, o juo labiau bet kokį kitą sunkų ar labai sunkų nusikaltimą prieš vaiką
padariusiems asmenims. Nemažai daliai kaltininkų uždraudimas visą gyvenimą dirbti Įstatymo projekte
minimose įstaigose būtų neadekvatus ir nepagrįstas. Todėl būtina tikslinti nusikalstamų veikų ratą,
kurias padariusiems asmenims galėtų būti apribota teisė dirbti su vaikais, atsisakant bendrai visų
sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, apsvarstant kai kurių iš jų įtraukimą į sąrašą (pavyzdžiui, narkotinių
ar psichotropinių medžiagų platinimas nepilnamečiams (BK 261 str.)).
12.2. Praktika visiems asmenims, nuteistiems už Įstatymo projekte nurodytas nusikalstamas
veikas prieš vaikus, neterminuotai uždrausti dirbti Įstatymo projekte numatytose darbovietėse, be
galimybės peržiūrėti tokį draudimą, pažeistų nuteistų asmenų teises. Pabrėžtina sprendimo dėl
uždraudimo užsiimti tam tikra veikla individualizavimo būtinybė: asmens pavojingumą ir recidyvo
riziką įvertina teismas arba kita institucija ir tik tada yra priimamas sprendimas, ar būtina uždrausti
asmeniui užsiimti veikla, kur jis turės nuolatinių kontaktų su vaikais, ir jei būtina – kokiam terminui
(laikinai ar neterminuotai). 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų
pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR, preambulės 40 punkte
pabrėžiamas šios priemonės tikslingumas – „jeigu, atsižvelgiant į nusikaltusių asmenų keliamą pavojų ir
galimą grėsmę, kad nusikalstamos veikos bus pakartotos, yra tikslinga, nuteistiems nusikaltusiems
asmenims turėtų būti laikinai arba visam laikui užkirstas kelias užsiimti bent profesine veikla, susijusia
su tiesioginiais ir reguliariais kontaktais su vaikais“. Be to, ši direktyva nurodo, jog tai, kas yra
tiesioginiai bei reguliarūs kontaktai su vaikais, turėtų būti nustatyta pagal nacionalinę teisę.
Taigi siūlome įtvirtinti galimybę įvertinti kiekvienu atveju, ar būtina nuteistam asmeniui skirti
draudimą dirbti įstaigose, kur asmuo turės reguliarų ir tiesioginį kontaktą su vaikais, ir individualizuoti
tokio draudimo terminą, arba diferencijuoti draudimo terminą pagal padarytos nusikalstamos veikos
pavojingumą. Be to, svarbu numatyti galimybę peržiūrėti sprendimą, ypač jei paskirtas neterminuotas
draudimas dirbti ar savanoriauti Įstatymo projekte minimose įstaigose, teikti paslaugas.
13. Įstatymo projekte gausu struktūros, loginio dėstymo, teisės technikos trūkumų, taip pat
prieštaraujančių kitiems teisės aktams, nederančių su kitų teisės šakų nusistovėjusiais teisės institutais
nuostatų. Pateikiame kelias svarbesnes tokio pobūdžio pastabas, liudijančias Įstatymo projekto
parengimo skubotumą ir neišbaigtumą:
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- Įstatymo projekto straipsnių pavadinimai suformuluoti netiksliai, neaiškiai, neatspindi
straipsnio turinio: pavyzdžiui, 12 straipsnis. Vaiko teisė į gyvenimo sąlygas, 23 straipsnis. Vaiko teisių
naudojimas; 26 straipsnis. Vaikas ir žaidimai, filmai, visuomenės informavimo priemonės; 40 straipsnis.
Atvejo vadyba ir kt.
- 1 straipsnyje neaiškus įstatymo tikslo ir paskirties skirtumas bei jų formuluotės. Be to,
apibrėžiant tikslą nurodoma, jog siekiama užtikrinti vaiko teisių apsaugą, nustatant, be kita ko, ir
pareigų gynimo pagrindus. Paprastai pareigos nėra ginamos ir jų gynimo pagrindai nėra nustatomi
įstatyme. Šio straipsnio 5 dalis brauktina.
- 5 straipsnyje nurodomi Įstatymo projekto 3 straipsnyje esantys principai, kai iš tiesų principai
pagal dabartinę struktūrą išdėstyti 4 straipsnyje.
- 24 straipsnio 2 dalyje primenama, kad už fizinio ar psichologinio smurto demonstravimą
vaikams įstatymuose yra nustatyta administracinė arba baudžiamoji atsakomybė. Nėra aišku, kas yra
smurto demonstravimas – ar turimas omenyje smurtavimas prieš vaiką, ar smurtavimas prieš kitus
asmenis vaiko akivaizdoje, ar smurto atvaizdavimo (filmuose, nuotraukose, žaidimuose ir pan.)
rodymas. Bet kokiu atveju tokių neaiškių terminų įstatyme neturėtų būti.
- 24 straipsnio 3 dalyje neaišku, kam detalizuojamos, išskleidžiamos tam tikros smurto formos,
nes pagalba turėtų būti suteikiama nuo bet kokio smurto nukentėjusiems vaikams.
- 24 straipsnio 5 dalyje bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys, žinantys apie smurtą prieš vaiką ar
kitą vaiko teisių pažeidimą, tačiau nenutraukiantys jo ar nepranešantys vaiko teisių apsaugos tarnybai
ar policijai, prilyginami bendrininkams. Bendrininkavimas yra baudžiamosios teisės terminas ir tai, kas
laikoma bendrininkavimu, yra įtvirtinta BK 24 straipsnio 1 dalyje. Įstatymo projekto siūlomas
prilyginimas bendrininkavimui neatitinka BK įtvirtintos bendrininkavimo sąvokos. Be to, bet kuris
fizinis asmuo, neturintis specialios pareigos (dėl savo darbo pobūdžio, užimamų pareigų ar pan.)
informuoti apie pažeidimą, gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn tik už nepranešimą apie
labai sunkų nusikaltimą (BK 238 straipsnis), ir už tokį nepranešimą neatsako tą nusikaltimą padariusio
asmens artimieji giminaičiai ir šeimos nariai.
- 24 straipsnio 7 dalyje numatyta, jog įstaigos ir organizacijos rengia šviečiamąsias programas;
turbūt ne tik „rengia“, bet ir „organizuoja įgyvendinimą“ bei „įgyvendina“.
- 27 straipsnio 3 dalyje vardijamos nusikalstamos veikos, kurios Įstatymo projekto 3 straipsnio
apibrėžtos kaip seksualinis smurtas. Sąvokos Įstatymo projekte turėtų būti vartojamos nuosekliai.
- 30 straipsnio 4 dalyje siūloma visus klausimus dėl vaiko tėvams ar vaiko atstovams pagal
įstatymą siekti spręsti bendru sutarimu, apsvarstyti mediacijos galimybę, o nepavykus pasiekti
susitarimo ginčijamą klausimą spręsti teisme. Įstatymo projekto autoriai, matyt, per klaidą daugybės
klausimų dėl vaiko tėvams nesutarus nori patikėti teismui. Pagal Įstatymo projekto raidę klausimus dėl
vaikų būrelių, atostogų ar pan. tėvams nesutarus turėtų spręsti teismas.
- 37 straipsnio 1 dalyje kazuistiškai vardinami būdai, kuriais vaiko teisių apsaugos tarnyba gauna
informaciją, tačiau tokiu būdu gali būti apimti ne visi informacijos gavimo būdai, pavyzdžiui, kyla
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klausimas, jei pati tarnyba nustatytų vaiko teisės pažeidimą, ar jų veiksmai turėtų būti kitokie nei
vardijami šiame straipsnyje. Analogiškai bereikalingai vardijami informavimo būdai Įstatymo projekto
44 straipsnyje.
Apibendrinant Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projekto nuostatų vertinimą darytina
išvada, kad toks Įstatymo projektas su dabartiniu pavadinimu ir turiniu neatitinka šiuolaikinių vaiko
gerovės užtikrinimo realijų, didžiąją dalį jo nuostatų sudaro nebeaktualios senojo įstatymo nuostatos ir
jame numatoma per mažai naujovių ir kertinių sisteminių nuostatų, kurios leistų iš esmės pakeisti ir
pagerinti vaiko gerovės užtikrinimo sistemą Lietuvoje, padidinti atskirų institucijų ir darbuotojų veiklos
kokybę. Taisant Įstatymo projektą būtina sisteminiu požiūriu persvarstyti nuostatų turinį, taip pat
kardinaliai pertvarkyti jo struktūrą ir laikytis teisinės technikos taisyklių.

Išvada, atsakant į 2017-02-24 raštą Nr. S-2017-1756, pateikta Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių
reikalų komitetui 2017- 03-10 raštu Nr. 2R-83-(1.9).
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Teisės e-aktualijos. 2017 m. Nr. 1

IV.
______________________
Dr. Agnė Limantė, Virgilijus Pajaujis, Paulius Mačionis
NUOMONĖ DĖL GINČIJAMOS ĮSTATYMO
„DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ NUOSTATOS
Išnagrinėję Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau vadinama – Konstitucinis Teismas) teisėjo
2017 m. vasario 13 d. rašte Nr. 14B-89(2.4) pateiktą prašymą, teikiame nuomonę dėl ginčijamo įstatymo
„Dėl užsieniečių teisinės padėties“1 (toliau vadinama – Užsieniečių teisinės padėties įstatymas) 43
straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintos nuostatos.

1. Teikiamos nuomonės kontekstas
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama – LVAT) 2016 m. gruodžio 5 d. nutartimi
kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 43 straipsnio
1 dalies 5 punktas ta apimtimi, kuria jame nenustatyta, kad leidimas laikinai gyventi gali būti
išduodamas užsieniečiui šeimos susijungimo atveju ir tada, kai Lietuvos Respublikoje gyvena asmuo,
esantis Lietuvos Respublikos piliečiu, su kuriuo užsieniečio sudaryta santuoka nėra pripažįstama
Lietuvos Respublikoje dėl imperatyvaus draudimo tuoktis su tos pačios lyties asmenimis, tačiau su
kuriuo jis yra sukūręs santykius, savo turiniu atitinkančius šeimos sampratą, neprieštarauja Lietuvos
Respublikos Konstitucijos (toliau vadinama – Konstitucija) 22 straipsnio pirmajai ir ketvirtajai dalims,
29 straipsniui, 38 straipsnio pirmajai ir antrajai dalims bei konstituciniam teisinės valstybės principui.
Pareiškėjas D. Z., trečiosios šalies pilietis, sudaręs santuoką su Lietuvos Respublikos piliečiu
Danijos Karalystėje, prašė Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos (toliau vadinama – Migracijos departamentas) išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje
šeimos susijungimo pagrindu. Migracijos departamentas atsisakė išduoti leidimą laikinai gyventi
argumentuodamas tuo, kad LR piliečio sutuoktinis neatitinka Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 43
straipsnio 1 dalies 5 punkte išdėstytos nuostatos, kai Lietuvos Respublikoje gyvena užsieniečio
sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis ir kuris yra Lietuvos
Respublikos pilietis arba užsienietis, turintis leidimą gyventi.

1

Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ // Valstybės žinios, 2004, Nr. 73-2539.
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Pareiškėjas, nesutikdamas su Migracijos departamento sprendimu, apskundė jį Vilniaus
apygardos administraciniam teismui (toliau vadinama – pirmosios instancijos teismas). Pirmosios
instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą argumentuodamas, kad, teisinėje bazėje
nesant galimybės sudaryti santuoką tarp tos pačios lyties asmenų, toks skundo patenkinimas sukurtų
nelygiavertę situaciją, kadangi minėtieji asmenys visgi neturėtų teisės į jų santuokos pripažinimą.
Pirmosios instancijos teismo vertinimu, faktas, kad pareiškėjo atžvilgiu priimtas neigiamas sprendimas,
savaime nereiškia, kad Migracijos departamentas veikė diskriminuojančiai. Šiuo atžvilgiu Migracijos
departamentas priimdamas sprendimą vadovavosi nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais
leidimo laikinai gyventi išdavimo teisinius pagrindus. Atsižvelgdamas į tai, pirmosios instancijos
teismas nesutiko su pareiškėjo nuomone, kad, priimant sprendimą dėl leidimo laikinai gyventi
išdavimo, turėjo būti vadovaujamasi ne Lietuvos Respublikos įstatymais, tačiau Europos žmogaus teisių
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (toliau vadinama – Konvencija) ir Europos Žmogaus Teisių
Teismo (toliau vadinama – EŽTT) praktika. Pareiškėjas pirmosios instancijos teismo sprendimą
apskundė LVAT. LVAT savo ruožtu sustabdė bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą dėl
minėtos Užsieniečių teisinės padėties įstatymo nuostatos atitikties Konstitucijai.

2. Dėl pareigos nediskriminuoti tos pačios lyties asmenų porų
2.1. Europos Tarybos institucijų įtvirtinti standartai
Šeimos gyvenimo formų įvairovė pripažįstama Europos Tarybos (toliau vadinama – ET) Ministrų
Komiteto ir Parlamentinės Asamblėjos įtvirtintuose standartuose. ET Ministrų Komitetas 1994 m.
priimtoje rekomendacijoje Nr. R (94) 14 „Dėl nuoseklios ir integruotos šeimos politikos“2 pripažino
šeimos formų įvairovę ir kartu pabrėžė, kad šeima išlieka fundamentaliu visuomenės vienetu bei atlieka
pagrindinį vaidmenį visuomenės socializacijos procese (1 straipsnis).
Atkreiptinas dėmesys, kad pagrindinės ET institucijos tarptautiniais dokumentais linkusios
išplėsti diskriminacijos draudimo seksualinės orientacijos pagrindu principo taikymo sritis
įtraukdamos ir šeimos gyvenimo apsaugą. ET Ministrų Komitetas 2010 m. priimtoje rekomendacijoje
Nr. CM/Rec(2010)5 „Dėl kovos su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės
priemonių“3 (toliau vadinama – Rekomendacija dėl kovos su diskriminacija) ir ET Parlamentinė
Recommendation No. R (94) 14 of the Committee of Ministers to Member States on Coherent and Integrated Family
Policies (Adopted by the Committee of Ministers on 22 November 1994 at the 521st meeting of the Ministers’ Deputies).
Prieiga per internetą:
<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804cf7dd>
(prisijungta 2017 m. vasario 23 d.).
3 Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to Member States on Measures to Combat Discrimination
on Grounds of Sexual Orientation or Gender Identity (Adopted by the Committee of Ministers on 31 March 2010). Prieiga per
internetą:
<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2010)5&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&
BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true> (prisijungta 2017 m. vasario 23 d.).
2
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Asamblėja rekomendacijoje Nr. 1474 (2000) „Dėl lesbiečių ir gėjų padėties Europos Tarybos valstybėse
narėse“4 (toliau vadinama – Rekomendacija dėl lesbiečių ir gėjų padėties), rezoliucijoje Nr. 1547 (2007)
„Dėl žmogaus teisių ir demokratijos Europoje padėties“5 (toliau vadinama – Rezoliucija dėl žmogaus
teisių padėties) ir rezoliucijoje Nr. 1728 (2010) „Dėl diskriminacijos seksualinės orientacijos ir lyties
tapatybės pagrindais“6 (toliau vadinama – Rezoliucija dėl diskriminacijos) valstybes nares skatina imtis
įstatymų lygmens ir kitų priemonių, skirtų kovai su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lyties
tapatybės.
Rekomendacijoje dėl lesbiečių ir gėjų padėties ET Parlamentinė Asamblėja valstybėms narėms
rekomenduoja teisiškai įtvirtinti tos pačios lyties asmenų partnerystę (11 str. 3 dalies i punktas). Iš
civilinės partnerystės kylančių teisių įtvirtinimo reikalingumas ir nediskriminavimo pagrindų teisinėje
bazėje nustatymas pabrėžiamas ir Rezoliucijos dėl žmogaus teisių padėties nuostatose (34 straipsnio
14 dalyje). 2010 m. priimtoje Rezoliucijoje dėl diskriminacijos valstybės narės skatinamos užtikrinti
teisinį vienalyčių porų partnerystės pripažinimą, kai toks pripažinimas yra numatytas nacionaliniu
reguliavimu, ir nustatyti atitinkamas partnerystės sąlygas (16 straipsnio 9 dalies 1–4 punktai): (a)
vienodas turtines teises ir pareigas tos pačios lyties ir skirtingų lyčių poroms; (b) įpėdinio statusą; (c)
vienodas galimybes apsigyventi valstybės narės teritorijoje tos pačios lyties ir skirtingos lyties
partneriui, turinčiam užsienio valstybės pilietybę; (d) valstybių narių įtvirtinto reguliavimo, kuriuo
nustatyti panašūs teisiniai padariniai sudarius partnerystę, pripažinimą ir (e) vienodas tėvų pareigas
kiekvieno iš partnerio vaiko atžvilgiu pirmiausia atsižvelgiant į vaiko interesus.
ET Ministrų Komitetas savo Rekomendacijoje dėl kovos su diskriminacija taip pat laikosi pozicijos,
kad teisinis reglamentavimas, numatantis nesusituokusių porų teises ir pareigas, neturėtų
diskriminuoti nei porų, kurias sudaro tos pačios lyties asmenys, nei porų, kurių partneriai yra skirtingų
lyčių asmenys (23 straipsnis). Nediskriminavimo seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės pagrindu
principas pabrėžiamas valstybėms narėms nustatant tėvų atsakomybę už vaiką ar vaiko globą
(26 straipsnis) ir priimant sprendimus dėl įvaikinimo, kai nacionaliniai teisės aktai leidžia įsivaikinti
nesusituokusiems asmenims (27 straipsnis). Visais atvejais pirmiausia atsižvelgtina į vaiko interesus
(vaiko interesų pirmenybės principas).
Nagrinėjant ET pagrindinių institucijų tarptautinių dokumentų turinį, matyti, kad tiek ET
Parlamentinė Asamblėja priimtomis rezoliucijomis, tiek ir ET Ministrų Komitetas patvirtintomis
rekomendacijomis siekia, kad valstybės narės taikytų vienodas sąlygas tos pačios lyties ir skirtingų
Recommendation 1474 (2000) of the Parliamentary Assembly – Situation of gays and lesbians in Council of Europe
member states (adopted by the Assembly on 26 September 2000). Prieiga per internetą:
<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16829&lang=en> (prisijungta 2017 m. kovo 8 d.).
5 Resolution 1547 (2007) of the Parliamentary Assembly – State of human rights and democracy in Europe (adopted by the
Assembly on 18 April 2007). Prieiga per internetą: <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTMLen.asp?fileid=17531&lang=en> (prisijungta 2017 m. vasario 23 d.).
6 Resolution 1728 (2010) of the Parliamentary Assembly – Discrimination on the basis of the sexual orientation and gender
identity (adopted by the Assembly on 29 April 2010). Prieiga per internetą: <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/XrefXML2HTML-EN.asp?fileid=17853&lang=en> (prisijungta 2017 m. vasario 27 d.).
4
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lyčių poroms. Nediskriminavimo dėl seksualinės orientacijos principo taikymas tarptautiniuose
dokumentuose eksplicitiškai skatinamas išreiškiant paramą vienos lyties asmenų porų civilinės
partnerystės teisiniam įtvirtinimui.
2.2. Iš Europos Sąjungos teisės kylantys reikalavimai
Vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 dalimi, taikydamos ES teisę valstybės narės
turi laikytis pagrindinių teisių, įskaitant diskriminavimo dėl seksualinės orientacijos draudimą.
Atitinkamai, taikydamos ES teisės aktus (taigi ir aktus, susijusius su migracija bei laisvu asmenų
judėjimu), valstybės įpareigojamos tos pačios lyties poroms taikyti nediskriminuojantį požiūrį.
Iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau vadinama – ESTT) praktikos matyti (paminėtini
ESTT sprendimai Hay7, Römer8 ir Maruko9 bylose), kad ES teisė reikalauja, jog tuo atveju, jei konkrečios
valstybės nacionalinė teisė pripažįsta vienos lyties asmenų šeiminius santykius, teisės, kurias valstybė
suteikia heteroseksualioms poroms (susituokus ar sudarius partnerystę), būtų suteikiamos ir
homoseksualioms poroms (susituokus ar sudarius partnerystę). Kitaip tariant, jei valstybė suteikia
teisę vienos lyties asmenims sudaryti santuoką ar partnerystę, tokios poros prilyginamos skirtingų
lyčių asmenų šeimoms ir joms turi būti garantuojamos vienodos teisės.
LVAT nagrinėjamos bylos kontekste atkreiptinas dėmesys į pareiškėjo skunde pirmosios
instancijos teismui paminėtos Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/38/EB10 nuostatas.
Direktyva 2004/38/EB įtvirtina vieną pamatinių ES principų – ES piliečių ir jų šeimos narių teisę laisvai
judėti ir gyventi kitoje ES šalyje. Šio ES dokumento 2 straipsnyje „šeimos nariu“, be kita ko, įvardijamas
„sutuoktinis“ nenurodant skirtingos sutuoktinių lyties kaip kriterijaus santuokai sudaryti. Vis dėlto iš
LVAT nutarties galima spręsti, kad Lietuvos pilietis, sudaręs santuoką su Baltarusijos piliečiu Danijoje,
nėra pasinaudojęs laisvo asmenų judėjimo ES teise. Atitinkamai Direktyva 2004/38/EB šiuo konkrečiu
atveju nėra taikytina.

C-267/12.
C-147/08.
9 C-267/06.
10 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių
teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti
Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir
93/96/EEB, tekstas svarbus EEE // OJ L 158, 30.4.2004, p. 77–123.
7
8
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3. Dėl pareigos leisti sudaryti tos pačios lyties asmenų
santuokas ir/ar partnerystes
3.1. EŽTT jurisprudencija
Konvencijos 8 straipsnis garantuoja teisę į privataus ir š eimos gyvenimo gerbimą, 12 – teisę į santuoką,
o 14 – diskriminacijos už draudimą. Konvencijos 8 ir 12 straipsnių aiškinimas bene labiausiai kintantis –
jis nuolat plėtojasi kartu su visuomeniniais pokyčiais, taip patvirtindamas, kad Konvencija taikoma
remiantis gyvojo instrumento koncepcija.
EŽTT savo jurisprudencijoje, kuri Lietuvos teisės aiškinimui aktuali kaip teisės aiškinimo šaltinis,
ne kartą yra analizavęs šeimos sampratą. Pastarąja remiamasi ir Konstitucinio Teismo veikloje, kai
nagrinėjamos susijusios konstitucinės justicijos bylos11.
2010 m. EŽTT pirmą kartą savo praktikoje Schalk ir Kopf prieš Austriją12 byloje konstatavo, kad
pastovius tos pačios lyties asmenų santykius apima ne vien privataus gyvenimo, tačiau ir šeimos
gyvenimo apsauga (įtvirtinta Konvencijos 8 straipsnyje) lygiai taip pat, kaip ir skirtingų lyčių asmenų
santykių atveju. Tačiau EŽTT nesutiko, kad valstybė privalo sudaryti sąlygas vienos lyties asmenų
santuokoms.
EŽTT laikėsi pozicijos, kad nors Konvencijos 12 str. gali būti taikomas ir vienos lyties porų atžvilgiu
(nors akivaizdu, kad 1950-aisiais, kai buvo pasirašyta Konvencija, omenyje turėtos tik heteroseksualios
poros), teisė į santuoką homoseksualiems asmenims saugoma tik jeigu šią teisę įtvirtina nacionaliniai
teisės aktai13. Valstybės turi pareigą užtikrinti teisę į santuoką pagal Konvenciją tik skirtingų lyčių
poroms, o tokios teisės suteikimas ir homoseksualioms poroms – valstybės pasirinkimas.
EŽTT atkreipė dėmesį, jog nors santuokos instituto atžvilgiu įvyko didelių socialinių pokyčių nuo
Konvencijos priėmimo, nėra bendro sutarimo Europoje dėl tos pačios lyties asmenų santuokos 14. Kita
vertus, EŽTT pastebėjo, kad Europoje atsiranda bendras sutarimas dėl tos pačios lyties asmenų
sąjungos teisinio pripažinimo ir ši tendencija sparčiai plėtojasi. Todėl, EŽTT nuomone, tai reikia vertinti
kaip vieną iš besiplėtojančių teisių, dėl kurios dar nėra pasiektas bendras sutarimas, ir šioje srityje
valstybės taip pat turi turėti tam tikrą veikimo laisvę pasirinkdamos teisės aktų pakeitimo laiką.
2014 m. EŽTT patvirtino šią poziciją sprendime Hämäläinen prieš Suomiją15. EŽTT Didžioji
kolegija šioje byloje taip pat pabrėžė, kad Konvencijos 8 (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą)
ir 12 (teisė į santuoką) straipsniai nenustato valstybėms narėms pareigos garantuoti homoseksualioms
Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimas. Prieiga per internetą:
<http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta159/content> (prisijungta 2017 m. vasario 23 d.).
12 Case of Schalk and Kopf v. Austria (Application no. 30141/04), 24 June 2010.
13 55 ir 60 punktai.
14 58 punktas.
15 Case of Hämäläinen v. Finland (Application no. 37359/09), 16 July 2014.
11
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poroms teisę tuoktis. Ta pati mintis atkartota ir 2016 m. nagrinėtoje byloje Chapin ir Charpentier prieš
Prancūziją16.
Kiek kitokios pozicijos EŽTT laikėsi vienos lyties asmenų partnerysčių atžvilgiu. Bene ryškiausi
pasikeitimai aiškinant Konvenciją vienos lyties asmenų porų šeiminiu santykių aspektu prasidėjo EŽTT
priėmus sprendimus Vallianatos ir kiti prieš Graikiją17 bei Oliari ir kiti prieš Italiją18 bylose.
EŽTT Didžioji kolegija, 2013 m. nagrinėdama bylą Vallianatos ir kiti prieš Graikiją, atkreipė dėmesį
į tai, kad iš devyniolikos ET valstybių narių, kurios numatė registruotos partnerystės santykius, tik dvi –
Lietuva ir Graikija – neįtvirtino galimybės partnerystę sudaryti tos pačios lyties poroms. Svarbu
pažymėti, kad Lietuvoje 2000 m. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau vadinama – Civilinis
kodeksas)19 3.229 straipsniu įteisintas partnerystės institutas Vallianatos ir kiti prieš Graikiją bylos
nagrinėjimo metu negalėjo būti praktiškai įgyvendintas ne tik tos pačios, tačiau ir skirtingos lyties
asmenų porų atžvilgiu dėl teisės spragos, t. y. įstatymų leidėjui nepriėmus specialiojo įstatymo.
Graikijos valdžios institucijos argumentai neįtikino EŽTT Didžiosios kolegijos, jog vienalyčių porų
diskriminavimas nesuteikiant šioms teisės sudaryti civilinės partnerystės buvo pateisinamas siekiant
teisėtų tikslų. EŽTT išaiškino, kad partnerystės teisių suteikimas tos pačios lyties asmenų poroms leistų
joms išspręsti nuosavybės, turtinius ir paveldėjimo klausimus ne kaip atskiriems fiziniams asmenims
įprastų civilinių sutarčių prasme, be to, valstybė oficialiai pripažintų šių asmenų santykius.
Atsižvelgdamas į šį EŽTT sprendimą, Graikijos Parlamentas 2015 m. pabaigoje priėmė įstatymą,
įteisinantį tos pačios lyties partnerystę20.
Homoseksualių šeimų gyvenimo apsaugos tema toliau plėtota garsiojoje 2015 m. byloje Oliari ir kiti
prieš Italiją21. EŽTT šiame sprendime konstatavo tos pačios lyties asmenų teisės į šeimos gyvenimo
gerbimą pažeidimą ir pabrėžė, kad civilinė sąjunga arba registruota partnerystė šalyse, kuriose
vienalytėms poroms nesuteikta teisė į santuoką, būtų laikomos tinkamiausiu būdu teisiškai pripažinti
tos pačios lyties asmenų porų (kaip ir pareiškėjų atveju) santykius. EŽTT, be kita ko, atkreipė dėmesį į
ET valstybių narių (tuo metu 24 iš 47 ET valstybių narių) bei pasaulio šalių (paminėta Argentina,
Australija, Kanada, Meksika, Naujoji Zelandija, Pietų Afrikos Respublika, Urugvajus ir 21 iš 50 Jungtinių
Amerikos Valstijų valstijų) tendenciją teisiškai įtvirtinti tos pačios lyties porų santykius, Italijos
Konstitucinio Teismo jurisprudenciją dėl lesbiečių ir gėjų šeimos gyvenimo apsaugos ir pripažinimo bei
palankias visuomenės nuostatas šiuo klausimu.

Case of Chapin and Charpentier v. France (Application no. 40183/07), 09 June 2016.
Case of Vallianatos and Others v. Greece (Applications nos. 29381/09 and 32684/09), 7 November 2013.
18 Case of Oliari and Others v. Italy (Applications nos. 18766/11 and 36030/11), 21 July 2015.
19 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Valstybės žinios, 2000, Nr. 74-2262.
20 Hellenic Republic General Secretariat for Media and Communication. Greek News Agenda. Civil Partnership Rights for All.
Prieiga per internetą: <http://www.greeknewsagenda.gr/index.php/topics/politics-polity/5775-civil-partnership-rights-forall> (prisijungta 2017 m. vasario 23 d.).
21 Case of Oliari and Others v. Italy (Applications nos. 18766/11 and 36030/11), 21 July 2015.
16
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2016 m. nagrinėtoje byloje Chapin ir Charpentier prieš Prancūziją22 pareiškėjai skundėsi dėl
apribotos teisės sudaryti santuoką homoseksualių porų atžvilgiu bei diskriminavimo seksualinės
orientacijos pagrindu įgyvendinant teisę į šeimos gyvenimo gerbimą. EŽTT nepripažino Konvencijoje
numatytų teisių pažeidimo, dėl kurių kreipėsi pareiškėjai (teisės į šeimos gyvenimo gerbimą, teisės
sudaryti santuoką ir diskriminacijos draudimo), tačiau dar kartą patvirtino ankstesniuose
sprendimuose išplėtotą praktiką dėl ET valstybių narių pareigos sureguliuoti tos pačios lyties asmenų
šeimos teisinius santykius. Teismas pakartojo suprantantis teisę į santuokos sudarymą tradicinės vyro
ir moters santuokos prasme. Vadinasi, Konvencijos 12 straipsnis negali būti laikomas numatančiu
pareigą šalims išplėsti santuokos turinį įtraukiant vienalytes poras. Šioje vietoje atkreiptinas dėmesys į
faktines bylos aplinkybes: Prancūzijoje (priešingai nei ankstesnių bylų atveju Graikijoje bei Italijoje) tos
pačios lyties poroms teisinė apsauga buvo suteikta partnerystę reguliuojančiuose įstatymuose dar
1999 m.23, t. y. prieš iškilusį ginčą tarp pareiškėjų ir Prancūzijos Respublikos, be to, nuo 2013 m.
vienalytės poros įgijo teisę sudaryti santuoką.
Iš aptartos EŽTT jurisprudencijos galima spręsti, kad esamas Konvencijos aiškinimas
suformuluoja ET valstybėms narėms (bent jau toms, kuriose nemaža visuomenės dalis palaiko vienos
lyties porų santykius) pareigą apsaugoti vienos lyties asmenų šeiminį gyvenimą. Atvejai, kai registruota
partnerystė teisinėje bazėje yra numatyta tik tarp skirtingos lyties partnerių, EŽTT spręstose bylose
laikyti diskriminaciniais seksualinės orientacijos pagrindu.
3.2. Iš Europos Sąjungos teisės kylantys reikalavimai
Pagal ES teisę valstybės narės taip pat nėra tiesiogiai įpareigojamos leisti sudaryti tos pačios lyties
asmenų partnerystes ar santuokas. Kaip nurodė ESTT Römer byloje24, dabartiniame Sąjungos teisės
plėtros etape asmenų civilinės būklės reglamentavimas yra valstybių narių kompetencija.
ES pagrindinių teisių chartija25 taip pat nenurodo, kad santuokos ar partnerystės institutas turėtų
būti išplėstas vienos lyties asmenims. „Su Pagrindinių teisių chartija susiję išaiškinimai“ 26 Chartijos 9
straipsnio (Teisė tuoktis ir kurti šeimą) komentare pabrėžia, kad „šiame straipsnyje nedraudžiamas ir
neįvedamas vedybinio statuso suteikimas tos pačios lyties žmonių sąjungai“. Pastebėtina, kad ši
nuostata visgi tiesiogiai neatsako į klausimą dėl jau suteikto vedybinio statuso pripažinimo.

Case of Chapin and Charpentier v. France (Application no. 40183/07), 09 June 2016.
Mezey S. G. The Role of the European Court of Human Rights in Adjudicating LGBT Claims. 2015, psl. 6. Prieiga per
internetą: <http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_30324.pdf> (prisijungta 2017 m. vasario 23 d.).
24 C-147/08.
25 Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija // OJ, Nr. 2012/C 326/02.
26 OL 2007/C 303/02.
22
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4. Dėl pareigos pripažinti tos pačios lyties asmenų
santuokas ir/ar partnerystes
4.1. EŽTT jurisprudencija
Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į aktualius 2016 m. priimtus sprendimus bylose Pajić prieš
Kroatiją27 bei Taddeucci ir McCall prieš Italiją28, kuriose EŽTT pripažino Konvencijos 14 straipsnio kartu
su 8 straipsniu pažeidimą, kai trečiųjų valstybių piliečiams nebuvo išduoti leidimai gyventi ES šalyje
šeimos susijungimo pagrindu.
Pajić prieš Kroatiją byla susijusi su Bosnijos ir Hercegovinos piliete, kuriai buvo atsisakyta išduoti
leidimą gyventi Kroatijoje šeimos susijungimo pagrindu su tos pačios lyties partnere. Pora nebuvo
susituokusi ar sudariusi partnerystės sutarties. Nacionalinė teisė nenumatė galimybės šeimos
susijungimui, kai porą sudarė du tos pačios lyties asmenys, nors heteroseksuali pora, esanti
analogiškoje situacijoje, tokią teisę turėjo.
EŽTT pažymėjo, kad daug šalių suteikė vienos lyties poroms teisinį pripažinimą, ES teisė taip pat
atspindi didėjančią tendenciją vienos lyties poras priskirti prie „šeimos“ sąvokos. Atsižvelgiant į tokią
evoliuciją, EŽTT nuomone, būtų dirbtina laikytis nuomonės, kad vienos lyties asmenys neturi teisės į
„šeimos gyvenimą“ Konvencijos 8 straipsnio prasme. Atitinkamai EŽTT pripažino, kad vienos lyties
asmenų poros, gyvenančios stabilioje de facto partnerystėje, priskiriamos „šeimos gyvenimo“ sąvokai
lygiai taip pat kaip tokioje pat situacijoje esančios skirtingos lyties asmenų poros. Nustatęs, kad ši pora
buvo analogiškoje situacijoje kaip heteroseksualios poros ir esamas ribojimas nepateisinamas
(diskriminavimo dėl seksualinės orientacijos pateisinimui reikalingos įtikinamos ir itin svarios
priežastys), EŽTT konstatavo Konvencijos 14 kartu su 8 straipsniu pažeidimą.
Taddeucci ir McCall prieš Italiją byloje Italijos institucijos atsisakė išduoti leidimą gyventi Italijoje
šeimos pagrindu homoseksualios poros asmeniui argumentuodami, kad jis negali būti laikomas „šeimos
nariu“. Taddeucci, Italijos pilietis, ir McCall’as, Naujosios Zelandijos pilietis, buvo pora nuo 1999 m.
2003 m. gruodį pora nusprendė persikelti į Italiją. Iš pradžių McCall’as gavo laikiną leidimą gyventi
šalyje kaip studentas, vėliau, 2005 m., kreipėsi dėl leidimo gyventi šalyje argumentuodamas, kad jis yra
Italijos piliečio šeimos narys. Prašymas buvo atmestas ir pora pradėjo bylinėjimosi procesą. Bylai
pasiekus Italijos Konstitucinį Teismą, šis nurodė, kad nėra pagrindo išduoti leidimą gyventi šeimos
susijungimo pagrindu, be to, šiuo atveju nėra diskriminacijos – formaliai savo santykių neįteisinusi
heteroseksuali pora pagal Italijos teisę taip pat negalėtų gauti leidimo gyventi šeimos susijungimo
pagrindu. Konstitucinis Teismas taip pat pažymėjo, kad Direktyva 2004/38/EB šiuo atveju netaikytina,
nes situacija buvo susijusi su Italijos piliečiu, gyvenančiu Italijoje. 2009 m. pora pateikė paraišką EŽTT.
Tais pačiais metais pora persikėlė gyventi į Nyderlandus, kuriuose susituokė.
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28

Case of Pajić v. Croatia (Application no. 68453/13), 23 February 2016.
Case of Taddeucci and McCall v. Italy (Application no. 51362/09), 30 September 2016.
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EŽTT pirmiausia sprendė, ar šiuo atveju panašios situacijos vertinamos skirtingai. EŽTT atkreipė
dėmesį, kad, kaip nurodė Italijos Konstitucinis Teismas, formaliai tiesioginės diskriminacijos iš tiesų
nėra – tiek nesusituokusios heteroseksualios, tiek nesusituokusios homoseksualios poros pagal Italijos
teisę neturi pagrindo prašymo dėl leidimo gyventi Italijoje grįsti šeimos susijungimu, nes laikoma, kad
tokiu atveju „šeimos“ nėra.
Vis dėlto šioje byloje EŽTT žengė toliau pabrėždamas, kad diskriminacija gali būti nustatyta ir
tuomet, kai vienodai vertinamos iš esmės skirtingos situacijos. EŽTT laikėsi pozicijos, kad savo santykių
neformalizavusios homoseksualios poros, kaip Taddeucci ir McCall’o, situacija negali būti sulyginama
su analogiška heteroseksualių porų situacija: priešingai nei skirtingų lyčių asmenų pora, jie negalėjo
susituokti ar įregistruoti partnerystės (tuo metu vienos lyties asmenų partnerystė Italijoje dar nebuvo
galima). Toks reglamentavimas, kai homoseksualių asmenų santuoka ir partnerystė negalima, o
santuoka ar partnerystė būtina siekiant leidimo gyventi šeimos susijungimo pagrindu, tik
homoseksualioms poroms buvo neperžengiama kliūtis (heteroseksualios poros turėjo galimybę savo
santykius formalizuoti).
Be to, EŽTT atkreipė dėmesį į tai, kad pora turėjo „nesusituokusios poros statusą“ Naujojoje
Zelandijoje, o galiausiai pora susituokė Nyderlanduose, todėl jų situacija juo labiau negali būti
sulyginama su heteroseksualios poros, kuri dėl vienų ar kitų priežasčių vengia formalizuoti savo
santykius, situacija. Taigi valstybinės institucijos ir nacionaliniai teismai, griežtai aiškindami „šeimos
nario“ sampratą, tinkamai neatsižvelgė į pareiškėjo situaciją.
Remdamasis šiais argumentais, EŽTT nurodė, kad leidimų gyventi šeimos nariams kontekste
pareiškėjų situacija buvo vertinama taip pat kaip porų, kurių situacija iš esmės skirtinga (kaip
heteroseksualių porų, kurios yra pasirinkusios savo santykių teisiškai neformalizuoti). EŽTT
konstatavo Konvencijos 14 kartu su 8 straipsniu pažeidimą.
4.2. Iš Europos Sąjungos teisės kylantys reikalavimai
Nors ES nereikalauja valstybėms suteikti galimybę vienos lyties asmenims susituokti ar sudaryti
partnerystę, klausimas, ar ES teisė nereikalauja jau sudarytų vienos lyties asmenų sąjungų pripažinti,
lieka ne iki galo aiškus. Pažymėtina, kad iš esmės šis klausimas kyla tais atvejais, kai vienos lyties
asmenų sąjungos buvo sudarytos vienam iš poros (ES piliečiui) įgyvendinant laisvo asmenų judėjimo ES
teisę29.
Nesant aiškaus ESTT sprendimo šiuo klausimu lieka abejonių, kaip turėtų būti vertinamos vienos
lyties asmenų poros, teisėtai sudariusios santuokas ar partnerystes ES šalyse bei vėliau,

ES teisė orientuota į mobilių ES piliečių teisių apsaugą. Jei ES pilietis nesinaudojo ES laisvo asmenų judėjimo teise, t. y. visą
savo gyvenimą (neskaitant trumpų kelionių) gyveno ir dirbo savo kilmės šalyje ar trečiosiose valstybėse, jo teisinis statusas
nepapildomas dalimi iš ES teisės kylančių teisių. Žr., pvz., Singh (C-370/90), Carpenter (C-60/00), Metock (C‑127/08) ir
McCarthy (434/09) bylas.
29
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pasinaudodamos ES garantuojama asmenų judėjimo laisve, persikėlusios į ES valstybę narę, kurios
teisėje vienos lyties asmenų santuokos ar partnerystės neleidžiamos.
Atkreiptinas dėmesys, kad šis klausimas visai neseniai yra pasiekęs ESTT preliminaraus
kreipimosi forma. 2016 m. gruodžio mėnesį klausimą dėl kitoje valstybėje narėje sudarytos vienos
lyties asmenų santuokos pripažinimo Direktyvos 2004/38/EB tikslais pateikė Rumunijos Konstitucinis
Teismas (ESTT byla Coman ir kt., C-673/16)30. Šioje byloje, analogiškai nagrinėjamai Lietuvos bylai,
ginčas kilo Rumunijos kompetentingoms institucijoms atsisakius išduoti leidimą gyventi Rumunijos
piliečio tos pačios lyties sutuoktiniui. Iš bylos aplinkybių matyti, kad Rumunijos pilietis studijų JAV
metu susipažino su JAV piliečiu. Vėliau rumunas persikėlė gyventi į Briuselį, kur dirbo Europos
Parlamente. 2010 m. gyvendamas Belgijoje (taigi tuo metu, kai naudojosi ES laisvo asmenų judėjimo
teise) rumunas susituokė su amerikiečiu pagal Belgijos teisę. Darbo santykiams Belgijoje nutrūkus,
pora siekė persikelti gyventi į Rumuniją. Vis dėlto, nors Rumunijos Konstitucija tiesiogiai vienos lyties
asmenų santuokų nedraudžia31 (šiuo metu vyksta aktyvūs veiksmai pakeisti Konstituciją aiškiai
įtvirtinant tokį draudimą), toks draudimas numatomas Civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose.
Nacionalinėms institucijoms atsisakius išduoti leidimą gyventi, pora pradėjo procesą teisme ir byla
pasiekė Rumunijos Konstitucinį Teismą, kuris iškėlė klausimą ESTT dėl Direktyvos 2004/38/EB
tinkamo taikymo.
Koks bus ESTT atsakymas, kol kas galima tik prognozuoti: šiuo klausimu susiduria du svarbūs
principai – valstybių teisė numatyti, ką ji laiko šeima nacionalinėje teisėje, bei laisvas asmenų judėjimas,
viena iš pamatinių ES bendrosios rinkos laisvių.
Kita vertus, įdomu pastebėti, kad visai kitame kontekste, dėl ES piliečių teisių ir pavardžių rašymo,
ESTT nuomonę nusvėrė laisvo asmenų judėjimo argumentai. Garcia Avello32 bei vėlesnėje Grunkin and
Paul bylose33 ESTT iš esmės pripažino, kad, asmenims pasinaudojus laisvu asmenų judėjimu, teisėtai
įgyta pavardė kitoje ES valstybėje narėje turi būti pripažinta ir kitose ES šalyse, nors analogiška
pavardė toje šalyje ir nebūtų leidžiama. Aplinkybė, jog valstybėje narėje, kurios pilietis yra aptariamas
asmuo, jis priverstas turėti kitokią pavardę nei ta, kuri jau buvo suteikta ir įregistruota gimimo ir
gyvenamosios vietos valstybėje narėje, gali trukdyti įgyvendinti Direktyvos 2004/38/EB 18 straipsnyje
įtvirtintą teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje.
Vedant paralelę su vienos lyties asmenų santuoka ar partneryste, galima būtų teigti, kad kitoje ES
valstybėje narėje sudarytos santuokos nepripažinimas taip pat gali trukdyti įgyvendinti Direktyvos
2004/38/EB 18 straipsnyje įtvirtintą teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje. Vis

Informacija apie preliminarų kreipimąsi kol kas viešai nepateikiama. Apie bylą nacionaliniuose teismuose žr.
<http://verfassungsblog.de/same-sex-marriage-before-the-courts-and-before-the-people-the-story-of-a-tumultuous-year-forlgbt-rights-in-romania/> (prisijungta 2017 m. vasario 28 d.).
31 Konstitucinis vienos lyties asmenų santuokų draudimas numatytas Bulgarijoje, Kroatijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje,
Lenkijoje ir Slovakijoje.
32 C-148/02.
33 C-353/06.
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dėlto, žvelgiant kitu aspektu, vienos lyties asmenų santuokų klausimai yra jautresni nei pavardžių
rašymas, ir ESTT poziciją gali nusverti būtent valstybių teisė spręsti dėl šeimos sampratos.

5. Dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės ir šeimos
susijungimo nacionalinio reguliavimo
Atsižvelgiant į ET pagrindinių institucijų įtvirtintų standartų ir iš ES teisės kylančių reikalavimų
(antidiskriminacinių priemonių dėl seksualinės orientacijos) turinį, EŽTT praktikoje formuluojamą
valstybių narių pareigą užtikrinti šeimos gyvenimo apsaugą tos pačios lyties asmenų poroms, tarp ET ir
ES šalių34 augančią tendenciją teisiškai sureguliuoti vienalyčių porų santykius ir siekiant išvengti
galimo Konvencijos pažeidimo dėl diskriminacijos seksualinės orientacijos pagrindu, kai registruota
partnerystė teisinėje bazėje yra numatyta tik tarp skirtingos lyties partnerių, tikslinga įtraukti tos
pačios lyties poras pripažįstant partnerystę kaip sukuriančią tam tikras teisines pasekmes partneriams.
Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. pasiūlytas partnerystės modelis35 neapima
vienalyčių porų, todėl siektina atlikti teisės aktų pakeitimus, atitinkančius Konvencijos 14 kartu su 8
straipsnio reikalavimus, t. y. įtvirtinti partnerystę vienos lyties asmenų atžvilgiu.
Įgyvendinus pareigą teisiškai apsaugoti vienalyčių porų šeiminį gyvenimą, siūlytina numatyti
užsienio valstybėse tos pačios lyties asmenų sudarytos santuokos pripažinimą suteikiant asmenims
tokias pat teises kaip ir partnerystę įregistravusioms poroms. Nagrinėjamos bylos atveju pareiškėjui
būtų suteikiamas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje šeimos susijungimo pagrindu, kadangi
vienalytės poros santuoka, nors ir prieštaraujanti LR nacionalinės teisės imperatyvioms nuostatoms,
būtų „konvertuojama“ į partnerystę, suteikiančią iš jos kylančias teises bei pareigas. Pažymėtina, kad šis
modelis nuo 2017 m. sausio yra taikomas Italijoje po to, kai įstatymų leidėjas pakeitė šalies teisinę bazę
reaguodamas į EŽTT sprendimą Oliari ir kiti prieš Italiją36 ir numatydamas, kad Italijos piliečių užsienio
valstybėje sudarytos santuokos su kitu tos pačios lyties asmeniu Italijos teisėje sukuria tokias pačias
pasekmes kaip ir civilinė sąjunga37.

Absoliuti dauguma ES valstybių narių (22 iš 28) teisiškai įtvirtina tos pačios lyties asmenų porų šeiminius santykius
santuokos, partnerystės, kohabitacijos ar civilinio solidarumo pakto institutais tokiu būdu numatydamos skirtingų šeimos
formų įvairovę. Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Slovakijos, teisinės bazės vienalytėms poroms
nesuteikia galimybės sudaryti nei santuokos, nei civilinės sąjungos.
35 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimas Nr. 793 „Dėl patobulintų Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 2.18, 2.19, 3.3, 3.16, 3.140, 3.141, 3.143, 3.146, 3.147, 3.150 straipsnių, Kodekso trečiosios knygos VI dalies
XV skyriaus ir 5.13, 6.588, 6.590, 6.744 straipsniu pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo,
įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. VIII-1864 50 straipsnio pakeitimo ir 28 straipsnio pripažinimo netekusiu galios
įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 366 ir 444 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos
gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 5, 9 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos
Seimui“ // TAR, 2016, Nr. 22368.
36 Supra note 18.
37 Įstatyminis dekretas „Tarptautinės privatinės teisės normų pakeitimai dėl civilinės sąjungos reguliavimo“ // 2017, Nr. 7.
Prieiga per internetą: <http://www.altalex.com/documents/news/2017/01/30/modifiche-e-riordino-delle-norme-di-dirittointernazionale-privato-unioni-civili> (prisijungta 2017 m. vasario 27 d.).
34
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Atsižvelgiant į tai, kad dar 2000 m. Civilinio kodekso 3.229 straipsniu partnerystės institutas buvo
įteisintas ir Lietuvoje, tačiau, įstatymų leidėjui nepriėmus specialiojo partnerystę reguliuojančio
įstatymo, atsirado teisės spraga, dėl kurios bendro gyvenimo neįregistravus santuokos institutas iki šiol
negali būti įgyvendintas praktiškai, siūlome atitinkamus Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 43
straipsnio 1 dalies pakeitimus, kurie galiotų iki partnerystę reguliuojančių teisės aktų įsigaliojimo
momento. Šiuo metu tos pačios lyties poros, kurios yra sudariusios santuoką ar registruotą partnerystę
užsienio valstybėje, neturi galimybės įgyvendinti teisės į šeimos susijungimą pagal Užsieniečių teisinės
padėties įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 5 punktą. Vertinant galimo politinės valios trūkumo ir
teisėkūros proceso trukmės sąsajas, tikėtina, kad vienalyčių porų partnerystės teisinius santykius
įtvirtinantis reguliavimas užtruktų ir nebūtų priimtas pakankamai operatyviai, todėl tos pačios lyties
poros ir toliau negalėtų pasinaudoti šeimos susijungimo teise. Manytina, kad leidimo laikinai gyventi
užsieniečiui šeimos susijungimo atveju išdavimo kriterijų sąrašą tikslinga papildyti atveju, kai asmenys
užsienyje yra sudarę santuoką ar registruotą partnerystę, nepripažįstamą Lietuvos Respublikoje dėl
imperatyvaus draudimo sudaryti santuoką ar registruotą partnerystę su tos pačios lyties asmeniu,
tačiau jų tarpusavio santykiai atitinka šeiminių santykių sampratą. Šis Užsieniečių teisinės padėties
įstatymo pakeitimas atitiktų Konstitucinio Teismo suformuluotą praktiką, pagal kurią „konstitucinė
šeimos samprata grindžiama šeimos narių tarpusavio atsakomybe, supratimu, emociniu prieraišumu,
pagalba ir panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas, t. y.
santykių turiniu, o šių santykių išraiškos forma konstitucinei šeimos sampratai esminės reikšmės
neturi“38. Be to, minėtas teisinio reguliavimo pakeitimas užkirstų kelią diskriminaciniam tos pačios
lyties asmenų porų šeiminio gyvenimo vertinimui iki įsigaliojant partnerystės teisinius santykius
reglamentuojantiems teisės aktams.

Išvada, atsakant į 2017-02-10 raštą Nr. 14B-89(2.4), pateikta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
teisėjui 2017-03-03 raštu Nr. 2R-72-(1.9)
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